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Пр С.1АВУТІІЧ 

ЗАВОйОВНllБИ ПРЕРlll 

llам,'юnі перших 
українс'Ь'Ких nоселеlll~ів. 

Не загаРUНIIlШ з дадьніх імперій, 
Не кортези з ~lИну лих віків, -
Тут пройшди завойовники прерій, 
6.ТJИПЯК, Пилипівський, Леськів . 

• 1е~lешів ДО~lОроб.l{'IШ КРИЦЯ 
Корчувада почахлі паплі, 
Щоб оі1яга.lа дорідна ППН'llIIШI 
В чорне ЛОНD lIУХКОЇ зсм.lі. 

І злітаДІІ, спраГJПlві прпча.:lУ, 
Золотими КРИJlьмиврожаї. 
С дава й честь українському pa.1Y, 
Що віДКРИ~10 альбертські краї! 

Завойовники з видом сумирни~, 
Орачі від зорі до зорі, 
Добре знають і Вільна, і )Іир Нам 
Вашу працю, палкі трударі. 

Це по вас по лугах, по ;І.ібровах 
Поминають Мондер, Веrревіль ... 
Спочивайте в пухнастих покровах 
Потом скроплених, піднятих пі.1JЬ! 

Ваші руки на славу Канаді 
Торували шляхи крізь гілля. 
Хай не стане вам плуг на зава.ді, 
Хай лягає вам пухом земоі1Я! 

1964. 

Брунатний захід 
Бринить, як мі,ць, 
І б'ється пахіт 
у небозвідь. 

Полощуть ниви 
Небесний пруг. 
Рвачкий, щасливий 
Безкрай на.вкруг r 

* * * 

6 

Спинись, :мандрівче~ 
На безмір глянь: 
Стебло поривче 
Спахає п'.явь. 

Не йди, врожайний 
Озорюй час 
І слав Ріджайни 
Земний ІІарнас! 

30. \'1. 196-і. 



* * * 

;3булоеь пророцтво Крі*: списи й ві(вами 
Обвіяв )шр, - і битов 1І0рОХИ 
.. 1ЯГЛIІ на свіжі просіки й шляхи, 
Що вс лади б і .' і ЧОРНИМІІ руками. 

СТУПІІВ постіл, повитий мотузками, 
І СОНЦЯ б.1ИСК відбили кожухи; 
Іtрізь безмір ПУЩ, непевний і лихий, 
Сокир {'у~шрних залунали гами. 

Хва.lа МОЗО~lЯМ жилавих ДО.юнь, 
ІД0 ВКРIlЛИ да.ді красною ріллею! 
ПОГОРДУ слова і пихи вогонь 

Гамуй~ при:бульче, соnістю своєю: 
Твоя х.lібина, біJlа і пухка -
"Синів зеl\IЛЇ" ІJlді Киріяка. 

1D64 

* * * 
Немов HaBa.la синявих китів, 
Пливуть юБонсы\i ОJlив'яні хмари. 
І ДМУТЬ вітри, із Давсону удари, 
Неначе світ кончини захотів. 

Немає сяйва, сонця й поготів. 
О щедре літо, де твої нектари?! 
Пора похмура, ('повнена загари, 
ВіСТIІТЬ ІІОТОІІИ, ворога мостів. 

Коли ЗЮlOвкне порив бореальний 
І вщухне ДОЩ, і вийде МО.lIодик, -
;3аквітне полюс півночі астральний. 

Палає зранку золото осик, 
Яскріють клени, - та багрець дубовий 
НаЙбі.1ЬШ нал.lIЄ до осени любови. 

Замерзло жовтаве сонце 
В небесній кризі, 

І гасне проміння (ронце 
На снігу ризі. 

* * * 
я чую, полярний світе, 

Смертельна тите, 
Як серце, відчаєм гріте, 

:Мороз КОJишr, 

Як тундра від щастя пдаче 
у срібнНі пряжі ... 

l\Iалюй, самоти співаче, 
Душі пейзажі. 

1964 

• Крі - індійське плем'я в Альберті - має подібний перt"аз. 



СЛОВО 

(У в ін/ох Т. Ш евчеll/Кові) 

Не)IУ;~РИЙ цар твоє живуще слово 
T~ )птав полками, - й квітли пурпурово 
Па~lкі ТРОЯНДИ українських ран. 
;~~·хвалиЙ вождь, озлоблений тиран, 
Вого обкраював московським лезом, 
Il{об дух слабів... Та полум'ям тверезим 
lklHO з6уяло - і роете, як мста! 
І ;оно німим розковує уста, 
Воно, як прапор, стало на сторожі, 
::Jолавши в порох тами зловорожі, 
Н а всіх Jlзuхах, сяючи в віки. 
Веде ДО правди всі материки! 

9 березня 1 r64. 

СКАРГА 

(1l0е.-ча) 

r .lідів отця Агапія шукаю 
. . . 

(Див. книгу "Трофеї", стор. 246) 

.. . 
На чужині в потомстві без кінця 
П.:lекати незнищенну Україну. 

І 

Налітає, клекоче і свище 
:3бутнявілий ХВИЛЬМИ океан; 
Буйним шквалом все вище і ВНЩР 
У стає коливний туман. 

Водяні вигинаючи гори, 
Білі ГРИВИ рвучи навкруги, 
аа.топляє краса непокори 
l;аліфорнії береги. 

Та, зоставивши вівтар-яскиню, 
йатаїВlIIИ у грудях биття: 
Йде Агапій у ПРОt;торlпь СШflG; 
Наче древній Мойсей у Ilус.ТііШО. 
Навстріч явам свого життя. 

п 

МОСКОВСЬКИЙ цар, захлашшй цар 
Жене ПОЛКИ, як тем:інь ХlfIар, 
В ясв~й бе~~рай! в PO~~~H cr~elIiB -
На ГВlBHY LІЧ, на П:ШUДі :':ll.~l~ ••• 



аие:\lіГLЬ Богдан, зневіривсь Хм:іАЬ: 
~,Валув лях ... і звідусіль 
Дуднить орда... Де спільник наш?" 
Ставний Богун підвівсь, як паж, 
у клінно голову схилив -
І ринув слів палкий порив: 
"Ясновельможний! Волі стяг 
Підняв ти гордо У степах, 
І за тобою ввесь нарід 
Пішов услід учвал, убрід -
Не накладай же з москалем! 
Не знайся з деспотом-царем! 
у нього всюди б'ють чолом; 
Бояри в нього дишуть злом, 
.1юдеЙ міняють, наче псів ... " 
Іде Агапій - і з віків 
Промова lIреДІ~а Богуна 
,l,~венить )lОгутньо, як .чуна. 

ІІІ 

Позаду втеча, сповнена погрози; 
.lяг.ш на південь ЧОРНОМОРСLІШ ПУТІ .. 
Солоні води, мов .кріпацькі сльози, 
В даJІекий обрій скаргою гудуть. 

lЦе так недавно, за плічми жандаР:\Іа, 
Проповідав ОКРИ.'ІениЙ Куліш: 
~,Одумаймось, братерство! Чи ж не,J,ар)ш 
Рудою предки багрянили ніж? 

Творім отечество у ріднім слові, 
Пдекаймо дух могутній, мов Дніпро". 
Тарас додав: "Пожари пурпуропі 
Нехай llОГЛИНУТЬ крадене добро 1" 

Принадна-дивна, як дніпрова пла.ння; 
Бунтарська мова. О надхнення :MHТl, Ї •• 
Іде Агапій. " Мов лvна днедаRНП, 
Тарасів поклик сурмою гримить. 

УІ 

Світ IlотряеаЮТh затаr.ні nir.Ti 
Січ відновляв богунська печать. 1 

Гори Геллади, високі й урвисті, 
ана ЮТІ) багато і вперто l\IовчаТh . 

. lуикоручаЙно, ::І Атен до .Атону, 
('ИПЛЮТhея в жмені моеКОНСI,кі р у () .1 10'-' 
ІІа на у серце, та золота гапу _. 
ІІІ' загребти віЗС1нтійськіЙ 3l'И.1і! 

9 



]{раПНУ.lа кров - не вгаває Агапій: 
Дужче і дужче у JОНДОНСЬКИЙ дзвін 
Слово вдаряє - і Герцен на мапі 
"l.ре(~.lIПЬ цареві зас.1УжениЙ скін ... 

Деп. незабутні КОГОРТІІ )lаццініЗ 

ВіЛI.ніЙ Іта:ІЇЇ .lаври К.Jадуть ... 
Владно с,'ТУШІЄ Агапій - і тіні 
Друзів ко.ll1шніх позначують путь. 

v 
Ко.чмба да.1ьні берf'ГП 
Прича.l НРИ.'1юбної свободи. 
Клоніться, спраглі, до снагп 
І пийте, пийте гойні в(\l,И! 

Пона }І (',1, ,ОШ ПРОТf'КJ:1 
Від пін Постону до .10нrбічу -
3f'М.ІЛ, ЧІІП ВIІ3ВО.1ЬШl М~Ш 
Відвагу PO,l,IIТIJ воЙоnничу. 

Вона, зві.lьнившиrь від корон, 
3(іу.lась (іРИТ:1НCJ,І\ОЇ R(lГ'jШГП 
3еМ.ІЯ. ,'l.е :мудрий Вашіпrтnп 
Нарік паРО,l.ЮI ві.ll)пj ~:'(nпrп. 

Пона бf'змежністю впає 
J БУДJIТЬ світ - зе:\І.1Я RИ3НО.1ЬЮ1, 
І щастя коване СВОН 
Рукою :\ljїКНЬОГО .1ЇЮЮ.1J.1іil 

Неее - як прашm ШЧ}{~МОГ! •. 

Іде Ага.піЙ... KP~CHO ~ вбран:!. 
Як ПОВНИЙ відгомін епох, 
Земля гуде обіТОlШ.н.нн. 

\/1 

Суворі Пj)nl'ТnРП А.1ЯСЮІ 
І вогкі Rітрп СПП-ФРGПІІіi'J'~', 
Неначе із J,<JВНЬ,_Й Ю~;ШН. 
BiTaIOТl. iJ,(l.'l(t;\f ваеІі.lїсна . 

.лопоче роагорпений. ДОJНр, 
ЯК СТЯГ, ІОН I'VХИ1оіИ тnпfi;і1\ПТ, 
Крізь буриЙ: знебар:нлеПІІЙ l\'о]ір 
Темніють яруги ;ТУn2;'Щ. 

}lк ГO~I\)! 
І &110f~О:Л, і Бого;;! :;a.-[!Y·T~ .. ~ і; 
Немає ніде заборола 
Нfпр~в,J,і, щu 111~ іі.lе} Еі .•. 

10 



ВТ~БТІІ! В невідоме безкрає t 
На хутір:- у лоно печ~ри? . 
Агапій іде - і лунає 
ПОГОР;1.а ПРО;1.пжної ери. 

VII 

J став на ut:'Pt:'r вогн.яний Аганій 
у ветхі й рясС спрагнений ходи. 
Мов гнівний RИрOJ~ бурі косодапій, 
ІЦо пазурі ПЇ;l;ВОДИТЬ із води, 

Прорік нпдхненно: "Боже! Боже! 
Тобі ввесь вік служив я гоже, 
Тобі, всt:'в.13дно~у, приносив 
І віру серця, й мислі просів; 
Дог.lибно вірний боротьбі, 
Я все ЖИТТЯ ві;J;дав Тобі; 

І хоч дев' ятиtt недегкий десяток 
Стражденних .1JiT СІІовняєтьея мені, 
Та я не ба чу, на якім вогні 
Дотла ти спалиш омерзіння взяток. 

ПогляНІ) а.:е, Боже, в l1,fJдьній край! 
Пошли посланця в )""Браїну -
Мечем вогненпим ІІокарай 
Неправду люту, КРИRДУ тліпну! 

Нехай же й мій поярмлений нарід 
На битву збудиться й Тебе прославить ... ~' 
Замовк Агапій. Тільки неба звід 
3міясто крав білогрива павіть 

Високих хвиль 
На сотні миль, 

І не почути голосу нізвідки. 
l\IОВЧИТЬ Господь 
І, ставши в лодь, 

Німують янгоди. Господні свідки. 

УІІ І 

Нараз у неОІ прокотився rpiM, 
Оперезавши хмари блискавками. 

Господній голос напролім 
Прогув над берегами: 

"Блаженний той, хто в щирому труді 
Шукав правди й досягає волі, 
Хто пам' ятає в щасті і в біді 
Життя закони - притчі )Іудроч;)лі. 

11 



Нехай існують і добро, і зло. 
Добро здобуде перемоги славу 
Тоді, як зло, що з кривдою зросло, 
Поразку стріне, чорну і криваву ... " 

('тоїть Агапій на горбі -
На гострі}1 камені КО."'Ііна. 

І вікна в хмарах, жовті й голубі, 
І-:Іому вістять - не згине Україна. 

* * * 
пї!в-сотнj літ У далеч пропливло. 
Водою змило, мулом занесло 
Священний слід. Нічого вже немае ~ 
Ників на м'ясо німець випасав 4 

Та під сосною, внесвоїй зеl'rlлі, 
Вітрам віддавши докори й жалі, 
1Jежить Агапій. І дружина поряд, 
Відрад повірниця, гонитель горя. 
А надовкола, занедбавши хист, 
Ведуть нащадки безтурботний "твнет" 
І орди виродків щороку множать. 
l\оли ж вас Бог v гніві побатожить? 
l;оли чужий розв'івться дурман? 
.lпш я один - останній могікан? -
(' лідів отця Агапія шукаю: 
Для серця - ліку, для душі - розмаю. 

1958-60. 

ПРИМІТКИ 

1. Д. Богун, о. Агапія дядько, мав стати кошовим Січі, відновлення якої 

задуман'О I;::raмe в Греції на\ Атонській горі. Він же розсилав таємні "уні

версали", скріплені власною печаткою. 

2. Московський консул в Атенах заплатив одному грекові 5.000 ЗО.'ІОтих 

р у б л і в за 06іця"ку вбити о. Агапія. Царський уряд тоді дуже напо

лошився як плянами відновлення Січі, так і дописами о. Агапія до Гер

ценового "Колокола" , що друкувався в Лондоні. 
З. Маючи рекомендації від Мацціні, італійського революціонера, о. А. Гон

чаренко прибув 1 січня 1865 р. до Бостону. Пїзніше 3 Нью-йорку він 

переїхав до Каліфорнії, побував на Алясц;, видавав часопис ,,Аляска

Гep~'1bД", де містив також твори Т. Шевченка і бичував царську Росію. 

4. Тепер цей Менке не дозволяє нікому 3 українців заходити на його "пра
перті". 
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У.шс САМЧУБ 

МІЙ ДІМ І Jl 

(Уривок із РOJшну "Простір поЗа нами") 

І епіоУ writing that kind of gossip myself. 
Aldous Huxley. 

hОЛIІ Я наважився на цю авантуру - набути власний бу,J,ИНОК на 
два поверхи із шости кімнат за ціну дванадцять тисяч сімсот долярів, 
маючи на конті "Королівсько-Канадського Банку" всього ЛJIШ тисячу 
сімсот дол.ярів готівкою, то мені здавалося, що я відважився. як не на 
пряме самогубство, то в кожному разі на якусь добровільну довічну 
каторгу, з якої мені нема виходу. Це коштувало мені не тіЛЬБП багато 
долярів, але ще більше безсонних ночей і тортур сумління, так ніби 
я збирався пограбувати банк або виконати атентат. Причин ;З;.lЯ цього 
було багато, а головна - я переходив у інший простір буття, простір, 
якого я до цього часу не відчував, який був десь поза мною, про який 
я дещо знав, але який був для мене геР~lетично закритий 3 написом: 
,.Небезпека! Ветуп заборонений!" 

Але я відважився ту заборону порушити, жереб кинуто, Рубікон 
перейдено, і я зробився, вперше за мої тридцять вісім років житrя, 
власником чудового кусника нашої плянети, тридцять футів завширшки. 
сто вісім завдовжки, на якому, під горбком при вулиці fлен, приміе
тився ,.міЙ дім - моя фортеця", до якої вело тридцять два східці бето
нових сходів із верандою колоніядьного стилю З часу після першої сві
тової війни. 

Спочатку мій дім - ~юя фортеця уявляла собою лишень фантаr.
тично занедбану порожнечу з атмосферою гострого запаху тютюну, 
правдоподібно "оrдену", зі стелею, розписаною примарними розводами 
тріщин, яка понуро погрожу.вала кожної хвилини звалитися на голову, 
з кімнатами, в яких помости мало чим відрізнялися від звичайного 
хідника на вулиці, і кухнею, в якій, можна припускати, не варили їжу. 
а тридцять років кували кінські підкови. AreHT продажу реа.iJьностеЙ 
відомої atенції "Скнили і Ко", з вулиці Дандес-3ахід 33, якого я упов
новажив щось подібне підшукати, виконав своє завдання зразково, на 
ЧI))fУ я заощадив дві і пів тисячі готівкою. 

Бо засадничо ~lїй дім (дозволяйте на майбутнє саме так його вели
чати) назовні робив цілком за.довільне враження, знаходивс.я в непо
ганій частині міста, недалеко Гай Парку, не був позбавлений фанта.зії 
в топографії, мав пару тінистих дерев, два травники і справжній праліс 
позаду на пригірку , де, крім дубів, берез, сосон та інших дерев, ВОДIl
.10СЯ також чимало хутрового, дикого і домашнього, звіря впарі з вели
ІШМИ зграями співучого і менш співучого птаства. Сірі, ледачі ракуни 
.1азили поруч із різномастими котами, перісті, кокетливі "скунси" про
Бокували йоркширських пуделів, від чого останні дуже часто на цілі 
мил'і пахніли вибуховими парфумами, метушливі зграї сірих і бурих 
вивірок стрибали, як блохи, не тільки по деревах, телеграфних дротах, 
але також по кухнях і їдальнях. 
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Пер нате наее.lення цього строкатого царства було заступ.lене не 
~Іенше пишно. По травншшх, куди не гдянь, завзято трудилися не
втомні 1tШС.'lивці хробаків, "робіни", що їх беЗіl\алісно переС~lідували 
расові аrресори - шпаки, педантично поважні кардинаЛІI у своїх 
червоних сутацnх, перегукувалися з незграбнюlИ синюхаl\lИ, блиска
вичні, ЯБ іекра. зе.'lені Бодібрі бриніли над квітами і цілі ор;'щ патс
тичних горобців зрива.'lИ іноді такий рейвах, що заглушували шум 
автомашин на вудиці. 

А БО.1ІІ додати. що в зарослому КЛИНОВІ!)І гаєм, давнонеВЖІІваному 
rаражі суеіДБII rрінвуд водилоея кілька ОСІІННІІХ гнізд, а під моїм сто
літнім дубом росди МУХОМОРИ і височіда піраміда муравлища - кар
тиН/а буде завершена. Бракувало хіба що індіян сиуксів, які б вийшли 
з пралkу сусіда Фіцджерадьда, отаборилися на моєму травнш;у, роз
клади багаття і поча.'ІП танцювати свої погроз.lllві "дукі-дукі" . 

.мені така картина дадебі под()uu,дась, оt'об.шво тоді, коли була ніч 
і виходив з-за крислатої сосни на пригірку брон;ювий диск 1tІісяцл, що 
ЙОГО з таким патосом зустрічали міріяди цвіРl\унів, нагадуючи ков
бойські фіДЬМІІ Гаррі !\упера і запах спалених нреріЙ. 

І подобався не дишень самий краєвид, а т:шож увесь "мій дім". 
Н ж бо 1tШВ свій власний .,дах над головою", з ЯI\ОГО Я мав намір зро
бити не лишень "ДОl\laшцв вогнище", але й копальню золота. Гене
ральним l\IOЇl'r1 операційним пляном було зайняти для власного вжитку 
лишень OДHY~ найбідьше дВі кімнати, а решту розкошів віддати в ко
мірне, що за ~IOЇMII мате1tIaТИЧНИМИ обчисленнюш мусило покрити всі 
мої видаТБlІ, включно з податком міської управи. Я мав жити на ШІЯ
неті, як справжній паразит, абсолютно задурно у просторі з двох кім
нат, із ТРЬО)1а вікнами і краєвидами, що Ї)І )IОГ.Іа б позаздрити най
вибагливіша зірка Голлівуду. 

Але дорога до цього "парадису' , проходи.lа досить тернистими те
ренами. Мій дім, моє до1tIaШНЄ вогнище, моя копальня золота виразно 
вимагали мого поту і моєї крови. Покритий зеленавими квадратиками 
3 папи, дах над головою, невідомо яким правом, дозволяв дощам про
диратися до верхніх кімнат і розписувати по ЇХНіх стелях :малюнки, 
гідні пеlфдя Ван rora, а його ринвн, ЯК тільки пішов перший дощ, 
спричиншІИ на всі боки та.киЙ водоспад, що до деякої міри на.гадував 
водоспад Hiarapy. Не l'rIaЮЧИ ніколи власних дахів, я не мав також зеле
ного поняття, як їх тримати у формі. Мені завжди здава.лося, що всі 
ті будинки, яких стільки стоїть по всіх ву дицях, живуть собі, як птахи 
нсбесні, що турбується ними сам Господь Бог, а їх власники лишень 
доять їх, ЯК корову, та попивають з їхнім :молоко~ каву з тістечками. 

Щойно аж тепер на вдасні очі я побачив, що це соціядьне питання 
виглядає інакше. Стіни, стелі, помости, ринви, дах, сходи разом із 
туалеТО1tI, оточили мене зо всіх боків, як кардівські примари, не давали 
мені пільги ні вдень, ні вночі, тим болючіше, що мое КОПТ0 в "Роял 
Кенедієн" сливе висохло; і нічого не залишалося, як надолужувати його 
моїм кривавим потом. 

О, той дах і ті РИ~RІІ! І хто j'x таких вигадав? Першим моїм від
рухом БУ..10 заалярмувати експертів цього діла і поспитати їх, що с і е 
значить ... І першим таким чудодієм видався O~I1H мій знайомий, ста-
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рий eMirpaHT і В.1аеНИI\ будинку з Ошави, який, дуже до речі, випад
ково навинувся під руку. fl вказав йому на мої ринви і пояt'ПИВ їх 
дивовижну поведінку. Він старанно ОГ.1ЯНУВ їх знизу фаховим OI~OM, 
обійшов кі.1ька разів бу:щuок, відходив на відда.1Ь і дивився з перс
пективи, )ІОВ би на абпрактний малюнок, прицмокував устами, похи
тував ГО.10ВОЮ. .. я е.1ідкував за КОЖНlП1 ЙОГО рухом, мов би за рухаМIІ 
чародія, )106 серце завмирало і )Іайже зовсім завмерло, КО.1lI він вирік 
СВО6 остаточне рішення: причина злочинного діяння моїх ринв таїться 
в тому, що весь той будинок, КО.111 дивитися на Hboro спереду, є похи
лений на ці.10ГО пів інча Ita правий бік. Така прецизна точність ці6Ї 
експеРТИЗIІ спричинила в :мені спражню паніку. Чи це не значпть, що 
будинок взагалі нічого не вартий. кандидат на руїну і ЩО ВТИСНУЛИ мені 
його несу:м.1інні аtентп. ЯІ\ ГН,и.1і яйця. І чи не прокинуся я одного 
разу піJ; його звалищюш, як кіт, яний за.1із не в своє місце і обвалив 
на себе СН.1а:!; череп'яних горшків? Toro БJ1аженного часу я ще не 
думав Іштегоріями комерції. що ножний такий будинок ~lОжна не тільки 
нупити, а.1е й продати. а ~leHi здавалося, що раз я його купив - купив 
на вічність, і тому я почав обережно питати, чим би його зарадити, на 
liипадок~ КО.1И б ТОЙ бу,l;ІIН~Ж мав поважні тенденції розвалитпс я. на що 
:мій eKCIIepT~ з ІІоважНlШ виразом. мене потішив, щО КО.111 він простояв 
на цьому місці в TaKO:'llY вигляді не менше три десятки років, то він 
мОже так простояти ще три раЗІІ стільки. І що тут залишається дати 
тільки нові рпнви, або старі піднести з правого боку на пів інча вище. 
От і все. 

- А скільки б це )laЛО І\оштувати? 

- О! Бали діло брати поважно і зробити його як с.1ід - сто двад-
ЦЯТЬ до.1ярів. 

Сто двадцять. .. Чеl\айте, чекайте. " я замовк. Це, мабуть, щось 
не те. Я ще не мав у хаті ні одного сті.1JЬЦЯ, ні одн.ої посудини, в :моїй 
кишені. .. С.lОВОМ, моя платня ... навіщо зайва мова. 3відки візьму 
сто двадцять долярів на такі виразно другорядні речі, як ринви, і коли 
та вода вже лилася сті"lЬКИ часу - хай ллється спокійно далі, не буду 
їй перешкоджати. Я розпрощався з експертом дуже чемно, але з дуже 
рішучим наміром більше його не бачити. 

Одначе ті трикляті РИ$И все таке не давали мені спокою, особ
;шво КО.111 треба було ('пати. Як тільки я повертався рано з моєї нічної 
аміни і )ІУСИВ заснути, чортові ринви заступали мені сон і я, хоч-не
хоч, почав ЇХ оглядати СВОЇl\І недосвідченим оком. 3низу, розуміється, 
багато не побачиш, а лізти наверх трохи ризиковна. Це, розуміється, 
ніяка височина, але все таКІІ два поверхи, а до того я не мав драбини. 
Одначе я маю дурну натуру, що коли до чогось причеплюся - не лишаю 
так довго, поки хтось із нас не трісне. Я все таки наважився полізти 
на самий дах, а що я не :мав драбини, я використав вікно в убиральні, 
яке, до речі, виходило майже на дах мого сусіда, що був трохи нижчий. 
Н забезпечився деяким необхіДН)Ім знаряддям, як молоток і обцеНЬКIІ, 
без яких я тепер не сідав навіть снідати, витиснувся крізь вікно па 
І'усідний дах - і моя З,,10чинна ринва опинилася перед самим моїм 
носом. І що я побачив? Н побачив, що вона була завалена гнилим 
листям, залита водою, що в ній росли молоденькі клени і, мабуть, во
,1.1f.1ИСЬ ;щкі качки. І перше що я зробив, переміг страхи, переліз на 
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свій дах, ДО<':.-'Ї;lІІВ ринву, аж до місця, де вона відходить до стічної 
І'руби. І БОЛИ я цього доконав, я почував себе, :мов дослідник Стенді, 
що віднайшов початок ріки Кон(о. Я ствердив, що моя ринва давно 
нтраТИ.іІа uудь-які контакти з водостічною трубою, яка була цідковито 
;.JаUита, ве і.lЯКЮІ добром, включно до залишків якогось птаха, і що я 
МУШУ негаЙно впкоооти радикальну операцію. І я з місця взявся за 
дио. Ве~lIШОГ() ~Шt:'l'ецтва не вимагалося, лишень голою РУБ.ою\ JI звіль
нин ринву Bi/l усіх нашарувань органічних і неорганічних порід, про
бив РУЧІ\lIIО МО.1Отка вхід до труби і на моє здивування, вода з РИНВИ 
JІОЛІЛ(L(' Н вниз із таким paдiCНlIM ГОМОНОМ, ніби Я, одного СОЮІШНОГО 
ра.НІ{У, ві;l.ЧІІНIІВ клітку і випустив із неї ув'язненого птаха. По корот
ІШМУ ча(' і лої фатальні ринви зВільнилися від води, а зісталися в НИХ 
тільки Гt'О.югічні та ботанічні залишки, які також виматади втручення. 
аалишалоf.' я тільки обновзти на череві довкруги даху. І ІШЛИ Я ДОІ{О
нав ЦІJUГО, )ЮЇ руки, обличчя і сорочка нага,lуnа.1И абесиндя, але мої 
ринви бу.ll[ визволені, посміхаollИСЯ до мене радісною посмішкою і своєю 
JштинеІ,КОЮ мовою не могли мені вистачально надякуватись. А коли 
Я знов ОIIllНІІВ('Я на зем:Іі, я був гордий, мов олізшійський Ш'ІН'1южеЦ[J 
'l'ЮlіКОЇ ат~[еТИБИ. 

А К(J~Ш прийшов черговпй дощ, я з ПРІІЄ~ІНіетю ствердив, що вода 
з мого даху ('тіпає своєю законною дорогою, не прозраджуючи щяких 
оаmш Оllо:нщії. Ще згодом я мав нагоду ствердити, що мій дi~I стоїть 
зопеіl\І рівно і що вие.lіди досліджувань мого еІ,еперта, були звичай
ними НilІ\.Н'ПіВIІІ. Сто двадцять долярів зістаЛIf('Ь ЧІІСТИ)І MOЇ)l заро
бітком. 

ТРОХІІ нізніше я внадився на мій дах. мов до дівчат на веЧОРQ'Иці. 
Я полюбив це дi~IO, я безоглядно вишукував кожну підозрілу щілинку, 
я ззпаятroщс ЗЮІазував П різними асфальтаl\Ш, аж поки мій дах не став 
пррістим. а )ЮЯ педя звільнилася від мистецтва стихій і зовсім ВИСОХ.1а. 
Перша пере)юга була за мною. 

Але л:адско не остання. Всі мої шість кімнат, убиральня і ПИВ
ниця пимагади також втручання. І я мусів це зробити негайно, бо від 
ЦІ,ОГО З:1леіКав успіх фінансових операцій усього мого підриємства. 
МШ борг і мої відстотки пожирали всю мою заробітню платню у фабриці 
ІІІОКОЛЯДИ ,.Ровтрі", а ТОМУ я :мусів негайно діяти, щоб уникнути цілко
витої ГО('.ІІодар(:ької Іtатострофи. Увесь нижній поверх із частиною верх
Hhoro був призначений для рятування ситуації, але те могло статися 
лишень ІІіс~[я того, як усе це забдищить і засяє всіма барвами веселки. 

Хто Gу.1И ті суворі схимники, які приведи це приміщення до такого 
а("кетичного вигляду - сказати тяжко. Коли я прийшов СЮДИ :3 моїм 
а(ентом, тут було порожньо, тихо і мрячно. Літопис про це також мов
ча в, а деякі залишки геології та уривки ієрогліфів по стінах не казали 
бнгато. Правдоподібно, це були люди цупких правил, не дуже сонЯІП
НОГО походження, найскоріше бдагородні залишки північних варягів чи 
вікін(і8, для яких задимлений комин, добра люлька міцного тютюну та 
порядна чарка ,.rолден ведін(" спричиняли' більше насолоди, ніж 
3:нична естетика звичайних мешкань. Це нагадувало міт про простих, 
дужих людей у ведмежих шкурах із рогами буй-тура на шоломах. 

Деяку дисгармонію ВНОСІІЛИ сюди задишки давніх написів на різ
них місцях - ,.Джюлієт" і серце пробите стрілою, накреслене крейдою 
під КУХОННІШ вікном задньої сніни, або знов "Дейвід" з таким же сер-
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Щ')І і такою іІі стрілою вирізані на цеглі стовпа веранди. Таких сердець 
і таких стріл, r.шЙже стертих стихіями, зустрічалося більше. Мері, 
Геррі і чимало інших, а все це разом творило чудову леtенду щастя, 
молодости і, розуміється, кохання. 

Але я, варвар із далекого сходу, що увірвався сюди зовсім непро
ханий, мав намір цю романтику знівечити. Я озброївся щітками, валь
ЦЮПІ, фарбами і, як тільки приходив з роботи, чи то ,ввечері, після ден
ної зміни, а чи рано, після нічної (мої зміни мінялися що три тижні), 
- відразу одягався в одяг, що нагадував шати друїдів, і містерія пе
ревті.llення кімнат починалася. Було літо, стояла спека, термометер 
показував здебільша понад 80, я безконечно пив "севен ап" -и, з мене 
ЛІ.ПІСЬ поти, найхоробріпшй провідник, зулусів не мав краще розпи
('аного лиця, як моє, всі паркети були Бстелені "Телегра1\I" -ами, "Дейлі 
Стар" -ами, заставлені бляшанками "Старляк Пейнт" -ів, зі всіх моїх 
ь:пшень стирчали щітки, щіточки, шкрябальця, і я переконаний, що 
КОіІі:НПЙ майстер абстрактного мистецтва, до Пікассо включно, дав би 
багато, щоб могти викориппти такий ідеальний модель трудових еле
)н\нтів. Ніодна з моїх найбільших ІІОКЛОННИЦЬ не :могла б повірити, що 
ЦРЙ брудомаз - та сама і ('тота, яку вона звикла бачити n найкращих 
одягах "тіп-тон" і шовкових краватках "Юджін". 

Але ІЮ двох. чи БрЮЩ', ПО ТРІ)ОХ ТИЖНЯХ такого священнодіяння, 
ввесь міі1: НЮІіНЇЙ lIOHt:'PX. I1~IlOC одна з кімнат верхнього, справді сяяли 
ЧПl'Тотою аlIтечної СБ,.і)ЯНКИ. l\Іоя кухня нагадувала наречену в білому 
врляні. що зі6ралаrн до шлюбу, мій сальон пишався кольорами "Дріфт
BY,l 162" (фахівці ur РОЗРlіють), 1\IОЯ їдальня сяяла ,.ЛеЙт l\IiHT-O~1 
72", гол ВКРВВС Я ТИЖБИl\IИ шпа.тrєра:ми барви старої брон~и, а верхня 
('ІІП.;Н)НЯ стояда пі,l. чаріВНlОI знаком "Саншайн 54". Непорушними зі
ета:шся ПРОt'ТОІНІ.І1рш!Начені для мого власного вжитку, лендлорд може 
ще ІІОчеБаПl, a:H~ поза ТІОІ не забуто нічого. Паркети вимиті, вишкря
бані, HaBot'KoBilHi. погрожували катастрофою всім тим, що не мають 
,l,о('віду на ковзанах чи лещатах. 

ІЦо залишалос Я '? Заповнити цей едем живим життям, найкраще б 
І!арою МОЛОДИХ. бездітних, без собак, котів і канарків, людей, щоб мати 
святий спокій і неІІодряпані стіни. Вимоги, як бачите, суворі, але наш 
~ІОіl.ерниЙ, рафінований чаr :має свої вимоги також, сентиментів він не 
~-;но('ить, наколи ВОНИ не висловлені в долярах, ЧИ іlйIIій якійсь реаль
ній валюті, .нк добрий .,Олдемобіл", м'які канапи і взагалі те, що при
НОСИТЬ ту чи іншу приємність. Один філософ, здається, чи не мадам 
('імоне де Вівуар, казав, що модерна людина - це об'єкт рабства умов, 
('ІІjJетених із бетону, шовку й ніКОТИIfJI, У яких почуття і співчуття за
пуплені сурогатом примхи та екстраванtа.нцїї. Не переконаний, чи це 
(' ІІравді слова тієї мадам. але в кожному разі вони висловлюють якусь 
чаетину правди, 60 ,я і мій будинок сплелис,я та.кож в одну істоту, де 
~roї нерви і його цегла поча.ли жити одним ритмом, витворюючи В мені 
нові токсини ще не Bi:J;oMoro мені щастя. Я не курю, але в цій ситуації 
цигарка настирливо напрошується в зуби, щоб У її димі розчинилися 
~IOЇ сумніви і мої страхи. І, можливо, я помиляюся, але знов таки в 
ЦЬОl\IУ саме ритмі я вичув, мов би мій будинок і я, пов'язані з ДНЯМИ, 
IІОЧа.~ш, повітрю[, СЮIOЮ плянетою. мов би разом із будинком, я вріс 
У зrмлю цього півкулля розміром 3,544 квадратові фути. 
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Нарешті пkл.я ДОВШОГО посередництва "Дейлі Стар"-у та іншої 
преси, до дверей мого дому поча.JИ стукатися. Це був час великого за
lІотребувпння мешкань, до нашого :міста кожного місяця прибували нові 
тисячі нових громадян зо всіх кінців світу. і всі вонп, як і я, вимагали 
)Іісця під сонцем. Не БУ~10 потреби брати перших ліпших, і після ува
л\ного вибору. зупинилися на одній парі, без дітей і канарків, моїх ста
рих зе:мляків і знайомих ще з Европи. нових, .як і я, канадців. Мій дім 
ожив. Всі його вікна світять(' Я. Перший розді.l ~06Ї )IРПІканевої епо
пеї скінчився .,гепі ендом". 

:-~. ГАРАСИМОВИЧ 

НАД ()ЗЕРОJJ ВЕ.711Ь·ОГО BEi~ME,~H 

(ПРИL'вячую І. В.) 

Чи бачив ТІІ КОЛІІ, о друже мій, Іване, 
Підбігуновий J;eHb TOJ;i, як )юх цвіте, 
Як еонце ВТЮІМ'Ш', не ЗОJОТt', багряне, 
Над обрієм <:ХП.1ИВШИСЬ, Ba~\KO й,7f,Р '? 
І заливає багрецшш голі скелі, 
Вбирає в ризи ввесь північний храм, 
І кров'ю скапує на крижані оселі 
Племен тубі.1ЬНИХ, що мандрують там. 

Ик грають барви над вершинні З.lЮШ! 
У їхній з.]иві ряд преДОВГIІХ днів; 
І диск розпа.JениЙ ось-ось впаде з уто)ш, 
До голубих прямуючи вогнів. 

До гір поранених, до багряного диску, 
Немов у церкві до святих ікон, 
До линучого В небі обеліску 
В молитві зносить руки автохтон. 

І я, немов дітвак, красою оп'янілий, 
Над озером лічу плеяду зір, 
Що мов вінками сонце оточили, 
Цілуючи вершки tранітних гір. 

І зачарований, задивлений у зорі, 
Немов несьогосвітній сірий [ном, 
Жертовно зношу у низькій покорі 
Красі безсмертній мій Щімий псалом. 

Такий то, друже мій, цей день підбігуновиfi. 
А може все це лиш fata morgana, сон? 
Нехай! Для тебе міста гуркіт пречудовий, 
Для мене цей бігун - первісний Пантеон. 

Тут ніч не мучу я в буденнім гоні, 
Тут без отрути серце ще живе, 
Бо Той, хто світ тримав у долоні, 
Вмиває тут святе .1ице сnоє. 

Ельдорадо в Саскачевані, 1961. 
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ЛаРНl'а :\ІУl'ОВIlЧ 

ОСЕЛЯ ХОРТИЦЯ 

(lIocmaJla 187:5 р. 8 Манітобі) 

Давно-давно жили тут ЛЮДИ у зеl\Ілянках, 
І переможцями були Б твердім житті, 
Бо їм: щоденно дика пуща, наче бранка, 
Покірно скелями лягала на путі. 

Лунав на прерії джаrану спів веселий, 
Яким завзятці рух ясили між озер, 
А з ними :КОЦУР був, RозаБ, як дуб дебелий~ 
Вітчизни степової - перший ·піонер. 

Тоді то він. КО.1И в руках дзвеніда криця, 
Що завжди шлях промощує новій порі, 
Надхненно цій оселі дав il\l' я ХОРТИЦЯ, 
На славу острова - на ріДНШIУ Дніпрі! 

1961 

СЛІПЕЦЬ 

:Ми думали: сліпець не знає 
Про барви й лінії життя, 
Бо пітьма ночі заслоняє 
Не тільки зір, але й чуття. 

Тому то в співчутті до нього, 
Як він хитався на ходу, 
Вести його, немов слабого, 
хотjли ми У цім саду. 

Та він, у внутрішньому світлі, 
Побачив сам усі стежки, 
Де .яблуні гілки розквітлі 
Уже губили пелюстки. 

Тремтячою тоді рукою 
Кору шершаву допmав, 
І в дереві, попід корою, 
Удари серця відчував. 

Усім видючим, що природу 
Під сонцем - бачили без ДИВ, 
Цей чоловік, сліпий від роду, . 
її У З~lісті відслонив. 

1962 
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ДІйСНІСТЬ 

ду мок і ніг відважні рухи 
Гa~IY6 шлунка повнота, 
Тому й слабкі ми, наче :мухи, 
А рідний край - бліда мета. 

Владарно золота сяйкого 
Нам очі заС.1Jіп.1JЯЄ б.1Jиек, 
І зрідка. стрінемо такого, 
Що .1Jюбить боротьбу і риск. 

l\Іи мріємо про хмародери, 
Яких основи в чужині, 
Хоч ІtЛИЧУТЬ нас .1Jіси й печери 
В далекій, рідній стороні. 

Там вороги себе непевні, 
І\оли снартанці йдуть на них~ 
К оли свободи прапор древній 
Лопоче на стежках стрімких! 

1963 

МОВ КРЕМ'ЯНЕ КАМІННЯ ПАНІ 

Могутній Бог панує тут, 
Який уярмлену країну 
РУБОЮ, вільною від пут, 
Підняти може, мов пір'їну. 

Бійців, ЩО нині Він створив 
І створить завтра на світанні. 
Ні, не вжахне ворожий зрив! 
~IOB крем'яне Каміння Пані,'" 

Їх не постаріють роки 
І будуть пере~южні в змагу, 
Бо вийшли з-під його руки, 
Творця - свободи Стягу! 

1964 

)J(РЕКИНJl КРАСИ 

у сторіччя народження О. Кобилянської 

Хай с .lавиться fyparYMopa нині, 
n зелених Карпатах, на Буковині, 
іБрекиня Краси бо родилась там, 
І .1ЇC був її животворчий храм. 

·Каміння Пані - ШПИЛЬ буковинських Карпа'Г. 
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Жінки безпросвітно жили довкола. 
Де ж сяйво знайти, що прояснить чола? 
І сяйва й надхнення дали навік 
ЇЙ зорі, відбиті У люстрах рік. 
Із лісу, де зглянула в час молитви, 
Як сосни на ворога йшли до битви, 
Вона - наче стяг золотий вночі -
Ь'рилаті жінкам понесла кличі. 
В ема достойнішого поривання, 
Пк Духа твого - за Красу змагання! 
Будь ціЛJ1Ю для себе, але вінчай 
Плодами здобутими рідний Край! 
Наспіла велична тоді година, 
Розквітла віДРОДЛіена Буковина, 
І Духа Жрекині піднявся літ 
Н а захід Вітчизни й широкий схід. 
По;з;ібно і в цій заморській країні 
Пого відчуваємо в серці нині, 
І чуємо слова дзвінку ясу: 
- Ви завжди ЗІшнайтеся за Красу! 
Жрекине! Безкрая ТВОЯ дорота -
Це Духа безсмертного перемога, 
Дістала найкращу Ти з нагород: 
Іде за Тобою увесь народ! 

1963 

Богдан ФЕДЧУК 

* * "" 
Mi~ лани широкополі 
1\1и йдемо у пору ЖНИВ -

Хай повітрк t'віже долі, 
Нас обвіє серед нив. 
Шелестить ПОffiате збіЖ~hЯ~ 
Пахне скошена тра.ва. 
Сонце йде ІЮ беЗJ:vрі:l~~r:і~ 
Гріє - аж пече в Ж:НПВ~, 
Де не Т.lпнеш. таlІ ІЮ!~ОСП, 
І ряди. РЯДИ снопів. 
Їх сріБJЯТЬ щораЮtУ росп 
Цих розспіn::шпх ;·T;:1i~i;. 
В щире зо.1ОТО уИрані. 
Безліч раЙДУЖНІІХ прикра(', 
~IOB lівчата в .1!Т :~'!lчшні; 
ІД0 l.ра('~ю '-' }}анятт. H3:~. 
Десь F,nv,ОЙНН ГУ,'!!": (·Н~RЙР. 

Вік новий. Сп1вас CTa.:rb. 

30ЛОТО в ~fішю! ;У:ИШн:;' 
~fаЙОРІJТЬ; СІгні6 _~a .. 1Ь",_ 
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Левко РОМЕН 
жовтосил 

(Драматична п'єса із дій УПА) 

1 ДІН. 

Вудиця на Бінці се.ш (царина), тин із перелазом, за тином -
садок. Ліворуч з-поміж дерев помітний причілок хати. 
Пріся, ОБсана, дівчата, Івасик. Пізніше - l-иА (Юрко), 2-ий 
і 3-ій партизани іВаривон. 

ПРІСЯ (переступивши через перелаз, стада серед вулиці і каже ДО 
Оксани, що теж поперед дівчат переступає через перелаз, а за 
нею кі.1ЬБа дівчат ВИДКО із-за низького тину). 
Оксано, дівчата - ходіть. r ляньте - он по дорозі якісь ідуть 
сюди ... Але чого вони - то стануть, то JIРІН~ЯДУТЬ, ТО знов ідуть? 

ОКСАНА (l\шхає рукою). Хлопці, ану хутчій (' юди. Подивіться. 
ІВАСИК (хдопець років 16-ти, перескочивши за Оксаною через пере

.11 аз , гдянув по дорозі). Тихо, хлопці! То якісь не наші. Сховай
мось. (Відбігає В садок, де кіЛЬБа менших хлопців, зникають зі 
сцени). 

1-ша дівчина. Ходімо А l\1И, дівчата. 
ПРІСН. А чого? 3ачекай - подивимось. 
ОКСАНА. О, глянь - уже сюди йдуть. 
ПРІСН. Ну, добре, - зійдемо з дороги. (ВіДХО;J;ЯТЬ чере? перелаз ДО 

садка). 
Через ЯБИЙСЬ час із правого боку ввіХОДЯ1'Ь)двое з крісами в руках, 
розглядаються, підходять до перелазу . 

1-иЙ. Добридень вам, дівчата! А чого ви ховаєтесь, підійдіть ближче! 
(Дівчата підступають трохи ближче до пере.1азу). 

ПРІСН. Ну... добридень!.. А чого Bal\I? 
1-иЙ. Та хочеl\ІО побалакати ... 
2-ий (до першого напівголосно). Питай. 
1-иЙ. Хочемо довідатись, як тут у вас ... 
ПРІСН. Як у вас, так і в нас: мороз у Петрівку ... Падав хлопець із 

коня, аде - хіп за гривку! (Дівчата хіхікають, голоси: "Ну й 
вицигорна та Пріся"). 

1-иЙ. Ну от ... почекай ... Чи сьогодні У вас ... 
ПРІСя. Чи й у вас неділя? .. Ну, так що ж - коли пісна, бо й досі 

Петрівка ... 
1-иЙ. А бодай тобі, дівчино, абищо. . Ти от скажи, чи не проходили 

тут якісь ... банди? (У цей час підійшов 3-ій із крісом, став поруч, 
розглядається) . 

ПРІСН. Ні, не проходили. оце ви - перша. 
1-ий (ніби ображено). Що ти кажеш. .. :Ми не банда., ми - пов-

станці. 
ОКСАНА. Ну, Прісю, чого ж ти fзишся? Бачиш - це ж наші. 
ПРІСН. Але ж ЇМ якісь банди потрібні. 
1-иЙ. Ну так ... То вороги народу - банди фашистів ... 
ПРІСН. Свят, свят! .. 3а яких це питаєте - "хвостистів"? :Може й 

за рогатих? 
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�-иЙ. Жартуй собі ... Ми за тих питаємо, що то баламутять народ. 
ПРІС Я. А я думала, що ті.1ЬКИ ;з;івчат бала~ІУТИТИ ~lОжна. А то є такі, 

що й на.род баЛЮIУТЯТЬ! 
01\С АНА. ,Ми на ЦЬО)ІУ добре не знаємось. По-нашому - (;; ('ВОЇ і не

свої. 
2-иЙ. Так, так! ~Іи - евої, тобто - ваші! 
ПРІСН. Ну, ну ... хай. От ви Kai~:eTe, щО ВП - наші. А за що ви 

BOIOЄTe'~ 

�-иЙ. ао що?. Ну Вil\еж за народ, за народню B~la;I.Y. 
ОI{САНА. То й за УБраїну? 
�-иЙ. Еге ж. .. Проти німців і фашистів. 
2-ий (напо.lеГJИВО). Ну, добре - банд не було ... А німці були? 
ПРІС Н. А чого ЇМ СЮДИ? Вони коло залізниці товчуться. 
;:~-ій. А скажіть хоч, як далеко до на.ступного села? 
ПРІС Я. Та, може, ще до вечора ДошвенДяєте (дівчата хихочуть). 
ОКСАНА. А вам чого туди? 
] -иЙ. Бо нае uілий полк іде, партизанів. Треба ж усім розміститися. 
ІІРІСН (ЩОСЬ Оксані шепнувши на вухо, каже ніби зовсім поважно). 

О-о! .. тепер ми бачимо, що ви он-які, зовсім - наші. Ну от ти ... 
ЯК ти вже такий - наш, то скажи, як тебе звати? 

І-иП. Мене?. Юрій, тобто - Юрко. А тебе - як? 
ПРІСН. А мене - Пріся ... тільки де ви такі ВЗЯ.;ІИся? (дівчата хихо

чуть та піВГОЛОСО)1 l\lіж собою говорять). 
І-иП (відступивши трохи нnбік, притишеним голосом до ТИХ двох). 

Ви даJьше йдіть. Н сам їх більше і краще розпитаю ... 
З-ій (до 2-го). Ну ... піш.1И! (Виходять далі по дорозі ліворуч). 
І-ий (до Прісі). Ідп но сюди, вицигорна, я з тобою про щось іще 

нобалакаю. 
ПРІСН. Ну, добре ... (до дівчат). Ідіть, дівчатонька, до нашої хати, 

а я ще трохи пос.ч·хаю, яку він мені правду збреше (дівчата зни
кають за рогом хати). 

ЮРКО (він же �-иЙ). Та не ховайся. Ходи ближче. 
ІІРІСН (стає на пере.lззі). Ну ... чого ти ще не доказав? 
ЮРКО. Та не бійся, зійди сюди. Я - щось по секрету ... 
ПРІСН. Зійду, як скажеш мені щиру правду. Чи ти в Бога віруєш? 
ІОРКО. Так - вірую! Мене мати навчила вірити й молитися йому, 

Милосердному ... 
ПРІСН. Он як. .. Ще скажи: "Присяй-бо, вірую", - тоді зійду. 
ЮРІ{О. Присягаю Богові, що вірую в Бога і люблю наш знедолений 

край і народ! 
ПРІСЯ (зідхнула з полегкістю, зійшла з перелазу). Ну, то хутенько 

кажи, що ти хотів ще сказати. 
ЮРКО. Н бачу, що ти догадуєшся, хто ми. Отож, я не хочу вже з ними 

бути. Я - із своїми хочу бути. .. Поможи мені до них дістатися. 
ПРІСН. І це ти щиро кажеш? 
ЮРКО. Присяй-бо, щиро! 
ІІРІСЯ. А ну, глянь на мене. Хай я побачу, чи щирі в тебе очі (Юрко 

nдивився в неї, Пріся зашарілась). Ой, годі! .. Бо ще наврочиш. 
ЮІ'І{О. Так сзмо й кріс оцей щиро служитиме нашій справі. 
IІI'IСЯ. Угу ... Це мені трохи чудно, кажеш - СЛУЖИТИ)lе. А чого ж 

ТІІ дО цих харцизів пристав? 
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ЮРКО. А того, щоб тут швидше бути ... між своїми. Я ж - тутешній. 
Та про це - пізніше. .. Бо це довго ... 

ІІРІСН. Uй, пробач мені... Вірю, уже вірю. Чекай, яподумаю ... 
О, xoдi~[ ;1,0 нас, - я покличу Оксану. " Може до тітки УJlяв)l за
ведемо. (Обоє переступають через перелаз і зникають за рогом 
ха.ти) . 
СцеНf1 шшйеь час порожня. Потім з .. 1іва виходить скраД~lIIВОЮ 
ХОДOlО Івасик, дивиться направо з-під долоні. Звернувшись улІво 
каже ,1.0 невидних на сцені хдопців. 

ІВАСИК. Хло-о-пцif Ще там нікого не видно. Я ПРОЙДУСIJ ... Як їх 
побачу - свисну! (Виходить праворуч). 
Чере:\ іПшttсь час ізліва повертаються 2-ий і З-ій, що туди були 
ВИЙШЛИ. Озираючись навколо, підходять до перелазу, :заглядають 
у еа.дОІ(, 

3-іЙ. Ну от тобі й раз ... Це удівітr.1ыlо.. Де він подівся?! 
2-ий (по()аЧIІВ здалеку Івасика - на сцені ПР ю[:щого - кличе) ГеП, 

ХJІОпче, а йди лишень сюди! 
ІВАСИІ\, (увіходить з правого боку, трохи неС:\1і.шво). А нащо я Balll'~ 
2-иЙ. Тут був наш товариш ... Чи не бачив ти, куди він пішов? 
ІВАСИК (ТЮІ часом підходить до перелазу, стає на ньому і тоді каже). 

А хіба я командир йому? 
3-іЙ. Ти не грубіянь. Кажи! .. ти знаєш, де він. 
ІВАСИІ{ (аі.'кочивши раптово з передазу в садок). Хоч би й зпав, то 

не ('кааап би. 
З-НІ. Ах ТІІ, )[срзотнику! (Івасик утікає ліворуч і зникає). 
2-иЙ. Та г(ці 3 ним. .. Хай йому біс. Ходімо до своїх ... 
3-іЙ. Ході\\ ... а з ЧИ~І? Ну, не казав я тобі. '. тоді, пам'ятаєш, ЛІ, 

J1итав кmraндир. чи цей, Юрій, сто процент - наш ... 
2-иЙ. Та як іІ,е ти його пізнаєш? " А може він ще вернеться ... 
З-ій. Уже.я~ він сказав, що він - місцевий. то .я вже йому не вірю. 
2-иЙ. ПОЖДП ... .як він знає тутешні місця, то як було його не взяти? 

Це Ж ЮНІ ,lуже помічне. 
З-Шо А я тобі Бажу, що всі тутешні націонадізмом затруєні. 
2-иЙ. Та.ж він виказався з ВУ3-у і з Комсомолу. .. Щоправда, він -

мобіліаований, а не доброволець. Але причина - хотів к.інчати 
нуа ... 

З-ій (глянувши діворуч) . Он якийеь іде. Розпитаємо його. 
НАРИПОН (ВИХОДИТЬ зліва. має сакву через пдече, із ціпком). Добри-

день ... добрим людям! 
2-ий, Добридень, добридень! Я щось хочу С'питати вас. 
ВАРИПОН. Питайте. Що знаю - скажу. 

2-иП:. Тут ~оС'тавС'я був $ш товариш коло дівчат, щоб розпитати іх. 
А ми от і:з села вернулись~ а його нема. Може десь ви його бачили? 

ВАРИВОН. Та почекайте. .. А хто ж ви такі? 
2-'ИП:. Ми - партизани, свої. тобто - ваші ... 
ВА РИПОН. Та я розумію, тобто - повстанці. .. Але тепер тих пов

ста.нцін ... го-го! стільки розпдодилось ... І все на нашу ГОJlОВУ. 
2-иЙ. Ні-ні. дядю. Не на вашу, а на І'ермана голову. На фашистів. 
ВАРИllОН. На І'ермана, кажете ... А як поживитись, чи ще чогось

до кого підете? Таки до того ж ~Іужика ... 
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J-HI (.leABe етРІШУЮЧІІ нетерпеливисть і гнів). А хіба ж ми не за вашу 
свобо,];у воюємо? " А ви ... якусь єрунду порете. 

~-І1Й (ПРИМІІРЛИВО). Пожди, не гарячись. Дядя, як зрозумів ... (до 
Баривона ). А Іерман хіба вам дає? Бін же вас іще й обдирав ... 

НАРИБОН. Авжеж ... Чи ж я Ka~"y, що то не халєра ... Та хоч те 
добре~ що він із тим не криється. .. А ви ж - за яку владу? 

2-111. :Ми - за народную в.шсть ... Щоб сам народ собою правив. 
llАРИБОН. О. тепер усі - за народню .. , Але -каже одне, а про 

інше думає. .. То ЯБа ж ця ваша "народня" ? 
2-иЙ. Народная - як СЮІ народ вибирає такі комітети, значить. 
ВАРИБОН. У-гу ... А я ('обі. грішним ділом, подумав, що може ви за 

ту, що вже тут БУ.lа т(". НЮІ цавіть і церкви була позачиняла ... 
~-иЙ. Нє, ДЯ~Ю, це не так. .. Би не зрозуміли. :Може, як де не було 

парафії, а церковні будинки порожні стояли, то, може, та влада 
для чогось іншого xOTi.:la їх використати. Бо, як свобода, - при
мусу не)lа: хочеш - вір. а як ні - силу.вати ніхто не силує. 

ЛАРИІЗОН. Та nоно зВЇrно, хто сам не вірує, то де і}\ би тих, що не 
вірують, ще й силував. Він ще їм дякуватиме. 

:! -пЙ. Дядю! Ви не ерш.іваЙтесь. Таж тепер там і церкви відчинені 
і патріярх 6. 

ВАРИВОН. ІПось воно )І{'ні чудне ... Що то за ВJада - і Бога не 
визнає ... і, кажете. патріярх є. 

~-иl. ОТОil, і значить - народная. .. Бо свобода, бачте. Bei~I. 
ВАРИБОН. F:re... Оці С'юrе їхні "свободп" ус якій босоті нам у пе

чінки В'Ї.1Ш·Я. 
:~-іЙ. Удівіте.1ЬНО. як цей дя,];я грубіянить. (До Баривона). Ти дума

f,Ш. щО свобо;щ на те, щоб тільки себе. .. себе тільки знати? 
:!-пЙ. Пож:~п. ТЮjl\~lІ •.• не спіши. :Ми з дядею договоримось. (До Бари· 

вона). НУ. дядю, ('кажіть щиро, - може вам німець миліший? 
ВАРИВОН. А хіба я це кажу? Він таки сам добре подбав - залити 

НЮІ са.Ш. за шкуру. Хто й хотів був йому вірити, то далі вже -- годі. 
:!-пn. Ну, от бачите. .. Ви проти німця і ми - ПРОТІІ. Отже - нам 

по дорозі. Правда? 
ВАРИВОН. А я не знаю. .. Чи ви визнаєте наше право, чи ні. 
:.!-пf1:. А ЯJ\ОГО jf\ вам ще права? Раз власть - народная, то й зветься 

,.,наро:щая демократія" ... То що вам ТЮ\І ще не подобається? 
)<:\РИБОН. А хоч би й ота комунія їхня. 
:1-іЙ. Таж то ще це комуна. То - "переходная стадія" до комунізму. 
~-пn. І то добровільний перехід до гуртового користування. Це ж -

проtрес. розумієте? Перехід до обробки землі машинами ... 
JlАРИБОН. анаєте що, люди добрі? Би йдіть собі своєю дорогою, а я 

своєю ... 
:!-пЙ. А КУ,ll1 Ж ви, дядю? 
JI:\І'ИВОН. А от ради неділі пройдусь. " :Може в лісі де й грибка 

:знайду. 

:.!Jln. А нашого товариша ви таки не бачили? 
Н:\ РИВОН. А де б я міг бачити? Сходив до Церкви, потім удома по

обідав та й іду оце собі. 

:, -і N. Годі... Тїо1ьки час дурно прогая~lИ. " Пішли. 

:.! IІn. До побачення. ДЯДЮ ••• А ви подумайте. (Рушили. Спинились). 
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З-ій. Ну чого'~ Знов з пустого в порожнє? 
2-пй (піfJ;СТУПИВШИ до Варивона). Ще скажу вам щось, ДЯДЮ. ЧИ вп 

подумали собі - як же нам проти двох си.] іти? Німець тепер 
- сила, і Совєтський Союз - ще більша. .. Щоб Німця звоювати, 
треба на.м із Совєтами по~шритись. То тоді fi Україна буде. Ну, 
подумайте, чи ж не TaK'~ 

ВАРІІВОН. То й що з TOГO~ .• :\Іи - як тоіі ;t.рЯIІОІПтан: хто "ого ЗО-З.lil 
бере, того він добре BKo.le ... 

2-ІІЙ. ІД0 то за ;t.РЯIlоштан'~ 
ВАРПllОН. А от: ітимете .lі('овою ;1.0рі іl\I\ОЮ. звернете трохп н~бік ;1.0 

мочарів. то й побачите такі кущі, що вже цвіТУЮТJ)... іКОВТЮІ 
цнітом ... Та захищають той цвіт - колючками. 

2-ІІЙ. Ну-ну... Алеж ви - .1JЮ,'Щ. ::r,ршти вмієте. То й )ІіРБуйте -
хто вам ворог. 

ВАl'ИПОН. Нам кожний - ворог. ЯКЩО нашого права не БlІ3нає. 
3-іЙ. Удівіте.1ЬНО - нащо тн час гаєп(1 I;О)ІУ ПРОllові,l,УЄШ? .. Тож

стовп. Пішли! 
ПАРНВОН. Хай і стовп A.le й стовп на щось ПРИ;l,аеться ... На нього 

й f'пертися можна... Ет!.. ()ІаХНУВ рукою). Ви - ('воє, а 11 

- ('воє (рішуче повернув(' я і пішов праворуч, у ('ело'). 
З-ііі (ІІровіВШIІ гнівно ОЧJВШ Варпвона). Ну, - що бачиш? Догово

риве я? Ти й ДО('і віриш У його .,гриби"? Бач, не до .:Іісу пішов, 
а чогось вернувся. .. Ні!.. Нкогось ;І:обре перевіреного хохлика 
('Ю:J.II конче треба послати. 

2-пЙ. Нащо? Що він пшюже? 
З-ій. ІЦоб нашим тут ОКШІ і вухом був. .. ОТ КО.111 б отого, як ііого, 

що все ніби жартує, а нюхом чує, хто ворог совєтської власті. Він 
і тут викриє. .. Тут де('ь є куб.'10 упі('тів. що Й того, Юрія, мабуть, 
туди потягло. 

2-IІЙ. 'Ти думаєш!' Це ти про того, що ще з брянських .1ЇCiB і;І.е з нами? 
З-ій. Так, так ... про нього. То не такий. як цей Юрій. О, ні, безу

мовно. .. Удівітельно, як }ш повірили... Таж тут усі - шові
ністи і бандити ... 

2-иЙ. А я і на того не дуже на",іюсь. Та він ще трохи й не при своїх. 
З-ій. От. видиш! .. Значить він чудесно дурника удає... Ось і ти 

повірив. Ні-ні ... він - умний і дуже хитрий. О-о ... він зуміє ... 
2 -11 й. Тобто -окшшачить їх? 
З-ій. Ха-ха- ! .. Ти "влучно" поці.'1ИВ. ,.Околпачит" - це в російській 

l\IOBi хороше ~лово. Вона - як пророцтво про нашого командира. 
Ну, пішли. Потом, брат, оБГОВОРЮ!I. 

2-IIЙ. А чи командир ... 
З-ій. Чи послав? А певно! " Ще й не о,],ного. "ПРОІІовєднік", он же 

і .,(,ОГЛЯ;І.атаЙ". 

2-иЙ. А",еж той, що з брянських, не тутешній і не хохол ... 
З-їй. Ото саме й добре. Але він довго жив між хохлами. Він по

їхньому так насобачився. 
2-ІІЙ. От ... чорт би його взяв ... Як це ми того Юрія ВИПУСТИ.1И з рук ... 

Що л\ тепер командир скаже?! .. 
З-ій. Ой ... За це не подякує! 
2-иЙ. Ну ... ні, - це йому не минеться! (виходять праворуч). 

ЗаС.1,Оllа 
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2 ДНІ. 

На ДРУГИЙ день. Середина хати. Над столом у Н:УТ&У - ікони. 
Юрко. Уляна. Поті)! - Ігор. Ь'шш, стittковиlt, Максимко, Пріся, 
ЮХІШ. 

ІОРl{О ('П;ЩТЬ за столом, перегортає ЯКУСЬ книжку). Та& от як ста
лося ... 

~·.lHHA (II0pat;Tbe н 1\0;10 печі, вона ВИХОДИТЬ то входить до хати через 
двррі праворуч. Обернувшись до Юрка. ~ш('каRО питає): Нк же 
нам. коззчr, СН3.10СЯ? ЧИ виспались? 

Юl'l{О. Чудово! Щиро ;');НКУЮ! Добре спалося... От - ніби вже 
я В,l,ЮШ. 

У.ІННА. А )Іій старпй ще зранку ПО,l,ався КУДИСЬ. Такий став ... не 
ВСII,1.ИТlJ тобі Bдo~a. 

101'КО. О. &0.111 б то в('і так щиро бра.1ПСЯ до нашого діла. (Стук у 
двррі. увіходить Ігор). 

ІГОР. Добридень - добри)! ЛЮДЮІ! .. Нк &аже ДЯДЬКО Варивон. 
~·.lЯНА. Добридrнь, добридень! .. А де:fl\ Клим? 
ІГОР. Іш.lИ ми вдвох. аде він затримався. Зараз буде. (До Юрка). 

Ну, яБ же тобі "на волі" спалося? Чи не снились якісь мацапури? 
ЮРКО (У(·)Ііхаючиrь). А ... об.шш! Тепер 1\Іацапурам - воля ... ні

чого Ї)І не заборониш... А спа.lОСЯ добре. Мов на світ наро
див('я ... 

~·.ІЯНА. Вибачайте. що скаЛ\у. Бо аж ДIlВНО .. , Ви давно знайомі --
і отак раптом один з одним зустрілись? 

ІГОР. Так, тітусю. У житті більше буває чудес, ніж люди собі гадають. 
ЮРКО. (3 примівка така: "Гора з горою не зійдеться" ... 
ІГОР (у тон йому). А Мохаммед з горою - аби схотів! 
ЮРКО (сміється). Чекай ... То хто ж із нас - Мохаммед? 
ІГОР (усміхаючись і ніби поважно). Та вжеж не хто - хто зволив 

са1\1 прийти до нас. 

IОРКО. О, ти велику мені честь робиш, Ігоре. Бо я лишень скромний 
піліtРIІМ. 

І ГОР. Алеж і ВОЯБ ... І ми всі - вояки Божі, що йдемо ту гору під
клонити під владу Бога нашого! 

ЮРКО. Амінь! Нехай це буде сказане в щасливу годину. 

У.ІННА. Я вже казала Прісі ... (уриває. Стук у двері). О, хтось іде. 
(Увіходить Клим, Уляна до нього). Заходьте, заходьте, Климе! 

1~.lИМ. Добридень усім! (Зробивши салют, сідає біля столу. Виймав 
з теч&и папери, розгортає). Так оце, друзі, поміркуймо трохи та 
зараз же і з Командуванням зв'яжемось. 

ІІ'ОР. Скільки я знаю, Командування не радить таких непроханих гос
тей силоміць зупиняти, але й не пропускати безкарно. 

1~.lИl\l. Не розумію. І "не зупиняти" і "безкарно не пропускати". 
Тобто - як? Бити, але не набити? 

ІІ'() Р . я так думаю, що лише в порозумінні з Командуванням. Хай 
відчують, що вони тут - небажані. 

1\.іІИМ. Отже - пригостити "таки бобом"? 
ІГОР. Не виключене. Але обережно. 

27 



ЮРКО. Сумно мені чути таку наставу повстанського І{юшндування. 
А чом би не чеснути як слід? 

КЛИМ. Чекайте. Як уважаєте - скільки їх буде? 

ЮРКО. Та десь понад дві тисячі. І свій обоз мають. 
ІГОР. Отож бачите, - це ж ціла оперативна одиниця. );е ж нам, 

дрібними загонами, ~тава.ти проти них? 
КЛИМ. Та й це може рація. Хай собі йдуть та німцям ;J;ОрОГИ пере

ходять. 

ЮРКО. Ой, ні! - це не добре. Ми, господарі на своїй зеЛ.1і, - і до
зволимо ЇМ безкарно блахмана пускати, що от-от ВОНІІ Й;J;УТЬ "ви
зволяти" від "германа"? 

l-{ЛИМ. Ага, то це так розумієте оте "не безкарно". 
ЮРКО. Таж інакше - то був би сором Ha~I, ві.~ьно.1юБНШІУ Ю1родові! 

Отже - дряпонути! 
ІГОР. Але обереjІ\НО. Тактика лявірування і дряпання. 
1~,ЛИl\I (усміхнувшись). Це, як каже дядько Варивон, )ІОВ той дря

поштап: того ВКО.'Іе. хто його чіпає. 
ЮРКО. 3гадали .,дряпОштан і '. Хотів би я ... (аУlIИНИВ('Я. Почувся 

стук у двері. Уляна гукнула від печі). 
УЛЯНА. Заходьте!.. Кли:ме, чи можна? 
J'ЛИМ. Авжеж. ТЮl є стійковий. (Увіходять - ~lаКСІПШО, за НІШ 

стійковий ) . 
СТlЙКОІЗИЙ. Дозводьте - цей чоловік хоче баЧІІТИ командпра. 
l{ЛИМ (до l\Iаксимка). Хто ви такий? 
l\ІАКСИl\ІКО. Я з поліських паРТllзанів... із повстанців ПО.Jіеьких. 

Нашу сотню ковпаківці розбили. 
КЛИМ. Чого хочете? 
l\fАКСИМКО. Прошу - ПРИЙ~lіть ?lІене до свого загону. " я за Укра-

їну хочу воювати. 
КЛИ:М. Як звати? 
l\IАКСИ:МКО. l\Iаксимко... l\IакClШ Грач. 
КЛИМ. З якого села? 
l\IАКСИl\IКО. А 3 Бірок. 
IОІИl\I. Де це? Щось я не чув. 
l\IАКСИl\fКО (сміється). Та що ви, пане командире? Про наші Бірка 

не чу.1И? Таж це коло ДаВИ,l,ГОРОJ,ка. ГУКНУТИ... Бугай зареве 
- то й у Давидгородку чути. 

І{.]И)І. А J,e ж кріс ваш? Чи ви й не ?ІШЛИ? 
l\IAKCIBIKO (знов сліється). Хе-хе-хе! l\1аКСИМБ,О не Т:lІШЙ дурний, 

щоб і)учи 3 ним напоротись на когоеь (Юрко мовчки пригляда
ється, )lаКСИ)lКО зиркнув на нього і трохи зніяковів). А ГBiH~ 
ТОВБУ ... кріса. значить, я дістану. 

1 •. 11[\1. Добре, побачимо. Підете зі :мною (до Ігоря та Юрка). То пп 
поті)l - до )Іене. До Уляни). Дякую вам красненько. До по-
6ач:ення! (ВИХО;І;ЯТЬ - Максимко, стійковий, за Ііими Клим). 

У.1ПНА (ДО І~.lима. Шасти вам, Боже! Не заБУ;В1айте нас (виходить 
за НИМИ). 

ІГОР. Що це за ПІП, Юрку? Чи не пі,J;озрі,llИЙ він тобі? 
ЮРКО. l'Ioro поводження не дуже мені подобається. ПО~lічав я, що 

він бентежпвс я, як зиркав на )Іене. Треба слідкувати за ВlВІ. 

28 



П'ОР. Ти думаєш? 
ЮРКО (у тон йому). І навіть певний, що ті собаки моїм ЗНИІ~ненням 

затурбовані. .. Отже ... 
ІГОР. Отже й "соглядатаїв" можуть підіслати? 
ЮРКО. Така їхня тактика - скрізь і завжди. (Уляна увійшда і ІЮ

рається біля печі). 
ІГОР. А ЩО, Юрку, кортить тобі заглянути під рідну стріху? 
юрко. Ого, ще й ЯІt! Це ж пеподалік Ріпного. Матір хотів би одві

дати. 

У.ІННА. Оце ;'1;обриfi материн синок. Вибачайте... Хай вас. поцілую 
за це (пі;J;ХОДІІТЬ і uiol'lye В чодо). Там десь і Данилко наш одвер
тається, (утерла с ,:JI,ОЗУ і пішла до печі). Загнали ;J,e('lJ, Іроди 
прокляті. 

ЮРЬ:О (встає). ДОЗВО.'lьте й )Іені вам як матері - поцілувати руку 
(підходиТl), ці.1УЄ У,lШlі руку). Бо хто-зна, чи хутко із рідною по
бачусь (знов сідає). 

ІГОР. Ну, а 3 батьком як? 
ЮРБ0. Но-зна, чи живий. Як у 39-му "совєти" ПРИЙШЛИ, пін у поль

еькій в'язниці був. Так і не вернувся. 
ІГОР. А як же ти до них, до ковпаківців потрапив? 
ЮРІ~О. Я вже тобі казав, що в часі евакуації мене мобілізован(). Почув 

я - питали охочих - піти У рейд, У глибоке запіollЛЯ. От і думаю: 
на ВQЛИНl) - це б.'1ИіІ~че до своїх. Ми вже чули про тутешню нар
тизанку. А перекидали нас літаками сюди. 

ІГОР. То тебе Й у розвідку пускали? 
ІОРКО. Так. Але нерадо. І ніко.'lИ - самого. І взагалі тільки тих, 

хто вміє Ію-українеЬКШІУ ... А мені - то все: ,.Розговорись, роз
говорись із НІІl\Ш", тобто із селянами. Треба, Rажуть, їх довір'я 
здобути. 

ІГОР. Це відома їхня тактика. Москвини хитрі, не те, що німці. 
ЮРl\.О. Ще Й така пор а ,ТJ;a : де МОЖlJа, - ділитись із неселенням здо

бутим від німців. 
ІГОР. Відоме "лєнінське" гасдо: "грабуй награбоване". Принада на 

вудочку не погана. 

K)PI~O (схвильовано). Давно усвідомив я собі вс ю ОIlЮ огиду, Оцю 
овечу шкуру вовка. 

ІГОР. Бачив, але мусів удавати, що не бачиш. .. Розумію. 
ЮРltо. І за це ненавиджу їх! .. Пок.и не придивився, уявляв їх інак

шими. Що то за огида - ота "Душа на распашку", оті брудні 
.lапті, що з ними кожний лізе тобі в душу. .. А отой, гидко сказати. 

~,культ" "материнщини" ... той гній московської душі... А по
пробуй "не любити" цього - і ти вже "шовініст" у них. .. І за 
це мушу щиро. .. щиро віддячитись їм... (При останніх еловах 
підіймає правицю і хоче п'ястуком з розгону вдарити. але раптом 
схаменувшись зідхнув і кладе повільно руку на стіл). 

ІГОР. Але й повноцінно ... Зазнав і я цього добра. Та при першій 
нагоді "виприснув" із їхніх рук. 

ЮРКО (у тон йому). Щоб віддячитись ,.старшому". 

ІГОР. 3вичаЙно ... Аде й ,.Iep~IaHOBi", як наші дядьки кажуть. 
ЮРКО. "rер}шнові"? Це в тебе ворог число перше? 
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ІГОР. Чп перше, чи друге - не важно. Це jl\ ВО нп зогидиди тоП ідеаJl 
европейця, і так підло ... 

ЮРКО. Ха-ха-ха! Ото створив ти собі "ідеа.l". Так ти, певно, нарі
кав би й на тигра, коли б ти "ПОЮІаВ" на нього "місію" - пере
везти НИМ свій ,.багаж" БУ льтури, а він, невдячний, кинувся б тебе 
.,експлуатувати" ? 

ІГОР. гдузуй. Г.;lузуй ... То, на твою думку, европейська культура -
мана? 

ЮРКО. Не мана. а - сатана, що й "цивілізує" народи всього світу -
пам'ятай! - насамперед: мечем і кулею. 

ІГОР. Це ТІІ про колоН1jї. .. Що нема різниці з :Москвою. 
ЮРКО. ДollЯ нас лише та різниця, що Москва - під боком. Тому то 

це і є - число перше. 
ІГОР. Щодо цього - не перечу. l\Iосква тут вірна собі. .,ПавадіСJ" 

рєбята!" - і не дають тобі пати ... 
ЮРКО. Ось тут і Є, хоч-не-хоч, - ,.історія ::J fl'ографією". ,.Усе від

крито в нас тюремним кдючарам" - пам'ятаєш: у Лесі УкраїНКJI. 
ІГОР. І l\IУСИШ лявіруваПI ... ,.на нашій, не своїй землі" ... 
ЮРКО (ТРОХИ підвищеним голосом). Ох, дружр. як це огидно, ЯБ тяжко 

і приниз.ilИВО душею КрИВИТИ - перед ворогами. І коли В.il\е ми 
випростаємо хребет свій ... (підвівся і пройшовся по хаті). 

УЛЯНА (при останній реП.lіці Юрка уважно едухала, потім підперти 
рукою підборіддя, похитала головою і Kan\e). Ох, Боже ж мій, 
Боже! Як ТО воно справді тяжко та гидко з ТІВІИ супостатами жити. 
Бідний же. бідний наш Данилко ... 

ЮРКО (трохи схаменувшись). Вибачайте, що я трохи розtвинтився. 
А зазнав я, тяжко зазнав того осоружного життя з отими супос
татюlИ. Жити разом, ще й годити їм. .. Та я ще не так догоджу 
їм. .. ОП, догоджу! 

ІГОР. Юрку, друже! Не ХВИЛЮЙСЯ так. Треба більше ХО.'Іодного мір
кування, то й ,.догода" твоя показніша буде. 

ЮРКО. А ... трясця їм у ребра! 
ІГОР. Чекай, чекай ... Ще й тебе може трясця затрясе, як приjдеm 

ДOДO~IY, а якась та1\1 КИЛIІНl\а - до тебе: "Чекала ж тебе, чекала". 
ЮРКО ( раПТО)f споважнів). Малощо не вгадав, бо - Василина. Але 

- пеВНОСТIІ не маю. Тільки так ніби - здавалось. Та й четвер
тий рік, як я звідти. 

ІГОР. Нехай ... Але й не без того, щоб і скрізь на такого козардюгу 
не стріДЯДIІ дівчата "полум' яними набоями". 

ЮРКО. Ет. Байдуже. Я все "іммунітет" :1\Іав. Не разили. .. Та й не 
раЗИТIПІУТЬ. 

ІГОР. Не зарікайся. Дод я дуже любить кепкувати з тих, хто дуже 
хизуnтьс я. (Далі каже напівспівно). Бо в наш БУРХJIИВИЙ вік ... 
ой, скільки ж тих небезпек - нагальних! - чигав на нас ... LУРИ
ває. Удян~, що перед тим була вийшла, увійшла і стала подавати 
на стіл обід та припрохувати). 

УЛЯПА. Присувайтесь, люди добрі, не погордуЙте. ПРlІзволяЙтесь ... 
ЧИl\1 Бог дав. 

ІГОР (прпс)'вається ближче). Дякую, дякую. Я то ще - не дуже. 
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А ОТ новий гість Т(), мабуть, ЗГО.юднів. А що, Юрку, давно борщу· 
не куштував? 

ЮРl\О. Та ... від хліба ('ВЯТОГО віДМОВ.1ЯТlН·Ь гріх. А мені від борщу -
ТІВІ паче. (Беруп)ся за ложки, їдять. Уляно ще подає, припрохув. 
У сінях потім почувся тупіт і в хату майже вбігає Пріся, але по
баЧИВІІШ Ігоря та Юрка, стишилась і проказує). 

ПРІСН. О-О ... Добридень вам... Смачного!.. я вам, тітуню, за
біГ.1<l С'l\азати, що дядько ftири.'Ю ... зараз іще не прийдуть до
ДO~IY. :3устріли ТЮІ І{лима. 

у .;1ННА. Оттакої! І за обід забуде. 
ПРІСН. А я вже до своїх біжу ... (Шепнувши щось У.1яні, зпеРН'У.:Jаrь 

до столу і, трохи ніяковіючи, каже). До побачення ... друзі! 
(хутко виходить). 

ЮРІ{О (їй навздогін). До побачення! Н ;1,уже Й дуже тобі В:J;ЯЧНИЙ за 
допомогу! 

У.1ННА. Отака вона. Пк не TVT, то там. л\вавены\ •. А.1е добра ,l,итина. 
Вона нашим багато помагає. 

ІГОР. Л\вава і розумна дівчина. 
УЛННА. Так ... Вона, бідненька, сирота - батька nже не має. А 

:мати П - то сестра :моя. А.1е Прirя добре письменна.. Молодень
кою бувши, служила в нашої вчительки. І вчителька її дуже ЛЮ
била і в науці багато помогда. 

ЮРКО. Тож бач - і мені через неї вдадось від тих бузувірів вирва
тись. .. Відразу я з розмови зміркував, що це розумна дівчина. 
І, дяка Богові, - не ПОМИ.1ИВСЯ. 

ІГОР. Добре десь було ('казано, що та лишень нагода добра, що її вда
дося використаТІІ. Ти, Юрку, чудову мав нагоду. Не проrав, як 
іще ~Jaтимеш. .. Але вже на.м пора. Дякуємо красненько ! (уста
ють від столу, ДЯКУЮТЬ господині і виходять). 

~·.1ПНА. На здоров'я~ на здоров'я, ЛЮДИ добрі! Ідіть з Богом, та за-
ходьте ще. (Це ПРОl\азуючп, ПРИЙМає зі столу посуд, потім сідає 
на ослоні відпочити. зідхає і сама про себе каже). О, Господи, 
Господи! І коли вже воно на світі той каламут утихне. .. І Да
нилка десь безвіСТIІ загна .. 1И. Дитину мою любу, таку ж тобі су
мирну. .. Стріляти, У людей стріляти ... убивати... Боже, Бо
же. .. Та чи ж тільки Данилка. .. Ох, скільки ЇХ. " А Павлунь -
маєш: сам на СВОЮ голову до тих повстанців погнався. Ще Й на 
Кирила найшло. "Що для нhPOДHЬOГO діла - буду робити" .... 
Добре це казати. А коло господарства - то :вже й нема кому. 
Усю на мене роботу СКИНУЛИ ... Та що ж - Божа воля. Хай і 
так. .. Алеж то - тяжко .. , І страшно. " подумати страшно ... 
Діти мої, сини ~ЮЇ! .. Господи Боже, - змилосердься вже над 
на?tш, над Україною нашою ... Щоб хоч трохи легше дихати стал(). 
(3аМОВКоlа, задумалась. У цей час Пріся тихенько відхиляє двері 
і потім голосно каже). 

І1l'ІСЯ. Тітуню! От і добре. Нікого вже нема... :Маю вам, тіточlOO, 
щось таке сказати, що ... Але ... мені трохи аж ніяково. 

Y.lHHA. Та кажи, кажи, моя ясочко. Ти ж досі мені все казала, не 
таїлась. 

І1РІСЯ. Тіточко! Я хочу сказати. .. Мені так шкода ... oтoro Юрка. 
Він такий ... добрий. І, бачте, він не боявся тих бузувірів! 
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У ДИНА. Правду Бажеш, ДОНЮ, - тО безбожні бузувіри. 
ПРІСН. Ой, тітуню, вони гірші бузувіри як турки були і татари. Ті 

ХОЧ У свого Бога вірили, а ці ... таж вони у ніякого не вірують ... 
~·ЛЯНА. Так, так, моя зозулько. Це Божий допуст на людей. " щоб 

схамену.ПlСЬ. Бачиш: вони одКИНFлись Бога - і мов звірі стали. 
ПРІСНо А він же з ними ... 
УЛЯНА. ОЙ~ ДИТИНО, - не легко чесному поміж безбожними потра

ІІЛЯТИ. Ой, не легко ... А як ТИ, доню, з ним добалакалась? 
пrІСН. А ОСЬ як. " Як ото став мені казати, що вже з тими не хоче 

бути. .. А ті два, Іроди, що з НlВІ були, пішли собі далі. .. От 
і кажу ЙЮІУ: ,.А ти в Бога віруєш?. (3упинилась, прислухалась ). 
Тітуню ... хтось іде (У цей час рипнули двері і в хату без стуку 
увіХОДIПЬ ЮХИМ). 

ЮХИМ (старий, із еивою бородою; хреСТИТІ,СЯ на образи; він; із ціп
ІЮМ, КО;Ш jJ~еСПIІ\УДЮЄ, то бере його в .lіпу руку). Слава Богу! 
Із понеді.чком вас! 

УЛЯНА. Слава навіки. 3 ТИ~І і вас вітаю. Сідайтt', :мо' щось розкажете. 
ЮХИМ (не ('ідає, під час розмови повертаєть('п то до Уляни, то до 

Пріеі). А де ж ваш Кирило? :Може десь погнався вже? 
УЛЯНА. Та де там. ОТ ЯК пішов зранку на село, то n досі нема. Мо' 

до СВОЯІ,ів зайшов. .. А ви ЩОСЬ до нього? 
ЮХИМ. Та ... поговорити хотів. . .. Бо з КИ!tІ трпер поговориш ? Усі 

- як ІІО:J;урі.;lИ. Уже й Кирило не той став. Уже й він, як той 
,.розумеПЬІШЙ" Варивон, усе кудись ганяє. .. АВаривон ... знаю, 
чогог.ін ,1,0 лісу лазить ... 

УЛЯПА. Про мого цього вже й не кажіть. Мій І\ирило, дяка Богові, 
такий же статеЧНJІЙ як і був. 

ЮХИМ. Сі.'1I)БІІСЬ. Таки був порадочний, ПОБИ тих книжечок не начи
тався. Це ж і йому оця твоя (показує на Прісю) шелихвістка ти
цяла. 

ПРІСН. От ул~е й на мене пеня. А ЧЮІ же ви їх не "начитались"? 
ЮХИМ. Мені - це годиться. Бо то все - од Диявола. Я тільки Свя

щенного Писанія слухаю. 
ПРІСК Слухали та не сповняли. А чи ж не сказа$: "Не упивайтеся 

'ПИНОМ, у нем же єсть блуд"? А ви не тількищо самі "соблазня
лись", а n продавали та ще n трпер "тицяєте" п'яницям горі
лочку ... 

ЮХИМ. Що(',Ь ти дуже ніби розумна, а дурне плетеш ... А нащо пре
творив Христос воду у ВИНО В І{ані ГалилеЙс.ькіЙ? Чи не ДЛЯ 
пиття? Читала може? 

Пl'ІСЯ. Авжеж - читала. .. Алеж - у вино, а не - в горілку І 
ЮХИМ. Ох, яка ж ти дурна. Та це ж Боже чудо! Що дорожче - вино 

чи горіЛБа ?! 
ПРІСН. Ха-ха-ха! А ваш цар писав: "Базьонноє віно", але чуда не 

ско[лоеь. 

ЮХИМ. 3віДБІІ це знаєш? 

ПРІСН. Скажете - брешу? О, мені вчителька, пані Олена, про все 
кааала. 

ЮХИМ. Чув я і знав про ту "пані Олену" ... Та що ж? - не всі мене 
тоді слухали ... От і вчила - на нашу голову. 
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~·.IHHA (гнівно). Ви ВіІ;{' хоч ка ту свиту JЮДИНУ не р{':'tlствуЙте. Вона 
- вже небіжка. " царство ЇЙ небесне! А ВЧИ.1а, як у книжках 
писано ... Усі КНИЖКИ - lJ:обрі. і так гарно - послухати їх. 

IОХИl\I. О-о, це вже то - ні, не всі. Ті свєтскії - то нечестиві. 
~·.]HHA. То Ію-вашому: не всі книжки правду пишуть? 

IОХНМ. От, що то - негра:мотная баба: вона всьому -- тільки на
друкуй - і повірить. 

Y~IHHA. Н)', годі, годі. Хай і неписьменна. Але я з книжки чую, де 
правда. От і вона (показує на Прісю) та ще й Данилко мій, такі 
буна.,ю книжки ПРОЧИТУЮТЬ мені, що, Боже!.. Так правдиво ra 
жалібно писано, що аж плакати хочеться. 

ЮХИМ. А мені з них реготатись хочеться. Це ж - насмєшка над 
грюютними: ПРОСТОЮ мужицькою мовою... і друкувати книжки! 

ІІРІСЯ. А вам ще й досі кортить, щоб то все було "панським", "русь
ким язиком" ( .. Діду Юхиме, - минулася "монополька". 

IОХИМ. Тю на тебе! Чого ти мені все "монополькою" в очі прискаєш? 
Та. чи ти знаєш, пащекувата, що тільки тоді й порадок був, як 
був цар. І губернатор і все начальство - то все з великих, з на
етоящих нанів було ... А тепер що? Голодранці якісь ... І вченим 
ЯЗИКО?t1 говорити не вміють. 

~'.IHHA. Але! .. дядьку Юхиме. Годі тим ученим язиком величатись. 
А босячня в городі хіба не тим язиком паскудиться? А чи не тим 
язиком гарчало і те начальство, що й до вас колись із наганом 
присікалось? 

ІІРІСЯ. Ха-ха-ха! Діду Юхи:ме, ото ви таким "покланяєтесь" ? 
у Л ПНА (трохи сердито). Та годі вже. Покиньмо теревені... Хоч 

кажіть, чого хочете, або сідайте та мовчки Кирила ждіть. 
ІОХИМ. Та ... що тут казати. Шкода балачок з бабаЮI. Одне недо

разумєніG. От із КИРИЛО~І хотів би поговорити... Про те нове 
войсько, що десь тут до нас іде. Бо, кажуть, - то руське воЙсько. 
То хай би Кирило з Климом поговорив, щоб разом - не І'ер:мана ... 

УЛЯНА. То чого вам іще - з КИРИЛ01l1? Самі з Климом поговоріть 
ЮХИМ. Із Климом, кажеш? Та він же тепер таке нач3.JIЬСТВО - більше 

за губернатора. Скаже - "шпийон", розстріляє, і - який тоді 
суд? 

ІІРІСЯ (трохи розгнівано). Діду ЮХИ~lе! Це вже ви таке верзете ... 
як ворог наш. . 

ЮХИМ. Еге ... тепер і таке щеня, як ти, до мене: "верзете'·... А 
колись і он яке начальство усе до мене "Єфім Іванович" казало. 
Та що ж ... не стало того начальства, не стало й уваженія того. 

у 011 ЯНА. Ca1lli ви винні, дядьку Юхиме. Бо ви якийсь химерний стали: 
одне та й одне. " Усе про старий лад та про царя торочите. 

ЮХИМ. Отож то й бач: не я, люди не ті стали. Тим України треба, 
тим - ліворуції, або й самі не знають - чого ... А У Свящеи
НО1\ІУ Писанії стоїть: "Єдино стадо і вдпн пастир". Розумієш? 

У.1ЯНА. Та вжеж. Пастир - це пастух. То себто - і на дІОДИ па
стух? 

ЮХИМ. Непонятливая баба. А то ж як? Щоб порадок був, треба -
ЮlaСТЬ. І один тільки цар порадок дасть. 
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ПРІСН. Годі. діду ЮХIВІе. Сндіди б краще в <:ебе та ДОГ.lлдаJИ ТЮІ 
<:вої бджо.lИ, а не рипа.шсь Kororb учити. Коли вже С"вого Тро- , 
хима не "про<:віти.'lИ" ... 

ІОХІІМ. Не син то мені, як отця свого не послухав. Про ~IeHe - хай 
і вік там гниє із своєю І'винтовкою ... Пішов У но.lіцію, І'винтовку 
ЙЮ-ІУ вида.1И. .. Ста,райся, СJужбу СІІОВНЯЙ. Але - ні: і він TY;~I1 
погнався ... Щоб і не вертався! 

ПРІСН. Ну, n нащо ви це кажете'~ Таж пони ті І'ВИНТОВКІІ ІІРОТИ того a~ 
І'еР)laна зверну ~lИ ! 

ЮХИМ. А хіба я що КЮh,"у? Звісно. НРОТІІ l'еРl\шна ПРОЮІЯт()го. Але
хай би за нш·тоящий порадок, а не за Україну якусь. її ж HIKO.1Il 
Й не було. 

ІП)ІСН. Ні - БУ.lа ]і буде! А в піенях - не про Україну хіба спі
вається ':, А про козаків наших хіба ви не чули, lIрО Богдана 
ХJ\lельющького? .. 

ЮХИМ. Чому - ні '( Чув. І читав. .. TO~I~ Хl\IеJЬНИЦЬКИЙ ІІРШ·ОЄДИННП 
Малоросію до Росії. 

ПРІСН. Та й не "присос::щняв", а ті.:ІЬКІІ мав союз із ППІ НРОКJЯТЮІ 
царем моеКQВСЬКИМ. І.,:\fалоросії" тоді не було, а ті.1ЬКИ Укра
j·Ha. .• Та це ви 3 ТИХ "руських" книжок вичитаЛIІ. А кажете: 
"евітських не читаю". 

ЮХИМ. Чому - ні?. ці ЧlІтаю. Бо то настоящим учеНlВI ЯЗИКШІ 
писані. 

УЛЯНА. Ото .lишенько мені з отими ба.l.ачками ... Не пререС.lYХН(іШ i~. 
ІОХИМ. Бо звісно, - баба нетямущая. Розумєні,я н'~ кожному дано. 

От її не ти навчаєш. (Указовим правиці показу~ на У.l.яну, потім 
на Прісю), а вона тебе. Таке курча - і вже квочку ВЧИТЬ! .. 
ОТО світ наетав, прости, Господи. .. Тьху! 

ПРІСН. Вас та Росія так спантеличи.lа, що й нічого вже навколо не 

бачите. 
ЮХИМ. Годі, розумнице, годі. Це тебе. дівчино, спанте.1ИЧИЛО, H~ 

мене ... 
УЛЯНА (гнівно). Годі вже! Наварняка.l.И, та все ка-зна що ... І l{и

рило цих галаків не схоче слухати. Хочте - ідіть собі до коман
дира та й кажіть евої теревені. 

ЮХИМ (зібрався виходити). Ну й нащо я того часу етідьки вгаяв нп 
балачку з дурними бабами! Ет... Бувайте собі... (обернувся 
ще рпз до У ляни). А Иирилові таки скажи, хай ще сьогодні зайде 
до мене на пасіку. .. Думаю, що він не зовсім ще здурів. 

УЛИНА (виряджае його). Ні, ні - Кирило вже зовсім, С.lава Богу, 
нарозумився. Ідjть з Богом! (ЮХИ~І виходить). 

ІІРІСЯ (роздратовано). І то всунеться отака мара. 
УЛЯНА. Осудовище людське ... Та цур йому. Перешкодив тобі. Ти 

щось оповідала, доню. 
ПРІС Я. Та про того ~K Юрка. Що я спитала його, чи в Бога вірує. 
у Л ЯНА. Ага. Так-так... А він тоді - що? 
ПРІСЯ. І він мені так щиро поклявся, тітуню, що я зараз il\е пОвіРИЛJ. 

УЛЯНА. От бач. моя квіточко. - хто добра душа, то все в Бога вірує. 
ПРІСН. Тітуню! Дайте, хай вас поці.1УЮ! (цілує і пригортається до 

У.'1шш). 
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У.ІННА. Тепер е.1ухаЙ, ластівочко моя, - як Ц~ ~eHi t:Rаза.lа, то й 
матері l'каЖIІ. 

ІІРІСН (ПРIІХЮІЯ6ТЬСЯ до УЛЯНІІ та ховає об;шччя). Ой ... матері сти-
даюсь. .. Хіба - ЯБ знаТИ}ІУ. що й він :мене так ... жалує. 

У.1ЯНА. А ТІІ Й не подума.lа, )ІОЯ бідненька. що може В нього вже в 
TaKa~ що ЙОГО жалує. Він уже ж - не Х.lOпчик. Та й війна ж 
тепер, доню. 

ІІl'ІСН (::JаЧН')lті.1Н вся, маЙjl~е крізь п.lач). Ой, не кажіть цього, 
ті1JНЮ ... н не ВИТРИ)ІаЮ (пригортається до Уляни). 

~~.lHHA. Ну. от _. і нащо це? .. l\ImБе й дар)ш себе ТРИВОЖИШ. 
ІІРІСН (ПРIІС.lухається). Тітко"?. О-о!.. Стріляють. Чуєте? . 

.може то наші - на тих"? 
У.1ННА. А балачка ж бvла - з НІПШ це зачіпатися. 
IlРІСя. Побіжу ... що там - довідаюсь (прожогом вибігає з хати). 
У.1ЯНА (Ні навздогін). Та береih':І1С я ТЮІ, доню! .. Погналась... Ох, 

Боже наш. Боже! .. (обернулась. згорнувши руки, до образів). 
flкі jI~ це люті часи Ти на)! наслав ... 

з а С.1 о 11 а 

3 ДІН. 

На перехресті доріг. ШИРОКИЙ шлях (тракт). Просто (за трак
том) l'ТiH~ ilісу. Праворуч перед TpaKTOl'r1 - дороговказ із двома 
ІІід БУТО)І зітрухлявілп:ми раменами, біля нього - пеНЬОБ, поруч 
кущ. 

Із правого боку увіходять І\ЛВІ та ЮРБ0 - з крісами, у К.1Іи~а 
ще й револьвер. 
І~ЛИ)I, Юрко. І-ий, 2-ий стрі.lець, Івасик. Ігор, Варивон, поті)l 
І-ий і 2-ий ковпаківець і МаКСИМRО. 

1~.lИМ. Здається, що таки тут ... отут )laЄМО 3 ними зустрінутиеІ). 
ЮРltо. TaK~ так - на перехресті. біля трухлявого дороговказу. 
1;.lИl\l. А й справді. Казав Ігор: ТЮІ поруч певtьок... (Підходить, 

сідає на пеньок). А по;~айте но ту мапку (Юрко виймає 3 вій
ськової еuКlВКИ манку. подає). 

ЮРl~О. Та обережно., щоб не ІІодерлась ... Бож і вона "ветха деНЬЮІ", 
як і цей ДОРОГОВІшз ще, мабуть, від царя Гороха. " Бачте - уже 
він радше в ."земельниЙ КЮІітет" ІІОІ.азуе (обидва попсміхаlOЧИСЬ 
розглядають :мапку). 

1;.1ИМ. Г.lяньте, друже (показує ліворуч, там он невеличкий закрут ... 
ВИЗllрніть туди... Тільки - увага! (Юрко виходить ."Ііворуч, 
К.ДІВІ ;la.1Ї розглядає мапку і каже напівголосно). Так. З того 
пунлту вже ВИРУШИЛИ .. , То вже десь неда.:1еко. Якщо не посуН'ули 
глухіПIlВІИ дорогами ... Побачимо, ЯКИЙ то з нього стріляний пес, 
із того Ковпака... (Підвівся. подивився ліворуч, дашком над 
ОЧИ~Іа руку приклавши ) ... 

IOPI~O (увіходить швидко, ГОВОРІІТЬ У поспіху). Ідуть - Ігор та Іваеш~. 
Цей здалеку мені ?lШХНУВ. 

1;.1ИМ. Гараз,'1;. Тепер погляньте, друже, праворуч, ген туди по Ш.1ЛХУ. 
Пройдітьея далі, а я почекаю хлопців. 
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ІОРІ{О. Добре. Нкщо треба - дайте еИfнал (виходить праворуч). 
1{.lИМ (постояв трохи). Ет ... l\раще піти назустріч. (Виходить .;ІіВо .... 

руч. Сцена деякий час ПОРОЖНЯ. Раптом зліва залунав прониз
~lИВIІЙ свист. Через декілька хвилин із правого боку хутко увіхо
л;ить Юрко, потім два стрільці). 

ЮРl{,О. Пху ... а нехай йому! " Тут, хлопці, зачекаємо ... Он і сотен-
ний іде ... (Стають обличчям уліво). Ви спочиньте. Н йду ска-
зати ... Швидше буде (виходить ліворуч). 

І-ий стрілець. Мабуть, госТІ вже недалеко. Щось нашим свішиться. 
2-ий стрілець. Та вжеж ... Таких гостей та не почастувати - це не

прощенний був би гріх. 
1-ий стрілець. Але ... бо ще й - нече~шо (обидва сміються. Увіходять 

- Клим, Юрко, Ігор та Івасик). 
ІВАСИк. А чули. хлопці, як я свиснув? (Ті посміхаються). 
1-ий стрілець. 3вітую: від командира - стежа. 
КЛИМ. Гаразд. Уже знаю. 3Іlaйте, друзі: ворог - близько. Їхні 

стежі от-от надійдуть. По етежах - не стріляти. Підтягнемо 
свої - то да.'ІЬШИХ ... ночастуємо. (До 1-го стрільця) Ви, друже, 
зараз же - до командира: хай буде готовий зустріти ... він знає. 
де. 

1-ий стрілець. Тю\, друже сотенний! (хутко виходить праворуч). 
КЛИМ (до Івасика). А тобі даю знов почесне завдання: скоч до наших. 

хай зараз сюди з кулеметом. Та скажи: до тракту - не занадто 
6.lИЗЬКО .•• щоб - не дай, Боже - кулемета не втратити ... 

ІВАСИІ{. Добре! .. Уже біжу ... Але, комаНіщре. не бійтесь: ми й 
близько ЗУl\lі ємо. " Тут стіЛІ)КИ дряпоmтану, що та погань не про
дереться - атакувати... А їй-же - богу!.. Біжу! (вибігає 
праворуч). 

ІГОР. Але то - jкевжик! Це через нього я трохи спізнився із звіТШІ. 
Пішов він тільки назирнути тих харцизів ... та й утерся до них ... 

КЛИМ. Ото шмсндик! Він же нв мав такого завдання. 
ІГОР. А я, каже, хотів на них зблизька подивитись. Ще з одним і за

сперечався та язика йому показав. .. а селЯІфІ, що це бачили, 
реготатись почали ... 

КЛИМ (уриває йому). Хай - потім. " Отож, друзі, ви тепер - пере
дова стежа. А я своїх iiJ,y зустріти. Під'їдемо потім з кулеметом. 
СИfнад подасте - як їхні колони підійдуть. Самим не стріляти, 
поки не почнемо. . . 

IОРКО. Так, друже командире! Це - наш солодкий обов'язок! 
1~.lИМ (до стрільця). Ви, друже, зі мною. (Виходить з 2-им стрільцем 

праворуч) . 
ІГОР. Гаразд, друже сотенний! (Стає жартівливо "на струнка" 3 крі

сом. А потім - до Юрка). А тобі перш за все скажу щось таке, 
що тебе ~IOB у лихоманці затрясе. 

ЮРКО (усміхається). Ого ... l\leHe вже струснуло, бо вступ такий уро
чисто загрозливий ... 

ІГОР. Не кепкуй, а розтули вуха і слухай: ти, може й несвідомо під
клонив під свою владу і обладу од:це дівоче серце. А саме - ~iєї ж 
Прісі, що допомогла тобі вирватись із лабет московських. .. Так, 
так, - не пер еч. Це мені казав Івасик, що вона все в нього за 
тебе питає. 
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ІОРЬ·О. Чекай. - чи не зашироке ;J,аєш пояснення .того, MOil,f', З0всі){ 
нрвинного ззціRавлення дівчини. 

ІГОР. О. ні - )Jій висноnок неПОl\ш.1ЬН~ІЙ. .. Тут, хлопче, ці.lі1 ,,1lСІІ
ХО.l0гія". 

ЮРl~О. Хай про це - Іюті)l. l\раще .. рци С.l0nО твердо" ЩОСІІ про той 
,.дряпоштан" . 

ІГОР. Гаразд~ оповім дещо. а пі,l,емо - то й покажу його і як просу
ШІТЮ'Ь крізь нього треба... По-ученому зветься чомусь ,.азалє,н 
понтіка". Крім Полісся, ще .l.ecb є буцім то на К.аВІшзі. 

ЮРl~О. Добре, добре... А в чояу са)lе його "сила". " бо це таки 
.. сиве". хоч і не "к0611.1а" ... і ЩО він нам "везе"? 

ІГОР. ~,СИ.7(а" його саме в тому. що він і красно цвітує ЖОВТИ)І ЦBiTO~1 
1 гарно пахне ... та, головно, в T01tIY, щО це рідкісна ростина -
наш паРОІІосе.1tщь, тобто - автохтон. .. Отож, бач, як багато 
він ~.везе" нам із СllВОЇ давнини і спогадів і згадок ... словом -
традицію. 

ЮГI\(). Автохтон... Та й ми тут ан:гохтони ... ще й досі свого "гео
графічного простору" не oIIaHyna.1Il... Мені сором стає, як про 
це подумаю ... 

ІГОР. Чекай ... Це таке твоє означення державности? 
ЮРКО. Це - наукове: "нарід. що опанував свою географічну тери

торію, творить державу" ... 
ІГОР. А ми хіба не опанували '? • " А що втратили, то це бувало й 

з іншими. Отже - таки :маємо традицію державности, та ще й 
таку багатющу й славетну. 

ЮРІ~О. ІЦе й московські гієни жив.1ЯТЬСЯ. 
ІГОР. Пи стане й нам. 
ЮРКО. На це ще обмаль самої традиції. Ще треба вкласти в неї такий 

зміст, щоб він вабив, поривав. 
ІГОР. Ідея народньої державности - це висока ідея. 
ЮРКО. Це - тільки лушпина, хоч і висока. А ти дай у ній нама

цати - зерно! 
ІГОР. Знов тобі приспічило - зерно. Таж саме "ісповідапIЦП віри" 

в демократію хіба ж не зобов'язує до гасел: і "земля хлі60робам", 
і ,.співвласнkть у виробництві - робітникам" тощо. 

ЮРІ~О. Згода - воно само підказує. Але ось це - чи не ГО.lOвпе: ЯІ~ 
недопустити, щоб "пас омі" тепер чужинцями не обернулися в їхню 
отару?! .. 

ІГОР. І за це також не бійся. Тюк нам любі сусідоцьки - j північні, 
і західні - все допомагають: беруть наш нарід так цупкенько 
. .до обробки", що й він славно КО.J:ючками, мов той ЖОnТОСИJI, ко
леться. 

ЮРКО. Ага, це ти про дряпоштан ... Але ж це - відрухово ... А де ж 
свідомість, мета? 

ІГОР. Веди, покажи ... Як переконаються - і в огонь підуть. 
ЮРКО. Ігорю, друже! Дай тебе обійму (обіймає його за поперек). 

Друже! 
ІГОР. ЩО це в тебе за телячі манііІШОСті ? Що з тобою? 
ІОРІ{О (відступивши трохи). Ігорю, чи ти віриш У передчуття? 

ІГОР. У які? Що ти верзеш? 

37 



ЮРКО. Не гдузsЙ. От ПРО)lайнул~ мені чогось ;J;YMKa, що я а тобою 
ПрОЩЗIUСЬ, що вже бідьше не побачимось ... 

1ГОР. С.вят, свят... Це чудне... Та жени ці думки від себе. Не 
розtВIІНЧУЙl'Я ... Паl\l'.ятаЙ: ,.будьмо - уважні І"~ .. 

ЮРКО. Дякую, друже. Твоя - зверху! " То кажи щось бідьше прп 
той дряпоштан, чи, як ти ка.жеш, жовтосил ... 

ІГОР. Ні, зій;~і)lО вже набік, а тоді ... (уриває, бо з протидеjh'\ЮГО боку 
TPaI~TY, з лісу виходить селянин, це дядько Варивон! у руці в Hboro 
сукуватий ціпок. за епинОЮ - чимала саква. УВІЙШОВ,. побачив 
пеньок. сі;щє на НЬЮІУ. Irop, Щ() урвав fiYB мову, озивається до 

Hboro). ~ 
ІГОР. AroB. ;~ЯДЬБУ ВаРIІВ0не! Добридень B~M! ЯК ся .маєте ~ 
ВАРИВОН. О-о ... то й ВІІ тут. Добридень! T~ ... не прше як ви. . 
ІГОР. А t'l\ажіть НЮІ, J,ЯДЬБУ Варивоне, чи в НЬО)ІУ дісі багато БУЩШ 

дряпоштану t .' 
ВАРИВОН. Як де. ОСІ. TY~II (махнув РУБОЮ ~1\]11)РУЧ) - бl.'lьше. Там 

більш є ~ючарів. 
ЮРКО. Т() що, він тепер t'al\le цвіту є .? 
RАРИВОН. Авжеж. У Петрівку е вже його цвіт (помовчав; побачив, 

що стрільці збира.ються відійти ліворуч, кажр ще до них). А тепер 
ви дозвольте запитати. 

ІГОР. Питайте. питайте. 
ВАРИВОН. Нащо ви про цей ДРЯIIОПІтан Пlпаєтt'? 
ІГОР. А на теє, дядеЧБУ. що може доведеться ХОЧ за той кущ прихи

ЛИТИСЬ. якщо ПРIІЙ;'1;е якийсь "вшшолите.1Ь" і:з нами битись (обидва 
пос:міхаютьс я). 

ВАРИВОН. А хіба що? отая погань та.БИ СЮ;'1;ОЮ суце? 
ІГОР. Авжеж. І саме є наказ десь отут їх почастувати ... 
ЮРКО. Таж то "братци" наші, уже й цілуватись лізуть! 
ВАРИВОН. ЩО правда - то правда. Треба пригостити. Хай -- зна

ють. .. Хай же вам Бог допомагає! 
ІГОР. Дякуємо. Слава Україні! (робо/1ЯТЬ обидва "на струнко" і поті~1 

прита нцьовуючи ідуть ліворуч. Юрко при цьому ПРОl\ЮВЛЯЄ). 
ЮРКО. - ІШ~lИ діВКІІ 3 СанжаріВКIІ, а за НІІЮІ два парубки, асобаБа 

:з юtБіНОБ: raB~ гав! - на дівок ... 
ІГОР. Го-го! .. ось тобі ціда тічня raBKHe ... не 3 "маківок", а 3 крі

сових иівок. (впхо}~ять). 
ЛАРИВОН. Гарні Хо/l0п'ята ... І шкода їх. ~ІОіБе й загинуть ... І от 

буде тут кров і.l.;lЯТІІСЬ ... Та хай хоч по грибки лажу, де ~оже й 
християнська Hora не ступила ще, хіба :мОже химородь яка, про
сти Господи... Це добре, що моїй заманеться інколи тих гриб
ків. .. у се ж ПРИТІІЧИНУ l\ІаЮ. Хоч воно У вільну часину годи.ilО
ся б і {"вяту 6вангедію почитати... Добре, що й стара любить 
посо/чхати. .. А так - прийдеш. " ну й із чим? Де ще вони 
тепер 6. Таж це тобі не осінь ... А вона: ,.НР старався" ... :Мало~ 
що тебе той ДРЯПОІПтан нашкрябає, то ще й вона... Нестемен
ніеіНЬБJlЙ тобі ДРЯІІОПІтан!.. Аде - хай... Добре радив той 
доктор. Ви все ж, МОВ.1ЯВ, за грибки ЧІІ та)-І за щось інше лісове -
не заU,·ваЙте. Бо таки може яка.сь .шха .1l1чина вчепитись: чого, 
:МОП.1ЯВ .• 1азиш тут. ПО що? .. А ось - бачте: яку дещицю нз-
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Зfiирав.. .. Хе-хе ~ .. Розумну голову має... Гарно й Василеві 
операЦІЮ зр~БИВ. .. Дай, Боже, щоб хутчій видужував. .. (заду
мустьея). БІДНПЙ ВаI:ИЛЬ... Та й уеі МІІ бідні... Обпала нас 
така тічня. .. І то з уеіх боків. .. Ідуть "ВИ3ВОДЯТІІ", МОБ.1J.ЯП. а 
H~l: т.о й не питають: чого ж ми хочемо... І ВИЗВО.1ЯЮТЬ. .. душу 
ВІД ТІла. .. О, Господи праведний, захисти ... не ДОПУСТИ. " Ні, 
таки дарма я сваРIlВСЯ спершу на Х.lОІщів - за ті рушниці. Хай 
:мені Бог простить. .. Тuкий тепер світ ізнов настав, як за коза·
UЬJШХ будо часів. йнон тобі - рушниця. Бріс - х.lОlщі кажуть. 
Хай і кріс. .. A.le не просьба, не сльози, як у тієї ЖіНОТИ, хай 
ГОСПОДЬ милує. Бо що ті С.1ЬО:ЗИ'~ Тільки розманіжать. .. Ні! .. 
Дякую Тобі, ГОСПОДІІ, щО й (:ини мої у батька та в діда-прадіда 
вда.1ПСЯ. Бо де ж: пе;l)Іідь, ще ж і не од.·.н! - уже не в пасіку -
у комору лізе. " Таж це гріх (іІІ непрощенний був од Бога та й 
0;"( .'lюдеЙ сором - цеє ба чити і етер піти мовчки. .. І то ж - диви: 
як то все заметушилось, де ті й рушниці набралиеь у них. ХОЧ 
ВОНО й так - у наших тільки рушниці ... А в німця - і гармати, 
і .1ітаки, і машини всякі. " Таки ми - ніби годіруч проти нього. 
А там, за фРОНТО~І, іще такий самий Ірод безбожний (сердито). 
ІЦе й посіпак СЮДИ нjaсилає ... Бач - якпй "визволитель"! (По
~ІОвчав). .. Ще хоч спасенне ді.10, що на той "пункт" заглянеш 
та хоч дещо ТІВІ біг..~IІМ мученикам наши)! поможеш. .. Ох, бід
ні ж, бідні мучеНІІІШ. (Проказує це все із павзами, КО.1И сер
;штьея, каже ГО.l0l'ніше і п'JIСТУКОМ правої руки стукає н ціпок, 
що його тримає .1ЇНОЮ. Дkтає капшука з ТЮТЮНШІ, креса.l0, губку, 
закурює і каже да.1і). . 

ВАРНI30Н. І тільки тобі й потіхи, що цього чортового, прости Гос
I10;l,1f, зі.1.;jЯ IlОКУР"Ш... Не 3.:1юБИ.:lа стара цього диму, сердить
('Я ••• а що його вдієш:- Бо - намагайся, не намагайся, - ніяк 
ПОКИНУТИ. Треба на це - (',JІОКОЮ (посміхається). Хе-хе-хе! .. 
Треба, щоб на ці.1ШІУ евіті спокій був, і тоді дядько Варивон по
кинули б КУРИТИ. .. Он воно - як! А - цур йому... Добре '1'0 
думати, як ніхто не чує. .. А то б - засміяли. .. (Мовчки пихкае 
ЛЮ~lЬКУ. Далі знов каже). О'т якби знав, що таки н'іхто не почує, 
заспівав би і якоїсь іще сумної, хай би той сум так серця не чавив. 
(Міняє тон, голосніше). А як і почує, то - зась йому до пього ~ 
,.Здитинився старий", с-каже... А твое яке, собаче, ;І,і;ю?! .. А 
Н;ащо Бог і слово дав і голос дав '? Он і тварина без.}юнна - то 
хоч МІІЧІІТЬ або ПІІЩИТЬ, (1 таки - не мовчить. (Наспшує голосно: 
.. Не )fОВЧИТЬ, н(' ~ювчпТІ) І"~ " Да.1і, ніби сперечаЮЧ1lСЬ i::J КИМСЬ, 
каже ). 

ВАРИВОН. А так! .. еЗ:\1 собі, що знаю, схочу .- заспіваю! .. Але
годі вже сидіти ... Да.lеченько ще домому. Ще й CTofHaTII дове
деТІІСЯ, не то співати ... (Підвів голову, озирається. Аж бачить -
ліворуч увіходять двоє з кріса1t1И і один крикнув). 

l-ий ковпаківець. Стой! .. ти хто такий? 
ВАРИВОН. То й стій собі ... А я ще посиджу. 
2-ий к-ць. Та сидіть ... ви, певно, втомлений. От скажіть нам, хто 

ви такий? 
НАРИВОН. Тутешній. 
l-пй К-ЦЬ. А з якого се.ш? 

39 



ВАl'НВОН. А 3 ОЦІ)ОГО .•. НЮІ пра.воруч ... uач - ця ТРУХ.'lява рука 
ПОІіа;JУG (І-ий к-ць пl,J,ходить і СII.1КУ6ТЬСЯ прочитати: "Жабокр ... ). 

2-IIЙ Б-ЦІ.. А CKajl,ЇTb, як v вас: СПОБійно? 
ВАРІІllОН. А де тепер спокійно? Хібащо в Бога за дверlПШ. 
2-ий Б-ЦЬ. ВИ НЮІ ось ті~Іы�ш ЩО, дядю, скажіть: чи тут U.шзько Є 

німці і чи не Ш;І.Яють(' я тут бан;щ. t 

ВАРИ ВОН. Німці, кажете'! - тут їх і БДІЗІ)КО нема. Бо Ї~'! що? -
город та залізниця потрібна... А ЩО то за банди - то я не 
розумію, про які це ви банди питаєте ... 

2-IІЙ к-ць. Ну, знаєте, такі, ЩО 3 tВИНТОВБЮШ, 3 рушницями, значить. 
ходять та граблять ... 

ВАРИВОН. Ну, то от і ви 3 рушницяьІИ ... 
2-ий к-ць. Ми не банда. '1\Іи - партїзани. 
llАРИВОН. От-от... Ви кажете, "партізани" , значиться - за якусь 

"партію" ви. .. А може ви - Ішрті-:1ОНИ. .. Від німців може ... 
2-ий к-ць. А звідки ви зна,єте оте "З0НИ"? 
ВАРИВОН. 3відки? А від самих таки "герів" . 
2-ий к-ць. А де це вони вас учили? 
ВАРИВОll. Та як узяли були до себе. Ше як за того царя вашого 

воював. 

1-ий к-ць (сердито). То ти ЩО - із мінив царю? .. 
ВАРИВОН. Змінив бучу - на онучу ... Попоштовхали, але дечого 

таки й навчиди. .. Ще й живим пустили. 
2-ий к-ць. Ну, і правильН\), що не стояли за того царя. Він за бур-

жуазію стояв, він народ гнітив, трудящих. 
ВАРИllОН. Та звісно, цар КОЖНИЙ - такий. А в вас хіба кращий? 
2-ий кць. Та що ви, дядю? У нас царя нема ... ,.Отєц народов" у нас. 
ВАРИВОН. То що - хіба і цей таке велике цабе? 
1-ий к-ць (гнівно). Не смій так виражаться! 
2-ий к-ць. Остав ... Дядя не поняв (до Варивона). Ми - за партію 

трудящих. Проти фашистів, проти німців, значиться, воюємо ... 
Тож старший мусить бути. Розумієте? 

ВАРИВОН. Авжеж розумію. .. А що так сказав - не погніваЙтесь ... 
Бо кому пече, той дмухає. 

2-ий к-ць. На,турадьно, натурально ... Тож бач: що вам німці дали?. 
І не дадуть! А народная власть визволяти вас іде. От ви, дядю, 
тільки пригадайте, про кого у вашому селі більше говорять - чи 
про бу льбівців, чи мОже про рубанівців, чи ще про кого? 

ВАРИВОН. Знов пеня на мене. .. Ніби я такий собі молодик, що й 
рушницею люблю бавитись. 

2-ий к-ць. То ви й про Мельника, і про Бандеру не чули? 
ВАРИВОН. Ну, то й ЩО з того? Чув я і про ПИх і про Сталіна чув, 

а нащо їх Бог на світі тримає - не знаю. 
1- ий К-цЬ (обурено). я не позволю так виражаться! .. Грубіян І 
2-ий к-ц. Не хвилюйся. Дядя жартує (до Баривона). Би, ДЯДЮ, за

пам' ятайте: тільки народная власть вам свободу дасть. 
ВАРИВОН. Чудно... А нам самим - що? .. не можна тієї свободи 

ваяти? Ніби так: роззяв рота - хтось тобі готовеньке вкладе? 
l-ий к-ць. Та доки ти будеш слухати його rрубіянства? 
ВАРИВОН. Та ... дякую вже. Ніколи слухати... Піду (підводиться 

поволі). 
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~-пfi К-Ш.. Ви, ДЯДЮ, і всім кажіть, ЩО тому і зветься "народная", що 
за народ стоїть. 

ПАРИВОН. Та ШІ\е, :мабуть. КШЕНИЙ знає, на КШІУ вона стоїть. " Бу
вайте (ВИХОДИТЬ нешвидкою ходою праворуч). 

1- пП к-ць (очима провівши Варивона, каже). А-а! .. всипать би ЙШIУ 
25 гарячих. .. Тоді б знав, як стоять за народную власть ... 

:~-піі к-ц. НУ. брат, - ні ... То була б ,.тактіческая ошибка". .. Ін
струкцію - пам'ятаєш? 

І-пп к-ць. 3абагато потурпння. ,.ПопустіТЄоіlЬСТВО". Подітика в білих 
рукавичках. 

?-пЙ к-ць. Вірніш - ТаІ\ТИІ~а ... Пам'ятай - ми в союзі з демокр а
ТИЧНІІМИ деРjІlаваl\Ш. " ХОЧ МИ fi за диктатуру, а звемо: "народ
ная. демократія". 

l-пй к-ць. Чепуха!.. От і nіЗМІУ пого "на мушку"... "Не J:iMOH

нічат!" - пригадуєш? .. "ШаЛІ)ная пуля" - поніме? 
:!-пй к-ць. НІ\. хоч - аби ВЛУЧНО. (І-ий к-ць виглянув направо, при

сідає, цілиться, стрельнув). 
1-ип к-ць. Готово ... Оце - то "ariTHYB". 
2-нп к-ць. Пам'ятай: ,.чістая работа". Біжи, як не "готовий" - при

І\DНЧ ... і геть із дороги - десь у кущі. І-ий к-ць хутко вибігає 
праворуч). Ну й народ же тут... 3іпсований, огидний народ. 
ХОЧ ЩО хоч - а слову· не вірить. Ото - "хохлацкоє упрямство" . 
Усе i?tl треба - помацати ... Ну, а вже як попечеться. " Ех
хе-хе. .. А хто винен? Більше ми самі й винні... Наобіцяли 
такі купи всього. ЩО. .. Де ж то все виконати! От і вийшла -
,.неvвязка" ... Ха-ха-ха! .. зі свободами - то просто таки й зов
сім 'нудь У касі нашої славетної історії. Ех, трохи по-дурному той 
постріл ... Ще зверне увагу ... Ах. той БаНька ... такий гарячий. 
Не довго що - і вже "на мушку". .. (Сідає на пеньок. якийсь 
час сидить мовчки, задуманий). 

1-ий К-ЦЬ. (увіходить з іншим). Ну, вже кінець - прикончив і за·-
маскував ... 

:!-пй к-ць. А це - хто? 
І-пй к-ць. А це ж наш l\Iаксимка. 
~fАКСИl\lКО. Із собственним портретом ... 
:!-ий к-ць. О-о ... Грачов! .. це - ти? 
~t:\КСИl\lКО. Ха-;ха-ха! .. Це ,.самолічно" - я ... І от .я пароль йо

му: .,Калуrа", а він на мене - чи глухий? - цілиться! .. Я вже 
гукнув: "Калуrа, КалуІ'а"... Ти балда". Аж тоді він: "Фути, 
чорт. .. Да - "кулемет". .. Ну, не І'ава?. А l\Iаксимка - не 
дурак. . . дистипліну понімає ... 

1-ий к-ць. Ну. ребята... Довольно єрунду пороть... Говори, ЩІ) 
знаєш. 

~1:\КСИl\lКО. Як будуть головні сили йти, - стрінуть вас десь отут 
- кулеметом. 

2-1111 к-ць. Та ... На жаль, ніде нас хлібом-сіллю не стрічали. 
t -пll к-ць. А перебіжчиків викрив? Які тут е? 
~IАКСИl\lКО. Так... Отой, що ви казали, Юрій - тут між ними. Та 

я ближче з ним - не можу ... Він, мабуть, догадується. Тому я 
- осторонь. 

41 



2-пй к-ць. А .. в раLХОД" - не )ІОЖНi:l'~ Або навеСТІІ тінь? 
~[АКСИl\П~О. йому дуже вірять. .. А "в расход" ... ІІОПРОUУЮ. 
І-ий к-ць. Що ти ще знаєш? 
~ІАI~СИl\П{О. Де Lанітарний пункт - знаю. " Ген там у .:Іісі, у та

кому ... у-у! .. замасковаНО}IУ бункрі. Далеченько від ;l,ороги. 
2-пfi к-ць. ШКО.1,а, - ~Ш не зліквідуємо. Збочувати не и()жемо. Ні-

коди. 

~ІАКСИl\IКО. Я ~.1ікві;J,УЮ. .. Ха-ха-ха! 
2-ий к-ць. Чого ('міt:шся'~ Що за жарт'~ ПОЯСНИ. 
l\IАКСИl\IКО. Не жаРТУКJ. а - справді. .. я німців наведу, і JЮНИ ••• 

І-ий к-ць (у тон йому). Нам зроб.1ЯТЬ наше діло ... Правп.1ЬНО! Чу-
десно ТІІ ІІОНЯВ нашу дія.lектику! 

2-пй К-ЦЬ. Використать ворожі СИ.1И... Добре ... дуже добре! 
І-ІІЙ К-ЦЬ. l\Jак('имка, дай .1апу! .• );о.10іІ\У КО)ІаНДИРУ, що ТИ - 1\10-

дО;І,чина (подає і ТІІсне йому руку). 
2-ий к-ць (також тИt~не руку). Ну, будь 3;1,0POB, МО.:ІО,l,че! Га('.10 хай 

ще те саме, правда '? 
l\IАIССИl\IКО. Так, так. Хай 6уде ... ІЦе ніхто ... Хоч деЯl\і вже КО('О 

ДИВЛЯТЬСЯ. Та я довго з НИ}ПІ не буду. 
2-IIЙ к-ць. Ну-да... ПРОЙ.l,ем цей район - броеай і ... паралельно 

3 нами. 
l\IАКСИ:\IКО. Так що - направденіє і да.1і на... Дрогооичеськую 

нафту? 
l-ІІЙ К-ЦЬ. )ІакеИ:llка. ПЮI'ятай - .,ніЄ балтать І"~ ... 
l\IАІ(СІВП{О. Ні-ні ~ не сумнівайтесь, товариш старший! Помню ... 

значить - пам'ятаю ... Ха-ха-ха! .. Спішу, бо я теж ,~передова 
етежа". Ха-ха-ха! .. ,],0 свіданіяl .. тобто - до побачення! (СМ1-
ючись вибігає праворуч). 

2-ий к-ць. Треба б когось із "донесєнієм" послати ... 
l-ий І\-ЦЬ. Прави.1ЬНО. Я. СЮІ .•• А ти пройдись. Дам через когось -

і вернусь (повернувся і виходить ліворуч. 2-ий ковпаківець 
уважно оглянувшись навколо виходить праворуч). Сцена деякий 
час порожня. Потім зліва виходять -І-ша, через якийсь час 2-га, 
потім З-тя пара ковпаківців із крісами "Н!апоготові" і поволі уваж
но РОЗГ.lядаючиеІ) проходять через сцену праворуч. Із ПОЯВОЮ І-ої 
пари стає чути здіва даJекі поодинокі крісові постріли, із появою 
2-0Ї пари (І-ша тоді вже виходить праворуч) чути вже кулеметні 
серії, що гуетіmають i~ появою З-ої. Тоді заслона ІІОВО.1і спадаG. 

3аС.Ю'1lа. 

-! ДІН. 

На nунюnі Ч epBollo'lO Хреста 

Сере,l,ина переділу - ,.І\і~шатки", напівукопаного в землю бункру. 
Просто - ліжко, на ньому спить Юрко. Над ліжком під стелею -
віконце. Ліворуч при другій стіні також ліжко, над ІОІМ -- ві
конце. На ліжку ранений стрілець, Василь. Там же над ліжком 
у кутку - образок, пере,]; НЮІ засвічена лямпадка. У кутку прп 
лїіКБах - ослінчик. Ранок. 
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ЮРІіО, ВНСll:ІЬ. Сестриця, потім - Блим, Ігор, Івасик, Чотовий І 
Доктор. ~. 

СF:СТРИЦЯ (увіходить і каже про себе, півголосно ). СПИТЬ, Ol;~aKa ... 
Щр СПИТЬ ... Ну - то хай почекає. 

ЮРКО (прокИ,тщєтм'Я, не ці.1КЮI ОТЯі\ШВШИСЬ). Хто . .'. ХТО почекає? 
СЕСТРИЦЯ. Нічого, нічого. .. Спіть. Там один ОДВІДати вас хочр ... 

Та він почекає. 
ІОРКО. Ні ... ні ... я вже не сплю. Хай зайде. 
СЕСТРИЦЯ. Та ваш сусіда ще он спить. 
ЮРІ(О. Нехай... 1\Іи'- тихенько. (Сестриця навшпинках виходить. 

Увіходить Клим). 
\;ЛИМ (притишеним ГОЛОСОі\I). Добридень, друже f 
ЮРКО (говорить не хутко, аде виразно). О-о! Дай, Боже. .. Дякую, 

що не забуваєте. 
1;.lИ1\l. Та що вп '? .• я так тоді турбувавея, що вас нема. .. Уеяково 

передумав. " Були й такі, що казали: до своїх утік ... 
ЮРКО (жаХНУВШІІСЬ). Та HeB~Ke? Боже мій! ., Хто б це міг казати? 
1;.7lИ1\l. На Йі1JJlВніше , що це наЙ~ІО.lОДШИЙ з наших - Івасик. 
ЮРКО. Івасик? То це HP зі свого він розуму вигадав. Це - хт()('ь 

підmепнув. 
l;.lИl\l. Тут і моєї ВИНІІ тJюхи. " Я ~ ('ПlIНИВ Івасика. .. ШиБНУ.lі1 

і в мене думка. 
ЮРКО (із жахом). l\омандире! І ви, ДРУjІіе'? 
lt.~Иl\I. Пробачте ~leHi. любий друже! Гадючі пі,тl,шепти - JШ та 

отрута: знайдуть щілину всмоктатися... Та - хай йому!.. -
заБУдьмо. А от - чом же ви сиtнала не подали? 

ЮРf~О. ·Свиснути'?. Та де було свистати. .. Я ледве дихати міг. Я 
впав. .. я кров'ю стікав. 

1'.1ИМ. Оповідав поті)1 Ігор, ЯІШМ вас на ;~ругий день знаЙm.'Ш. 
ЮРКО. Ігор, кажете? А де ж він тепер? 
1'.1И1\І. Ще в нас. Але його до штабу К.1І1ЧУТЬ. Щось йому важливе 

доручити мають. Н вже й про вас по команді подав. 
ЮРН~О. Та ... хай про це потім. От Ігор .. , Може він перед від'їздом 

одвідає мене ... 
І';ЛИМ. Напевно. А от скажіть, як це та1\l з вами було. 
ЮРКО. А ось як. Як то я почув, що вже ви гостей частуєте, не стер-

пів - ціляти став туди, де чути гуркіт: їдуть. " А котрийсь із 
них -- пустив у мій бік кулеметну серію. То й тьохнуло мене ... 
я впав. І вже потім ... не перев'язав, а затиснув трохи ту, більшу 
рану ... щоб кров не так текла. .. А що да.'lі - вже не пам'ятав. 

І.-ЛИМ. Гаразд. А як тепер? Гояться? 

ІОРКО. Та Віке, дяка Богові. Чим далі - краще. 

1\.ЛИl\f. Отож потіr.1 матимете відпустку - одвідати матір. 

ЮРКО. Дякую. Але - коли? Друже. хіба покличте сестрицю, спи-
таємо. .. Вигляньте: може в сусідній кімнаті. 

1'.1ИМ. Зараз. друже (виходить). 
ЮРКО (озирається на сусіда). А що, Василю, уже не спиш? 
ВАСИЛЬ (попернувши голову, сдаБКИ~1 голосом). Та ... ісоп .- і вр 

сон ... 
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IОРI{О. Не журись! Операцію ВИТРИl\Iав, то й далі nитримаєш. Бач
доля з нами не ffiapTYEI. (Увіходять сестриця і І\лим). 

I~ЛИМ. Так ото CI\ajf\iTI), сестрице, коли цей молодець змОже 3 вами 
затанцювати? 

СЕСТРИЦЯ (усміхнувшись). Щодо цього - то не хутко. h.азав док
тор, що є обірвані жили. Шарпких рухів - не можна. 

ЮРt{о. Ні-ні... Не за те я :1\урюеь. Це жарт. А от - коди можу 
встати. Поті~1 поїду на відпустку. 

СЕСТРИЦЯ. Доктор казав, що навряд менше як за два-три тижні. 
ЮРКО. От і дякую. Це тільки так, для орієнтації питаю. 
СЕСТРИЦЯ (звертається до Василя). А як у вас? Спалося?. :Може 

принести що '? 
ВАСИЛЬ (С.1JабltИl\1 ГО.ilОСШI). Дякую ... ще - ні. А спалася - з бі

дою ... 
СЕСТРИЦЯ. Гаразд. То я пізніш прийду (виходить). 
І~Ли.м (що перед тим підвівся з ослінчи1tа та ближче став при ліжку 

Юрка). Знайте: ми приділені до групи командира Вовка ... буде~ю 
дякувати ніМЦЯ~1 за "визволення ... " Тож по відпустці - шукати 
зв'язку до командира Вовка ... Про інше вам відомо. 

ІОРКО. Оце - добре. Кортить мені ще й цим, "західнім" гостям по
дякувати. Ще про одне прошу пас, друже: як бачитеся там коли 
з тіткою Уляною, з дядьком Кирилом та всіма, що мене знають, 
то завжди під мене - .. привіт! От Пріся ваша - це золото щире! 

КЛИМ (сумно усміхнувшись). :Моя?. Ой, ні. .. Вірніш, 1tшбуть, -
ваша. Вона так про вас розпитує. .. Причарували ви її. 

ЮРКО. Вибачайте, друже. Нічого я н;аВl\IИСНОГО не робив, щоб при
хилити. Мені - про вас казали. 

КЛИМ. Ет ... Що з того ... Ві,101lЮ - серцю не накажеш. "На милу
вання нема силування". .. А що вона за вами так побивається ... 
то це не що, як кохання. Гадаю, що й ваше серце -- не кам'яне. 

ЮРltо. у тому й біда, що тепер воно майже ... розчахнуте. .. Але-
годі. Кажу це як приятелеві і не хотів би вразити ... 

ff,ЛИl\I. Та між нами ще й слова не бу ло. .. Я в дорозі вам не стою. 
ЮРКО То дякую вам за щире слово. 
l'i,ЛИМ. Я вже йтиму. Там чекають. 
ЮРКО. А як там у нас тепер? 
І{.ЛИМ. Охочих прибуває. Розгортаємо організацію (подав правицю, 

ЮРltО потиху подаб свою). У цей час почувся правобіч голос 
сестриці: ,,:Можна, можна ... заходыr''.. Увіходить Ігор). 

КЛИМ. о ... чи ж я не казав .. . 
ІГОР (у тон йому). Що хто має бути, то буде. .. Добридень доБРИІІІ 

людям! .. як усе казав покійний дядько Варивон. 
ВАСИЛЬ (спершу ЗЛЯІшно трохи підвівся, потім застогнав). Батько ... 

О, Боже ... 
ЮРКО. Це ж Василів батько. 
КЛИМ. Мужности, друже! Вам слід гордим з того бути, що ВИ сип 

такого батька. 
ЮРКО. То як це ... з дядьком Варивоном? 
КЛИМ. його знайдено в кущах - простреленого. .. У потилицю. 
ЮРКО. Невже й це ЇХ "робота"? 



ІГОР. Без iI{O,lHOfO rУl\Iпіву - це .,братци" визволителі. 
1;.110[. І ЮІ всі гідно громадою поховали його. " Але я вже Il;J;Y. І\рі-

ніться, хдопці! 
УСІ ІНІПІ. Слава! (l\лим стає на струнко, виходить). 
101'1'0 (,1;0 Ігоря). ПРllеунь ослінчика, сідай - побалакаЄ~ІО. 
ІГОР (сідає при .'IijIiKY). Слухай ... Ти мені обіцяв, але й досі не роз

повів про ту свою ціч у чагарниках жовтосилу. А я ж ось маю вже 
ВЇ,l,'їхаТІІ. .. "Відбатую" тобі часу скільки хоч, якщо зараз можеш. 

ІОРІ;О. ,.Відбатую"... Це вже чую, друже, від тебе TXlIe Jlівобе
рСіlіЖШІ ..• Чекай - не сердся, - ну ... пахне. Jlибонь це наша 
І:естричка, ця Наталка-Полтавка тебе так "ізкозачила"? То й 
для тутешніх дівчат, мабуть, ти вже - пропащий, правда? 

ІГОР (споважнів). Ні, друже ... ще й ca.~I не знаю. " ІЦе ж бо й 
жодн()ї поважної розмови .. . 

ЮРКО (також поважно). Ні, ні ... це я жартую. Золоті руки має ... 
Гадаю, що й серце. 3а те, каже, що їі звільнили з німецької не
воді, з того транспорту, хоче вона віддячитись... Але чекай, 
Ігорю. І{ажеш, жодної розмови. " Але як звати - мабуть знаєш. 

ІГОР. Звати - знаю. ївга, тобто - Євгенія, а пестлива. форма: 
ЇВіКУНЯ, ївжею)ка. 

ЮРltо. Та воно від пестливої до голубливої мови - крок був би не
величкий ... 

ІГОР. Ой, друже! l\Iи в такий проклятий час живемо ... що нам ко
хання - розкіш недопущенна. " Прокляття всім, що напосілись 
ца нашу долю (схвильовано підводиться з ослінчика, стиснувши 
п'ястуки). 

ЮРКО. Любий друже! Несімо свій хрест без ремства. " і розпуки. 
Будьмо гідні великого ча.су. 

ІГОР. Друже! Ремство моє не на долю нашу - вона велична в нас 
і героїчна... Проклін мій - :Іюдоовірам, що її паскудять Ha~I 
(сідає) ... І от скажи, чи мав я право своїм "освідченням" спокій 
дівчині каламутити?.. Таж вона в моїх очах вища за всяких 
там оспіваних та розмальованих Беатріче. Це ж героїня наша. 

ЮРКО. Розумію і схвалюю твою поведінку. 
ІГОР. Дуже тобі вдячний, що мене розумієш. Як сказав якийсь поет: 

"На вівтарі обов'язку ми - жертовна свічка"... І згоримо на 
цьому вівтарі. .. Та - чи зрозуміють нас?. Але - покины\ •. 
Кажи про свов. 

ЮРКО. Нехай - і годі. Отже, слухай. 
Про попереднє - це ти знаєш. 
Що ж далі стадось - оповім. 
Як трохи кров угамував, 
я силкувався був підвестись -
таки подати вам сиІ'над ... 
Аде тут памороки враз 

v голові мені забило ... 
і з того я пенька скотився, 
що був схилився вже до нього, 
поміж кущі якісь колькі ... 
Між ними був і дряпоштан, -
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тепер же саме він цвітн,:. 
Пого ти запах, певно, з·наєш: 
у ньому в щось і п'янке ... 
Ти ж наказав мені такого 
про цей правічний наш редікт ... 

ВАСИЛЬ (що в(·е УВаіБНО присдухався). Не сердіться ... я - спи
тати хочу ... Те - розумію. А що то - релікт? 

ІГОР. Це такі. друЛ\е, ростини чи тваринн, що були на нашій землі, 
коли ще нашого народу тут зовсім може й не було. 

ВАСИЛЬ. А хіба 1\О.lИСЬ тут нашото народу не було? .. А де? 
ІГОР. Тоді ЛUДИ ще неписьменні були. То звідки довідатись? Хіба 

ЩОСJ> - та й то дуже обмаль! - з отих розкопок, ЩО то вчені 
де-не-де по r.югилах роблять. 

ВАСИЛЬ. А-а... Так, так. .. Дюtую. YjK(' - не буду. 
ЮРКО. Ну, ну ... От я - заснув. Та ВИДІШ-t"НПЩ 

л ще в jl~итті таких не бачпв, 
бо всі епохи землетворчі 
промиготі.llИ ніби фільм ... 

(У цей час тпхенько увійшла сестриця і С.:1Ухає. Помітивши, що 
Юрко спинився, питає). 

СЕСТРИЦЯ. l{оли це не секрет - можна мені послухати? 

ЮРКО (дагідно УОlіхн:увшись). Жодного секрету. Скільки завгодно, 
сестрице! .. (І тут майже вбігає до кіr.шати Івасик і стає струнко, 
та побачивши сестрицю трохи ніяково і майже півголосом ПР()
казує: "Сдава Україні І"~. Інші - дехто усміхнувшись - відка
зують: .. Слава! .. сдава! .. ). 

ІГОР. От ще цього козарлюги нам бракувало! Сідай, хоч... Ось у 
ногах Юрка, на ліжку. 

ІВАСИК. А це ... не таємна нарада? Можна - мені? 

ІГОР. Ото вже тебе ті "таємні" настрахали... Ні, - от іще страш
ніше почуєш. Це про те, що снилося TOJ1;i Юрко.ві ... l~aJКИ, Юрку. 

ЮРКО Отож - це все, немов у фідьмі, 

що зір чарує і жахає, 
промиготіло, прогуло. 
Але й не був це фідьм бездушний, 
бо сам я в ньому участь брав. 
То динозавр за 1t1ною гнався, 
то з іклозвіром Я змагався, -
мов тренувався в ватажки, 

то на гіллі у дощ гойдався, 
а там десь - грім і блискавки ... 
Гадаю, що відчайним криком 
крізь сон не раз тоді кричав, 
а може й реготався дико, 
бо 3 дикунами й танцював ... 

ІВАСИl\. Ти - танцював? .. Ти ж ранений увогу ... 
ЮРКО. Ти - отетерів? .. це ж був сон ... 
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Чп ЩЮlшдавrь - не па:м'ятаю. 
Та це чудна БУ.:l<1 сноява, 
БОjl': у свjдомості моїй 
бу.lа ,~O болю гостра певність, 
що в дійсності я ще -- живу ... 
Та в ІІЮІ' яті Й таке ще тьмиться. 
КО.ЛІ Я руки розкидав, -
на ЩOl'Ь колюче натрапляв ... 

ІНАСИК. Ага. то - знаю: бvв їжак. 
ЮРКО. Чекай ... почувш далі ще ... 

Аж на світанку спокійніше 
я був заснув .. ~. Та раптом кинувсь: 
ой, що цe'~ .. де я t .. я забувся ... 
'Та як порушив л ногою, 
то бі.1Ь свідомість привер~в. 
Почав з кущів я висуватись 
p03I~BiT.10ГO вже дряпоштану ... 

ІГОР. Вибач, що переб'ю. Пропоную, як це вже казав тобі, не нази
вати "дряпоштаном". Цю непочесну назву дали йому поліщуки, 
бо він дряпається t:ВОЇМИ колючками. От називаймо, як чув .я 
іноді, - "жовто снд". От, хто знає, є така ростина "дев'ятосил" ... 

t'ЕСТРИЦЯ. "Дев'ятоснл" - так, це лікувальна ростина. У нас, ва 
Полтавщині, старші ~l\іНБИ та інші, хто знається на цьому, так 
Rизбирують його. 

КН)І\,О. Обома рукюш нідписуюсь ... 
ІГОР. Пrобач... l\ажи, ЯБ не забувся. 
ЮРКО. ()"о, не бійся - пам'ятаю. " І пам'ятатиму повік. 

Прпсунувсь я ;1.0 стовбура -
а це була стара ялина, -
на нього й сперея напівлежма ... 

І гарний образок побачив: 
на стовбурі ялини теж, 
що тут була за Ki.1JЬKa кроків, 
крутився там Ж'овтястий веврик, 
то нідбіжить угору Й знов 
тихенько сунеться у діл ... 
Аж г.'шну ось: під стовбуром -
їжак тая купкою сіріє, 
і вгору :\юрдочка - нюхтить ... 
Аж усміхнувся я про себе: 
так от - ІІО велетнях примарних -
зве.lаt'1> до чого боротьба ... 

ІВАСИК. Н знаю: це веВРИБОМ ти звеш білицю. 
ІГОР. Так, так ... "Бі.пщя", "білка" - назва не завжди доречна. Он 

веврИlШ 'в Канаді - сірі, а є і чорні. 
ІВАСИК. Юрку, колпсь )Іені розкажеш ще й іще, бо тут я не все ВТО

ропав. .. То MOjf\e ще й мені таке ПРПСНИТЬСЯ. (У сі посміхнулись. 
Івасик засоромився). 

ІГОР. Та якби тобі Т3Бе приснююсь, то ти б злякався, зірвався б та 
й тікав. 
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ІВАСИІ,. А чого'~ Н б 3IШВ~ щО це мені С'ШІТЬСЯ. Бо я - хотів. (Усі 
ОІіютьrя). 

ІГОР (нібlІ ПОШlіІіНО). ІваСIlКУ, пам'ятай: Юрко спав цілу ніч У кущах 
il\ОlПОСИollУ. РозрІіеш'~ А ЧIl )Ііг бп ТІІ цілісіньку ніч перебути 
(' а ~[-OДHH У ;Ііс i'~ 

IOPh'O. І я тобі ('І\ажу, IпаrІШУ. Ти чув, мабуть, про pyca.loK, про 
.і1їсівку, лlcовика ... 

ІВАСИІ,. Авжеж чув. То що? 
ЮРІ\О. А ніде не зустрів? 
ІВАСНІ\. Ще ні (дехто посміхнувся). 
ІГОР. Чекай, чекай... Це ще дурниці. А от чи не ДОВОДIІ.lОСЬ тобі 

чутн, як вис Анцибір, або інколи так жаско він регочеться. Це 
той, що дуби трощить або й з корінням виривав. А може чув, як 
УХЮНJ та в воді хлюпочеться Анциболот '? Це той, що греблі рве 
та крутить вири. 

ІВАСИК (трохи зпіяковілиЙ). Ні, H~ Д;овоДи:ІОI':Т ... Це вони~ ?tшбуть, 
- уночі а я в лісі вночі сам не ночував. 

ЮРІ\О. 'Нічо;о, козаче! Ще доведеться. ПРИХО,l,Ь частіше до мене -
багато дечого скажу. Дещо й про давнезну давнину розповім. 
Про ящірок таких величезних, як копиця сіна, ще й про тих, що 
літали, як лилики. Почуєш про такі дива, що тобі (уривав, бо 
в цей :rtюмент увіходить чотовий охоронної чоти) ... 

ЧОТОВИй (людина старшого віку. рухи поважні, але енерtіЙнl). 
Увага! Попередження тривоги. Так от: хто яку зброю має (до 
Юрка). Ви стріляти можете? 

ЮРІ\О. Тільки дайте з чого. 
ЧОТОВИll. От маєте револьвера (подає). 
ЮРІ\О. А чом же "макогона" не даєте? .. Дайте й tpaHaTY. 
ЧОТОВІП1 Хочете:> Беріть ... аби лишень здужали (подав tpaHaTY. 

До Василя). А ви, друже, можете? 
ВАСИЛЬ. Руки вже діють. " живим не дамся. 
ЧОТОВИй. Беріть револьвер (подає). Увага! Ще тривоги нема. Сте

жа сповістюr:а, що ген аж на соші якийсь рух німецького війська. 
Тож далі - або тривога, або - відкликання. Але не турбуйтесь 
- уже післано по відсіч (виходить, за ним сестриця). 

КН'I'О. Івасику, щось тебе спитаю. 
ІВАСИl\. Ну, а що? .. питай. 
ЮРІ{О. Ти признайся: хто тобі щось про мене казав, як ото після бою 

мене не знайшли? 

ІВАСИК. Багато балакали. .. А про що саме? 
ЮРКО. А що то - "він до своїх утік". Хто це тобі казав? 
ІВАСИl\. Хто це казав?. О, вже згадав: то l\Iаксимко ... 
ЮРКО. Це той, що з поліських повстанців? 
ІВАСИІ\. Він давно не в нашій сотні ... у Бурульковій. його коман

дир туди післав. Але між нашими іlЮді бував ... 
ЮРКО. Чом ти про це командирові не кажеш? . (трохи тихше). Хм ... 

А може й справді ... (до Івасика). Ох, дурненьке ж ти сало - без 
хліба. Таж тут МОЖУТЬ діяти наслані ворогом ... 

ІВАСИІ, (ЗЛЯІtaно). Як - ворогом? Тобто - шпигуни?! .. 
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ІІ'ОР. llони - і шпигуни, і провокатори. І підmіптують, і вивідують, 
що їх треба. 

ЮРКО. Пригадай, може тебе хто і про пункт питав? 
І ВАСИБ. Про пункт?. І Максимко питав. 
ЮРКО. І l\Iаксимко? 
І ВАСИl\~. Я не хотів був казати, бо, кажу, - спитаю командира, а він 

тоді: .. ні, не кажи, - як сам не знаєш, не питай ... я сам спитаю". 
ЮРІ\О. А ти - що? 
І ВАСИli. То я тоді сказав. що трохи знаю. Та як знайти, показав .. . 

А потім спитав, нащо йому. А він каже: "товариша одвідати" .. . 
10 "ІіО. Ох, яке ж ти ще ягнятко... Пам'ятай: не на те язик, щоб 

тільки ним плескати. Навчи його - де треба - і мовчати. А про 
Максимка обов' язково командирові скажи. 

ІВАСИБ (засоромлений, щиро). Скажу, скажу. Юрку, ти мені вибач, 
що я так ... (уриває, бо почувся стук, двері відчинилися. Увіхо
дить доктор. за ним сестриця. З обличчя доктор - жидівського 
походження. Привітно усміхнев'иЙ). . 

.tt )[,тор. Слава Україні! (усі, крім хворих, підводяться, відПОВІдають: 
.,слава.!"). Будь ласка. - ви собі розмовляйте. Це я - одвідати: 
як друг почуває себе по операції (підходить до Василя, півголосом 
питає, той щось відповідає). 

· tOI,TOP (голосніше. до Василя). Добре, добре... я ще надвечір 
зайду. 

11'01'. А'я оце, друже докторе, за.Йшов уже з другом Юрком попроща
тися. Мене відкликають до Загального Командування. 

· tOI;TOP (~o Ігоря). Справді. Від когось я чув ... Бажаю успіху (під
ходить. подає Ігорові руку). Вітаю... Дай, Боже! На загин во
рога)l, Україні на славу! 

11 ~:\СИІ\ (трохи зніяковідо). Можна, докторе ... про щось поспитати 
вас? 

,(ОI\,ТОР (добряче посміхнувmись). А чому ж - ні? Питай. 
І ВАСИК. Чи ви. докторе, так само любити Україну, як і ми? (усмішка 

в усіх на обдиччях, Івасик ще більше зніяковів). 

· tOI,TOP (поважно). Так, ~юлодий мій друже, бо Україна також є і моя 
Батьківщина і )ІОЇХ батьків. 

І ВАСИl\ (трохи ООlі.lениЙ поважним тоном доктора). А я чув, що в 
жидів Палестина - це Батьківщина їхня. 

· tt)[~TOP. То, друже, таке вже давнє і далеке, що давно в леrенду обер
нулось. 

11'01'. Бачиш, Івасику, цим тобі друг доктор каже, що там, де і вів 
і його діди-прадіди жили, там і є рідна Батьківщина ... А вірний 
син своєї Батьківщини повинен і любити і захищати її . 

. tOI'TOP. Один якийсь знаний мандрівець сказав про Україну, що її 
полюбить кожний, ХТО своїми очима бачив її. .. А зненавидіти її 
може хіба сусіда, що За3дренним оком на її багатства чигав ... 
Бо й справді - і підсоння, і люди своєю вродою та вдачею запо
лонюють - і тіло й дух. 

І ВАСИЬ: (поривно встає, підходить до доктора та, зробивши "струнко", 
простягав руку і каже). Дякую, друже докторе. .. CJIaвa Украіні! 
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ДOI~TOP (подає правицю, лівою легенько ПОlIлескав по СШІНі Івасика). 
('дава! .. Слава і великим, і малим геРОЯ?I! (Далі звертаr.ться ;1,0 
Юрка). }[к же ваші справи, друже '? Ворушите ногою? 

Юl:'ltо. Уже, вже, друже докторе. .. А чи; пробувати вставати? 
':ІОКТОР, Якщо не відчуваf.те гострого оолю - пробуйте. .. Потп-

хрнм\у, не знагла. 

ЮРl{О. Дякую, друже докторе, за поміч і увагу. 
ДОКТОР. Іду - до інших. Слава Україні! (JJИХОДИТІ)). 
ІНІІІІ - ІВАСИК усіх покриває: Слава! .. слава! ., .. 
ІВАС ИІ~ (щось ніби пригадав). Юрку, я ще до тебе - ПІЗНІШ (ма fiл\е 

вибігає). 
ІГОР (стає біля Юркового ліжка). Так от, друже, - видужуй та го

ТУЙСЯ потім до поважної акції. .. А тепер - до побачення! На
Ііншу - при першій нагоді (стискає правицю Юркові. Поті)! 
обернувся і, подаючи руку еестриці, каже). А вам, люба еестрице, 
ДJIКУЮ, щО так гарно доглядали мого друга й побратима. .. І та
КОil; кажу: до побачення! 

СЕСТРИЦЯ '(що трохи зашарілась, відповідає притишено). ІЦаСТIf, 
Боже. .. І ... дО побачення. 

ІГОР (до Василя). Видужуйте, друже! До побачення. .. колись -
у. І\иєві! (зробивши "струнко" , виходить). 

ЮРКО. Добре, що це його переносять. Здібний хлопець (помітивши 
блідість обличчя ееетриці, каже до неї). ІПо Ba~l, сестрице, не
добре? 

СЕСТРИЦЯ (трохи схаменувшиеь). Ет, що там. .. Трохи голова ... 
Може - брак свіжого повітря. 

ЮРКО. То може вийдіть нагору, пройдіться лісом ... це поможе (потер 
еобі чоло, притишеним голосом). Сестрице, вибачте, що буду ка
зати. .. Друг Василь чує, але він буде мовчати. Правда, друже? 

ВАСИЛЬ (поволі, поважно). Так... Слово моє - слово вояка. 
ЮРІ{О. Так от послухайте, сестрице. Тому насмілююсь казати, що ми 

з Ігорем - щирі друзі. .. Він ненавмисно виявив мені тємницю 
('вого серця. А вам виявити цього не мав, каже, нагоди. А тепер 
ще, як він від'їздить. " Ви не сердитесь на мене за цю мову? 

СЕСТРИЦЯ (зашарілась, поважно). Ні, ні - не серджусь... я ще 
вам і вдячна дуже. Тепер - на серці легше... Та що ж - не 
такий тепер час. 

ЮРltо. Уявіть собі, що й Ігор таке сказав. "На вівтарі обов'язку -
ми жертовна свічка", - оці слова він проказав тоді. 

СЕСТРИЦЯ (схвильовано). Дякую ... дякую за прихилыlетьь (хутенько 
НlIХОДИТЬ) . 

ІВАСИК (зараз по виході сестриці З'ЯВИВСЯ в ;J;верях і - до ІОрка). 
От і добре, що вже й сестриця вийшла. 

ЮРКО (усміхаючись). А ти гадав, що знов "таємна нарада"? 
ІВАСИІ\ (закдопотано). Ні... Ні-ні!.. я листа до тебе l'tшю ... 
ЮРКО. То давай ... А від кого ж то? 
ІВАСИК (трохи знесмілено глянувши вбік Василя). Та ... це від 

Прісі. .. Вона мене так гарно ПРОСИ;Іа передати ... та щоб ніхто, 
каже. не бачив.·.. Але ж ВаСИ.ll) піКО!llУ не скаже? 

ЮРІ~О. Авжеж. 3а Василя не бійся. 
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ІВ.\СИЬ: (ІЮ,J,ає .111П у Бuверті). Ще вона мені призналася. що й 
одвідати хоті.ш. б тебе, та стидаЮl:Я, каже ... що кепкувати з неї 
будуть. .. А листа - щоб на сююті доручив. .. То я чекав, покн 
сестриця вийде ... 

10 ['1{0. ltparHeHbKo тобі ДЯБ)'Ю. .. Ось бач - ти вже й "стратегію" 
починаєш розуміти. Може й ще казала щось? 

11 ~АсиIt. Та - щоб довідатись, чи здоровий і коли вийдеш. 
14 Н 'l{0. Скажеш, що може й за тижнів два або й раніш. От прочитаю, 

то щось іще скажу. А може й напишу. 
І JlАСИК. Читай... Явигляну ... !l'юже чотовий що скаже (хутенько 

виходить). 
10 ['ltO. Хм... Ігор правду Rазав... І дівочий сором перебороло. 

(розриває коверту і починає тихцем читати, подаючи інколи деЯІ~і 
репліки: ,.бідненьке". ,.НУ, бач", "диви" тощо). 

1І:\('I1ЛЬ (зі,J,хає, через якуtь хвилину каже). Вибачте, друже ... 
Скажу ті.1ЬІШ: я ВЮІ заздрю. Про вас не так як про мене ... ТУР
бvються. 

fO['1tO (усяіхнувшись). Не журіться, друже. Не кожному нагода є. 
А ЯБ - ні, то хоч ТІВІ тіштеся, друже, що про нас із скреготом 
згадують - і "фюрер" і "атєц народаф". .. О, ті вироДки - не 
забувають! .. (тихцем даді читає. Через хвилину вбігає чотовий 
і ВИБРИКУЄ). 

IlоТОВІП'1. Тривога! ДОЮІ ві,J,січ надійде - боронимось ca~li (хутко 
вибігає) . 

ЮРКО (що урвав читання листа, слухаючи чотового, дере потім листа, 
клаптики його кидає за ліжко та з великою намагою підводиться). 
Ну, Боже, поможи нам! Василю! .. тільки остання куля - собі ... 
Живцем не дамося. .. 1;1,)' і я ... 

(Бере спокійно зброю і, трохи кульгаючи, виходить). 
Спершу чути далекі постріли і кулеметні черги. Поті}l черги 
втихають. Крісові постріли густішають, чути поодинокі ВИГУКІІ. 
Василь, накривши голову коцом, тримає револьвер звернеНЮІ 
до дверей. Чутно окремі вибухи (ранат. Через якийсь час 
у ві;J;ЧIlнених дверях з' являється постать Юрка, що напіВІІлаз
ма - він ранений у П,,1ече - всувається до кімнати і знесилено 
СХИ.1яєтьея на додіВБУ. Стрі.1янина поволі втихає. Далі - чути 
тіЛЬ&l1 віддалені постріли). 

В.\('ИЛЬ (;J;ИВИТЬСЯ вбік дверей. де лежить стиха постогнуючи ЮРБ0). 
Друже Юрку! Що з вами? Ви ранені? (Не почувши відповіді, 
намагається встати). Ох, коли б підвестися ... 
(знову знесильно СХИ.1ЯЄТЬСЯ на ліжко. Через хвилину 1-:.'1ІВI за
глядає в двері). 

І.',ІІІМ. Юрку, Василю, ви - живі? (побачивши Юрка на долівці, 
('хиляється над НИ~1 і каже). Oг~гo ... кров. Василю, - може 
яка ш)шта, (хутко метнувсь до Васидя. той подає шмату. Клим 
схилився над ЮРБОМ, розстібає, закдадає шмату. Юрко непри
томl6ий постогнує). 

І В:\СИК (чути спершу його голос, потім визирає з дверей). I~OMaH
Jl.ире-е! .. Де командир?. О, ви тут ... Командире! (говорить 
аа;l,І1ханиЙ) ... Уже втекли ... німці .. , І Максимко з ними був ... 
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.l\.]ИМ. Це той, що на Юрка Ka3aB'~ 
ІllАсиlt. Той, той. .. я пізнав ... хоч і в німецьке вдягнений. Хлопці 

його схопили. 
}'..!1ИМ. Треба покарати Юду. 
ІВАсиlt. Він уже назад від німців тікав. .. Та ваші його підстрі.1ИЛІf. 

(ЮІіНИВШIl голос, оглядає). А чом Юрко не на діжку':' 
Ь·,ЛИ:\І. Він тяжко ранений. Він теж стріляв. 
ІllАСИЬ: (падає навколішки з криком). Ой, Боженьку! .. )юже й за

гине ... через мене! 
К]IВІ. Івасику, що ти верзеш '! Це німець на нього стрі.llЯВ, але вже 

він убитий. 
ІВАСИІ~ (крізь плач). Це він... ні)lців навів... l\Iакеимко... він 

ДУРИВ Me~, проклятий... Н ж про пункт ЙО?!ІУ сказав... оп, 
Боа;е, Боже... (Тихо підводиться). 

h.]И~І. Чому ж мене не питав'~ Мак('имко ж утік від нас. 
ІВАсиr;. А я не анав. " Він брехав~ що ви ... до Бурулька піС.'l3.111 

(мзfijJ,е етогне ). Ой, я ... я винен! 
1:,]ИМ. Івасику. ділами ('покутуєш гріх. А на ~Іак('имка буде с)'.1;. 

ПОК.1ИЧ с('стрицю. 
ІВАСИЬ: (раптом стенувея, ВІІПРОСТОВУЄТІ)СЯ і. стиснувши п'ястукп. 

вигукує). Друже командире! }\,лянусь: віддячу - тим і ТЮ,І! 
(прожогом вибігає). 

l\.lIBI (до Василя). Лежіть, друже, спокійно. Напад відбито. Героїн 
ПОХОН<1f:МО. Пункт негайно перенесемо в інше мЇ<'це (ВИХОДИТЬ). 

3ac..foua . 

• 1('НI\0 РОМЕН 

JJІСОВПn 1'0.11 І Н 

О гомоне, о шелесте 
Прадавніх пущ-лісів! 
Шовково в душу стелете 
r;азкове снів'я-спів .... 

Прокинеться, видзвонює 
:Мов чутий десь мотив, 
А думка навздогонює: 

Ой що то, що за спів? 

Та в гомоні веJIИЧНОМУ 
Бринить і щось грізне, -
Це ж та данина вічному 
Полонює :мене. 

Він гоїть серце, радує, 
ГолуБJИВИЙ той гук, 
Забуте щось пригадує 
Тре~IІШЙ зеленогук ... 

... Чи за кущем хто чалиться? .. 
Обличчя мов чиєсь. 
А як той зір запалиться, 
Як хрупне гілька десь! 

А ген - блисну ло вогнище ... 
Навкруг - танки і сміх: 
Привітно тепле божище 
Голубить так усіх ... 

... О, еива нраминувшино, 
Далекий предку мій! -
Мені в душі заглушено, 
Що так цвіло в твоїй. 

Та втямний ще ти, гомоне, 
Бо рідний твій мотив, -
Обмари всі, мов спомини, 
Казкове сиів'я-спів! 
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lІав.1ІО СТЕП 

RЕликому БОГДАНОВІ 

Якби то ти, Бо~даllе п'яний, 
Трпрр на Перряс.l0в t.fяН?/в . .. 

Т. НІ рвченко 

Не ~K HP ,1,рсяТlШ вже, а йдуть трисоті роки, 
.лк (' .1аRИ RіДГШlін гуде гучний, мов дзвіН., 
но ;ЗР)І.1ЯХ прадідних, РОДЮЧИХ і широких. 
IJІЮ Твій над.1юдеЬІШЙ труд, про незабутній ЧИН. 

На. бій HP перший Ти поспільетво вів віДRажнр, 
JlРОНЇ<'НИК лицарів з-під невмирущих 1\ рут, 
і ді.1О доконав, для інших недосяжне: 
ТИ РЇДІШЙ І,"рай зві.1І)НIfВ 3 ганебних ляських пут! 

Та хоч Ти вів борню - етрашну, тяжку без мірн, -
1)()}ТУ ІІІ не ное мів спустити БУ~'Іаву 
(аабраЮI() е:мі:(()ети чи, може, в еебе віри?) 
на Вла;ще.1JaВОНУ "номазану главу"? 

Аджеж ('учасник Твій 3 мрячного Альбіону, 
що там ;J,ержавний дад, новий, тоді творив, -
не журячиея ТІШ. чи ~.всупереч закону?" -
на ці.'IУ голову ,1,еРл\аВllЯ вкоротив! 

Дарма, щО ТЮІ нани, бундючні ті магнати, 
(іу~ш еваводею та пометою грізні, -
'іІІ ВіІ:е ('воя ж рука свої шаблі й гармати 
на захист волі тут веда їх на війні. 

Так ГО.10СНО не раз здобув ТІІ перемогу 
(на (')Іерть охоче йшов тоді з Тобою веяк), 
і між сусідів Ти вже збуджував тривогу: 
і (' лаm'н ('тав "Богдан", і славен був .,козак"! 

Тносї .1а('ки веі тоді запобігали, 
збудить боялиея Твій справедливий гнів: 
еултан і цар, і князь до Тебе наДСП.1али 
тих "одукованих" Уol1ес.1ИВИХ посдів ... 

Та, мабуть, доля зла таке Тобі судида: 
піймав На свій гачок Тебе "московський сват", -
підтяв Твої міцні, могутні в леті крила, 
хоч "Богом даний" ТИ, хоч був Ти ДИШІОмат ... 

Та ми, заведені Тобою, в ці тенета, 
Москвою плетених штукованих мереж, 
ми знаєм: дружній чин - удар меча Й баГНf'та --
зірве тенета всі, введе до рідних Me;I~! 

Торонто, 1964. 
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Дан мур 

ГОЛОС БЕ3СМЕТНIlХ 

"Біл'ыuїї любови 1leJtae~ Я'~ та, що 
дУ1UУ свою кладе За друаів своїх." 

Сказав ХРИПО('. А вічність HaIIlI(';).la 
НезгаС.1ИМ сяйвом в зоряних І'нітах: 
. .свята любов, що смерти не З.lяка.lаСІ)~ 
ГОРИТЬ, палає вічністю в віках, 

В анналах слави відьного народу, 
В піснях грядущих довгих ІІОБО':lіш,. 
І на ПОЛЯХ боїв за правду і ('not)o1Y 
Ростить НОВИХ героїв, героїш,," 

Чи 3HaЄIIl~ сину? Непокірна ;Y,O~li. 
І,'.ров багрянить брудний ПаРПіl,а. {jРУь, 
Щоб розцвісти в нетлінний cIBlВO.I Ho .. li~ 
ІЦоб ~Іеч дідів підняв па ката nПУІ:. 

Чи чуєш гук зрадливої ~ІаmІПШ, 
ІЦо стрепенула зривом PO'l'T~1'.t"1'1·~ 
Погае,ю серце еина Українн. 
ІЦоб спалахнути в грудях ТИс НЧil~\і : 

На. крилах туги злинь У Бі.l0ГОРШ\'. 
Др бій КИІІИТЬ, СВЯТm'О гніву ша.!! 
у ві.:1ьні дні народ піде па прощу. 
ДР емерть бr:земерття~.f rтpiHYP, ГfиеР,і.;j: 

п гаях~ ліеах і ПО І\.арпаТс!.І>І!Х <\H~[;!X 

Хай крок твій тихо, в евятості етупп. 
В їх тіні волі І1ирос,та.l1И КРПJ.-t, 

Там сплять бt'3Сl\н'ртні .:нщарі :vTiA. 

А l'Б.їды�ш їх У безніе'l'.НХ Сибі ру! 
А скільки тюрем кров'ю їх ('тіка! 
Вuипав серце; Ауту, ТУfСі:і(Ш. Тііру 
Та еама крови еПРі1ПІf'па гуна. 

С.ІLО3П СЕРИЯ 
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1І.1ачr сррце, і котяться r,ЛЬОЗIІ 

По заметах 6езлюдних доріг ... 
J ('крrГОЧУТІ. зубами морози 
На ПРllб.1УДУ, що ваЛИТlJея з ніг ... 

Рідна ('тріха. Різдво. Рясні зорі. 
1\.руг~юдициЙ між ними герой ... 
іКах! Занили собаки надворі. 
аа ДВ('Р~Ш громовите ,~Аткрой"! 

l{,осі очі, багнет у монгола, 
а лиця матері виссали кров ... 
Ти ДИВИJІаСЬ, Пречиста, з престолу, 
HI~ горіла і гаеда любов ... 

П.IІаче серце ... Хмар ЧОРНИХ розпука, 
l{реше грім у здичавілу рать! 
Палить еором нікчемного внука. 
Рани ('rрця криваві ячать ... 

E]~MOHTOH. 1964. 

н АДІН 

Увінчані весною, 
3aгo:мoHSIТЬ гаї, 
Затужать за т060ю, 
Заплачуть солов'ї ... 
"Даремно виглядати -
Гніздечко з іншим в'є!" 
Хотів би їм сказати. 
Та серце не дає. 
В духмяні. п'яні ночі 
Запитують зірки: 
"Де сяють сині очі, 
Фіялочки-квіТКII? !" 

.. Шкода шляхів шукати. " 
Синь сяйва інший п'є ... " 
Хотів би їм сказати, 
Та серце не дає. 
Не ШІачте, пташенята! 
І не зоріть, зірки! 
Зв' ялить зима завзята, 
Почувань пе люстки. . 
Не верне, що минуло, 
Хоч серце сльози ллє ... 
Воно б її забуло, 
Надія не дав! 

ОС ІН Ь 

30лота, З0лота злива розливами ... 
Полум'яніють .'Ііси і поля ... 
Пдеще розграЙдИВО полум'я грива~ш, 
:~олотом знову залита земля! 
f'инню вод ЧИСТИХ по вінця наповнена, 
Неба безмежна, бездонна глибінь, 
Ніччю озорена, ранком осонена 
Мріє, чарує ярка голубінь. 
Прапоре рідний наш! Серпом і МО.ilОТШl 
Ганьб,1lениЙ ... Думка до тебе ,1Іетить ... 
Чом не замаєш?! Ти ж оееllИ З0ДОТО 
г1 чистого неба пречиста блакить! 

E;~MOHTOH, 10. 10. 1964. 
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)1. І. МАНДРИКА 

ДОЩ 

Говорить Бог дощами до зе~l .. lі, 
Дари відважує громами 
І засів сипле в пущі і ріллі 
3еленим товкоя і квітками. 

Як наша яблуня знов навесні 
Вінчалася в рожевім храмі! 
її убрання - цвіт її рясний -
Було Господні)1П словами. 

Ніби в Едемі чувся голос нам 
В її красі, патнім диханні -
Завіт Господній людям і квіткам: 
"Живіть і квітніть У коханні !" 

Говорить Бог з небес в словах-дощах, 
Дари відважує громами, 
J п' є земля з Господніх чат 
Причастя спраглими устами. 

HELIANТUS 

у поли 30.10Ti вдягається ~Іій сад, 
Літанію розучують берези; 
В багрянці чорноклен виконує обряд, 
Бо дні тепла :вже на хистких терезах. 
І вже відваЖIІТЬ мало з соняmних скарбіп 
Господар днів до заздрісних }lОрозів, 
Тож цвiTO~I золотим круг саду вже розцвів 
~Іій любий Heliantus tuberosus, -

Цвіт соняmний - окраса спілих днів. 

Як сонце втомлене скорочує свій день, 
А дерево до сну КQ..1ІИте праліс ; 
Коли в садах-гаях вгасає дзвін пісень, 
А в ніч зорить Аврора Бореаліс, --
у полах золотих питається мій дім, 
Де відцвітає вже левкой і Бактус, 
Та, СИМВОЛ радости моїх доспілих днів, 
У ЦВіті-ЗО.'lоті мій геліантус -

Цвіт соняmний в лштті-саду ИОЇм. 
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Васидь Г АйдАрІІзсы{,ии 

ПРОЩАЙ~ ЧОРНОБРИВИй І 

(уривок із ро.иаllУ) 

у перших же ДВillx, як приїхав l\Iикола Солод до І\адіївки й почав 
працювати в копальні, він звернув увагу на міцну, високу, трохи кир
патеньку дівчину Нату, що відкочувала вагони .від кліті до естакади. 

Ната відрізнялась від інших робітниць св()єю жвавістю, задери
KyBaTicTю і гострим язиком. 3авжди в брезенто.вому одязі, з-під ко
синки вибивались пасма русявого, запорошеного вугільним пилом во
лосся, а на устах як не дотеп, то пісця, або лайка - хитромудре П.1е
ти во шахтарських проклять. 

Одного разу, коли Микола стояв біля кліті, чекаючи черги спус
катися в копальню, до нього підійшла Ната і, ласкаво усміхаючись, 
запитала: 

- Ну, як тобі У нас .ведеться, чорнобривий? 
Микола сподівався, що дівчина хоче взяти його до кпини. 
- Дуже добре, - відповів він. - Як турецькому султанові. 

Дівчата тут одна одної краща. 
- А яка тобі найбільше подобається? - питала Ната, пока

зуючи на гурт відкатниць, що стояв осторонь кліті. 
- Мені подобаЄТhСЯ та, що лямпи .видає. 
І шахтарі в черзі, що прислухалися до розмови, і відкатниці дру

жньо й голосно зареготали. Лямпи бо вида:вала стара, із спотвореним 
віспою обличчям баба Рублиха, вона всіх без винятку чоловіків нена
виділа тільки за те, що вони чоловіки, і якби могла, то винищила б цю 
частину людства від найменшого· немовляти до найстарішого дідуся. 

- А він смак має, - сказала Ната, повернувшись до відкатющ[,. 
- Ти підморгни йому, Нато, може відіб'єш його У Рублихи, 

відгукнулась кругленька, з банькуватими очима, молодичка. 
Ната підступила ближче до Миколи. 
- Я соромлюся, чорнобривий, тобі моргати, - мовила вона 3 

удаваною ніяковістю. - Може б ти мені підморгнув ? Га? 
Дотримуючись тону розмови, Микола відповів банальністю. Шах

тарі сміялися. 3ахихотіли й відкатниці. А Ната, обурившись, спалах
нула й оперіщила Миколу гострою лайкою. 

1з стовбура копальні вирину ла кліть і зупинилась. Ви котився 
вагон із вугіллям, 3овільнене місце займали робітники. 

- Ну й дівчата, - думав про Нату Микола, коли вже K .. 'liTb 
CTPUIKO летіла вглибінь. - Одружися з такою і - пропав. 

3а кілька днів після цього обміну дотепам, сидячи в читальні, 
Микола раптом відчув на собі чийсь погляд. Він підніс голо.ву й по
бачив біля себе Нату, зовсім не подібну до тієї, яку звик бачити біла 
кліті. Одягнена тепер вона дбайливо, біленька блюз ка зtрабп.о обля
гала її стан, голова розкрита, хвилясте волосся розсипалося по іі 
плечах, очі прозоросірі, наповнені бадьорістю. 

- О! - спромігся вигукнути Микола. 
- Отож воно й о! - передражнила його Ната. - Обіклався 

книжками, як учитель якийсь, і пишається. 
- А може я й справді буду .вчителем, - сказав із сміхом Микола. 
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- Буває, що n корова сідає, - ГollУ3ЛИВО ПРОМОВИ.lа Ната. -
Аде на лід. 

- А ти що, сваритись до мене прийшла? Це тобі не бідя кліті. 
- Мені скрізь однаково. 
- А ТІІ сідай, погов<>римо, - запропоцував Микола. ЙЮIУ чомусь 

хотілося. щоб ця дівчина побу ла біля нього довше. 
- Ні, - заперечливо крутнула вона головою, і волосся забігало 

110 плечах. І{ілька волосинок відбилось, звисло над рожевим вухом. 
- Я щось попрошу тебе ... попрошу вас, - зам'явшись, чомусь 

Ilсрейшла дівчина на "ви". - Поможіть мені вибрати якусь гарну 
І\ІІИЖКУ, бо так сумно вечорами вдома, так cy?tlНo. 

- З .великою приємністю, - схопився Микола. - Але я не знаю 
ІІі ваших смаків, ві того, що ви читали раніше. 

- Л нічого не читаю, - призналась вона. 
Микола порадив їй узяти кілька маленьких цікавих оповідань, 

IlОтім знову підвів Нату до свого столу. Довго гомоніли, аж до за
КрИТТЯ бібліотеки. Умовились зустрітись і наступного вечора, а за 
JIIШЙСЬ час побачення стали Їl\1 обов'язкові, бо не бачитись вони не 
)IОГЛII. 

- Оце воно і є кохання, - сповнений радісних почуттііВ, думав 
~I "кола. - Оце справжнє кохання, коли твоя душа злилася з іншою, 
ще недавно чужою, незнаною, а тепер тобі рідною душею. 

Усе, що є в людей гарного, Микола знаходив у С.воїй Наті. За 
JІКИЙСЬ місяць вона переродилась ; в усьому Миколі поступалась, з 
уеім погоджувалась. Зажадав Микола, щоб Ната стримувалась від 
гострихвисловів і більше .вже лайок від неї не чув. Сказав ЇЙ не 
аачіпати своїми жартами шахтарів - і Ната не тільки нікого не за
'І і нала, а навіть не хотіла відповідати на жарти. 

Видно було, що справа посувається до весілля. Поважно думав 
"ро одруження і :Микола. Якої ж ЙО?rIУ жінки треба? У нього нас
'І ільки запаморочилась голова, що все в його очах порожевіло, все 
lюгарнішало, навіть можливість арешту здавалась мало Ймо.вірною. 
IІро нього напевно вже забули, і взагалі кому він потріБН:Ий? Що
IIIНlBдa, батько його засуджениtt, але якби забирали всіх, у кого за
І'уджені батьки, дядьки, брати та інші родичі, то на волі нікого б уже 
ІІІ' залишилось, вся країна перетворилася б на Колиму. А .воНО не 
Іще, людей на волі живе багато. Не станеться і 3 Миколою нічого. 
Itіlr - звичайний шахтар, із шахтаркою одружений, сидітиме тихо, 
:І.д:tтиме кращих часів. А кращі часи прийдуть обов' язково, повинні 
11'))fЙТ~, так вічно тривати не може. 

І, заспокоївши себе втому, що раніше його найбільш турбувало, 
\llfкола приготований був зробити останній крок - поговорити з 
ІІатою про одруження та вирішити деякі побутові дрібниці їхнього 
\lаnбутнього спільного життя. Такої рОЗМОВИ, він бачив, .вона чекала 
IІl'тсрпляче, щовечора гі очі промовляли до його очей: навіщо нам 
';радькома ділитись радоща~1И кохання? Коли ми вже узаконимо наше 
Щ:l('ТЯ? 

Але одна обставина стримувала Миколу :від остаточної розмови. 
І 'і 11 помічав, що з Натою щось сталося, .вона почала дивно пово
"ІТись. Сидить, часом, із Миколою, щось безжурно говорить, виспі-
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вув і, якстій, ніби на неї повів чорним вітром, зміниться вся, замис
литься, засумує, очі помутніють, зашІИВУТЬ сльозами. 

'микола пригортав до себе Нату, намагався втішити П. і вона 
покірно схилялась йому на груди, ласкалась, як пестливе звірятко, 
але про свої переживання мовчала. 

І Миколі нічого не залишалось, як терпляче ждати, коли воно 
минеться. Та настрій її все погіршувався, дівчина марніла, а одного 
вечора прийшла на умовлене місце невпізнанна. Лице гі пожовкло, 
як ,від водянки, під ОЧИl\Іа ве.lПlчезні фіЮІКові плями, губи бліді, по
шерх.'ІИ, а очі докраю налиті сумом. 

- Ходімо звідси, ходім. - поквапно тягнула Івона Миколу за 
руку. - Та ходімо! .. - p03J:paToBaHo викрикнула вона, бачачи, що 
.микола не рухається. 

- І-{уди тобі ЙТИ, - етурбовано дивився він на дівчину. - Ти 
хвора. Вертайся до хати, та лягай у ліжко. 

- До чорта, ліжко! - ,вигукнуда Ната 3 такою злістю і так го
лосно. що дні жіЦки недалеко від них зупинилися, мабуть, сподіваю
чись бути с,відка:ми бешкету. Але їм не повелось. Ната рвучко повер
нула.еь і швидко пішла. :Микола ледве її наздогнав. 

- Ти що, наввипередки зі мною хочеш бігти? - пробу,вав він 
пожарту.вати. 

Ната не відповіла. Уже за l\IіСТОІІI вона вирвала ромашку, пильно 
подивилась на неї, понюхаJlа і протягнула корінець через петлю блю
зкп. І\вітка переверну.ш,сь догори корівце:м. Ната того не помітила. 

Передчуття чогось неприюlНОГО. що :має сьогодні трапити~ь, огор
нуло Миколу. Він хвилювався настільки, що не міг розмовляти. Вопи 
йшли вузькою стежкою між шахтарських городів, Ната попереду, сту
пала широко й хутко, ніби боялась кудись запізнитися. Обабіч стежки 
посхиляли лисі голови ряди високих соняшників, ледве чутно пере
шіптувалась кукурудза, розлазилась із городів з лапатим листям гар
бузяча огудина. Десь здалека ЛИНУВ тягучий жіночий спів. 

Як би це гарнр було йти тихенько, як ходили вони раніше, щоб 
за кілька кроків щось побачити цікаве й зупинитись. Кожна квітка, 
рослинка, мурашка, кузька при.вертала допитливу Натину увагу й ви
кликала в дівчини безліч питань. Ій хотілося знати, чому Петрів батіг 
названо Петровим батогом, а не :Миколиним, чи справді звіробій уби
вав з.вірів~ може в ньому сік отруйний; тирса, на її думку, невдало 
наз.вана, вона ж така м'яка. шовковиста, і ліпше б ії назвати м' якун
цем або ШОВІЮВИЧКОЮ. Наскільки міг, Микола пояснював, інколи від
повіді вигадував, чудернацько-фантастичні і смішні. Разом з Натою 
вееело і радісно реготали. 

І це ж так недавно було. А тепер Ната, крім випадково зірваної 
ромашки, нічого не бачила, нічим не цікавилась, навіть забувала 
дивитися під нрги і часто спотикалась. 

Городи кінчалися біля глибокої з крутими берегами балки. На 
заході в багряній пожежі догоряли рештки тихого дня. 

- Сядемо? - спитала Вата. 
Хотів бу,в Микола запропону,вати інше місце, але Ната вже сіла. 

Хай буде й так. Микола простягнувся на тра;ві горілиць. Дівчина 
переклала його ГОЛОВ.у на свої ноги. Дивилась йому в лице з неви
мовним жалем, як мати дивиться на свою тяжко хвору дитину. Ди-
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ІІІІВСЯ і l\Iико.1а на Нату. і в кожній рисці П обличчя, в очах, на щільЦ() 
I'ТУ.1ених сухих устах бачив біль .J.уші П. 

- Яка ТІІ дивна, Нато, - Р03ЧУ.lено, переймаЮЧИl:Ь П болем, 
)lОВИВ Микола. - :Ми ж із тобою близькі, рідні, а. ти переді )lНою кри
~IlIе я. Адже ТІІ щось маєш на серпі. СкаЖIІ )Іені, Нато! ('кажи, не 
муч еебе і мене! .. 

Дівчина прикро YCl\IixHY.1acb, а.1е мо.вчала. 
Поча.lО (')Іерка.тися. На заХО.J.і небо бу.'lО ще густо червоне, а 

1)~I;e з ба.11\11 війнуло свіжою ПрОХОЛО;І.ОЮ. 
Ната на щось відважилась. Вона струсила з себе задум.'1ивість, 

Ш~ раптовий вітер струшує з дерева росу, підняла l\Iико.'lИНУ голову, 
lІо('адо.ВИol1а його поруч себе і, ДИВ.1ЯЧИСЬ уда~lечінь, тихо запитала: 

- Колю, ТИ в Бога віруєш? 
- У Бога? - від неСІІодіваНl\І1 3ДРИГUУ'ВСЯ l\Iикола й хотів по-

,'1,11ВПТИСЯ В Натині очі. Алr вона їх прихова.1а. 
- А що ж дивного? Про Бога кожен ДРІаЄ, - знітившися, 

ВllllpaBДYBa~Ia(,Ь Ната. Вона 1І0бачи.1а в блюзпі ромашку, ВИОlИкнула 
ЇЇ й поча.lа спроквола обривати на ній пе.1J.ЮСТКИ. 

- Так ось що мучить дівчину! - думав l\Iикола. Але яка ж 
',:она н.едо.вір.lпва. Либонь боялась, що l\fИКО~Іа, від неї відцурається, 
;~ові;І,авшися, що врна .віруюча абu І1ринаймні шукає віри в Бога. 
І з того зробll.1а собі трагедію. Проетодушне дівча. Воно ж не знав, 
І:ОГО покоха,ю, Але це все добре. Це дуже добре. Сьuгодні вона прu 
ІН'Р ;J:ізнаGТЬСЯ. )IИКО~lа ЇЙ ('каже всю пра;вду. Поміж них нічого при
xor.aHoro, неДО)lОвленого бути не МОіке. Хай же 3Н,ає, що він У Бога 
вірить, бо навчили його в.ірити батьки. А своїх баТЬКLВ він шанує 
і .1юбить. Скаже, хто його батьки і де вони є. І нарешті скаже, що 
аа.втра l\Iпкола з Натою підуть до ЗАГС-у, зареструють свій шлюб. 
аантра .микола Степанович і Анастасія Іванівна створять нову ро
дину Солодів. Тієї хвилини Ната бу.lа близька і рідна йому, як ніколи 
(lilніше. l\ІИКО.lі хотілося СХОПIlТИ її в обійми й цілу.вати до нестями. 

А Ната сиділа нерухомо, напружившися всім тілом, міцно стис
ІІУВШИ ку.1Jаки, широко відкритими, великими очима стежила за Ми
lіn.lOЮ. Вона, здається, затамувала дихання. Вона чекала. 

- дюба. :моя, - поклав свої долоні на її руки :Микола. - Ти 
хочеш знати, чи вірую я в Бога ... - голос його з,вучав надзвичайно 
уrочисто. - То послухай мене .. . 

Ната вихопила руку й ДОЛОНЯМІІ затулила йому уста. 
- Замовкни, замовкни! - в нестямному розпачі закричала ·вона 

n упала лицем на траву. її голосне ридання лунко покотилося балкою. 
- Що ти, ЩО з тобою? - розгублено бідкався над нею :Микола. 
Плакала Ната гірко і тяжко, здригуючись усім тілом, плакала 

"оиго, це чуючи МИКОЛИНИХ намовлянь і благань заспокоїтися. 
Дівчина несподівано заl\ювкла й підвелася. Розпатлана., зарюм

І'ана, обняла :Миколу рукою за шию й мокро поцілувала в чоло. 
- Це все, Кол.ю, - опанува.вши себе, рішуче й твердо сказала 

нона. - Це остання наша зуетріч. 
Микода похитнувся. 
- Ти ... Тlf неправду кажеш. .. Ти збожеволіла, - белькотів він. 
Ната ,вже цілком зрі;вноважилась. 

61 



- На il\a.lb, ItОЛЮ, я правду кttjI;Y. )lп ВіІ;е з тобою не побачи-
1\1ОСЬ. А ти мусиш якнайскоріше звідl'И виїхати. Хоч і сьогодні. 

- ІД0 ета лося, Нато'? Що сталося'? - розпачливо зойкнув Ми
І\ОJlа. 

- Хочеш знати, що сталося? - ГJlУЗЛИВО запита.lа вона. Не
порозуміння сталося. - Ната відступила крок назад. - l\Iаленьке 
неПОРОЗУ1\lіння. Мене приставлено до тебе сексоткою, а я втраТИЛ:l 
голову і зіпсувала всю гру. 3розумів? На нсе краще! Прощай! 

Вона хутко відскочила від Миколи й шугнула в городи. 
l\IИБола не міг нічого збагнути. ДУМІШ не трималися купи. Ос

тання зустріч, сльози, від'їзд, сексотка - якесь марення, нісеніт
ниця, чортовиння. Цього не може бути. Шось не так. Щось наплу
тапо. Ні, це жарт. Треба знайти Нату. 

Микола кинувся й собі в городи, ДР, на його ДУ1\IКУ, повинна б 
заховатись Ната. Під його ногами тріщали зламані стебла кукурудзи, 
за ногами тягнулась огудина, розхитані соняшники били його по го
лові, в лице, але ,він БОJlЮ не відчував і Шг уперед, Са?11 не знаючи 
куди. 

На.то, Нато, - то тихо, то на ввесь }'О.10С гукав він, але ніхто 
до нього це відгукувавсь. 

І тільки, як кінчились городи і вже заблищали в околишніх хатах 
вогні, Микола зрозубів, що саме сталось, і все в ньому відразу за
хололо. 3несилений, задуманий поволі посувався до міста. І раПТО~1 
із-за рогу першої хати йому назустріч вийшла людина. Микола пізнав 
Нату. У грудях застукотіло серце, по всьому тілі розлилось тепло. 
Пін з простягненими руками під скочив до ді'вчини. 

Ната. й собі простягнула руки, але щоб не датись оБП'.яти. 
-І Це вже кінчене, Колю, - мовила вона. - Цього вже н,е будf' 

ніколи. Я ждала тебе, щоб сказати дещо на прощання. Послухаєш? 
Миколина надія погасла .вдруге і остаточно. Він побачив Нату 

чужою йому, далекою, такою ж, як і кожну жінку, що зустрічав і буде 
зустрічати на вулиці. 

- Кажи, - глухо іВИМОВИВ він. 
- Гарно почалось у нас, Колю, та погано кін;чаєтьея. 
- Хіба я винен? - іронічно запитав Микола. 
- Не будемо шукати невинних, - спокійно відповіла дівчипа. 
Але повір мені, Колю, я покохала тебе, як звичайна Натка. Без 

ніяких завдань. Навмисне й по КНИЖltу прийшла, щоб тебе побачити. 
Н щаСoilива бу ла з тобою. І думала, що на ,все життя. А вони захо
тіли наше кохання використати для себе. Дали мені доручення роз
І\оЛОТИ тебе. Мають підозру до тебе. А може й ,ще який матерілд. 
Бережись, 1\0.110, українських книжок. І менше розмовляй ПО-СВОЄ1tIУ. 
Склали 1tleHi плян, як тебе колоти. Спочатку про Бога ти б мені роз
повідав. Потім про Петлюру. А далі я вже й не знаю про що. Три 
рази :мене допитували. І я все викручувалась. Сьогодні останній день 
дали, щоб л про Бога з тобою. .. Так що тікай звідеи. А я на них 
плю.вала. Хай тепер самі розповідають про Бога і Петлюру. Я не 
боюся. Вони мене вже й так розтоптаЛIl. Хай б'ють. І ти, Колю, 
можеш удаРІПП мене. Вий, Колю. Прошу тебе, щоб довше пам'ятала. 
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Вона llіДt:ТУНИJІа до Миколи Й, ВИСТРУНЧИ1ВШИСЬ, llіДСТUНIJ.'Іа 06-
.lИччя, приготована сприйняти ляпаса. 

Микола, заклавши руки за СПИНУ, стояв скам'яніJIИЙ. 
- І давно ти така ... з ними? - відчуваючи до діВЧИНІІ жаЛІ), 

спитав він. 
- Не хочеш бити? Не треба. Я й так тебе не забуду lІіКОJІИ. 

Пропаду я, І{олю, як остання гепеушницька ... 
Вона почала вигукувати лайки жаХЛИlві, сороміцьні, яких МІІкола 

ще не чув і від п'яних одчайдушних шахтарів. 
Серрд .1аЙОІt, крикнувши "прощай, чорноБРИВІІЙ!" - Ната зникла 

в темряві. 
Повернувся l\Iико.~а додому з цієї злощасної прогулянки вкрай 

зворушений, із напруженими нервами. Не знаходив собі місця в кім
натці, то сідав біля вікна й пильно вдивлявся в темр,я.ву і нічого там 
не бачив, то лягав на скрипуче ліжко, щоб за кілька хвилин рвучко, 
мов укушеНО1tIУ, з нього схопитись і почати .вивірювати відстань ВІД 
стіни до стіни, три кроки вперед, три назад. 

Не :міг, не хотілось погодитися з фактом, що всі його на~lіри ран
том пішли за вітром, що він знову один~ ЯІ\ палець, що треба КУДИСJ. 
і чогось їхати, і що ма.тір свою він таки не зможе взяти до себе. 

Та поволі Микола приборкував СіВ ої нерви, почав вести думку 
послідовніше, намагався уявити, що ж робитиме далі. 3а всю ніч не 
заплющив очей, навіть здивувався, як побачив, що надворі світаРо. 
А незабаром загудів перший тягучий гудок і :Микола, одягнувmися, 
нішов до копальні цілком спокійніший, певний себе. У тому й таєм
Hиця життя, щоб уміти виплутуватися із скрутних становищ. І в цій 
галузі він уже деякий досвід набув. 

Виходячи з дому, Микола подумав, що, мабуть, краще буде, якщо 
він ітиме до копальні не головною в.улицею, а бічними, плутаними. 
Воно хоч трохи й далі, зате менше можливостей сам-на-сам здибатися 
:І Натою, бо 'почуватимуться після вчорашнього до біса ніяко.ВО. 

І все ж на одному розі вулиці Микола раптом наскочив на Нату. 
- Який же світ тісний, - усміхаючись, промОвив він. - Хоч 

(ш хотіли з тобою, Нато, розминутися, однаково не зможе~l. 
- Світ широкий, І{олю, - показавши рукою вперед і цим жестом 

:1аПРОСИВШИ йти, казала дівчина. - А Кадіївка нам справді тісна. 
І ти не забудь того, що я казала вчора. Якомога швидше виїдь звідси. 

Вони, ступаючи в ногу, повільно прямували до копальні. 
- Ти спала хоч трохи цієї ночі? - пильно подивившиея на дів

'ШНУ, спитав Микола . 
. - Не більше, як і ти. У тебе очі червоні, як у п'яниці. 

- Хіба не сп'янієш? Адже ти мені дуже близька людина. Не 
можу примиритися з думкою, що є якісь перешкоди до нашого спіль
ІЮГО життя. А що, Нато, якби ти наплювала на своїх гепеушників, 
ІІа свої сексотівські обо.в' язки та подалися б ми з тобою pa30~1 світ 
аа. очі шукати своєї долі? 

Микола не зводив пильного погляду з дівчини. Ната глузливо 
усміхну лась. 

- Ото 1tleHi треба було аж усю ніч не спати, щоб до таких думок 
.1. і йти ? О, ні! Таких думок я мала повну голову раніше. Але, Колю, 
Jlчора я поводилась, як справжня психопатка. Було багато ('дї::) і по-
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чуттів, а )ШJІО ГЛУЗ;lУ. Навіщось :нені хотілося вдати, що я гепеуш
ницька с('ксотка. А воно трохи не так. Навмисне оце тебе ждала, 
щоб дещо ПОЯСНИТИ. Секеоткою я ще не була, лише буду. Мене вже 
тричі ЕПБ.1икав у раЙоно.ау управу зага.1ьнові;І,ОМОЇ установи слідчий 
ЧаЙЮl. Так(' ніби у нього прізвище. 

- Досить поетичне прізвище, - ус~іхнувшися; зау.важив Микола. 
- Він, той Чайка, і L'Ш\І увесь поетичний, - казала далі Ната, 

-- мо.Ю:1;ИЙ, ВРОДЛИівий, а волосся русе й пухке та кучеряве, як у ви-
пещеної ,lівчини. 

- Сподобався, бачу! 
- Не так він мені, як я йому. у тому й уся халепа. 
- Вітаю, - ГЛУЗ.'ІIIВО усміхнувся l\IИКО.1Jа. - Наші піш.'ІИ !Вгору. 
- Ь:олю, Я зустрілася з тобою не на те, щоб обговорювати, чи 

зможу я комусь сподобатись, - майже зупинившися, відчитала Ната. 
- Часу в нас лише кілька ХіВИ~lІЩ. То іІ\ t'.lухаЙ, якщо хочеш. 

І справді вони вже були на околиці міста. вулички зелені, ма
ленькі будиночки дбайливо причепурені, нобілені й пофарбо.вані, 
скрізь. хоч із чого-небудь, а парканці 3ра.зу jJ~ за вигоном почина
ється й селище копальні, там сірі й довгі бараки, що від них тхне 
цвіллю й блощиця~lИ. У селищі, здавалоея, завжди панувала осінь. 
Мешкали там переважно одинаки та адміністрація, хоч начальство, 
звичайно. займало не бараки, а спеціяльні будинки, споруджені на 
вигідне життя. Переважна ж більшість шахтарів жила в місті, хто 
в своїй хаті, хто в найманій, як оце "Микола СО.10Д. І щораll'КУ ЛЮДlr 
Jlитикаються з околиць ~lieTa й стежками прямують до копальні, інодІ 
по неВИ.1азніЙ грязюці. Уже третя осінь заходить :Миколі .в цій місце
вості. А.1е втретє доведетьея грязюку :місити не тут, а десь інде, і на
певне глейкішу й бер кішу. 

- Слухаю, Нато ... 
- На :моє здивовання, Колю, отой Чайка втовкмачив собі в го-

.'Іову, що я ЙО:\ІУ не байдужа і має намір у майбутньому .вживати за
ходьв до нашого зб.1ИіБеuня. Та я ж не :маленька і бачу й відчуваю, 
куди воно все ХЮІИться. Тебе він хоче усунути. Хоч підстав па те 
ще БРаІ~УЄ. І він ухопився, ЯІ' дідько за грішну душу, за мої слова 
про те, що ти розмовляєш лише по-українському, наче справжній селя
нин, хоч ТИ ніІ~ОЛИ В селі й не був. Чайка аж під скОЧИв івід цієї вістки 
і назвав тебе гадиною з петлюрівського кодла. Він покищо удає, фби 
тобою цікавиться лише як таємничою особою. І всілякими гарними 
С.'ІОuа~ш на.вертає мене до співпраці з ним. Я дала згоду. І від Сівого 
слова не відступлюся. Хіба не квапитимусь, щоб ти встигнув зник
нути. ОТаІ\і воно справи, КО.'1ю. І я не маю щастя, і хто зі мною спіз
наєтьея. нещастя зазнає. Якби не я, то на тебе може б і рік ще, або 
й два ніхто не звертав би уваги. Жив би еобі та й жив тихень&о. 
А тепер от тікати доводиться. Ти не сеРДІJСЯ на мене, :h.олю, це ж 
не навмисне. 

- Н за тебе не турбуюсь, Нато - зрештою таки дочекався :Ми
&ода l\IОЖ.1ІIRОСТИ сказати Й свою думку. - Не так страшний той Чай
K~, .ш~ nін про себе думає. Щоб людину заарештувати, треба мати 
ПІдстави. А цього йому й браку.ватиме. "Мова моя не крадена. Я 
іншої Не знаю і знати не хочу. Більше пришити мені нічого. 

- Так таки й нічого? - лукаво ус?tlіхнувшиея, запитала Ната. 
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-- А чому ти кинув десь учителювати й узявся шахтарювати? 
- На жаль, Нато, я не вчителював, бо відповідної ос.віти на те 

ІІС маю. Я вчився в іНСТИТУТі, сподівався, що колись учителюватиму. 
Але під час голоду довелося навчання припинити. Інакше б моя 
хвора на серце мати, цілковито непрацездатна, померла б. І я пішов 
шахтарювати, і тим урятував матір. Тепер вова почувається добре. 
Н думав, як одружимося з тобою, то заберемо мою стареньку до себе, 
щоб няньчила наших дітей, а П онучат. 

- Ні, Колю, не доведеться твоїй матері НЯНЬЧІІТИ наших дітей, 
1;0 тебе, як не тепер, то пізніше заарештують, і я не хочу бути жінкою 
ворога народу. 

- Бачу, Чайка тебе вже добре проти мене наструнчив. 
- Про це ще й до Чайки меці люди казали. Та на цьому при-

ІІИІІИМО нашу дискусію, Колю. Щоб хтось не підслухав. 
Вони вже ввійшли у подвір'я копальні, Микола навіть не попро

щавшися, повернув до нарядної, а Ната до естакади, де Івше згур
Ту.валися дівчата біля вагонів. 

І Микола, і Ната сподівалися, що це ще не остання їхня зустріч, 
що вони ще раз, а може й не раз, побачаться й докажуть усе неска
аане. 

Та в Кадіївці їм уже зустрітися не довелось. 
Того ж /Вечора відвідав свого приятеля, інваліда від народження, 

а однією коротшою рукою, непере.вершеного мистця у шевстві Ярему 
І\uнюку й через нього, звичайно, за поважні гроші протягом двох 
"пів дістав звільнеІПія з праці, посвідчене відповідним документом, 
:JН.ЯlВСЯ з військового обліку й нічним потягом залишив це шахтарське 
місто назавжди. 

Ігор ШАНКОВСЬІ{Ий 

ПРАВДИВА ІСТОРІЯ 

Він кохав її понад життя, 
і вона .вдавала, 
що його, м()Ів наївне дитя, 
кохала. 

Він ромашки у полі збирав 
і приносив з привітом ; 
і івона на долонях трав 
vсміхалася квітам. 
1 кохання своє 
у надземні висоти 
він підносив і слухав, .як б'є 
юне серце відрадою потім. 

Він прощався, проводив на ніч, 
а вона. .. вкрита потом, 
із любовником іншим пізніш 
прозивала його ідіотом. 
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Богдан МАЗЕПА 

13 ЗБІРКИ "llOJ1YM'HHI АКОРДИ" 

АСТРОНАВТАМ 

Летіть, вогнекрилі орли, 
Крізь вічної пітьми тенета, 
Щоб рідними зорі були 
І кожна озвалась планета. 

Крізь буряний простір і час 
На місячні тихі озера 
Хай браму відчинить :вам Марс, 
Цілунком зустріне Венера. 

Летіть! Хай безмежжя цвіте 
І пахне, як рання лілея ... 
Веде вас на діло святе 
Невтомна душа Галілея! 

1965 

* * * 
Мій друже прийдешній, майбутній юначе, 
Для тебе ці строфи, для тебе мій спів 
Про душу ласкаву і серце гаряче, 
Про музику-казку осінніх вітрів. 

Коли ти полинеш у даль неозору. -
Спини на хвилину невтомний свій лет 
В далекій Альберті, де мріють простори, 
Де жив і трудився химерний поет. 

* * * 
я люблю тебе, наче весну, 
Юний світе всетворчих кринипь, 
Хоч ніколи тебе не збагну. 
Не відкрию твоїх таємниць. 

Над усе я давно полюбив 
Полум'яні акорди життя. 
Я віддам їм останній порив -
І навіки піду в забуття. 

4.9.58. 
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РІДНОМУ ДЕНИСОВУ 

Шепоче вітер тихо, тихо, 
І чути подих далини ... 
Родимий краю, рідна стріхо, 
Це мій привіт із чужини. 

За синім морем, між ланами, 
Де Стрипи тиша заляrа, 
Стоїш, Денисове коханий, 
Моя дідизно дорога. 

Твої поля і запах рути, 
Пташині співи у гаю 
Мені довіку не забути, 
Як ранню молодість мою. 

Ще прийде час і я прилину 
До нив Твоїх, на Твій поріг; 
І ПРИЙ}lеш ти, як батько сина, 
Мене з заблуканих доріг. 

* * * 

Сумують вільхи і берези -
На білих конях мчить зима. 
Навіщо знов пісні мережу, 
Коли коханої нема? 

Нехай регоче хуртовина! 
Нехай лютують буруни! 
Нехай палає безупину 
Мій вогник давньої весни! 

а ПІДУ .•. 

Не трuвожсл зовсі.и, 
не збав,АЛЙ собі сна . .. 

І. Фраu1СО 
Я піду, 
У незнане піду, 
І ніколи назад не вернуся ... 
На пустельних шляхах грають дикі вітрп 
І зникають сліди взавирюсі. 

Ти не плач, 
Моя рідна, не плач, 
Не триивожся нічною порою. 
Відкрий книгу пісень - скарб моєї ;rr,угпі, 
І відчуєш, що я із тобою. 
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І. БОДНАРЧУК 

у МІСТІ КОНТРАСТІВ 

Оnовіда1l'1l,я 

О, скільки тут щедрости від сонця й землі! Дзвонить сонце у 
зеніті. Земля квітує й пахне. Повівають запашні вітри, а над yci~I 
- солов'їний спів. Чудово тут, рай на землі, якби ті.:1ЬКИ біда. це 
принесла була цього Артема. 

Я приїхав сюди на ліКУіВання. Якийсь хрипіт учепився моїх 
легенів. Лікарі порадили мені покинути школу і - якомога по
дальше, у теплий край на відпочинок. Жаль було лишати дітей; по
молимось, бувало, посідають діти рядочками на лавках, у клясі ти
хенько, і тільки чути свист моїх легенів, що нагадував непомащепе 
коліщатко. Діти 3.викали до цього і стали дивитись на мене, мов на 
іграшку - Яіворову скрипочку, що ходить і грає. Якось винувато 
схиляли вони голови на лавки; образець цей жовтим листочком при
JJИП дО душі, понісся зі мною в даJJекі теП.'1і краї, як докір совісти, що 
захотілось забути їх і десь між чужими в спокої, хоч і з половиною 
легенів, доживати віку. А тут ApTe~1 - наче ціле своє ЖІІТТЯ дЛЯ 
того Й ПОСАБЯТИВ, щоб знайти мене. 

Сидимо в таверні. У тьмяному світлі, мов риби в ка .. 'lамутніЙ 
воді, плигають голобокі .. сойки" - це він так називає дівчат. Вони 
спритно, у такт "твиста", мо.в диеками, підкидають тарілками, білими 
гребінчиками зубів чешуть кудлату темінь і крешуть очима вогню. 

- Слухай І До кого ти кленци шкіриш, га.?! - зупиняє Артем 
косоногу муринку й по-українському до неї, - чи ти знаєш, що я 
тебе разом із своїм "басом" тут маю? - Показує не задню кишеню. 
- Батько мій був жебраком, а я бач мільйонером І А ти, гадь, про
буєш замантити у своє багно? Щезай, відьмо, з-перед моїх очей І" 
Дівчина підсміхавться і робить над його головою якийсь ритуал, мов 
би знак благословення. Артем христиться і спльовує. По.вертається 
до мене: "От погань І Як Ти ще, Господи, милуєш таке на світі! -
До мене: - Випиймо, щоб Господь оцю погань та змів з лиця землі. 
Не п'єте, кажете? ОТ тобі й на! Видно, що ще з бідою не здружи
лись. Я також не пив. А тепер, - підносить чарку, - приймаю ці 
краплі ца спання, як ліки на зранен)" душу. .. Давно бо вже СНІІ l\leHe 

покинули. 

Хильнув одну, другу й третю відразу, продовжує: - Я не ту
тешній, приїхав сюди, щоб десь тут загубитись. - Ще одну випив 
і з розмахом відсунув від себе чарку. - Послухай мене. Я почав 
з мозоля, доробився майна, а життя нема. Я дітей втратив! 

Він заїкнувся якимось словом і РОЗПУЧJlИВО викрикнув: - Чуєте, 
що кажу, я втраТИіВ дітей! Це легко сказати та не легко пережити. 
За кожним одним відпадала в мене частинка мого серця. Отак, кажу 
вам, як хто зазнав колинебудь найбільшого горя, то тут, у заморсько
му світі... Два сини й одна дочка. Сини пропали, як грудка землі 
в океані, а дочка ,вийшла за чужого. " Вийшла за чорного, щоб очор
нити наш рід. Небіжка жінка не витримала, зійшла з розуму. Цілих 
два роки сиділа отак, спершись ліктями на стіл, задивлена 'Б образ 
Пречистої Діви Марії, скрапувалась, мов свічка. Сльозою .'lямпадку 
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напо:вняла. Бувадо, ввійду в хату, в хаті Ha~ тільки двоє, хата про
стора, кинеш слово, на троє розколиться об дзвінкі стіни. Прислуха
t;шся, якось несамовито дзвонять стіни, несамовито дивні звучання 
метушаться .в просторих вікнах, ніби нас не двоє, а п'ятеро тут, нібл 
десь відгомін запроторених дітей. 

Кажу, не плач, годі! Повідвозили:ми своїх дітей, яlt відnозить 
господар кошенят, щоб більше їм не потрапити до с·вого дому. Над 
НОЛИСКОЮ наших дітей рідних пісень ми не співали, не було в нае 
часу. Ми "гроші робили". Отож і доробилиеь! Тепер усе обернулося 
проти нас. Церква проти нас, школа проти Н'ас, громада проти нас, 
ідуть лиети з України - й ті також проти нас! І вітер, і сонце, і дощ 
- усе проти нас, сипле нам піСКЮf у вічі, щоб загладити нае, ЮIИТlI 
нас із лиця землі. Ніхто тобі руки не подасть, не пристане з тобою 
с.юво поділити. Забиті ми тут дошками. Збирайся, - кажу, - не
бого, підемо вчепити камінь до шиї, або пристанемо до чорних ... 
Гей, містер! Докинь мені до цих крапель якогось порошку, або іржі, 
щоб з'їла мою совість! - гукає на шинкаря. 

На підвищення вийшла косонога дііВчина. Блискала голим стег
ном, мов шаблею, і хрипло дерлась під стелю. 

- Гей, мис! На тобі п'ятку, лише переетань, не пори мені печі
НОІ'! - викрикнув Артем і звівея на ноги. 

- Ходімо геть! Ходімо звідси! Хай западеться! Наслухався я 
пієї, поки моя вийшла за чужого, а тепер не хочеться! ... 

Виходимо на вулицю. Сонце сідає за кучеряві пальми, в довгих 
кодонах загорілись пальми, мов свічники біля престолу. 

- Гарна була наша донечка! Які гарні побажання складала 
нам на наші іменини. Та надв/-есло лихо чорного, напав, як вовк на 
ягня. :Моя Ганусечка тендітна, біленька, мов гусятко, а він - аж 
порепаний. Небіжка жінка ходила за ними вслід, не спускала з ока: 
підглядала та .все наказувала: .,Дитин.ко, не дайся йому! Ради Бога, 
не йди з ним спати, бо гріх І"~ Ого І •• Дееь кажуть, найвищий суд 
розглядає еправу шлюбів чорних із білими. Догадались! ОЙ, споганів 
цей світ, споганіє, померкн~ його краса, як підуть народи в цю суміш. 

Рожевіють водограї, низенькі кам'яні будиночки в квітах. Шип
.1ЯТЬ розпалені хідники, надвечір'я пряде роте.ВУ кужіль у живі пе
.1Іюстки. 

Помаранче.виЙ ранок. Сонце повертав землі всю ту ?tшнну, що 
виссало з неї вчора. Ідемо вуличкою. Вона круто повертає в озеро. 
Нас супроводжує щебетання пташок, квіти парфумою заносять. Чу
дoBo тут, якби не цей Артем. Він перенісся жити в моє сусідство. 
Уночі за стіною я чую його зідхання: лаєтьея й плаче. Б'є голоnою 
об стіну, викрикуючи: "Я загубив дітей І Чому не йде суд, судити 
мене, злочинця! Артем - мій клопіт. Bi~ уже довідавея, що лікарі 
порадили мені якнайшвидше повертатись до своїх діток, бо інакше 
я розхворіюсь, і став намовляти мене, забрати його з собою. Тепер 
він покірно, мов учень, іде зі мною нога в ногу й молитовно благао 
мене: 

"Не кидайте мене... я поїду з вами у вашу :Манітобу. .. я там 
збудую людям церкву. . . я прийму собі якусь сирітку, щоб для когось 
ЖИТИ й мати мету в житті ... я пі~ну знов із мозоля ... я пі;l,У в Н:lГ(),'Т" 
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буду послушний йому ... тільки не кидайте мене, поможіть мені стати 
людиною! .. Людиною хочу бути, корисною людиною між людьми ... " 

Ну, .нк не допомогти людині! 
Ідемо. Він дотримує мені кроку й так дуже боїться, щоб не схи

бити; ступає,. 1\ІОВ над прірвою. З-під наших ніг .вириваються камінці 
і з болючим стогоцом летять у плесо, плесо дзвонить, синіє бляхою 
під лісом озеро. 

:Ми вже на летовищі. Везу собі клопіт додому, з живими кити
цями КJBiTiB сідаємо до літака. І саме тепер усю увагу нашу прику
вала оця струнка, спритна людина - шофер. Яка акуратність у 
нього, прецизність і точність! Поки знесемося вгору, мета :в нього 
визначена, все перевірене; операція його уточнена до секунди. Вів 
нам дуже сподобався. Він дорожить нами і в'яже свою судьбу із на
шою. Ми віримо йому. "От, штукенція!" - хитнув головою Артем, 
і япотакнув, посміхнувшись.Внизу під НЮНі затанцю.вало квітуче 
місто, а на обрії забіліли заснїnкеиі верхи. Змахнули руками в сто
рону квітучого міста й повернулись обличчями до засніжених верхів. 

Тетяна ІПЕВЧУК 
ПАМ'ЯТІ О. ІВАХА 

Помер поет. 
Замовкла тиха пісня -
палкі слова 

застигли на устах. 

Ітишина незбагнена., 
перnісна 

те прийняла, що зва.ЛОСl) 

"О. Івах". 
Даремний плач 

і докори сумління, 
Порожні, витерті слова. 
Шляху життя - неволі і терпіння -
змінить тепер 

нагоди вже нема. 

його душа тужила за красою. 
І серце рвалося до волі 

Огірчений, 
покриджений судьбою, 
він сумував, 

творчих сил. 

немов орел 

Та смерть - сестра 
ласкава, співчутлива, 
замкнувши очі 

без крил. 

дійсного буття, 
У світ новий ворота віДЧИНЮІа. 
Він вільний знов 

для кращого життя! 

()nохеu у штаті Ваші1tJтО1~і, 1964. 
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Віра БОРСКЛО 

ЩАСТЯ 

Моє серце - розкрилені коні, 
Ща біжать по дорогах-вітрах. 
Ждане щастя його не догонить, 
Бо воно - прудкокрилий птах. 

Щастя з тими лиш ходить упарі, 
Хто не дине у гості до зір, 
Хто, як вершник, не їздить на хмарі, 
Не зчиняє із долею спір. 

Щастя з тими, хто йде недалеко 
І чудес не шука на землі, 
В кого в серці і юно і легко, 
І кому не важкі 6 жалі. 

Щастя ходить занадто поводі, 
А бажання і мрія спішать, 
Тому наша роздвоєна доля, 
Бо нас щастя не може догнать. 

1959. 

ЛЮБОВ 

Любов могутню має силу, 
Вона - вогонь, порив, екстаз. 
Вона - душі могутні крила, 
Що до шпилів підносять нас. 

Вона у творчості надхніння. 
Мета і подвиг у борні. 
У час поразок і падіння 
Любов - надій палкі вогні. 

Любов - це витривалість в зморі, 
Дає незламність св,іжих див, 
І як маяк в життєвім морі, 
Що добрий янгол засвітив. 

Вона не дасть в борні упасти, 
До сонця серце підійма, 
Приходить в мріях дуже часто, 
Завжди прекрасна і ясна. 

Любов дає народам силу 
Іти до кращої :мети, 
Вона - МОГУТНі духу крила, 
Шляхи у далеч золоті. 

1959. 
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* * * 
Не розлучить розлуки нас море, 
Не розлучить нас море біди. 
Не розлучить ніяке нас горе, 
Ти зі мною У мріях завжди. 

Коли сонця не видно нізвідки 
І, як скрипка, ридають сніги, 
Ти у мріях цвітеш, наче квітка, 
Розсипаєш вогні навкруги. 

Коли морем вирує нещастя, 
Корабель мій згубив паруеи, 
Ти мій якір, пелюсточка ща~тя, 
Ти надія, що радість ясить. 

Не розлучать нас жодні простори, 
Не розлучить років буревій, 
Ти зі мною завжди, моя зоре, 

Ти зі мною завжди серед мрій. 

* * * 
Мрії, як мімОЗИ -
Краще не торкай, 
Бо поллються СПОЗИ, 
3родиться відчай. 

Мрії іздалека 
І)',раще подивлять, 

Як вони так легко 
В далечінь летять. 

І тому на тебе 
3 віддалі дивлюсь, 
Та поцілувати 
Я тебе боюсь, 

Бо ти :r.rожеш згаснуть, 
Облетіть, як цвіт. 
Мрія хай прекрасна 
Зіркою блищить. 

1960 

* * "" 
л\овте листя - це осени СJIЬО3И 
Відшумілих зсдепих надій. 
І ридають вітри у тривозі 
Повторяють: не :r.rіЙ ти, не мій! 

Косять квіти морозові коси 
І вбивають безсилу траву, 
І гукає весна стоголосо: 
Не сумуй, почекай, я прийду! 

UUоб зустріти оновлену весну, 
Мусить листя пожовкле зотліть, 
І JllOUOB щоб зустріти чудесну, 
Треба вміти забуть, розлюБИТJ). 

Ще дощів життєдайні краплини 
3ашумлять колосками пшениць, 
Моїх сліз променисті перлини 
Загартуються в досвіду мjць. 

* * * 
Відлітають дні, як птиці 
В зачаровані краї, 
А мені і досі сниться 
Образ рідної землі. 

І П зелені коси 
Розплелись на цілий луг, 
І дзвjнке пmениць колосся 
Розлилось по виднокруг. 

Сльози радости на віях: 
Гарна, ніжна, молода, 
А в очах її синіє 
Всіх ставків, річок вода. 

А коли приходить нічка, 
Кличуть щастя солов'ї. 
Кожна зірка, наче стрічка 
В мрії вплетена мої. 

1960. 
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Марія Аріяна ItЕПВАН 

MArZCTEP ВОРОНА 

(.Гpuв01~ із nовісmu) 

1\.0;1И дере.ва вше обсохли пісдя вчорашньої зливи, Віра знову 
сиділа 3 книжкою V своїй читальні. Раптом вона помітила на сусід
ньому ДРІ)('ві схованого l'tlіж ЛИСТЯ~І Юзька.. Вого блискучі чо.рні о.чі 
нерухо.мо. дивилися на неї. 

"Ти вже знову прийшов красти наші яблука?" - спитала во.на. 
Він зніяко.вів, що не було. Йо.го звичко.ю, і .відповів по.льсько-україн
ською мішаннною: "П не прийшов красти, тільки ДИВИТИСЯ, як ти 
читаєш. " 

"А то чому?" - ЩИРО здивувалася Віра. 
"І)'о.ли я дивлюея на тебе, мені здається, що це я читаю таку 

грубу книжку." 
,.То чому ж ТИ сам не читаєш?" 
"У нас ІН'l\Ш КНИЖОІ\. Тато каже. ЩО мені не треба чптати, бо 

я й так маю стати шевцем." 
,.А ти хочеш бути шеВЦ(lМ ?" - допитувалась Віра. 
"Ні, я не хочу бути ні шевце:м, ні Бр авце1r1 , тільки великим 

І InHOl\1 !" 
,.А чого ти крадеш'? Хто краде, той злодій і не може бути паНО~I". 
"Н мушу красти!" - :відповів Юзько З таким Гollибо.ким пере

І,опаННЯl\1 у голосі, Що. Вірі відразу стадо. ясно., чого він краде. Краде. 
бо мусить, так .як вона МУСИТЬ читати не;J:о.ЗВО.lені книжки. 

Вони обоє ХВИ.1ИНКУ мовчали. по.ті~1 Віра запропо.нувала: 
"Н МОЖУ позичити тобі сво.ю книжку", - а коли він мовчав, спи

'1'<1.1з', 'ІН він уміє читати по-україНСЬКОl\IУ. 
Він відповів: "П ходжу до. польської шко.ли, та МИ трохи 'вчилися 

l�o-українському. Мені здається. що. я зміг би пово.лі читати". 
"Це замало ддя моїх книжок. Але я мо.жу навчити тебе добре 

читати". Віра захопилася цією думкою. Ідея зменшення числа дур
нів на світі була їй завжди дорогою. TO~IY вона продо.Вjl~уваШ1 з за
палом: 

,.3лізаЙ із дерева. П хочу ПОЧУТИ, ЯК ти читаєш !" 
В{)ни оБОG позлізали 3 дерев. Віра розкрила книжку, а Юзько, 

lІочерво.ніВІІІИ, почав складати букви у слова. При тому він пересу
вав по книжці палець із довгим брудним HiгreM. Але рука в нього 
була гарна, наче б у якогось артиста. Взагалі. якби не такий бруд
ний та обдертий, Юзько радше скидався б на пана, яким хотів бути, 
ніjБ на пролетаря, ЯКИМ був насправді. Щось вірменського було. в 
його БЛIl('КУЧИХ чорних о.чах та такому ж волоссі. Це не було рід
l\істІО по покутських містечках, де багато вірмеН'. 

"Чита6Ш, ЯІ~ штубак із першої К:ІЯси, - сказала безжалісно 
Віра, коли він домучив о.дин рядок, - у котрій ти клясі ?" 

"В сьомій, та я вже до школи не піду, бо мені ско.ро. чотирнад
ннть ро.ків буде. По-польськи я багато краще читаю" - виправду-
1І:1ВСЯ Юзько . 

. ,А ти поляк чи українець? - спитала Віра. 
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"Я не знаю. Тато І{аже, що ;l,дЯ бідних це все одно, бо й так 
мусять на панів робити. Адс я хршцений у церкві". 

~,To ти українець, - вирішила Віра, - і кра,l,t'Ш яб.lука у нас, 
українців" - додала 3 докором. 

"Я .вже не буду красти ваших яблук" - нообіцяв Ю:зько. Та Віра 
вже не думала про яблука. Вона думала про його навчаннп. 

"Коли ти українець, то :мусиш уміти читати й нпсати ПО-УКРаЇН
ському. Я тебе навчу, поки вакації з~шінчаться, бо TO,l,i я їду ДО 
дьвова, до гімназії". 

Юзько виявився ПОНЯТ.1ИВЮІ УЧНЕ')І і скоро llочав читати без 
помочі пальця. а писання:м будо тяжче. ХОЧ ПИСЬМО в НІ)ого бу.lО 
гарне, він заВjІ~Jl.П робив багато ПШІИ.lОК, fO.10BHO через погане знання 
мови. Це утруднюва.'ІО йому розуміння кншкок, які діставав ві;1; Віри, 
і відбирало охоту до читанн,я. Та він щоденно llИ:ІЬНО приходив на 
лекції. Часто просив Віру, щоб вона читала .вголое, а він тільки елу
хав та дивився на неї, Н.е турБУЮЧИСІ) тим, чого не розрІів. Розка
зав Вірі, що в ШКО.lі найлегше приходили ЙОМУ рахушш. Директор 
навіть обіцяв .вислати його до нижчої торговельної школи у В06від
ському місті, а також вистараТИСІ) бrзплатне ПРИl\lіщення в бурсі. 
Та виявилося, що в нього :метрика 3 україНСІ)КОЇ церкви - це стало 
перешкодою. Тато ж хоче, щоб він учився на шевця, ;1:е навчання 
нічого не коштує. 

Вакації кінчалися. Юзько не зробив таких блискучих УСIlіхів, 
як Віра собі уявляла. Все ж таки він набагато краще читав та гово
рив ��o-українеЬКШlУ, ніж на початку їхнього знаЙомства. 

Останньої вакаційної неділі Юзько прийшов дивно чистий. під
стрижений, навіть у білій сорочці та блискучих черевиках. Він не 
хотів навчатися, виправдуючись неділею, тільки просив Віру читати 
вголос. Вона трохи читала, потім перестала, задумавшися та забувши 
про свого учня, ЩО якось дивнозос.ереджениЙ сидів на траві. Віра 
переживала свій близький від'їзд до JIьво.ва, що вдень її радував, 
а вночі лякав. Кругом уже відчува.1Jася осінь, хоч листя в саду все 
ще було рясне та зелене. Під погідним небом кружляли зграями 
птахи; що збиралися відлітати у вирій. Помахами крил .вони пряли 
осінню тугу в довгі нитки, які обмотувалися кругом людських сер
дець і, солодк~боляче стискали їх. Вірі здавалося все ДОВКОЛИШНЄ 
дуже рідним і дорогим. Вона намагалася силою думки задержати той 
:момент на :місці, щоб він ніколи не скінчився. 

Близько неї впало велике яблуко. Вона стрепенудася й ІІОГ.1Я
нула на Юзька. Він був якийсь відмінний і дуже гарний. Це була 
не тільки З0внішня зміна в одязі та зачісці, але й його обличчя, па 
якому :мерехтіло сонце з-поміж листя, :мало інший вираз. його очі, 
що мали погану звичку скакати на всі боки, щоб уникнути погляду 
співрозмовника, були спокійні, задивлелі не то в даль, не то ВГ.lиб. 
Віра спитала: 

"Про що ти думаєш, Юзьку?" 
"Я думаю, - сказав замріяно Юзько, - що як виросту і буду 

великим пано:м то одружуся 3 дівчиною, що буде така вчена, як ти, 
і так багато книжок читатиме". 

"Не говори дурниць. Тобі ще далеко до одруження" - сказала 
шорстко Віра, якій Юзькові слова здавалися нахабством. 
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"Я тільки TaI~ ДУ!Іав ... сьогодні вранці, Іtоли я був із ~шмою 
В Ішстелі ... - Знову гримнудо об зе!IЛЮ яблуко. Вірі здавадося, що 
це Юзькові сдова гримають по її голові. 

"Ти був У костеді! Чого '? Та ж ти українець!" 
"До нас приходив учора польський ксьондз і довго ГОворив з 

мамою. l{азав, що иене шкода на ше.вця і, якщо мама перенесе наші 
метрики до Ішстелу, то вони з директоро:м постараються, щоб иене 
прийня~ш uеЗІІдатно до торговельної школи і до бурси". 

"І мама перенесда метрики '~" 
"Ще не будо часу, але ми пішди СІІогодні до костелу. Мама каже, 

що ліпше бути ІІа HOl\I, ніж шевцем". 
Віра була гдухою на просту логіку маминих сдів. Вона знала 

одне - Юзько це перекинчик. їй хотілося заплакати з досади. Хіба ж 
на те вона навчала :його ціле літо? Перед гі очима перемаршував 
цілий ряд .відомих з історії перекинчиків, а наприкінці нього йшов 
Юзько Врона у роtаТИВЦі та з грубою па.'Іицею - як польські сту
деННІ у Львові. А до того він ще посмів ДУ!ІаТИ про таку дівчину, ЛІ\ 
вона. Це B:,ь~e подвійне нахабство. її досада перемінялася іВ лють. 

"Ти перrкин,чик, ти з.юдШ, - крикнуда вона, - забирайся 
зараз J~e!" Юзько поблід, а його очі знову забігали на .всі боки. 
Вона повторила: 

"Чуєш, забирайся І"~ 
Він перескочив паркан, а Віра гукнула йому всдід: 
"І ніКОЛIl більше до нас не приходь!" 
Та Юзько прийшов ще раз таки тієї ночі. Вранці їх сад вигля

дав дуже сумно - садовина ІІообривана, галузки пообламувані. Ніхто 
не сумнівався, що це Юзькова робота. Незабаром Віра від'їхала до 
Львова і більше Юзька не стрічала. З рокаму вона забула про нього 
так цілковито, що ані його зукраїнізоване прізвище, ані зовнішня 
подібні:сть не оживили іВ її пам' яті образу КОЛІІШНЬОГО учня, тільки 
відгомін давньої емоції. Аж тепер вона зрозуміла, чому наречений 
її подруги Оксани завжди сердив її. Зрозуміла такmІ\ його захоплення 
Оксаною - це ж була його хлоп'яча мрія про вчену дівчину, що ба
гато читає книжок. Та дещо таки задишилося неясним - хоча б 
його иаtістерський титул. Мабуть він уважає СВОЮ освіту ,високою 
тому, що іВОЮ} частинно відбу,валася на деревах нашого саду - роз
думувала Віра про нього. Та все ж таки він повернувся до україн
ства, а не залишився переКИНЧИІЮl\I. Вірі не було відомо, що стало 
спонукою цього повороту. та вона надія:шся, що і про це незабаром 
довідається. 

~PHOH r АР АСИl\IОВИЧ 

ШЕВЧЕНКОВА КНИГА 

Над всі великі твори світу 
Для нас наЙбільшим є .. Кобзар", 
Бо від його святого міту 
Вогонь повстань гуде в століття 
И сягає полум'ям до хмар. 
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3 ПОЕМИ "МІй JlІТОПИС" 

... Хто не топтав доріг твоїх, мій любий краю, 
а розбійницьким ножем, несучи смерть страшну? 
ЖОРСТОІШЙ Чінtіс-хан пусте.'lЬНИХ Гір Алтаю 
І неюн'ИТЬ царів жБУР.'lя.1І1 на}І .війну. 
І BIIXpetT, і ПО.ilЯК, і греІ' чорнобородий 
Тут чухав КУ.1fаки і зуби давуна, 
І ненависть ростив, і в Дніпр золотобродий 
ВК.1ИНЯВ потоки сдіз, ОСІ,веРІІень і багна. 
ТОЖ ПОМИЛИВСЯ наш премудрий Володимир, 
ІНо PYlty простягнув піВДСННПl\І хю)\акам: 
у муках вогняних народ .,погансый" вимер 
На горе і біду розтерзаним BiKal\I. 
аа ласки запашні усміхнених князівен 
Він заморозив ЛЮД КРИ.'lом гнилих хуртеч, 
Н ЧУл;ІlІІНИЙ світ ПУСТИВ нещасних Бондарівен 
І на тягар хреста перекував свій :меч . 

. . . Хто зможе описать страхіття днів ЖОРСТОКИХ, 
ІНо 3 роду ІВ рід іде по ткані душ людських? 
На втоптаних шляхах, заДИМ."'Іених, ШИРОКИХ, 
Н ЧУЮ крик cepд~ць далеких і близьких. 
Чи .в теплий час ясний шепочуть осокори 
Про щирий труд тяжкий злиденних трударів, 
Чи стогне бір густий про вік страшний Гомори, 
Ядучу звірську .'Іють крива.вих косарів, 
Чи вишня зацвіте }lолочнобідим цвітом, 
Озветьея СО.lовеЙ в підхмеленім раю, -
Це любий край батьків бринить земним привітом, 
Це він чита :мені історію свою. 
Сувоями життя лягли доріг мережі 
Поміж забутих міець знайомих і глухих. 
R НИХ зойк і Шlач людей. і тьмяний блиск пожежі, 
R них відгомін етоліть минулих і ЛИХИХ. 

І от рудий кашкет: б.'10ЩИЧНО чер,воніє 
Присохлий зірки струп - емблема катувань. 
І найясніший день від нього почорніє 
У сітях еамодурств, брехні і полювань. 
Вони з'являлись вмить - жорстокі ЛЮДО.10ВИ, 
('тара:шеь кожну МИС.1Ь потворить, каструвать. 
Ми ЇЛІ слизь помий. перепічкп 3 полови. 
Вони ж товкди своє: .. Ми вмієм будувать !" 
Голодні і худі під сміх деІенерата 
Понуро люди ЙШЛИ із рідного ('е.'lа 
В глухонімий Сибір - підвал смердячи й ката, 
Де, навіть, праJВДИ тінь ніко.'lИ не жила. 
Тож не ОДИН :мільйон з}юрдованих, неВИНПІІХ 
3а той кривавий час у }IУI\аХ Пn.1ЯГ.lО. 
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в Оараю.lХ, у дісах, нагінках безупинних 
їх, чесних трударів, снігами замело. 
ПОГР3Jвшись "жартома" і ВИКУJIавши n llBaHЇ 
І l1:уші, і сррця нещасним землякам, 
Останні групи їх в ностійнім хвилюванні 
Відправлено назад на з'їдження вовкам. 
ltОіl~УХИ й сіряки, від праЦІ) МОЗОollIJні рУІШ, 
І сльози ув очах: "Куди нас повезуп) ''1'' 
] уманськпй погром хлюпнув етрахіТТШI МУШІ, 
І дощаний паркан помножив звірську ~IIOTЬ. 
~,To німці нроти нас І"~ - uрехалось у газеТ<lХ, 
А директиви 1'.ремль СТРОЧІІВ удень і Вllіч: 
•. Се.1ЯН останніх цих, проніСIIlИ на Оагнртах, 
3:шонувати в яр, як непотрібну річ І"~ 
Т:ш десять тисяч jl\epTB якраз перед вiJiпою 
ПО:J,ппено в землі іще напіюкивих -
Про~·.веР;І,.lt:'НИХ, ('ліних ; гадюкою ста.1ыІюю 
СКРУТИЛИ руки їм під регіт .вартових. 
ІіО.:1І0ЧПЙ дріт, багш'т і жовта уніфОР)Iа, 
Розпуета за мостом у Вr.1JI,rії тісній, 
.. ЗнущаЙся і мордуй! POCTr у цифрах нор)ш!" 
I~e вее :в І\раїні сліз жорстокій і страшній. 
3.10,1.ЮГIІ навісні, розбещені нацмени 
J тічка 3.1ИХ новій - оце той ВИЩИЙ К.1ас. 
ВБ сарана .lиха, що пнетм'я до все.1енни, 
Bcr людство жеручи, - так ненави;щть нас. 
Найкращий острівеЦІ) - ДОВltOлишнїеП, еТОЛJщі 
Дрижить у пазурях жорстокої Москви 
І кров'ю жертв німих Івимазує петлиці, 
І гатить Пело й Дніпро, і уманські рови ... 

Андрій ЛЕГІТ 

КАРI1АТИ 

l11НIІ.11, ПОЛОНІІНИ, грайливі потоки, 
Річок срібно-синя вода, 
Ь'арпати, Карпати, І{арпати ВИСОRі, 
Хто замисли ваші вгада. 

ІІІумлять пишні сосни і БУЮI, і І,.lfЧШ, 
('меРСRИ шумлять і .J:уби, 
lіарпати, Карпати, Карпати зе.lt'ні, 
Хто серце у вас не згубив? 

у небі орла СИЗОКРП.1Jого клекіт, 
На пагорбах сарни ПРУі1.кі, 
l,арпати, Карпати, Карпати да:lеІ;Ї 1 
Пи серцю :моєму близькі. 

Де є ще ТаІ{і воде.lю6ні дівчата 
І хдопці - орлиці й орди·? 
Карпати, Карпати, незборні Иарm1ТП, 
Ви дух України навіІ\ з6ереf.ш. 
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ВаtП;IІ, НІНЬОВСЬІ\ІН1 

БОХАнна 3 БРАТОМ 

ОnовідаllnЯ 

('('.10 - ЮIЧl' ШВЮlМО. нагадува.lО мовчазне І~;ІаДОВ](ЩС. Та на 
КJlaдшшщі ШУМ.'lять дерl'ва і пускають сік, листям тріпочуТІ.. У tl'лі ж 
і деревпна ГО.Ш. Ішра 06ЛУШlена, гілки без листя. HaBiТl) собаки в 
цьо:му селі не БРl'ШУТІ) і кіт не неребігає дороги. Цих звірят да.вно 
ноїли, щоб 3Ш'ІІОкоїТlІ ОlIух~Іі від голоду животи. 

В се;lі тепер господарює партійна бригада, ІВІШОНУЮЧП найеум
лjнніше доручення комуністичної партії. то й не ДИВО. що Цl' еедо -
БлаДОВІІЩl', 3(1сіянl' ТРУІНШ. Під'ЇJl~Дil\аюТl) наказні ні3НІІКІІ і ЮIК.la
даЮТІ. на В0311 виснажені, X~'дi, а то й ОIlУХ:lі ТРУНИ. 

3УПИНИЛllСЬ біля труна МОЛОДОЇ ще іl\іНБІІ. На її грудях деjl\ИТЬ, 
JIeДlBl' рухаroЧШ'k однорічне дівчаТІ,О - обсохлими губенятами та 
спрагнеНИl\l язичком Івю'исає сік зі шкіри l\Iатері, а брудним HO('IIKOl\1 
намагасТl,СЯ занюхати ЯКУt'I) їжу. Бід я голо.ВIІ матері, нідібравши 
ноженята під ОПУХЛИЙ ікивіт, лежпп) п'ятилітній Х.lопеЦI). ЛПДl' на
клонив НИЦІ) на худорляві рученята. 

- А хто ж ця'~ - питає візник. 
- HP ні;шасш? - l\атря І\улеНБО, I\O.lIICI. наЙВРО,l,лпвіша на нею 

ОКQ.lПЩЮ, - BiДIIOB~B інший. 
-llРОД.1шва чп ні, а В('С O,l,HO У .вапно П. Давай! - С'ХОIIИ.1И 

трупа та й кинули на віз. 
- А що з цими малими? 
- Вони ще живі? 
- Та ще дишуть! 
- Лиши їх. 
- А l\lOjl\e 6 за ОДНІПІ ділом і їх туди 3 нею. БіЛl,ІІШll пайок прре-

JШДР! 
- Лиши, кажу! - Завтра їх одвезуп), як і всіх, самі jl\ HP JIО

~ІаНДРУЮТЬ ! 
~JаС'КРШІі~1ІІ IiO.leea. Ногп та руки труп1в звиса.'ІП~ ХІIТ:l.'ІИСІ,. ІЮ

дібні на марива КРИ.ШТІІХ вітряків у зловіщу тишу. Ласкаіве сонне 
І\ПНУJlО ос.танніЙ рожево-червоний цілунок на голівки братика й сес
трички та. ярким циноБРО~1 нагріло кості худих, недозбираних трупіп. 

у сутінку ночі вештаЛIlСЬ. перекликаючись матюками, п'яні гепе
ушники з наганами. готови~ш до прицілу. Вони розминулися 3 еиль
веткою похиденої жінки. Ішла крадькома й, наче мішинку картоп.lі, 
волочила за собою зморене хдоп'я, притуливши до своїх грудей l\нt
ленм~v ді.вчинкv. 
~ Ех. бідні ви! А хочете ЖИТІІ! І я хочу. та бузувіри не дають! 

Пограбували, забрали все зерно. а тепер життя відбирають. Били й 
кричали: .. Ви, прокляті гади! ВЮІ побільше большевицького олива, 
а партії збіжжя! ВИЛУЩЮIO з вас найменшу пригорщу! - зга.дала 
ІВ думці, зупинилася, витерла гіРІ\і сльози Й поцілувала пристрасно, 
хоч і не f'ВОЮ, дівчинку. 

- Може хоч над' ЦИЮІ ма.іlятами змилосеРДИТІ)СЯ Бог. І КО~lИ 
люди перестануть уБИівати інших? Так, люди можуть перестати, але 
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не ~1O(,I~a.li. Вони ~IУСIlДИ б пати .llО;І,ЬМИ! Цікаво, ЧІІ за CC~I(НI, на 
моклячці, ще роете КРОIIllRа'~ аавтра БУіl,С В('t'Р~lіше )Іа.lIПI і ~H'Hi 
3 НИ 1\11І , - IIOil,Y1\la~Ia. 

Наетушшй день 3~lіШIВ JlJЯНИ О.:1ЬГИ ВаеIl~lіВНlI 3аJі:шої. Не 
знаючи l\lіеця запроторення евого чо.lо,віка, Хведора ОстаПОВІІча, вона 
забрала двоє чужих дітt'й і під П')ІНИ)І рядном ночі подалась ,1,0 )1Їt:Ta: 

- у I~ИGві біm,ше людей, то може дещо харчів ,1,Їетану. А як ні, 
то в гурті легше тррпіти. або й У)ІРІНJI. 

('ррпневі ночі в l{иєві бу.і1И .іlагідні. СlІа:ш на пере;l,)lісті під 
ТНІННІ. наг();~уваВIІІИ дітей останніми ХОЛОДIШl\Ш ІШІ)1'ОIl~IИІШl\IІІ, t'lІсче
ШІШІ ще lН'peд .відходом із дому. Вранці зуетріча.lа СУМНі, fO.10;1,Hi 
об.:lИЧЧЯ. А.1С одна киянка, як нераа буває, зразу il\ Зі1ПРlІязни:шея 
з ОЛІ)ГОЮ та й забрала Ії до свого БРУіl,НОГО, убогого приміщення в під
валі старого бу,1J,ІІНКУ. Дві безпомічні жінки зав"язали НРІІИсану СIlIЛКУ: 
прали білизну ДЛЯ тих, кого не захопив ще голод. 3дава.ю(·ь, Уіl\е 
обидві були щасливі, бо Юрко Й Одарка віджили, баВПЛІСЯ. 

Нічний грюкіт у двері розБУ,l,lІ.в IІрачок: такий був грюкіт, що 
Юрко РОЗП.:lакавея і СИЛЬНО ПрИТу.ШlВся ДО сестрички. Не чскаючи 
відповіді, рО3.laМ<І.'Ш двері - і три Гf'JН'УШНИІШ, наче ВОВКlI, уекочшш 
ДО кімнати. 

- [дє ребята '? 
- Це мої діти! - СКрИКНу.1а О.11)га. 
- ВРІ)ОШ. СВОJl0Ч! -- іпочастував IІРИК.lаДШI. 
- Ребят нада в детскіє яеді! 
3аКРИ.J1И маленьким ДОЛОНЯМИ РОТИКИ, щоб не П.lака.lll, забра~1ІІ 

дітей і, матюкаючись, пішли геть. 
O.lbra ВаСЮIі.вна ТУЖИJlа за дітьми, IIIYKa~a та рО3l1итува:lа про 

їхню долю. ІЗ Ії тузі проблиснуlВ промінчик радости. Одарка іl·ш:ве 
в l\иєві, у дитбудинку, під опікою НКВД, під іменем .,Ната:Іка Пет
рівна 3алужна." Це нове прізвище да.'Іа їй управа будинку. По Юр
кові й слід пропав. Ольга плянувала вее зручно і краДЬКО)1а зна
ходила нагоду, щоб інколи побаЧИТIІ Одарку. ВЬвідуючи, вона пе('Тllла 
діrвчинку та так гаряче, наче свою шестимісячну ОРІІСЮ, яку )ш}ю
хіть Biддa~a .в жертву голоду. 

:Минали роки. На восьму QeCHY Ольга, зі сльозами в очах, об'
лвила Наталці Ії дійсне прізвище, ім'я та гірку недолю l\IaTPpi, бать
ка і брата Юрка. Наказала зберігати все це в таємниці, .,. ... ... 

Через Киї!в пересунулося жахливе :мариво другої світової війни. 
Наталка бачила кров і голодних, бо й сама була голодна. 

- Гірко жити одинцем. Бідна .,тітка" O.lbra згинула від бомбІ!. 
От, хочби який зняток батька, матері чи брата, а то й цього нема, -
тужила чотирнадцятирічна Наталка, ходила в школу і працювала n 
конторі. Студіюючи на медичному факультеті, плянува.lа своє життя 
в двох ,вимірах: удень - студії, ввечері - праця. 

В неділю йшла над Дніпро, бо :могутній його ШУ~І приносив рівно
вагу для Ії душі. Над Дніпром легше витерти гірку сльозу, бо її ніхто 
не бачить. Над Дніпром забуваєш хоч на хвилинку про КО)І С 01\10.'1 , до 
якого Наталка мусить належати. Почита.lа 3 :медичного підручника 
й відклала кннжку, відчувши за плечима чиїсь легкі кроки. Нехотя 
огляну лась. 
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- йдорові були! Читаєте? 
- Так, учуся, багато праці. 
- Який факультет? 
- Медичний, на пеРШОl\ІУ році. 
- Дивіться! Ми ж сусіди за кілька коридорів. Н на інженер-

ному. Дозвольте познайомитись! Я - Хватко, ВОЛОДIПtIИР Петрович, 
Студіюю тепер у КИ6ві. 

- Натадка Петрівна 3алужна, - прошепотіда зніяковіло дів
ЧІІна, маючи пред собою вродливого юнака. 

- Де студіювали перед тим~ 
- l{олись Р03КИjБУ, як буде вам цікаво, - віДІшзав Во.l0ДЯ, не-

помітно охопивши очима стан вродливої дівчини. 
- I{УДIІ йдете тепер ~ 
- Додому! В мене бнгато праці. 
- ДОЗ80льте, я проведу. 
Говорили про студії, про Київ, про Дніпрu. IIlЮ все, тіЛblШ не про 

партію, не про КШІСОМОЛ і не про pO,l,IIHHi спраСІІ. Обоє відчували, на 
таку р03МОВУ ПРIlП,l,е час ЮІ\ тоді, І\О.Ш серце йуде сповнене подихо~ 
кохання, бо трагічні ХВІІДИНИ краще .вііlJ;сувати JЮ,1Щ.1fhше, щоб стали 
менше трагічними. менше БО.1ЮЧИМIІ. 

l\OjI~HOrO ДІНІ з~тгрічалися, хоч 11(' Ш1Довго~ а в душі творилося 
щось НЕ'ВІВlовне, ТУjJ\ливе, таємне, СlfOвнене ща('тя. Умовилися знову 
на довшу зустріч У не,:J:і,lЮ, над ДніІІРЮІ, на ТЮІУ ж місці, де випад
кове знаfiО~Il~ТВО заСУНУ.l0 завit'у їхнього болю і ВЇ,'1;КРШЮ но.ВУ дію 
радости і щастя. 

ПаХНУДІІ Баштани, співали солов'ї, зелень ІІОВНОВИДОЇ весни гра
лася в сонці. Шумtв, як завжди, могутній Дніпро, а Наталка чекала 
на Володю. Чеl\ала довго, нетерпе.lI1ВО. листала книжку. закривала. 
знову листала, кидала Ішмінчики в хвилі Дніпра. нащупувала зелені 
кущики, ніЖНlIl\Ш пальцями нервово зривала чи .ВИСl\lикувала стеблину 
- одну, десяту. СОТУ ... 

ВО.'Іодя не прийшов. Наталка витерла сльозу й залишила алею, 
пригадуючи останню з)'стріч і РОО}lОву з ни:м. Тоді вони говорили: 

- Мене викликали в КОМСО!ІОЛ. Грозили за 1\ІОЮ критику, нази
вали мене контрреволюціонером, перегнилим лібералом із капіталістич
ними ,.пре!(разсудками" та наказали не забути таку сентенцію: "Нв 
памрьош. нє падохнеш, нє .видєржіш і жить нє будєш!!" 

- ВО.lО;J;Ю 1tlій! Прошу, збережи увесь біль у серці, бо комсомол 
і партія не .lюблять пра·ВДІІ. Партія живе насильством, обдурюванням 
людей, СЮlОодурюванням. 

- Ти ж бачиш, що один цвях Д.1Я :Москви більше цінний за кож
не життя в hlleBi. 

- На та дочко ! :МОсКіВа тримає нас у своїх кігтях голодом і на
боями. а ми покірно .юшраємо. В нас же є все, лише нема збірного 
геРОЙС'І1ва, збірної відваги та одностайної рішучости. 

-- Пододю. обережніше, а то хтось підслухає. ТерпеJIИВО мусимо 
вичекати і працювати для України, а слушний час прийде. Як не ми, 
то наші нащадки запалять вогонь вічної волі тут, У Києві, - і Наталка 
П})игадада, як Володя на ці останні слова поцілував її в руку, очі, і 
навіть в уста. 
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13 гуртожитку будо га.мірно. Це допасовувадось до розбитого на
прою душі дівчини. Вона відчуда, що llолодя в кігтях Н К В Д, де 
арештованим відкривають .ворота смерті, а браму волі заКРИlвають 
наЗaJВЖДИ. 

l\Iедпчнпй ДIШдОМ не був 3НЮlенною подією Д~lЯ Наталки в країні, 
де на наказ партії l\IОЖУТЬ нищити людину з дипдомом і без диплому. 
1I0І\Л3ВШIІ його ·в убогу жіночу торбинку, Одарка пішда. 

- Шо СКаіl\ете, Натадко Петрівно'~ 3 яким проханням? 
- Товаришу майоре! Я скінчида медфакультет, от і мій диплом. 

Партія і наша соціюІістична ItpaїHa потребують дікарів. Ідучи на
зустріч кдопотанням партії, я вирішила працювати в да.'Іеко-віддале
них областях ере Р. КОРИl'таючп з вільного вибору l\lісця праці, за 
ЗГОДОЮ Н К В Д, ПРОШУ послати мрне до Воркути. 

- 3наЙО?tшй хтось тюt'~ 
- Ні! 3 медичних міркувань мрні бу.'ІО б там цікаво попрацю-

вати. 

- А може б вам датп IІрацю тут, у l\и€ві! Тут гарне товариство 
і гарні мужчини, - ніби нарочито підкрес:ІИВ майор, облизавши 
верхню губу, маючи перед собою вродливу дівчину. 

- Спасибі! Бачите, товаришу майоре, я відмінНlЩЯ, та заці~ 
І~авлена в нових досягненнях мсд;напш. а далекі об.шсті ма.і10 !l,о-
('лі,тl,жені. Це ПО.lе для дос діДНlІків. . . 

... ... ... 
До Воркути дорога нелргка і дуже виснаж.'ІИВ3 в заДИl\lлених і 

брудних вагонах. У довгі дні та ночі Наталка ма.10 спала, зате ду
ма.Ш, а думки були такі гострі, що в годові тріща.'ІО - наче сухі гі
ляки ламалися під лапами здоровенного ведмедя. Одна вперта думка 
пересліДУівала бідну дівчину: 

-- Чи Володя ще в Вор куті ? А щО ж, ЛІ~ ні? ІПо ж тоді? Три 
роки вже проминудо, згадала, як дістала була, мабуть дуже дадеким, 
:загадковим Ш.ilЯХО~I. Боротеньку лаІ\онічну записку в старій книжці 
3 БИЇВСЬКОЮ ПОШТОВОЮ печаткою: .,В. в Воркуті, не забу.ває й сильно 
'Вірить". 

ПриБУВІІІП дО ВОРКУТП, Наталка допомага.'Іа заJ'ланцям, які .від-
6увши .. строк!' від десяти до дна;І;ЦЯТИ років "ТЯЖО.'Іих работ в дально 
-восточних" обдастях Сибіру, були тепер ,доброві,;lЬНО прикріп
лені" до . .ісправітєльного лагрря". Всього за чотири кіДОl\lетри Bi,~ 
годовної тюрми. де багато .в' язнів "пускають урасход" . 

Наталка була для засланців матір'ю, сестрою, подругою - дже
редом глибокої ніжности, що ущасливлює засланця і вливає йому нову 
віру в наболілу сибірським болем душу. Лікарка не входила з зас
ланцями в ширшу розмову: 

- В ере р краще ?tювчати, бо це ще ?tюже забезпечити Т.воє 
іСНYlвання на завтра. Цю систему не сотворив ані Бог, ані чорт. Це 
І'творили МОСІшлі, щоб бути ориtінальними. Я бачила мистецькі кар
тини пекла. але я ще не бачила картин супротивних пеклу, а це ж є 
Сибір, де не чорт, а москаль безжалісно виставляє роздягненого за
('ланця на п'ятдесят градусів морозу. щоб свідомо за~lерзаіВ, - ніби 
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фіЛОСОфст.в,ува.1Jа Наталка. 1\0жнОГО разу пригляда.lася оU.ШЧЧJОI Зі1-
C~IaHцiB., надіючись зустрінути одне, близьке, знайоме. 

СЬОМОМУ з черги в' язневі, старому з довгою бородою та Г.ШUОКО 
Ззпалими К3РIІ~Ш, Ж3.і1існими ОЧIПIa .1iKapKa НРИСВЯТIІ.la ,l.ещо білмпе 
часу: 

- В цього бідняги - сухоти! Всі Ilознаки ВК33УІОП), що ('МРІПЬ 
закриє йому Г.шбокі очі, - ПРОМИМРИ.13 в дрщі, ]J3Я.lа особистий .lие
ток в'язня, для відміток і нереЧИТі1Л3: 

- Петро Панзсович І\уленко. 
Задубіла тілом, а в мозку затріща~ш н{'рви. СХИ.Ш.'1аея на;l, в'Я:1-

нем, не рида.1Jа, бо наСJідки бу~1И б ДУіl\е погані; заП.'1ака.13 нригду
шено, тихо, a.le тзк. як ще ніколи ІВ іl\llтті, і наЙтеП.'1іше обняла його: 

- Батеньку! Я твоя і1.0чка, О,l.аРІШ! 
Старий обняв її ХО.l0ДНИМIІ І~іеТ.1ЯВИ~І1 руками сиuіремшго :1іІ

е'/lанця, а плакати не міг. Батька зnбра.1JИ, а Одарці КОТИЛІН~я краllлі 
сліз - БРИ.'lьянтів. Вони інакші в Сибіру. Тут вони замерзаЮТІ), а 
в J{.иеві вогненним болем розприскуютьея. 

Друга зустріч із баТЬКШI РОЗКО.'Іода серце Орадки, так, Ш~ ро:з
КО.1Юf1 грім гоетро-некучим шворене)1 СТРУНКУ СО('НУ. 

- Доню! Тут був 'ГНій брат, Юрко. Вічна погоня за ним Прll
~Іусила його змінити ім' я на. ,~Володя Петрович ХваТI,КО". Пін )tУЧИНс Я 
під СУХОТ і помrр перед твоїм ПРИЇЗДО1tI. 

• • • 
Одарка дала собі заштрик якоїсь речовини, бо цього домагаЛIІІ'Я 

і мозок, і нерви, і серце. Перrд повним ззпамороченням від заштрику, 
коли ще трішечки працювала свідоміеть, Одарка всіма останками сид 
заридала: 

- Хай це ридання потрясе усім Сибіром, як не сумлінням Вога. 
і світу! А коли приходила хвилина найсильнішого діяння речовини 
і райське крило милих почувань злагіднювало MO~KOBi тріекоти й гро·
:мовицю, почулося з уст, десь із-поза сну ... ледь ?ледь шепотом: 

- Мушу жити, бо n трагедіях треба допомогги таким, як мій 
батько і брат Юрко-Володя! 

ПТА ТЛ КАС крп П А Л І 

Оnовідmшл 

Прuсвлчую с. Я. 

БаТЬІtо rpaB на скрипці дуже часто. Він не був вітруозом, а.1С 
грав тому, що цього вимагала ЙОГО душа та й пісні, які він розучував 
із хором у громаді. Коли тужливі чи рвучкі тони струн легким леготом, 
побожні настроєм, наповняли кімнату тоді маленька. Яруся пбігала, 
сідала на м'яке крісло й на делікатпу ручку спирала кругленько-по
;:\овгасте пухке личко, а :мізинчик загинала під л~две висунену бо
рідку. Яруся східкувала то З3 виразом батькового обличчя, то 33 ру-
хами рук і пальців на. скрипці. . 

Коли батько кінчав грати, дівчатко підбігало до скрипки й тор
калося пальчиками струн, тендітно, а то й боязливо, бо ті струни для 
неї були ЖИІВИМИ істотами що говорять такою мовою, якої хоче ма
ленька Нруся 3 буйним русявим волосся1tl. 
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Нруея пра.гнуда скрипки, щоб із нею поговорити, бо вона мов
ча~ша тоді, коли не рухаєш П струн. А порушиш - вона говорить . 

.нруся сповнена радістю. Батьки віДКРИJlИ футляр, а там ... СКРИ-
1І0чка, менша. за батькову, темно-.вишневого кольору, 3 латочками ци
нобру на вигнутих площинках. 

Яруся ходила .в школу й на лекції музики, і грала ... грала ... 
а кожної ночі перед спанням ще раз огдядала свою скрипку, Ilроща
Jlat:Я з нею, завивала в темно-зелений оксамит та так уважливо, наче 
еКРИllочка - маJlесею,ке ДИТЯТІіО, що може розплакатиеь при наймен
шій наvваж .. lIі1вості. 

Скрипка награвалаея кожного дня на кращі тони. Однієї радіс
ної Х8J1JІІІНИ Яруся ТУollИла П до себе, годубила, бо ця скрипка й дівча 
діпади першу нагороду на МУЗИЧНО}ІУ фестива.1і. 

СБрипочtа не росла, та Нруея підростада. Руків'я чорного на
('ТРУНlНlка наче скорочувалаСІ), а стрункі Р'Оlена дівчаТІ~а з дедікат
нюНІ пальцями видовжува.'lІН'I). 

Велика радість для Нрусі. ЦІ,ОГО разу треба було розпрощатися 
:1 l\ШJIОЮ СКРИПКОЮ та нав' язати знаЙОМСТfва з більшою. А це вже інші 
тони, Івраження, інша мова. хоч нотки на папері буди ті ж самі, укда
далися рялочками, мов маденькі чорні овечки. яких Нруея завертала, 
J';О.Ш розбігались пони 110 струнах не туди, де треба натиснути пальцем. 

Заглядаючи до середпни СЩНІІІКИ, Яруся нетерпляче ШУІtа~ш іме
нп майстра, а,1lе такого імени, про яке чита.'Іа - не знаходила. Тала
новита дівчина заТЯМИ,1lа, що рідня А l\IaT і , в іта~lійській місцевості 
l"ремона, розпочала була і ПРОПІГОl\1 десяти сторіч Івиробляла СКРИПК1І, 
І1ередаючи peMec.lo від батька до синів. А НіКОДI,О Аматі ПРИЙНЯВ був 
учня. Антона Страдіварі, якому lІОБазав мистецтво виробу скрипок. 
Пригал:авпш відомо('ті з енциклопедії, Яруея знада. що CbOfO.J;Iii на 
('КРИІІКУ Страдіварі немає ціни, бо Є,їJ;ИНИЙ CTpaдilВapi клеїв КУСНИБlI 
роками сушеного дерева таЄМНIІ1\1 Кoilесм~ а вже на готову СІ{РИПКУ на

І\:шдав верстви .верніксу та такого, що давав незабутній, казковий 
голос усім cтpYHa~[. Стр a,їJ;ЇIВа рі н(' відкрив таємниці ніБОМУ. Вона 
llіш.:Ja, з НИМ у ХО.lОДНУ могилу Й загубилася у вічності. 

ЧОМУ Страдіварі не заЛИІШIІВ та€~lНиці? 
- Я ХОЧУ. так хочу. бодай один раз хочу заграти Шl його СКРИІІпі! 

От бп доБУТІІ таБі тони. ЯБШШ чарував ве.lllКИЙ Паtаніні, навіп) на 
о:щій струні. - ДУ:\Ш.lа Яруся. 

- А може колись ... КОЛЮ'І) У іlштті, ЯІіЩО не заграю, то хоч по
бачу, хоч торкнуся такого чарівного інструменту 3 іМ'Л:\1 Страдіварі! 

Потішала себе Яруся, бра.lа еною СКРИПКУ і грала. а з вічности, 
~1 таємних просторіІВ, наче невидима тінь, приходив Страдіварі, мов 
на глум МО,1l0дій скрипалі, що З;1;обулавже кілька нагород для історії 
Н.'laСНОГО життя і слави. 

- А хто ж тієї с лаВІІ не хоче? 
Прощання було таке. яке буває l\lіж батьками й дочкою. ЯРУСЯ 

від'їха.1а до великого міста, до славного професора. Вона взяла ;} 
собою не гроші на дальші студії. Вона взяла щось пажливіше, не
оціниме: тужливу за красою, свою скрипку, що грає так, як душа 
дівчини бажає. Тоді у стрункої. ВРО;1;ЛИВОЇ Ярусі. У куточках розхи
лених, РОЗКlвіТЛIІХ уст появляється примаН,1Іива усмішка. що хапає за 
ДУШУ кожного зустрічного. 
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НОВИМ профеСОРО!l1 Ярусі БУ.lа жінка, не ВРОД.'Іива, зде 3 ЧЮІОСIJ 
дуже милим у душі. Вона бу.~а майстром техНіКИ. 

- За три дні щось тобі покажу, щось цi~aBe. Ти це довго па
м'ятатимеш. 

-- А тепер іди ДОДО!lIУ й добре віДIІОЧИНЬ, бо 3(1втра в нас Ваіl\К;}, 
праця! - сказала вчите.ll,ка, прос.чхавши першу гру !IIO~IOДOЇ скри
палі. 

ПовертаЮЧИСІ) додому, Нруся гніва.,шсь на себе, хоч не ЮІі.іІ3 :1і 
щирої, надмірної скромноети С'варПТПСІ., вона докоря.1Н сооі за свою 
вдачу. 

- І чому я не запита.lа у ВЧIlте.1ИШ, що таке .вона ІІОКаіl\е ~leHi '? 
І чому аж за три дні? 

А той третій день був загадковий і довший за вісі~Інадцять рокі·9 
ЖИТТЯ Нрусі. Той день був бідьше загадковий за кожний завтрашній 
день її життя, що секундами, Х'ВИ.lинами й годинами мережить кожно
МУ не однакову долю і не .в однакових вимірах. Одним коротку, іНІІІИl\1 
д,ОВШУ, а ще іншим середню. Декотрим щасливу, кому зрадливу, СУМ
ну, безпритудьну. І вже нещасливі ті. чия доля ПОGДналася з мистец
твом - таКИ!l1ІІ думками xOTi.10Cb загаяти час до третього дня. 

- Вітаю тебе з хорошим днем! Чого така су)ша? - перша по
здоровила Ярусю ХУДОРДЯ1ва, надто висока вчителька. 

- ІІІось у мене сумно на душі, - відказала Яруся. 
- Гаразд! СI)огодні повесеJlієш, бо заграєш на моїй скрипці, --

врівноважено, ніби нехотя. сказала вчите"lька з ноткою ВДОВО.1ення. 
Яруся затремті .. 1а. Вона чуда гру, чарівну гру вчите.1ЬКИ на цій 
скрипці. 

- Бери й заграй! - учите.lі>ка lІокаЗ3.1а на пудьті МендеJьсона. 
На обличчі Ярусі З'ЯlВилася чи то елух'яність, чи то покірні.СТІ,. 

Вона взяла скрипку так, як беруть щось найбільш дорогоцінне. Окса
мит .ярусиної борідки еклеї.вся з ПО .. 1ИСКОМ шовку скрипки, а пальці 
відчули співучі струни, розпдивчасті, подекуди нервові рухи смичка. 

Полились перші шовкові )Іелодїї. 3 }Іендельеона переходила 
скрипаля на Брамса. на '1Весняну сонату" Бетговена. на Шуберта, 
та Дебюсі й Брамса. По оБЛIlЧЧУ спливали краплі роси та так, як спли
вають великі криштаJ'Іі наглого дощу підчас громовиці. В душі :за
шуміла рвучка ріка. Вона не пливла, вона бурилась бурунами й роз
ливалась на склисті відБЛИСI\И почувань, ударяючись об nереги душі. 
Пальці відважно ПОСУ1валися, скака.Ш по струнах, тремтіШI. наче ЛаІ\Ш
.lись, укладалися рядочком і щоБЛIlжче досувались до містка, то біш,ше 
здавалося, що серце на краєчку душі, забуття й болю. а то й суму, 
плачу і K'BOДOCТlI. ніжнопи fi щирости, радости fi пригнічення. підне
сення туги й віри. 

Лилася :музикз. Інколи гримів найсильніший зрив ГРО)ІУ серед 
глухих громовиць, іноді текла чудова медолія - погідне, радісне 
сонце, що вітається золотим YCMiXO!lI із безмежним IВсесвіТО)I. У цій 
грі скрипалі не було ШJ3ЧУ по покійниках. її гра буда рефлексами 
давнього дитячого У("міху: це БУ.lа церковна урочистість, яка В.lиваt: 
в душу спокій і нову віру. 

Учителька дала знак. Яруся перестала грати 11, витираючи за
рошене чоло, глянула на вчительку. 
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- Теш'р бери мою СКРИІІКУ, й;щ ДОДОМУ, а ;за трп ДНі І1]ШХОД/, на 
лекцію. Це СКрllШШ Страдіварі! - ніби подеНР!)ВОВ3НЮI годосом, пдс 
зі ЩJ;оводенням сказала вчитеЛЬБа. 

Яруся зані~Ііла., наче мармурова греЦЬБ<1 статуя; не НОРОХНУВ
шися, СТОЯ.іlа. Душевний вираз цi~;ї статуї ПО,l,обався ВЧlІтt'.lьці. 

- Ну, вже йди! - почулося ЗНОВУ. 
Ім'я Страді.варі ЗРУШИЛО статую СІ(РИlIа~Іі. Вона ПРІІТУ~ІИ.'ta СІ~РИ

НБУ до гарячого дівочого серця, ЮІЧР найкращого коханця, П ІІішла. 
}lруся не йшла, )Нlйже біГШt, У ГРУДПХ то нере('таІШЛО. то ;знову не
рівномірним тактом билося серце, а в ГОДОВІ ніби БРУПI.іІО('Я. l'Іtри·· 
наля опритомні.ilа аж на першому ІІовереі у своїй І\і~шаті. Вона по
чала усвіДШІ.lюпати неоцінений t'Барб - чародійну СКРШШ\', а ;з 80-
"lОШОК синіх очrй плигнули годубі промсні по убогій, вузькій Бі)lнатці, 
СЮІНУВШИ весняний плащ, відчини.ш niI~HO Д.1Я веt:НЯНОГО ІІОДИХУ; 
витираЮЧIl чоло відчула, що серце, навіженнt', ТРСМТІІТЬ, нач(' .1ИСТЯ 
в бурю під наJвалою граду. Хотідоеь їеТIІ, але Нруея силою волі НРИ
душила цю ;І.УМКУ, бо душа домага.lа(' н СО.iJО;l,БIІХ тонів; таБlIХ тоні.в, 
ЯБИХ ще не записав ні один КОМПОЗІІТОР. 

- Лишень тони мелодій МОffiУП, ІЮСТУПОВО вті.ШТІІ наЙбі.1ЬШ яс
крані враження дуті, - подумала. 

Сперши на ліву грудь майстерний іНСТРРIСНТ Страдіварі, скри
надя загра.'lа t'вою вдасну мелодію раптового настрою, а ме.1I0;І,ія .вир
валася за віБНО й зачарувала перt'ХОЖIІХ бурх~ІИВИ~IИ, стрі~П\Иl\1И Й 
ПОЛЬОВИl\Ш образами, в яких неСПО,l,іпаний гнів переходив у грізну 
силу: героїчно, -врочисто звучить одна тема ме.lО,J,іЙ, і знову ж друга 
3 опадаючою динамікою. Це щось протяжне, тепле, благовійне, щQ 
переносить на хвилину туди, де ласкаві й привітні промені сонця ося
вають благословенну землю, де ЛJЄТЬ('Я запах Бвітів, де ЧУТІІ трем
тіння листків, прощання раннього ;:щтинства з ріднею. І знову зміна 
з фортіссімо на найвище піяніссімо - якеСІ, Івідмінне, пере.1lшне в 
;l.уші, що відтворює кохання. 

Скрипаля урвала тони, рука безвладно CXII.11I.la СМИЧОК додолу, 
а думка, вже без тону, докінчу,валась. 

- l\охання, таке чиете, ОПРО~Іінене щаСТЮI, наче в тій пісні, 
ш:v він співав: 

• Весняна ніЧІШ соромливо 
Ці.'ІУЄ ніжно жарШІ пеСНIІ, 
А п'яний запах рожі ете.ШТЬ 
hодишні мрії, забуті сни ... 

- l\охання, від якого не втече ні одна JlIОДИН3.. A.1C те Бохання 
не в кожного однакове, бо неоднаБові душі. 

- В О;І,ШІХ воно трагічне, в інших ypiBHOBaif\eHe, ще в інПІИХ 
па.lке, що перетворює серце на гаряче ПОЛРI'я. А ті, що заперечують 
І\:охання, втікають lВ.ід своєї душі. 

- Але чи від неї втечеш? Душа - це мистецтво, .1IfIпе неодна
ково у кожного розвинене. - міРБу.ва.13 скрппа.1Я. 

Знову притиснула смичком струни Страдіварі, щоб ме.l0),іЯМІІ 
приглушити биття серця. А тут, на ди.во, об горішню llшББУ вікна, 
залопотіла КРИДЬЦЯМИ пташка і, віДUИIВШИСЬ від шибю!. зацвірінькала 
і зникла в темряві ночі. Хоч не .віри.lа в пересу,'];lІ-забобони, Яруся 
заніміла. 3анімі.Ш також чаРО;І,іtiка Страдіварі. 
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Пок.дала скрипку на діжко, сіда БUя неї, СХIlДIІЛа. голову й обез
силена підсунула подушку. Скрипадя згадала, .як прощаючись із ним, 
відчу ла дотик його ніжної руки. Тоді ж запримітила, що її і його пальці 
буди однакової будови, дуже ІЩll,ібні. Хоч морив ('ОН, та ще одна думка 
HHI':I,1J,HJltt прощання з ниl\t: 

ЦЯ СИНІ. в очах чарї!вна, 
аа.lllпа ПОЧУТТЯМ, 
Ta~1 про('тір Нt:ОСЮ~НИЙ 
Між неБО~1 і життям ... 

Нру('я ПОВТОРП.'lа в ;l.уші ltoro е.'юва. НlОІI 1І0еаіro. 
Очі накрп.ПlСЯ CHO~I. ко.Ш уеміх пізнього ранку віДКРИR замріяні 

вії, щоб радіТІІ :ШОВУ ві.l,б.1И('КОМ сонця на ІЮдітурі Страдіварі. Не 
І1рибllраЮЧ1Н~I. довго. ЛІ, 3В1ШЛИ робити ,вранці дівчата, !,о.втнувши 
ТРОХІІ кави, Яруся почала ранній концерт і ;знову ж такий могутній. 
що КРИК.і1ині діти, баВJIЛЧИ('I •. ааМОЕІ,:Ш; J(Ш'ТОJЮШН ('.ІІИНИВСЯ; паличка 
в руках поліциста за,l,убі.тн\: а три малярі. М:І,ІЮЮЧИ надвір'я хати, 
забули про працю. і фарба неохайно С'капу.ва.'1а 3 широких щіток. 

Р03.1пдас[. ме.lОJ,ія .,І;Ніп,а дрібная l\ЮЛИ.lil неньку, !ІН'СНУ ра
неньку ... " Нагдо крі31. Jlі,l,чинрне вікно Блетіла пташка. закружллд(\ 
по кімнаті, зацніріНl.ка.lі1. В;1,при.laСЯ об плечс дівчини. схопилаСІ., 
перелеті.lа, сіла на віюlO. і тріпочучп I\РИ.'IІ.цюfП. 3,1J,пвовано Г.1ЯНУЩl 
на екршш.1Ю. ШО IІрре('та:Іа грати. 

- Чого ТІІ хочеш. ІІтапшно~ - майнуло в думці Ярусі. I;О.lИ 
піДХОДП:lа до ППШІБlI. та f'ХОПИ.la.СЬ і зникла в ~IepeXTi синього неба. 
СПИНШНН:Ь Лруея. бо .п:ругі J~і;J,р,ідипп пташки ;иrіншш настрій. 

- Ди-вне ЖИТТЯ. а.'ІР й цікавр! 

- ЧЮlУ О.1,ні С~lіюп.(' п. інші п:raЧУТh, ;J,rXTO ХО,1,ПТЬ беЗіl;УРНИЙ, 
дехто запиваєТl,(' я. ще інпшіі ошукує. дехто вбиває бе3їhа.lїСно іншого 
чи гра6ує: ще інші ІІ1ШІУП •. хоч ~la:1O є тепер тих, що щось д06ре пи
шуть, а. ще інші граюТІ. ЧІІ ма.1ЮЮТЬ... TaI~i l\lіркування дали Яруrі 
змогу відпочптп від гри і перевтюш. Пона поя('ню.ва.'Іа собі попе
редню думку: 

- Той сюшti світ, .1IШІеНІ. не ті самі :мистці j~ИТПІ. l,ожрн із НИХ 
динип.ся на ('віт дпше ('ної~ш ОЧIE\1а і від?tlінно, ПО ('ВОЕШУ, інтерпре
тує. -- Пояснивши це, Нруея ІІоверну.'Іа на іншу думку. 

- Чому він гні.вавен на :,\Ірне '? Так холо,тI,НО попрощався перt'j~ 
від'ЇЗДЮІ! Пк 'ВаіІ\БО ІІОС,lнати музику душі З коханням. !\охання ~ 
цр ЩО('Ь лише д:ш О.lнісї особи. а музика для Бсіх. l\Iузика - це не 
істота. щО ~ILП!Вf'. ~rУ3ПБа - нс ЖИТТЯ РІП~ІУ, що екладається з коро
тесеньких ХВП.1ШІ, М())lентів у просторі душі. Музика - наче пташка, 
що ПРllдетпть, удариТІ. КРИ.lI.цями 06 шибку душі й зникне в про('.
торах, за~lПШПВПШ в ('р}щі ще:'\lіннн. Чи, l\IОЖдИВО . .він хоче, щоб я 
лишеНІ. ЖП.lа .п:~lЯ HLOfO ': ПраВ,l,а. його коханпя таке чпсте, але ~a
багато в IIЬO~IY тррпіНІІЯ. :\Іені tioro іІ;аДI.! 

Скрипаля урва.'Іа ,тl,рlБІІ і ГДЯН~'~Іа на Страдіварі. Думки l8ідлеті.llП 
і зроди.шея нові тонп. та такі чудні. що аж сонце позолотилося іl\ен, 
l'іючою позліткоJO, а в вікні З''я!вилаея зно.ву пташка. 3а нею приле~
ті.1Іа таБа ж t'ЮІа, :ие 3 ,1,РЩО ()i.ll,IIIOIO голівкою. Оця друга ЩОСІ) цю
цютіла до першої. щипнула її пі;1, крильце, а та, оБОРОНIІВШИСЬ дзьо
бочкm.l. шурхну.lа ;1,0 С'Рредини Бі)шати й цвіркотіННШI допасува.'lася 
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до ме:юдій струн СТРl1діlВарі. t кінчилася гра і ІІПlIШШ відлетіl~, 
услід за тією з бі.ll)І\10Ю голівкою . А Ярусі хотілося листа від свого 
м илого, теllер, ОТ хочби вже . " та (' 1ЧШНLка була ... норожrm . 

Розк Іада:Іа (~(lВHi листи Bi :~ милого чита.'Іа і згадува ;l:t ?llІІНJ'ле 
а перевтома цілоденної гри поєднувала у сні гірке з СОЛОl~КІІМ. А соп 
- коротесеньке забуття ві д життя і lIрикрощіlВ. 

Наступний ранок БУIВ ві дмінний ві У ' іх нонере;1,ніх. Н руси гля
НУ.1а на Страл;іварі й на безмежне сяй во ранку . На віlші непорушно 
лежаilа MIfJa, IІташпна, ПрИТУ.1ивmи г ЛіВКу ІІі;!; Р зсrе.lен крпльце. 
Взяла СКРllllа .11Я холодне ті ьце, ]lРИТ~ .ШЛ дО гр у ей, та т lIЛОМ серця 
життя не Jl овернеш. Відчинила. двер і, зб ігла ехо ами надвір, три
маючи в руці неіlіПВУ пташку. Г.1янула, а з і сриньки на ставиlВ('Я ріжОІ" 
листа. ВИХОПИ,1lа, розірвала й чита.lа: ,, '" Т.віЙ милий не жив ... " 
Писала IJ одруга. 3аЮНІ'яні]а й дад і н е чита Ht. ::\Іармуровn, статуя 
С І\рипалі ЗРУllIИ:ІI1с.ь, і вже .в кіl\1Ні1.ті да lа волю не JИше душі, а й 
сльозаш. 

Плака .ll1 за нташпною чи ІІ.1ак а.'Іа 311 :МП.;ІІІ)І, А МОЖ плакала 
над нерозгаданою за га кою життя, на н знаною долею, що НРJпине 

десь іздалеку, сяде на віконеЧІtО , заг Іяне в дуту, затріпоче крильпями 
lIід спів скрипки. і с.віт стане знову казкою, а жпття новою загадкою. 

- Чому 1\1 ні .якраз мені так СТl1лоея '? 
- Чи тошу, що він У душі носив :мо · і:м' я і Rаза..в, що воно вяте? 

Чи тому , що він І{О JИСЬ заслухува.ве.я в мою гру до безтями і розці
ловува.в кожен мій налець теllЛИМИ устами? 

Пригадаш знову ЙОГО с ІОва: 
- В скрипці тн віднайш Іа с,вою душу, солодку, ніжну, неС ПЛЯ:'I

лену; у житті пізнаєш правду, в шсну правду, гірку й дуже болючу! 
3акрила очі ніжними долонями і знову да lа во.Uю льозам, що 

скапували на рядочки листа. А Страдівар і мовчав, щоб не ранити 
ще глибшим бол 1\1 душу скрипалі. 

Визначні українці ІВ Канаді: зліва - сенатор П. Юзик, посаДНИІt 1\1. 

ВінніпеІ'у Дзюба, учитель танців В. Авраменко кобзар П. Коно
пленко-3апорожець, проф . Я. Рудницький. 
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д. СТРУК 
І~А30ЧІ\А ПРО НІЧ 

Колись, колись, давно -
у райськім світі 
був лиш День, 

а Ночі З0всім не було. 

Могутній День! 
Гордів, Пишався, 30лотів -

відблискушшея 

у водах, у нивах, 

у кожній хвильці моря, у кожнім КОЛОСКУ пшениць, 
У кожній бульці потїчка, 
що граючись n ?tШ.1янку-будьку 

з вітром, 
пускав бульки та цвіркотав ... 

у кожніl'l етебельці зелених трав, 
що ІіОЛІ(':lIОЧIfСЬ під гребt'нем 

І всі любили День, 
І День усіх любив, 
і лагідно пестив 
своїм яскраВИl'l оком все, 
бо бачив там себе, 

співали свої Шрш 

Батькові, ПШЩIlці, Дню! 

свою па.lІ~У, срібло-здотом ткану ДУШУ. 

Та зі всього, зі всіх, 
в райськім світі одну 
він найбільше любив -
пишну сарну малу ... 

в її м'яких, як чорний nлюш, малесt'НІ)КИХ очах 
він бачив своє усміхнене палаюче лице. .. 
в її стрибках, як ярїі вітри, буйних 
він чув усю силу й спритність свого рухливого життя ... 
в її спокійнім виразі, як плесо в безвітряні дні, 
він відчував свою незмінну самоту ... 

Бо ще тоді, давно 
у райськім світі 
День був сам, 

вітрів, 

а Ночі зовсім не було. 

Але найбільше День 
любив ту мідяну -
сарни молодої -
блискучу шерсть, м'яку. 

Як чудово вилискувалась вона під ДОТІІКО}І його 
біло-голубого тіла! 
Як мінились на ній прекрасні білі-біленькі крапочки! 
Дивлячись на них, День бачив тисячі маленьких Днів. 
всі білі, блискучі й прекрасні - як він! 
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І так, 
Jlюбуючись, lІишаючися са.рною малою, 
День, залюблений, взхилився над нею 

зовсім 
зовсім 
близенько 
і 

поцілував 
П ... 

його обличчя спалахнуло, 
почервоніло, 
загорілося 3 любови ... 

а пишна сарна мала, 

бідна, бідна така 
не витримала того поцідунку, 

і спадахнула при його дотику, 
СШlдахнула ... і ... згоріда ... 

її мідяна шерсть 
почорніла, 
лишилися дише 

біленькі цяточки, 
що День так пристрасно любив -

і все ... 
Тепер вони стали чомусь ще бідіші, ще менші, 
і покрили всю почорнілу шерсть 
сарни бідної малої. 

І День ще t'ільше втішився -
тепер біленькі крапочки 
ще більш манюlИ й тішиди його, 

але, 

він пригада.в, 
що сарна. не живе! 
не скаче! 
не дивиться більш ласкаво на нього! 

І День заплакав, затужив .. . 
ПJlакав, ридав, побивався .. . 

і лилися дощі без упину ... 
Може День утопив би райський світ своїми сльозами, 

Вітри почали щосили дути. 
еушити його заплакані очі. 
Дули по землі 
дули по сарні малій. 

та вона не висихала. 

І взялись Вітри 
дути в сарни шерсть -

та Вітри, 

Дули, дули, щоб висушити її 
та дати її Дневі на пам'ятку. 

Дрібної сарни шерсть почала враз надуватися, 
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більше 

і більше, 
аж-

лопнула! 
і простеР.1ася Дневі перед ~1ице ... 
Чорна уся, чорна, 

JИПІ білі маленькі цятки ... 
Перестав плакати День, 
витирав свої червоні, червоні, сп)'х.:Іі очі. 
І закрив своє заплакане лице 
шерстю маленької саРОНЬRИ 

і 
райський світ без Дня стемнів ... 

Настала 
Ніч. 

Усі сотворіння, що в райськім світі ЖШІИ, 
бачили тільки чорну шерсть 
маленької сарни 
і білі, білі крапочки, 

аж 

доки знову День 
не відслонив лице 
щоб подивитися на світ, 
чи де нема, 

чи де не ОЖЮJa, 

його саронька, люба і мала!? 
- Тоді знову ставав День. 

І так по нині: 
День плаче за сарною малою 
інакривається П згорілою красою, 
а світ вкриває Ніч, 

чорна, лагідна, 
подруга Дня, 
як спалена сарна дрібна, 

а білі цятки, без числа, 
блищать - мов очі схованого Дня. 

Едмонтон, 23 жовтня 1964 
Марта ТАРНАВСЬКА 

ЗАПРОСИНИ 

Ах, де ти, лицарю на білому коні? 
Вже місяць-молодик чарує вечір 
і в серця мойого відчиненім вікні 
з'явилась знову туга молодеча. 

Ах, простягни бо приязне рам' я 
і понеси мене у простір неба, 
щоб, наче зірку, віднайшла там я 
себе саму й свою любов до тебе. 
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Ах, відірви на мить хоч від землі, 
щоб знову я - замріяне дівчатко
в ілюзій піднебесних кораблі 
мандрівку починала від початку ... 
ПО вінця в серці туги і жаги: 
покрилось все фантазії габою. 
Чи вистачить відваги і cHam, 
щоб справді, лицарю, піти з тобою? 



Ганна ЧЕРІНЬ 

II О ДОР О 3 І Д 0;1. О М У 
ОuовідО1Ш,я 

- ,щва з ПОЛОВИНОЮ доляри на годину. Через три !lїсяці :можете 
('нодіватися підвишки. Чи це зад()вольняв? 

Валерія міцно стисла нігrя:ми долоню o/liBOЇ руки, щоб не пока
зати свовї радости. Вона лише годину тому ВИЙШ.lа з установи, де 
нроеИJlася на нрацю за півтора доляра на годину, і ЇЙ ,відмовили. 
Причина'! Застара! 3вичайно, ніхто не каже, що 'вона вже бабця, -
JІОЯСНИJlа ЇЙ секретарка, - але ця установа пляну в далеко наперед, 
і тому тут треба починати з са}юго пеРВОЦlВіту, щоб дістатися до вер
шин. Сама секретарка була підстаркувата, аде заце)lентована біли
~ІШІ і підмальована, як Дід-Мороз. 

- Я згідна, але ... сюди дуже ваilШО дістатися. Як мене 3 ateH
цП І10силаJlИ, то я ще ЯКОСІ, дібралася, а з дому буде дуже важко. 
Нема. прямого сполучення, ні піll:ЗСМКИ, ні автобуса... Та ще й 0&0-
Jlиця тут така недобра ... 

- Це правда. Тому то нам Іважко знайти добрих працівникІв, 
0('06JIIIBO ді,вчат. Через це, ЯІ\ ВИ ":може зауважиди, ми плн.тимо трохи 
Uільше. Авта у вас HeMa'~ 

- Нема. 
- Кепсько. " Але стривайте: ви кажете, що жи.вете на сто п'ят-

надцятій? Одну хвилинку... Бетсі, заКJlИЧ Френка Літмана з мон
тажного відділу... Гелло, Френк! Слухай, хочеш на tазоліву заро
uити? Маю для тебе КО!fшанію, твою сусідку, щоб не сумно було ІВ до
розі. Гарна дівчина. .. О, так. я й забув. .. Ну, та ,вона може також 
на восьму приїхати і годину тут чекати, а ДОДО}ІУ ва}1 випадає їхати 
в той еамий час ... Ну, то прийди до контори о п'ятій, я вас П03на
ЙО!fIЛЮ. 

Цокнула слухавка. Шеф задоволено потер РУЮІ: 
- От і влаШТ)1вав. Будете їздити з Френком. Він хлопець добрий 

і порядний, щвадцять років у нас працює. Дасте йому коли-не-ІЮЛИ 
;l,оляра на tазоліну ... 

у Френковім авті було затишно і тепло, а навкодо лютувала за
вирюха. Френк у.вімкнув радіо. і забриніли гавайські гітари. Великі, 
нокриті рубцями й мозолями руки Френка впрruВНО тримали кер"мо. 
Сталево-сині очі спокійно ВДИівлялися в затьмарену заметіллю дале
чінь. Френк говори.в мало. Спитшв, чи Валерія одружена, і подивипся 
на П ліву руку, чи в там обручка. Валерія відповіла, що вона вдова, 
але мав донечку. Френк діловито, в порядку ознайомлення, повідо
:мив, що він мав жінку, з котрою одружений вже двадцять чотири роки, 
і трьох дітей, молодшому синові мину.:lО сімнадцять, а старша дочка 
вже вийшда заміж і обдар~'вала його ВНУКО)І. На ТО)ІУ розмо.ва скін
чилася. 

- О котрій ГОДІІНі по вас узавтра приїхати? - спитався Френк, 
lіО.111 ВОНИ СПИНИ.:lися біля будинку, де ЖJI.1Іа Валерія. 

- Я думаю, що на роботу я буду якось їздити сама. Вранці n 
автобуси краще їздять, і все таки ще чверть години можу побути 3 

ll()ЧКОЮ, якраз до того часу, поки по неї приїде авто 3 дитсадка. Мені 
аби додому швидше дістатися, бо дитину привозять о шостій - мені 
І,ожна ХВЮІИна дорога. За це я іВЮ\1 буду дуже вдячна. 
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День за днем спадав, як із неба сніг, і танув безслідно. .. Шо
ранку Валерія вставала й готувалася до бою за життя. Марійка не 
хотіла вставати, марудилася в умквальні, вередувала з їжею, довго 
не могла знайти лівої рукавички. .. Нарешті, з вулиці трубило дит
садкове авто, Марійка дзвінко цілуrвала маму і підскакуючи вибігала 
наДІВір ; тоді лишалося п'ятнадцять хвилин, щоб самій причесатися, 
вдягнутися і швидко перехопити щось на сніданок. Праця була не
легка й відповідальна. Доводилося бути і секретаркою, і хеміком, 
і рахівником, і післанцем. 3 цехів прибytвали на аналіз зразки ме
талу, і все це переходило через руки Валерії. Спершу просила когось, 
щоб відпиляли ЇЙ шматок arpetaTY, а потім надокучило просити, сама 
навчилася ОРУДу.вати пилкою і терпугом. 

О п'ятій, З3.івжди на тім самім місці, чекав на неї Френк, і як не
одмінна частина рутинного денного пляну, відбувалася сорокхнилинна 
мандрівка додому. Тепер !вони вже не були чужі, і їм було про ЩО 
розмовляти: про виробничі процеси, форманів і робітників, навіть про 
табельниць і секретарок. Виявилось, Френк і його товариші дуже 
добре помічали, хто які панчохи носить і яким кольором .1JaKYG нігті. 

Спочатку Френк здавався Валерії дуже старим і нецікавим. Через 
місяць вона зауважила, що у нього сталево-сині, розумні очі, гарний 
профіль (в авті вона завжди бачила його збоку) і густе, срібно-чорне 
хвилясте :волосся. Через два місяці вона пересвідчилась, що Френк 
uікавиться музикою і має добрий смак. Він, так як і Валерія~ ,lIюби'В 
Дебюссі і l\Iak-Дruвелла, і не любив негритянського джазу. 

Через три місяці настала весна, і Френк їхав з .відкритими вік
нами. Частина дороги вела через пустирі, де з-під темно-зеленого 
листя усміхалися перші фіЮJКИ. 

- Фіялки? Я не знала, що в Америці вони ростуть, та ще в 
великім місті! Ах, які чудові! - скрикнула Валерія. 

- СкілЬІШ завгодно! Це садові фіялки, ми маємо їх у садибі, 
та й не знаємо, де їх подіти... Страшенно ШlВИДКО розростаються, 
дуже нахабна рослина! 

- Френк, як можна таке говорити! Це ж такі ніжні квіти, СЮІ
вол скромности і чистоти ... 

- Це міт. Насправді пони ,витісняють інших рослин і вею :землю 
забирають собі. Такі і люди є, щО лише на вигляд невинні й бf\зпечні. 
Ось я спинюся на хвилину, можете собі того добра набрати. 

Валерія кину лас л рвати к'віти. а ФреНІt, вийшовши з авта. вдиха,в 
свіже травневе повітря і ,1Іюбувався ентузіязмом молодої жінки. 

- Ви, мабуть. маєте багато ювітів у вашім садку! - з відтінком 
заздрости зауважила Валrрія. - Я б так хотіла мати хату і садочок, 
навіть не так ту ха.ту, ЯІ~ садочок, 3Je ж садочок без хати не бував. 
Але мабуть ніколи цього не станеться ... 

- О, чому ні, ви ще молода й гарна, вийдете заміж, а там і хата, 
і садочок др,сь візь:меться ... 1\0.111 Я оженився із своєю старою, в нас 
теж нічого не було, а потім, по вилці, по ложці, та й ДОЖИ.1Т1ся до до
статків. В Америці нема нічого неможливого. 

Валерія задумалась... Уже три роки, як помер ії чоловік, ко
трого вона не любила. і їй здавалося, що тепер нарешті стрінеться 
той ВИ}lріяний лицар. що пrретворить її життя n казку . .1\.1е трапля
лися тільки такі, що на. них шкода було тратити час. Часом. заПУДИR-
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тись від О,J;номпнітних буднів і самотніх вечорів, вона ПРИЙ~Іала за
просини чергового неціІ~МЮГО поклонникJa, іШ.1а з ним до ре('торану 
чи в кіно і по.верталася ще більш засмучена, розчарувавІПИ свого ка
валера відмовою заплатити за ЙОГО гостину ІІоцідунком на прощання. 
Поцілунок відкладався для вимріяного лицаря, і скарбниця ставала 
переповнена. Але тоді з'.яlвився І\леренс ... 

І{леренс! .. При одній думці про НІ)ОГО Ва.1РРії стало гаряче і 
еОНШlIНО. Сонце в нього ,в очах. пісня р, його словах. і дотик його руки 
хвилює, ЯК поціJIУНОк.. Вони ходили здебіJІІ,ШОГО не в рееторани чи 
в кіно, а на л('кції до університету, або на концерт ДО консерваторії, 
або просто прогулятися до парку. Як були голодні, Ї.'lИ в Іш(l1t~теріі. 
]{.1Н~peHC був щедрпй, але не .'ІІоБIIJВ ресторанів з галасливою пубдікщо 
і докучливими Іtельнерами. От де пропадCl€ дорогоцінний час! 

Видно бу ;10, що І\леренс уподоба.в Валерію. Він ніко.'lИ не го
ворин про свої почуття, але стрічав її щовечора в університеті, де 
обlf;І.ва бра.lll вечірні курси: Ва..'lерія тільки ОДІІН. а Клеренс три, бо 
працював .шше півдня. 3ате йому .lИШCl.'lО('Ь небагато до кінця, а 
Валерія була на півдорозі. 

- Шо сталося. Валеріє'? КУДИ ви за.lеті.lIl у вашпх :мріях? Н 
вже втретв питаю Пас те ('аме, а ви не віДІІові,'l;аєте, - нарешті ро
зібрала вона. 

-о, вибачте. Я справді замрія.l:1СЬ. ІПо вп казали? 
- Та нічого осоБЛIІВОГО. А що, певно якогось бой-фреН;l:а ~швте? 

СкджіТІ) пра,вду! 
- Та де Ta~l, просто дYl'Іала про тр, що треба десь купити клею 

для шпалер. Хочу до Марійчиного дня народження кімнату прибрати. 
- Клею я вам завтра привезу. Н маю багато. 
- о, добре. я вам заплачу. 
Валерія справді згадала про деНІ) народження Марійки і про 

шпалери. Вчора Клеренс уперше зайшов до неї додому. Він знав, 
що Валерія має доню, але ніколи про це не говорив. Валері н стур
бовано ПОГ.1ядала на Марійку. Вона її спеціяльно зачеса.1Jа і ОДЯГ.lа 
в гарненьку суконочку, але Марійка я~ось перекрутила спідничку, 
і еУКIІЯ виглядала мішкувато. ВО.lОССЯ дівчинки розбурха.l0СЯ, очі 
дивилися з-під .:lOОа, уста негарно ('криви.шея. Валерія подала ве
черю. Марійка вередувала, як ніко.'!и, розкидала їжу по підлозі, а 
кo,lш мати зробила їй зауваження, дівчинка показада язика. Ва~lерія 
наказала дочці вийти до спальні, ДІlТина зняла справжню бучу і на
віть удаРИ.:la по руці l{леренеа, коди він її хотів приголубити. Поси
дівши ще з чверть години, Клеренс пішов додому, а Валерія сумно 
похилилася над Марійкою, що знеСJl.lена і заплакана заснула в епальпі 
на підлозі ... 

Наступного дня Френк привіз для Валерії клею. Баночка ви
глядала, як ті.1ЬКИ що взята з крамниці. а.1е Френк запевнив. що це 
,.джанк" з його І'аражу і грошей не взяв. 

- І{.оли ж Іви будете шпалервати ? 
- Та сьогодні й почну, щоб до неділі встигнути. 
- ~Іожна вам допомогrи? 
- Але ж ВЮІ потрібно їхати ;з;одому. дружина буде сер:щтиr.я. 

що вас так ;І:ОВГО нема ... 
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- її не буде вдо~ш: ЩОП'ЯТНlщі ,вона робить зачі<.:ку, і я вечеряю 
сам. Мені й так ЇСТИ не хочеться. .. ДОПОМОЖУ B~BI трuхи. 

Робота КІші:Іа. Ноно тілмш називалося, що Френк допомагає, а 
справді він усе маЙ<.:трував сам і тільки часом просив Валерію подати 
щітку чи нанір, І,ШШ був на драбині. Побачивши, що вона й так біЛІ,
ше CTOЇТl), нііК нрацює, Валерія пішда до кухні ПРИГОТУlвати пере&уску. 

Може то:му, що Вадерія про те не дбала, Марійка поводилася, як 

.нНГОJI. Френк їй одразу вподобавея, і вона крутилася навколо нього, 

.як IlУПОТДllва 'вивірка. Френк устигав і працювати, і банитиея 3 Ма
р'Їйкою, і дитина не хотіда -випускати його з хати. 

у понедіJЮК Френкове авто чекало на Валерію. Вона ЗЛЯІшлась: 
- Шо па:ІОея'~ Чому ВІІ ІЮ мене приїха~III'?' Ни іl\ запізнитесь 

на ІІІ><J,ЦЮ! 
- Н моа;у ('I\О1>ОТIІТІІ свою o()i;~HY І1ррерву і відпрацювати ці 

п' .ятнадцять хвидин. Он дощ наі1,ХОДIlТЬ, і ви б НаІШВНО ПрО:МОКЛИ ... 
1':0.111 Валерія виЙш:ш. з авта, Френк прuмовив: 
- Ви любите квіти ... Це з мого саду. - 1. ЛИШИВІІШ на П руках 

букет гвоздиків, ШВИДКО від'їхав. 
СніВllраціВНИI\И не дава.;lИ Вадерїї спuкою: 
- Сьогодні твій день наРОі1,ження'~ Геппі бертсдей! Від кого 

ці І\віти? 
-- Це 3 Фрешшвого городу ... 
- XOTiJ13 б я побачити той гopo:~. де в травні цвітуть тсшшqні 

І'возДИІШ, - наСl\lішкувато фУРІшула шефова сеІ'ретарка. - Дивись, 
бо дістанf'ТЬСЯ тобі від Френкової жінки. 

Валерія спалахнула гуетим рум'янцем. їй стало СОРО:МНО і не
приємно: теж іще, PO~IaH із квітами! Доведеться відмовитися від авта 
і збутися цієї небе311ечної приязні. Старші МУЖЧИНИ МОЖУТЬ робити 
більші дурниці, ніж l\lOoilO;l.eНlII~~ пі,вІIlIКlI. Але ЯІ~ вона нічого досі не 
поміТИ~1а 'г ! 

РО:НІОВУ 3 ФреНКЮI довелоея пі,'ШШ1СТИ на ДРУГИЙ деНІ): Марійці 
якраз зроБИ.1Ш щеплення, вона трошки прихворіла, і з дитеаДІО.l за
дзвонили, щоб :мати забрала її додому. Опівдні Валерія заЛИШИJІа 
працю. 

Наетушюго дня ФреНІ~, ЯІ~ завжди, чеRав на Валерію. Вирішив
ши. щО краще поговорити в авті, аніж робити "сцену" у 'всіх пеРРjl; 
очима, Вадrрія сіла в авто. 

- Валеріє, ПРОШУ не гнівптпся, але я мушу з вами серйозно по
говорити. 

ащшовано Г.'lянувпш на ФреНІ;а~ Ва.lерія мовчки кивнула ГО;ІО
вою. Чп він відчув її Hartlip і Йіl;е назустріч? Ну що jIi, тим краще 
і лrгше. 

- Вп ЗІШСТР, ЯІШ:\[ щастям ;1.ля мене були наші короткі поїздки. 
Думаю, що і для вас. .. - До,'ЩВ Френк, не дивлячись на ВалеріІ" 
і не бачпчи її виразу незгоди і незадооюлення. - Для мене !Іе були 
I\OpOTRi:, а.'lР чпрі.вні вающії, коди затуманене ЧікаІ'о чарівно зміню
валося на Гавпї. .. я любувався вашою свіжістю й l\lОлодістю, і на
віть ваші rруднощі в jlштті були ,!І,.'Ія мене приємні, бо ви по-молоде
чому завзято і Ію-старечому мудро їх поборю.вали. Я полюбив і B~HIIY 
дитину. нiUи свою вдасну... 3 вами я відчував себе МО,llОДИМ ... 
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Френк замовчав, ніби об}lірковуючи, чи варто йому говорити ДП.'lі 
Tr, що він надумався, чи може краще змінити рішрння. Потім він 
тяжко зідхнув, і зір його погас ... 

- Моя жінка влаштувала ?tIeHi прашний ('IШНДU.l. ХТО('[, із еу
сіll.ів бачив нас у анті й доповів їй негайно. Вона мене сшпа.1U, кого 
це я 'вожу, і я їй сказав так, як бу ло: що дире'ктор попросив мене від
возити вас. Наступного дня вона таки задзвонила до директора, він 
ТІ заспокоїв, аде не на довго. Нк тільки сяде ДО авта, сама не с,воя 
стає: тут, каже, пахне іншою жінкою, вахне чужими варфумаМIІ. Десь 
знайшла ВО.іJ(Н'ИНУ, може і ('вою власну, і IІРИЧ('ПИЛ3('h ще гірше. А 
пам'ятаєте, ВІІ одного разу зпбу.:1И в авті синю хустину і потім )lеllе 
питалися, 3 я вам відповів, що нічого не знайшов '? Ну, то вона ту 
хустину на шматЬ,"ЧІ подерла, А 'вчора, то вже просто сказала мені: 
. .нnна ~бо л". l.я не можу вибрати те, що хотів бп, бо важко руйну
вати життя, що будувадося багатьма літами, відмовитися від дітей 
і внуків ... ,Хоч може щастя з вами заступило б мені все втрачене -
з прибутком ... 

- Постійте, Френк! - Розгнівано еказа.Ш ВаJlерія. - ВИ НС 
спитали мене, що я про все це думаю. Може ж я не була 6 згідна? 

- О, чому б ні! Ви думаєте, що я нічого не помічав - ні .ва
lllOГО замріяного настрою, ні смутку. " Як би я мав вас питати, коди 
я ще не надумався, що можу запропонувати?! 

- Не тратьте енергії на роздуми: я не згn;щлаеl) 6и. Три~шй
тесл (')воєї жінки й дітей. 

1й навіть шкода стало Френка, і пона нічого не ('ЮlзаJla йому про 
l"леренса. 3 того часу, коди Марійка вдаштувала .,приЙняття", І\.1е
рене більше не заходив. В університеті він завжди кудись страшrнно 
носпіmав. .. "Боїться мене і моєї дитини", гірко думаJlа Па.н~рія. 
Аде що зробиш? Поки сам не породиш дитини, чужі діти гарні тіДІ)КИ 
на картинках. .. Тідьки ТОЙ, хто має власні діти, знає, скіЛhlПI ПРИ
крих годин дають і найчемніші з них. .. Френк знає, але що з того?! 
Валерія глянула на нього: яким старим здався їй 'Він тепер! Так 
наче вона досі була п'яна, і все навколо здавалося прикрашеним і 
Ilіддаmтованим, а тепер ПРОТ1вереЗИJlaСІ) і побаЧЮIа, що Ma.1JO не 110-

lІала ,в пастку. 

Авто спинидоея. ВаJlерія всміхнудась і подала Френкові руку, 
в перший раз за ввесь час. що вони ЇЗДИJlИ разом. 

- На все добре, Френк. Я дуже вдячна вам за те, що ви мені 
допомогли, .в найтяжчий для мене час. Тепер уже літо, дні теШІі it 
довгі, я можу їздити автобусами, а крім того мені обіцяли роботу в 
університеті,. зовсім близько від мого помешкання. На все добре! 

Андрій ЛЕГІТ 

""(ЩЮ без пісні, як ПТИЦІ оез крил, 
11 СИНЬ осяйну не летіти. 
lіClже святий, уділи своїх сил 
'"агу зрівняти з зенітом. 

Бути високим і ЧИСТІВІ, як він, 
У золотій діадемі, 
Строфам ДПЙ дзвону і ду~щі розгін, 
С яєва срібного - темі. 

Лондон, 1965. 
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Володимир осюра у своїй робітні. 3нятон: одержали з Укра
ЇНИ в 1964 р. Друкується вперше. 

Іван КМЕТА-ІЧНЯНСЬІ{Ий 

ПАМ'ЯТІ В. СОС/ОРИ 

Тебе н має вже. .. Чи буду я шука.ти 
на Коцюбинській дім. .. 3аснув ТИ, любий Друже! 
І лист не приле'l'ИТЬ, до горя не байдужий, 
.в дал ку Філядельфjю , немов од брата . 
. ,ІПаслИіВОГО бажаю року ... " Нач вчора, 
твоя рука і серце добре написаJIИ 
та й про інфаркт-недугу й хмари, Ір;0 з'виrали 
на Ки вом взимі полотна сірочорві. 

Про квіть весни і онце й кольори згадав ти; 
от "жд мо ждемо ва в гості в Україну" 
міЦШІJIО .втомл ну н діf Й раді ть пінну; 
1~ го поді У ·воїй. бажав м не 'вітати ... 
І блідл й п ЛО т , що ьш ді н днає, 
цвіла в серцях ЛЕ б В і дружба чи тоу та' 
відчув їх У твоє fY, заря ніли густо. 
Нащо ми подружили здавна - ог лиш знає ... 
Тебе н ra вж... ,І ніжний, і тривожний", 
сном 'вічним лиш на Байковім. .. У мрійнім дісі. 
ПаЛІШЙ ин України! Ті но БУJIО ІВ пісні. 
Як ГJIЯНУ на. могилу, посаджу там рожу. 
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ГОМ ЕРО В А ,,1 Л І А Д А" 

Переклав l\Iикола АРІ\АС 

II itltJl перша 

Вро Пелеєвого сина, про славуту Ахіллея, 
6аспівай но нам, богине; заспівай про гнів .владики, 
Гореносний гнів, погубний, що халепи незліченні 
Спричинив ахайським воям: поскидав бо до Аіду 
Безліч їхніх душ завзятих, а тіла їх молодецькі 
Розпростер посеред стану на поталу, на поживу 
Хижій птиці та собакам. Воля Дієва зБУ'валась 
Саме від тієї днини, як нараз пересварились 
Ахіллевс, боєць славетний і привідця, син Атреїв, 
Носварились і запекло почали іворогувати. 
Хто з безсмертних Олимпійців їх на розбрат той підбурив ? 
Був то Фойб, син Дія й Лети, роздратований державцем, 
йгубний мор наслав на військо, й гинуло тоді вояцт.ВО, -
Все ж тому, ЩО син Атреїв знечестив жерця старого, 
Фойбового любця Хриза, що прийшов був до ахайців 
ВИКУПИТИ милу доню; і принісши в етан ворожий 
Незліченний, славний .викуп, і в своїй руці-правиці 
Держучи вінок прекраений Аполлонів на жезлині, 
На жезлині щирозлотій. - до ахайців всіх звернувся, 
Головно ж до воєрядців, двох синів царя Атрея: 
- Гей, сини царя Атрея й .ви, аха.Йські боєборці, 
Вояки гаРНОПОНОіКні! Хай дадуть 'Вам Олимпійці 
3нищити Пріамів город та вернутися додому 
Без негод, щасли.во; прошу, визволіть з неволі доню, 
Викупне візьміть за неї, прославляючи Владику, 
Дієвого сина ФоЙба., що да.леко мече стріли. 
І погодились ахайці, одностайно ухвалили 
Вважити жерця старого, .взяти викуп той коштовний, 
Та поставилось вороже Агамемнонове серце 
До ухвали всіх ахайців: геть з ахайеького ІІОСТОЮ 
Він прогнав жерця старого, безоглядно поглумившиеь: 
- Щоб уже ніколи, діду. я тебе отут не бачив 
Перед кораблями в стані! Не во.втузься тут даремно, 
А чимскорше забирайся, знов до мене не чіпайся, 
Бо тоді вже ні берло те, ні вінок той Аполлонів 
Не спасуть тебе від лиха.! Знай, не бачити їй волі, -
Помарніє у неволі, в Арзі, У палаці нашім, 
Оддалік від тебе, старче. та .від рідної країни, 
Чи сплячи зі :мною .в ліжку, чи обходячи невпинно 
у хапливій праці ткально. Геть же. геть, не причіпайся, 
Во здоров не вийдеш звідси, якщо сперечатись будеш! -
Так кричав суворий :владець. Жрець, наляканий грізьбою, 
Ані слова не промовив; приголомшений журбою, 
Тихо з табору подався по морському побережжю -
І гуло, ревіло :море, :море буйне, вічношумне. 
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ОдіЙшо.вши добрі гони від пдавких човнів ахай ських, 
Жрець старезний зупинився та, підвівши вгору очі, 
Так, благаючи, :молився до владики Аполлона; 
Дужого синочка Лети, гарнокосої богині: 
- Зглянься, срібно.'lУКИЙ Фойбе, на мої благання С.;lізнj! 
Ти, що бережеш-обходиш Хризу й Кіллу пресвятуІО, 
Ти, що в Тенеді царюєш ,велеСJlавно та велично: 
Якщо й я твій храм, Смінтеє, приоздобив коли-неБУіl,Ь, 
Якщо й я тобі КQ.1ш-буlI,Ь сналював м'ясисті стегна 
Кіз, бика в пожертву, - зглянься й виповни, lВедемогучий, 
Лиш одне моє благання: за мої скорботні сльози 
Стрілами свої:ми, боже, відоме'ПІ данuйеьким воям! -
Так благально він моли.вс я - Фой б почув його :моли:тву 
І, розлючений жах.шво, ШУГОНУВ з вершин ОДИl\ШУ, 
Несучи за ШІічми ~IYK та сагайдак, стрілаМ1І ПОВНИЙ, 
3відусіль закритий добре. Голосно кри.шті стріли, 
3а плічми б'ючись, бряжчали від хuди гнівного бога -
Наче ніч та, сунув хмурий. Сівши перед кораблями, 
Він порську етрілу пуекм. Фойбів лук сріб.'lявоблеск~lИЙ 
3ад3.венів страш.1ИВИМ дзвоном. Напочатку він ціляа 
Ослюків та псів проворних, а затим людей вбиває, 
Мечучи неперестанно божі етріди згубоносні: 
Сила похоронних вогнищ заЙНЯ.lась тоді в поетої! 
Дев' ять днів ті божі стріли етан ахайський осипали, 
На десятий же ДРУЖИНИ Ахіддевс на рuду еклик3ІВ: 
Замір той йому послала білоплеча Гера в розум, 
Побивалась бо богиня, дпвлячиеь на ЗГИН данайців. 
Ківапно вої позбігались, і КОДИ вже всі зібрались, -
Ахіллевс підвівеь бистрезний і ось так розговорився: 
- Що ж, Атреїв еину, вдадний, доведеться ЮНІ тікати, 
Якщо тут на:м ще раніше с:мерть спіткати не ('УДЮlOеь, 
Бо ,винищує ахайців зла війна та :моровиця; 
Варто б нам, як я гадаю, запитати чи пророка, 
Чи жерця якого-небудь, чи відгадника снів віщих, -
Бо і сни ідуть від Дія, - хай нам скажуть, Аполлон ЧО~І 
Гнівається так страшливо? Може збурився владика, 
Що зарік ми не сповнили, чи за жертву-обітницю, 
Урочисту та величну? Може він добірних кізок 
Та ягнят, крім того, хоче, прагне l8ипарів пахучих 
З м'яса їхнього смачного? Може, цих пожертв бажає 
І тоді, коли дамо їх, нас, ахайці:в, порятує? -
Так сказавши, опустився, і негайно з гурту ;вийшло 
Тесторове чадо Калхас, з лету ІІТИЦЬ провидець віщий. 
Все він, мудрий, знав пророче, все, що є, було чи буде, 
Даром віщого прозріння понадхненний з неба Фойбом, 
Вів до Трої він морями кораблі дружин ахай ських. 
Так каз3JВ він, мудродумний, перед стовпищем зібрання: 
- Милий Дієві, Ахілле! Ти велиш, щоб розгадав я, 
Чом це Фой б далекострільний так обурився жахливо? 
Розгадаю! ТИ ж, герою, поклянись мені, що вірно 
Сам мене руками й словом боронитимеш у дальшім: 
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.н боюсь, що роздратую llt'ршого з царів аргейських:, 

Владному жеЗ~ІУ якого в<.;і ахайці ніддаЮТI)СЯ -
Надто .вже той цар могутні,й! Як згнівиться на підданця, -
Грозовий свій гнів СIlочатку хоч назовні і змиряє, 

Але злісно-люту нехіть доти в серці потай носить, 

Доки не здійснить 1І0мщення. Так подумай же, Ахілле, 

І СКа/КИ мені віДіверто, чи заступишся за мене '? -
АхіJIлевс, меткий ногами, сину Тестора відмовив: 

- Вір .мені, не біЙСІ. нікого, СIlо.вісти про божу водю, 

Все одно, які ті віщби - чи сприятливі, чи згубні, 

Lмідиво нам викладай їх. Приеягаюсь АІІОЛЛОНО~І, 

ДУЖИl\'І Дієвим любимцем, - молишся бо й ти владиці, 

Відкриваючи дана.Йцям волю та жадання бога. -
Ні, llокіль живу й дивлюся, - жодний не підніме руку 

При човнах ОІІуклобоких в нашім таборі на тебе, 

ЖОДНИЙ, присягаюсь .в тому, хоч би ти назвав і вдадця 
Агамеl\шова самого, ЩО панує верховдадно 
Над ахайцями всіма. - Отак ПРОМОВИВ СИН Педеїв. 
І незмильний жрець надхнувся й, посмідівши, річ провадив: 
- Ні, не за обрік забутий, не за жертву урочисту 
Фойб розгнівавсь так, Ахілле, - за жерця старого Хриза! 
Агамемнон того старця знечестив, образив тяжко, 
Не віддав з неводі доню, відштовхнув благання й викуп. 
Це за нього Фойб кара.є і каратиме ще й далі, 
На данайців ШJlЮЧИ лихо, не ПРИПИНИТЬ згубну хворість, 
Поки владець не відпустить до старого батька доню, 
.l1рехорошу, гарнооку, без оплати викупного. 
Доки не вженуть до Хризи пресвяту, величну жертву, 
Лиш тоді, можливо, вожде, ублагаємо :ми бога. -
Мовив Калхас, опустився, а натомість з гурту звівся 
llерховладний Агамемнон, багатьох земель вдаститель, 
3ві;вся, люто здра.тувавшись; хмуре серце в грудях владця 
Яро билося .від гніву, очі ж - люттю паленіли. 
Грізно він на старця глянув і прегучно так ПРОМОВИВ: 
- Жрече! Лиш одні хадепи пророкуєш нам. Ні разу 
Не сказав ти нам такого, що було б мені ПРИЄМНИl\I! 
Лиш одну біду ти, 1\шбуть, радо людям пророкуєш, 
Слова ж доброго від тебе 1\11І ніколи ще не чули. 
Ось і зараз ІІо.віщаєш. ніби, з божого на.казу, 
На людей лихе напастя далестрільний Фой б зсилає, 
.мстить за те, що я не зводив прехорошій доньці Хриза 
Волю дати, взяти викуп з рук гі старого баТІ.ка. 
Я ж бажав душею щиро ввести в Мій палац ту діву, 
Но з-за неї поступився б і дружиною самою, 
К.литаЙмнестрою тією, щастям молодечих років, 
Із якою одруживсь я по закону, як належить. 
Та жнегірша Клитаймнестри доня Хризова красою, 
Ста ТТ 10. розумом ха пливим та второпніетю у праці; 
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Всеж, коли загальна користь вимагає так рішуче, 
Н звільню П негайно, бо не згубу - порятунок 
3ичу лицарству геть всьому! Ви ж тоді мені за неї 
Дайте інший дар почесний, щоб без нього не лишивсь я 
у арrейському постої - всім вам зараз добре видко, 
ІЦо від мене геть відходить дар почесний - нагорода, 
А без неї воякові непристойно lIОЛИШИТИСЬ! -
І 0звався син Пелеїв, і сказав, славута бистрий: 
- Владче, славою пихатий, прежадібливий, прехти.виЙ! 
Де ж то сміливі ахайці інший дар тобі добудуть? 
Ми ж не маєм спільних скарбів, їх ніде не зберігали, 
Що взяли в містах здобутих, те давно порозділяли, 
Те, що воякам дістаЛОСІ) - не годиться віднімати! 
Краще ти зречись своєї і потіш тим вчинком бога; 
Втроє, вчеТ.веро багатшу ми дамо тобі відплату, 
Зевс якщо нам допоможе міцномуру Трою взяти. -
І державний АІамемнон Ахіллеєві відмовив: 
- Хоч і надто ти обачний, рівний богові, Ахілле, -
Хитро так не залицяйся: не обманеш, не у:мовиш!! 
Сам не хочеш поступитись нагородою своєю, 
Я ж, щоб так, без сперечання, дав свою та сам зостався? 
Радиш ти мені, Ахілле, визволити цю дівчину? 
ЩО ж, я згоджуюсь, одначе, хай мені нову заплату 
Роздобудуть десь ахайці, саме так для серця милу, 
Так цнотливу, як і ця ось, що в цей час япосідаю. 
Як не схочуть - сам подамся й силоміць візьму з намету, 
Виволочу нагороду все одно чию, Ахілле, 
Чи твою, чи Одиссея, чи Аянта удатного, 
Сам візьму її для себе і нехай побережеться 
Той із лицарі;в ахайських, той, перед ЯКИ~І, гнівливий, 
n ту годину опинюсь я та сваритися візьмуся! 
Але це обговорити матимемо час пізніше. 
Нині ж, на святеє море чорний човен ізіпхнімо, 
Пожертвами навантажмо, дужих .веслярів наЙді.мо, 
Опісля ж на корабель той Хризеїду виводжаймо, 
Виберем Ідоменея, Одиссея чи Аянта, 
Водієм же корабельним з наших радників хтось буде, 
Ачи ти, жахливий вожде, сам переведеш цю справу 
Та Заступника задобриш пожертвами пресвятими? -
Грізно глянувши на нього, мовИв Ахіллевс бистрезний: 
- Ласий до поживи, владче, безсоромний та лукавий, 
Хто ж твою з ахайців волю 'Виповнятиме слухняно?! 
Хто з них вирушить походом, в битві з ворогом зійдеться? 
Сам хіба, з своєї .волі, я подавсь в похід цей дальній? 
аї своєї :волі б'юсь тут 3 усмирителями коней, 
Із троянськими бійцями? Таж нічим переді мною 
Вої ті невинуваті. Жодний 3 них іще ніколи 
Ні бики мої, ні коні не займав, не викрадав ще 
І до цього ще ніколи не витоптували ниви 
у щасливій, плодоносній, бунтівливій ФрН трійці. 
Ділить нас безмежна віддаль, пасма темних гір лjсистих, 
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Розділяє нас і море ХВИJІешумне, буревійне; 
Так, державче! Не за себе, а за тебе тут б'ємося, 
Ллємо кров, тебе всякчасто потішаючи боями, 
l\Iенелаєве знечестя серед боїща ІІомщаєм 
Та тобі, псоокий царю, слави й почести шукаєм. 
Ти ж, одначе, безсоромний, пребайдуже ще й бундючно 
На труди ці позираєш та ще більшого жадаєш: -
('аме тількищо грозився, що віднімеш безоглядно 
І у мене нагороду, найпочесніший дарунок, 
ІЦо дістав я .від ахайців за труди свої ВОЯЦIІкі! 
ІНе ніколи не бувало, щоб мені, Атреїв сину, 
Стільки здобичі припало, як тобі, коли ахайці 
Тройське місто спустошають, місто людне та цвітуче. 
Ні, не дивлячись на втому, на тягар війни страшної, -
Завжди здобич найціннішу лиш мої здіймають руки 
І тобі її вручають, як по битві здобич ділять; 
Н т, і тим малим придбанням ВДОВОЛ]IНИ1ВIІІИСЯ без ремства, 
До човнів вертаюсь з поля, там, байдужий. спочиваю; 
А тепер - іду до Фтії! Приємніш мені скоріше 
Новернутися додому крутобокими човнами, 
Ніж і далі тут трудитись, скарби множити для тебе 
lIісля того, як знечестив то мене і так образив! -
Верховода. АТа.:мемнон, не вагаючись, ОЗВalВСЯ: 
- І тікай собі, як хочеш! Я тебе не закликаю 
ЗОСТ3іватися для мене; інші лишаться зо мною, 
Ті, які мене шанують, особливо ж - Зевс-провидець! 
Ех, коли б ти знав, Ахілле, як нена вижу тебе я! 
1з царів, плеканців Дія, ти мені liайпротивніший: 
Розбрат, свари, суперечки - ось твоє що тішить серце! 
Правда, славний ти заіВ3ЯТТЯМ, але то надання боже. 
ІЦо ж, тікай собі додому із човнами й вояками, 
Мирмідонцями керуй там, бо мені ти непотрібний, 
Гнів же твій - мені дурниця, я ж грожу тобі і слухай: 
Аполлон-Фойб вимагає, щоб звільнив я доню Хриза, 
Я звільню її негайно ж, посажу на корабель мій, 
Оточу людьми моїми та додому .відпроваджу, 
Опісля ж прийду до тебе, бистроногий ВОЄВОДО, 
Та візьму з твого намету прехорошу Брізеіду. 
ІЦо тобі, як дар, діста.шсь. виведу, щоб ти. нарешті, 
Остаточно пересвідчивсь скільки ('илою В.Jадарства 
Пищий я за тебе, вожде, щоб ніхто не зваживсь в дальшім 
Потягатися зо мною, ЯК з якимсь собі рівнею! -
~Іовив так. І син Пелеїв, те почувши. запалився; 
аавага.лося бентежно у вождя кудлатих грудях 
Мужнє серце від думок двох, цілковито протилежних: 
Чи йому тепер же. зараз, гострий меч шарпнувши з піхви, 
lІІлях-дорогу ним прокласти до Атреєвого сина 
Натовпом його дружини та царя того убити, 
Чи, скротивши лють страшливу, вгамувати милу душу, 
Так ображену державцем. І тоді, коли він саме 
Цими думами бентежив розум свій та милу душу, 
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І КО.l1l1 вже мрч жаХ.ШВIІЙ став із піхви витягати, -
Йнаг.ш перед ним з'яви.шсь Атенайська та Паллада, 
Jлинувши до нього з неба: повеліла ЇЙ злетіти 
Владна, білоплеча Гера, що отих обох героїв 
Йа.вжДи порівно любllла та від Jlиха БОРОНИJlа. 
lIі;l:ЇЙlllла вона іззаду до Пелеєвого сина 
Та за кучері русяві' УХОIlила воєводу, 
Одному йому JJИШ видна, іншим же невидна зовсім. 
І, іf\а:ХНУВШИСIІ, ]іін ОГJlЯНУВСI, і побачив за собою 
Ту Палjшду АтрнаlO: пад~ні.іlll божі очі! 
І10веРНУВСІІ він до богині і крилате слово мовив: 
- Чом зійшла СЮДИ до менр, доне Дія Буревія~ 
Чи побачити ЩР хочеш AraMeMHoHOBe бvйство ~ 
ІНо скажу тобі - нобаЧИIІІ - справді ~БУ,7J,еТI,СЯ небавом: 
Швидко вже ПИХОЮ ДУШУ смертний цар OToti rrогубпТl)! 
І богиня Їl'кроока АхіЛ~I{'єві сказала: 
- Ні. герою, я ЗJlетіла ярий гнів твій ГЮI~ї1аТlI -
Ти його вгамуєш конче, якщо ('Jlухатимеш раду: 
3 неба Гера білоплеча О('ЮДИ мене зіслала. 
ІПо вас двох всім cepцe~1 .іlюбить. береже обох однако. 
Припини ж цю суперечку. не торкайсь меча рукою, 
А гани царя словами скіЛl,КИ хочеш - так і буде! 
Бо про що ('кажу я зараз - спраВ,7J,і. збудеться небавом: 
111видко, швидко подарунки, втричі більші. знамениті 
Ти дістанеш, як відпдату 311 образу та знечестя. -
Але нам упокоряЙся. слухай божі повеління! -
І отак на те віДl\lОВИВ Ахіллевс, боєць бистреЗНIІЙ: 
- Водю вашу бе3СУ~lНі:вно треба слухати, богине. 
І хоч ЯІ\ тепер я гнівний. а корисніше піддатись. 
І)ориться хто божій BO.li - милують того безсмертні! 
Він покдав могутню руку на мечне держа.lII,НО срібне 
Та, С:БОРИНШИСЬ повелінню Атенайської Паллади, 
Меч веЛИ1\ИЙ в піхву сунув: а вона майнула летом. 
На Одимп знеслася прулко, опустlf.1ШСЯ в палаці 
Вурного Владики Дія. ле були безсмертні й інші. 
Ахідде'ВС Пелеїв гні.В свій ані трохи не змиривши, 
аагорлав погрозно. гнівно на Атреєвого сина: 
- Лиш назовні псом відважним, винопивче, виглядаеш, 
Справді ж оленячу душу, боязку. ти душу маеш! 
Ти не 3.важився ні разу звоями, броню одягши, 
Вийти в поле воювати та відвертим боєм БИТИСІ, : 
Ти не зважився ні разу і в засіJЩі небезпечній 
3 хоробрішими бійцями ворога підстерігати : 
Чин такий тобі злаеться смертю вірною, пог.vБС'І'ВО~I. 
ІlІо ж. тобі заласно, царю. і стократ зручніш, - те знаю, 
у розсяглім нашім стані гарба.ти того прибутки, 
Хто зважається .відверто сперечатися з тобою . 
.7JЮ,l,ожере на. престолі! Як би ти не був державцем 
Над ОЦИl\1 нікчеМНИl\I людом. то, запевнений я твердо, 
у іf\итті СВОЇ?t1 востаннє отепер ти образив бп! 
TOjf\ тебе попереll.жаю і врочисто присягаю 
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К.1ЯТВОЮ страшною, царю; ЦІІМ Оерлом отут К.і)ЯНУ(' Я, 
ЦИМ. щО ні ~ПІСТКИ, ні віті вже ніко.Ш не РОЗIlУСТИТЬ, 
Після того, як ('.віЙ корінь дес) на горах 1І0:ШШНЛО, 
Не розів'ється ніколи, не зазеленіє знову; 
l'остра мідь Оо вже стесала кору і ЛИСТОЧКИ з НІ)ого. -
Цим Оерлом, яке в цю пору у руках ахайс)кі еУД;І,і, 
Стражі Дійових законів, 1І0ношаюТl), я кдянуся: 
Прийде час і Ахіллея :щкликатимуть на 1І0міч 
lki ,1.0 О:І,ного ахайці; прийде та година ('коро! 
Ти ж. в 6езрадді, не могтимеш хоч 6и трохи IІШIOГПI Ї~I 
В гріЗНIІЙ час, коли гурти їх ПО~lягатимут)) в змаганні 
а Гектором, ІІогу6цем ВОЇіВ; 6удеш ('·ам ти нарікати 
у страшнім гніву на себе, вееж тому, що так зне.важив 
Сла.внозвісного привідцю, прехор06рого ахайця! -
Так сказив і З'маху вдарив тим евоїм 6ep.loM об зеМ:ІІО, 
Позолоченим геть чисто, й мовчки сів між товарист.вом. 
Син Атреїв, АІамемнон. теж палав жах.швим гнівом. 
І солодкомовний Нестор, голосний І1юlO('.)КИЙ мовець, 
Встав тоді - солодша меду з ует його ~ІІІлася мова. 
).ва людські .вже покоління, що IIJНІ ньому вироетали 
Та жили в с;вятому Пилі, без ('діду із ('віту щезли, 
Нині ж царював той етарець вже над третім ПОКОJІінням. 
Так почав він, мудродумний, радити 0001\1 геРОЯ1\l: 
- Ох, біда! Ве.llике лихо на ахайську земдlO суне 
Цар ІІріам з діТЬ1\lИ своїми і усі як є троянці 
Надто серцем звеселятьея, як ВРОЧУЮТ)), що, герої. 
Сваритесь .ви так зажерто, ви, ееред уеіх дана.Йців 
Пррші і на зборах люду і 'в кривавих Оойовищах! 
Ну, скорітеся, вгамуйтесь! Віком я багато старший, 
Ніж обидва ви докупи. 3а часів давномину.шх 
Бачив я Оійців С~lа.вніших і мужніших за обох вас; 
J ними часто розмовляв я, - не пуралиея ніколи 
Ті мужі моєї ради. О, ніколи вже я згодом 
Не стрічз;в таких героїв і в майбутнім не зустріну 
Отаких бійців, як Дриас, як Пейрітой во&вода, 
Як Ексадій та Кайней чи Полифем той богорівний. 
Як Тезей, синок Айrеїв, несогірший за безсмертних. 
Вогатиреькі, справжні вої і пиха всіх земноро,1J,ИХ! 
Дужі ті були герої і з дуженними не менше. 
Верховинцями страшними билися та воювади 
й дикунів отих долали. Всеж і з тими молодцями 
Бу;в У зносинах я дружніх, як з віддаленого Пилу, 
На запросини їх, заклик. завітав до них у гості. 
Разом з ними бивсь на .віЙнах і ніхто вже, нізащо вже, 
Не подужав би людей тих, теперішніх земнородих, -
А й вони мої поради, слушне слово, шанували, -
Їх шануйте й ви, герої, - бо корисні, добрі ради! 
Ти, начальний воєводо, не зважаючи, що 1\lаєш 
Владу всю в руках та силу, - не позбаіВЛЮЙ Ахіллея 
Нагород, тієї діви, дару вояків. ахайеьких; 
ти ж, Ахілле, втихомирся, не сварис,ь з вож;хе!l1 Ю1ЧИДЬШIМ, 
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а верховодою, якому Зевс надав Івеличну славу, 
Славоньку, якою жоден з берлоносців не пишався. 
Син богині, ти :відомий і хоробрістю й завзяттям, 
Але з дужчих тут найдужчий верховладний син Атрея, 
Вождь племен неперелічних. Угамуй же, веРХОВОД0, 
Серденько свое гаряче, не гнівись на Ахіллея, 
ІПо у цій війні погубнШ найвірніша наша 11верджа. -
Не вагавсь державеЦl) славний і отак йому відмови.в: 
- Про усе казав ти~ старче, справедливо і розумно, 
Аде, й ти, 1tшбуть, примітив : надзвичайно пановитий 
.:1ицар той, над всіми хоче сам-один головувати, 
Всім накази роздавати, мов привідця верховладний. 
Н ж - це зна.й - такНІ сваволі нізащо не підкорюся. 
Чи тому, що хист воящ)кий надаJlИ йому безсмертні, -
Д03ВОJlЯЮТЬ .вожДю зараа так знущапн:ь Ha;J,i мною? -
Перервавши мову В.'шдця, СJlавний АхіЛJlев(' завважив: 
- Всі мене по праву звади б тим нікчемнІВ( страхопудом, 
Лкби я тобі У .вс()ому запобігливо корився. 
Вимагай нокор :від інших, пребундючний вррховодо, 
А мені так гордовито не наказуй - не скорюся! 
Я скажу тобі щось інше. заховай його на серці: 
аа дї.вчину-полонянку я не битимусь ніколи 
Ні з тобою, ні з кимсь іншим: що· дали - беріть Ішзад т(\! 
ІПо ж до здобичі тіеї, що схоронена у мене 
ІЗ гарному човні плавкому, то її тобі не взяти, 
Нкщо сам того не схочу. Спробуй всеж. КО.1И не віриш, 
Хай дізнаються ще й інші: темна кров тоді із тебе 
аа('трумиться, .верховодо, й ратище мов покриє. -
Так сварились вовводи і. на згоду не приставши. 
Розеl8арившись, повставали й закінчили тую раду 
Коло кораблів ахаЙСІ)КИХ. Роздратованим, гнівливим 
По.вернувся син Пелеїв до своїх човнів бистрезних 
Із l\Iенойтієвим сином та дружиною своєю. 
А держа;вний син Атрея, верховода АІамемнон, 
Наказав зіпхнути в море корабель плавкий, поморний, 
Двадцятьох на ;весла вибрав, навантажив славну жертву 
Да:lе('трільному Владиці і прегарну доню Хриза 
Виві.в на плавкий той човен. Одиссевс. мудрезний лицар, 
Rзяв(' я корабель той вести. І знялись. і полетіли 
Водними шляхами моря. А тим часом син Атреїв 
Но.велів, щоб всі геть з сrбе бруд змивали та зчищяли. 
Обмивався люд, і нечисть вс я, як є, стікала в море. 
І сприятливі пожертви потім Фойбові палили, 
Кіз, биків палили в жертву. й дух м'ясний мішався з димом, 
Аж 11:0 неба пі11:німався. Так ось порались ахайпі 
R таборі. на побережжі: верховода ж АІамемнон 
Не забув тієї помсти, що погрожуваіВ славуті, 
І, приклика.вши до себе двох своїх превірних джурів, 
Двох окличників моторних, став казати їм. 1tIOВЛЯТИ: 
- Гей. Талтибіє мій вірний. гей, мій вірний Еврибяте! 
llдіть до стану Ахіллея і. за руку ухопивши, 
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lIриведіть сюди до мене нрrхорuшу Брізеїду. 
А холи він з'.явить опір - я прийду тоді з своїми 
Та віЗІ)МУ її насильно. Пошкодує бала~IУТа. t --
І послав своїх прислугів виповняти грізну волю. 
Неохоче подались ті понад морем хвилешумним, 
А, дійшовши до наметів та до суден мирмідонських, 
Там вгляділи Ахіллея, що сиді:в при чорнім судні 
3а своїм наметом 'в стані; і славетний боєборець 
Не зрадів, не звеселився, а стривоживсь, сполошився, 
3аглядівши посланців тих, що до стану пряму:вали. 
L вони, перед героєм зупинившись :в замішанні, 
Не зважались ні казати, ані першими спитати. 
І тоді славетний лицар, зараз же збагнувши справу, 
3і словами отакими до окличників звернувся: 
- Так вітаю вас, підходьте, ·вісники людей та Дія! 
Ви нічим не провинились, не згрішили проти мене: 
AtaMeMHoH винуватий! Він ото послав обох вас 
Нагороду в мене взяти, дівчину, дочку Брізея. 
Ну, шляхетний мій Патрокле, виведи до них ді,вчину, 
Хай ошукують героя, ха.й беруть його надбання, -
Та самі, як свідки, будуть перед смертними уеіми 
Ще й блаженними богами та царем отим жорстоким, 
ШО не раз, не раз в майбутнім владець той на допо~югу 
В час лихий мене покличе та прохаТИ~lе від згуби 
Рать його оборонити. Та дарма, не ублагає! ! 
Скаженіє він, безтямний, губить люд неса:мовипям 
Біди всі, усі халепи, що траплялись тут до цього 
Під троянськими вала.ми, не повчили верховоду, 
Як йому годиться в дальшім улаштовувати справу 
Та провадити успішно воювання коло суден. -
І ЧIlНИ.В по волі ,владця син l\Iевойтіїв шляхетний, 
Із його намету вивів прехО'рО'шу Брізеїду 
й переда.в її послам тим; і пустились ті до суден, 
Повели Їі, скорботну, дО' ахайського табору. 
І за.плакав син Пелеїв, одійшов від товарист.ва 
Та самотньо сів край мО'ря, понад енвО'ю глибінню, 
ПО'глядаючи на безмеж хвилешумну, буревійну, 
Простяга:в до того моря, змочені сльО'зами, руки 
Та казав, прибитий горем, любій неньці скаржучися: 
- Вже кО'ли родила, нене. ти мене недовговічним, -
Чи не мав мені б хоч слави ОлимпіGЦЬ дарувати, 
БатькО' Зевс висО'когрімний? Та чомусь .він не сподобив 
Жодною мене тут честю. Син Атреїв AtaMeMHoH, 
Велевладний та могучий, ошукав мене, взяв діву, 
Придбаний трофей у битвах, водоліє нею зараз. -
Так ридав він, побивався. І його велебна мати. 
ШО була в глибинах моря у СВОГО' старогО' батька, 
Вчувши плач, імлою вийшла з моря на пінисту повідь, 
Сіла побіч свого сина, що сльозами обливався, 
Та, ласкаючи рукою, так прегарно примовляла : 
- Чом .вбиваєшся, ~liй сину, ЧО~І ридаєш так невтішно? 
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jКаЛJ ЯІ\ИЙ, Ш,<l ('Ішр(юта (,Ср,l,СШ)I\О ТВОС агно(ш;ш'? 
Не ховайсь, кажи Bi\ll,BepTO: треба те обом НіНІ знати! 
1, преТЯЖIІО :застогнавПІИ, так сказав ЇЙ БИ!'ТРОIІОГИЙ: 
- Нащо, нсне, ти lІитаєш '? І брз е:Іів :моїх тн знаСlII, 
lkеlВjдущая (юги ІН', щО МОЄ )lОрдує ('срце. 
На священні Теби йшли МІІ, Еетіононе )ІЇ<'ТО. 
І його TO,l,i :забраЛІІ. ВВ!'('І. ІІО:ІОН у ("1'[111 аагна~ш. 
а,1J,обич .всю, як (' .1i,1" ахаЙllі I1pO~liil\ ('р()р шцілп:ш. 
Урод.lIІВУ ж ДОlllO ХРІІ:!:! о:~ностайно ЩНlзнаЧIf.Ш 
Агамрмнонові В.'1а:щю. Та. Ht'uaBO)1 ХРП3. іl';ІН'Щ) ф()Йі)а., 
Далестрі.:JI)НОГО В.:ЩДЮШ, дО ахайців в стан шшвся, 
Маючи на думці н:!мір ВIІІ,УIІIfТИ .1lOбу доню. 
При собі він ніс ,:~ЛН того lІеЗ~lіЧРННIІЙ. ('.'1I1IШПЙ викуп; 
Держучи вінок прекраснпй Аполлонів НІ1 жеЗJІИні, 
На жеЗЛІші щирозлотій, він упрохував ахайців, 
Головно ж ДІВОХ воєрядців, двох синів ца.ря Атрrя. 
агодились тоді ахайці, одностайно ухвалили 
Викуп ТОй коштовний взяти та жерця пошанунати, -
Та Атреїв еин не зволив на оте пристати серцем: 
Геть з ахаЙСІ.кого табору він прогнав жерця погір,1f,НО, 
Прегроз.1fИВИМИ СЛОВI1~If заГОР.lа,вши на старого. 
IIриголомшений знrчеСТШI та скорботою-журбою. 
Жрець пітов; та Аполлон занадто милував старого, 
аГЛЯНУВСІ) на його благання та свої убійні стріли 
ааметав на люд аргейський; гинули один на однім 
Цілі стовпища вояцькі. І тоді провидець віщий 
Переказу:вав усім нам волю Фойба далеrтрільця; 
Я підвівсь тоді і радив бога гнівного .вдобрити. 
Та зірвався син Атреїв, роздратований жахли.во, 
Став горлати і грозитись. і погрози ті збудися: 
Вже спішать човном до Хризи бистроокої' ахайці, 
Везучи і жер'І'ВУ богу, і .вродливу доню Хриза. 
Більш того, й до мене щойно посланці царя наспіли 
І до себе з мого стану повели дочку Брізея -
Найпочесиіший дарунок, що дістав я від ахаЙців. 
ааступись за еина, ненько. якщо можеш заСТУПИТИСІJ, 
ІІди до Дія на Олимпі, 1tlоже. бога й ублагаєш: -
Досить ти добра зробила вчинками йому й словами, -
Часто в батьківеькім палаці я чував колись, бувало. 
Часто Чу.в, як ти х-валилась, що із всіх богів безсмертних, 
Ти одна лиш спромоглася О;J:вернути прикрий підступ 
Від того Владики Дія. Чорнохмарця Кроніона. 
Пк задумали безсмертні в кайдани його забити, 
Саме ж: Гера, Посейдаон та Паллада АтенаЙська. 
Ти, однак, прийшла до Дія, з кайданів його звільнила, 
Вапроси.вши в допомогу, на Олимп високогорбий 
І3елетня-Сторука того, що боги звуть Бріаревм, 
Смертні ж люди - Айrайоном - силою він дужчий Батька r 
CiJв величний, гордославний біля Кроно.вого сина 
І жахнулись всі блаженні та від Дія одступили. 
Нагадай про це ОСІ>, ненько, обійми коліна божі 
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Та бдагай його, щоб n битвах помагав ТРОЯНСЬКИМ ВОЯМ, 
Всіх ахайців же, щоб ІШЩИВ безогляднu та ЖОІН':ТОКО, 
Женучи їх ю& до суден на приморське побережжя. 
Хай подякують ахайці за оте свому ,владиці! 
Саl\l j"e цар Пlllроковладний, ('ин Атреїв АІ'амемнон, 
Хай дізнається, нарешті, як згрішив він, ПРОВИНИВСЯ, 
3нечееТИВШІІ так ганебно найвдатнішого ахайця! 
І, ллючи горючі е.1ЬОЗИ~ так Теті,1,3 ПРО~ЮПJlЯШ1: 
- Нащо, нащо, .'lюбиЙ сину, я на спіт тебе роди"ш" 
Вихова ... 13 та ЗРОСТИJlа, t Ох, коли б ти міг хоч тут ОСІ., 
Без плачу, без горювання, коло суден пробувати, 
Во КОРОТКИЙ вік 'г.віЙ, сину. і l~iHf'l[b його вже бли;и.ко: 
3араз ТІІ із ІІІ' іх геп. чисто і найбдижчий до l\lОГи.тш, 
І найбідипе бе;lТаланниЙ. У лиху тебе годину 
ПОРОДЮIа. я R С1вітющі! На ОЛИl\Ш г~шБОІ\Оеніжний 
Я зійду до ])аТІ.ка Ді н. ГРОl\lобоеві БСР ЧІН'ТО 
Розпопім діДКОl\l Q,lI,Bf'PTO - може ЗГЛЯШ'ТІ.ся, поможе: 
Ти ж і далі оставайся при човнах пла.ВКИХ, ПОМОРНИХ. 
Далі гніваЙСІ. на нхаЙців. a.le ні.защо не бийся! 
Вчора аевс з богами всіl\Ш на бенкет відбув да.'lСКО 
3а простори ()кеnну до дивенних аЙтіоніп. 
3а дванаДЦЯТlJ днін О,l,ннче, на О.lШIІІ він знов прибудр. 
І тоді ввійду я, сину. в Дїів дім ~lіднонорожніЙ. 
Обійму його коліна і, надіЮСІ), що вблагаю. -
І, ПРОГОВОРИВІlIИ так, пропала, сина самого лишивши: 
Неутішно МИЛИМ серцеl\1 побивався ,він, журився 
аа дівчиною СВОЄЮ, онерезаноІО гарно. 
ІЦо взяли її насильно, еКРИВ,1,ИВШIl його прашрнно ... 
А між ТИМ, :вже син Лаертів допливав ЧОВНОМ дО ХРИ311, 
ВеЗУЧІІ ("мті пожертви далестріЛЬНО)IУ Владиці. 
ІllнlНО нбіг гінкий Їх човен до глибокої затоки. 
Пр·аз иітрюш. поспускали й на човні Їх чорнім склали, 
Линвами СПУ('ТІІВШИ щоглу, до гні:ца гі припнули 
І свій ЧОRРН ДО нрича.1У дружно ве('лаl\Ш пригнали: 
ІІотім І\.ОТПУ ЗіНшдаJIИ та кодолами ТРИВІШМИ 
ДО причалу прпв'я:за.iJИ: і гуртом зійшли на бf'рег, 
Вигнали пожертву Фойбу, далеетрільному Владиці, 
А за ТИ 1\1 , j Хризеїда. вийшла із човна Mopel)I~OГO. 
Одиесевс велерозу:мний під вівтар її підво;щТl., 
Хризу-батькові вручає і отак ЙОМУ мовляє: 
- Фойбів жрече! AraMeMHoH посилає нас ,1,0 тебе, 
Наказа,н тобі віддати жертви зібрані за лю,1, наш, 
ІЦе Й твою дочку хорошу. - :може Вl\IОJПІl\fO В.'1адику, 
ІНо обури,всь так жахливо на данайських боєборців, 
Та напасті гореносні на арrейців зараз КИНУВ. -
І, сказавши, ту дівчину передав старому Хризу 
І, щасливий невимовно, жрець обняв кохану доню ... 
ТИМ чаСО)l, евяту пожертву богові установляють, 
Довкруг вівтаря згуртивши. гар новиJJ,ого, міцного, 
Потім, руки омиваюТІ) та до неба піднімаюТІ) 
Зерно білеє ЯЧ~lінне; Хриз же голосно молився, 
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lIідиі:мав до неба руки та благав Владику Фойба: 
- 3ГJIЯНЬСЯ, Фойбе срібнолукий, ти, що бережеш-обхо,циш 
Хризу й КіІІУ пресвятую, ти, що в Теведі царюєш 
ВeJIeC.laBHO та веJIИЧВО! До благань моїх раніше 
Ти прихильно поставлявся, вислуха,в мою МОЛИ'.l1ву 
Та за мене JЮД ахай ський покарав отак жахливо. 
І тепер мене, о, Фойбе, .вислухаЙ, сповни благання 
Т& не дай данайським воям недостойно погибати! -
Так, благаючи, МО.швея. Аполлоп його послухав ... 
А коли вже ПОМОЛИЛИеь і ячміНlI повисипали, -
До БИRЇіВ ступили владно, їхні шиї задирали, 
3аКОЛОJlИ ті пожертви, геть усі оббілували, 
:М'ясо з стегон позрізали, .106М їХ дворядь оБК.lали 
І на них ПОК.Ш.1И м'ясо, їхнє свіже отрібоття. 
Смажив жрець його на дро.вах, окропляв винОм іскристим, 
Юнаки ж довкола нього :3 п'ятизубцями СТОЯJІИ. 
І коли розп3lВСЯ отріб і спеюІОСЬ стегенне м'ясо, 
То ЙОГО тоді поїли, інше ж 1tІ'яео подробили, 
На рожни шматки низали, обережно та уважно 
Звідусіль їх обемажали, як спеклися - нознімали. 
Впораі8ШИСЬ, - бенкет рядили, ве'Село бенкетували, 
Іли там та попивали, частку належиту взявши. 
А коли вже спрагу й голод, як годиться, .вгамували, 
То тоді вином по вінця наливали слуги чари, 
І злиття богам чинили та всіх чисто обношали, 
3 правого почавши боку; отоді аж цілий день той 
Бенкетуюче зібрання снівом бога потішаЛ0, 
Аполлона Оборонця голосно тоді вславляло, 
Хвалоспівом .величало, - він же слухав, ,веселився. 
А коли сховалось Сонце, надійшла вечірня сутінь, 
То поснули мореплавці коло корми човнової ... 
Ніч пройшла, Зоря на сході зайнялась, рожевоперста 
Вісниця світанку-ранку. І попрокидались вої, 
Подались наза;t; по морю до ахайського постою. 
3разу ж Фойб, заступник їхній, вітер ходовий зіслав їм. 
1 щоглу зве;.ІИ на човні, на,тягли .вітрила білі, 
І середнє зразу ж вітер своїм поривом наповнив, 
Буйно х·вилі зашуміли обабіч поперед носа. 
Гнався чо.вен, бурунами прокладаючи дорогу. 
1 в розсяглий стан ахайський прибули ті мореплавці, 
І свій чорний човен зразу ж витягли з води нагору -
Узбережжя піскува.те, ТЮІ підпорюш підперли 
І потому розійшлися по своїх човнах, на:метах ... 
А тим часом, С'ин Пелеїв, бистроногий, богородий, 
Далі гн1вався душею, від човнів не віддалявся, 
Не бував ні на порадах тих, що лицарство ВСЛ3JВJIЯЮТЬ, 
Не ходив і на змагання - пробував у себе .в стані 
Та нудивсь без праці серцем. Але всім єст.вом .він прагну:в 
Битися у лютих січах, воювати, побивати ... 
І зійшла на небо врешті та д,в.анадцята Зірниця, 
На Олимп із Батьком Діеєм знов прийшли боги предвічні. 
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Не забула і Тетіда скарги сипа, вийшла з моря 
Рано-рано-порапеньку, на Олимп вона знялася; 
Там, на самій J3ерхо.вині горбовитого ОJlИМПУ, 
Сина Кронового стріла: сам-один отам еидів він, 
Далеч оглядав очима. Підійшла вона до нього 
І лівицею, КJIЯКНУВШИ, обняла його коліна, 
А правицею тихенько доторКНУ.lась підборіддя 
І проха.'1а, і благала сина Кронового Дія: 
- 3евсе-Батьку! Якщо СЛОБШІ або вчинками КОJш-будь 
Н тобі в пригоді стала, - вислухай мене зичливо, 
Сповни це моє благання: о, помстиеь, пометИСІ) за сина!!! 
И так недовгий вік він має, до могил 3 усіх наЙб.'1ИЖЧИЙ. 
Верховода Атамемнон знечестив його страш~шво, 
Взяв у нього нагороду, володіє нею зараз. 
;jгдяньея, 3r.Bce О.тJимпіЙськиЙ, про~ислителю всемудрий, 
Так зроби, щоби троянці аж дотіль перемагали, 
Аж ІІокі.'lЬ ахайське військо сина честю не звеличить. -
Мовчки бог сидів нерушно, на верху гори О.'lимпу, 
А вона, його кодіна не пускаючи з обій~(ів, 
ІІрипадала, приставала, Хмарозборця вее бдагала: 
- Чи погодься, батьку 3евсе, і кивни, що обіцяєш, 
Чи зрічись відверто, боже, помогти мені ·в нещасті, 
Нічого тобі боятись: хай дізнаютм' я, чи й справді 
:Між безсмертних Олимпійців л занедбана найбільше. 
І, зідхнувши, так сказав їй Х~lіІрозборець Зевс, син Кронів: 
.-- Негаразд! :Мене на Геру збурюєш таким бдаганням, 
Знов гнівить мене богиня, обраЗIlВШИ сварним (\'ЮВОl\I, 
І без того ЩОХіВилини свариться вона зо мною, 
Кидає мені увічі, не соромдячись безсмертних, 
Шо троянцям потураю на війні цій гореносній. 
Поспішай лишень, щоб Гера не зуетрідаея З тобою. 
А твоє прохання сповню, все, як слід, обміркувавши. 
Ось погдянь і пересвідчись: іВ знак того, що дам я поміч, 
Головою прикивну я, - це ж зарука непохитна 
Всім безсмертним Олимпійцям, що вчиню, про що благають: 
Слово ж бо l\ЮG незмінне, конче збудеться. як тільки 
Прикивну я головою, як тепер перед тобою! -
І, промовивши, син �-tронів чорними повів бровюш 
Божі кучері пахучі враз наїжились і впали 
а голови Владики-Батька на ЧО.lО його безсмертне; 
І СТРУСНУВСЯ-ПОХИТНУІВСЯ отоді О.шмп ве.1ИІШЙ. 
Так порадившись віч-на-віч, розійшлись у різні боки; 
Стрімголов знеслась Тетіда з ясного Олимпу долу 
І в глибінь пірнула моря. 3е·вс же - до падацу рушив 
І боги геть .всі безсмертні. звівшись на евоїх преСТО.1аХ, 
Батька йдучого івітали: ні один 3 них не наваживсь, 
Сидячи, зустріти Дія - стоячи вітали Батька. 
І на трон свій опустивсь він... Але Гера ,все узріла, 
Бачила, як на Олимпі радилася з Батьком Діеєм 
Срібноногая Тетіда, доня старця глибового, 
І накинулась на Дія, і зломовно докоряла: 
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- Хто 3 бuгів не ра,lН IHlДILВ, "l)('~lукавиП, тут 3 тобою? 
анаю, за~1I06ки ві;!, :мене ти таїш і міркування 
й заміри свої всі чисто; не віДI\}ШВ мені ніколи 
:1а.;l,Р1И ('вої таюші. ,ВСС ХОВЮН'І. ві;1, )Іене 3 НИМИ! 
І сказав юt те їй Бат(,J~О, J)атt.lш І'мертних і безсмертних: 
-- Нр ч('каП ,1,app~IНO, Геро, ш'і мої душш піанати, 
Бо, хоч ти й :моя дружина, - їх тобі не розгадати. 
Речі ж ті, ЩО ДOllyeТlBli ТВОЙЮІУ ІІіананню. Геро, 
Не ІІіан:н; 1ІІIШ,l,ШР те(н' jl;О;1,ІШЙ І'мертний ЧІІ беземертниЙ. 
А 1\0.:111 Я ('Ш'І захочу бе:! (югів ЩІН'І. 11 РІн:>;веети, 
То ІІрО те 1'11 не В1ІІIПТУn, НІ' I'ШШУnl'l. дізнаТШ'І. НlІllШО~I! 
І отак на тр 1'l\ааа:lі1 В:Iі1.1,на, 1Ю:1О0І,а Гера: 
- ЧЮІ мен(' ТІІ 1І0Ilрік:н:ш, IІР('іІ';0I)('ТОI\IІЙ 1\}10нів епну?! 
Я ж ніколи не xOTi.la ЩОІ'І. НИlІптунаТIІ 1\ тр()е 
Чи розвідувати НИІПІ\ОМ ааДРIІІ Т'ВОЇ TilC~IHi: 
Beaa(1,Ba.l,HO та ('ІТОІ,іnно )11'(" щО ХОЧ('ІІІ. 1II'IН~ВО;l,IІІП . 
• 4.. БОЮСІ. того, щоб ;шраа еріііНОllога та ТІ'ті.щ, 
,l,онп стаРШІ г:шбового. ІІІ' накоїла лихого, 
Бо пона ЯЩ)(1З CI.orO;l:Hi, paho-рано-поранеНl.І';У, 
Д()вго ра,1,Jf.iШ а тобою і ІЮ.lіIШ оuіЙl\1а~Іа, 
()біn~шIOЧИ. б,;шгала: заllРJВlітила також я, 
ІПо І\ІІВНУВ 1'11 ГОЛDВОЮ, тож напевне, ЧШJ()ві'l('~ 
В:знв(' я їй ;l,ОIIlншгати, .ЧlОnОГD гі синочка 
Бі.'1Я Бораб:Іів ПЮlІцати та ахайпів по()и,ваТІІ. -
І, не гаЮЧИСІ" І'казав їй Хмароабо}>рць ~eB(" син 1\.ропів: 
- ДИ'вна! Пее ТИ ПРИ~lічаСIIl. ІіОjІіНИЙ рух )Іій висліджашп! 
Та не втнеш, проте, нічого, ті.%IШ бі.7ll.ш ?lЮС щ(' серце 
Пі,Цil,ШШ УІ'ім ві;!; с('бе на сnоІО біду та горе. 
А 1\0.lИ вже те і I'Т3ДОСІ., то, ?lшбvп" з :мосї ВО.1і. 
Не пручайся ж, еяДІ, спокійно, мовчкп І'лухай, що звелю я, 
А коли з'Я,виПl непослух - ПОМDГТИ тобі не 3МОЖУТІ, 
Навіть і боги ОлиItшу, всім гуртом за тебе ('ташин, 
()ТОП,і, БDЛИ повстану та ('вої нездольні руки 
Накладу на тебе :в гніві та скрочу твою сваволю! -
Так сказав він; і злякалас(, во,;юока ,владна Гера, 
Сіда чемно. та покірно, разом серце вгамувавши; 
J зі,IJ,ХН~'ЛИ ТЯіI",ко-важко R Дієвім житлі Небесні. 
Тут :мудерюш, славний Гефайст, знагла першим розбалакавсь, 
Помогти хоті,в він Гері, ЛНlnій неньці бі.шплечіЙ: 
- Не на добре пе }юзлад:І,Я, неСТf'рпиме між богами! 
Ви вже навіТІ.ї за смертних .ч:н:теСІ. та сваритеся. 
Пі}l;ні~Нlете нрзгоду, .чаЙКІІ крик на божих зборах. 
агине так і C~laK бенкету, якщо РОЗ~ІИр запанує. 
Славна :мудрістю ти, ненько, та проте тобі пораджу: 
Не сварися з любим ПаП,КDМ, слухайсь Дія, щоб не гримнув 
Та не перешкодив знову бучно нам бенкетувати; 
Бо, як схоче О.ЧИl\lпієщ., палахкаючий громами, -
Всіх :3 нреСТО.lів ПDскидає, бо ж НРЗДОЛІ.НУ сил~' :має 
І ніхто :3 богів беЗСl\lертних мірятися :3 ним не може. 
Спробуn, HЄ'Нl,KO. лес ним С.;Іовом преItIOГ~'тньоговдобрити, 
А TO.li ПРИХJl~lІ.НJОI буде і до всіх нас ОЛIlмпієць. -
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І дводужний !\,слех гарниіі, впавши, неньці Jlі;~ношав 
Та ласкаВИМІІ C.IlOBa ІІІ тю\, БОГІІні тій МОВ.-ІЯ С: 
- Все стер lІИ , кохана ненько, хоч і бuдїСНО те серцю, 
Все стер llИ , щоб л не бачив, як тебе , таку :rЮUІПIУ, 
Зевс суворо нобиває: у безрадному безсилл і. 
а не зможу і ·в наЙменші.М за ~ТУIlИ'ГИ('Я за TeUl', 
Бо ніх']'о не має сили з ОлшшШц м св реч::tТІІСЬ! 
Сталось вже одного разу лишепько таке зо мною : 
Хтів за тебе заСТУ IlИТИ('Ь та й lІонетав па баТ I,ка Дія, 
Ш н С'ХОІІИВ :мене за ногу і ІЩ 3{:,М ІЮ шибнt'l\I скипув 
Із небесного ворогу. Цілпй ,1,еНI. l{ОміТI) л па ав 
І коли в .. ке с і ло Сонце, - на святий ушlВ Я ~1eMHOC, 
.1J едве ДУХ вій пер вівти ; і не зна ю, щоб і ('та.IOСЬ 
Але с ін'гійці, на ща тя, ІІі ншІИ мене, небогу. -
Так сказ3JВ. І посміхну Іась бі IOIJЛ ча Гера й чару, 
Посміхаючись, від сина узя Іа то і РУКОІ 
Він же й іншим всім без меРТНlіМ з правого почавши боку, 
Нектар підн шав ОЛОДltий, Н. бк м чер"зючи 3 кухви; 
І тоді, з страшенни 1: гуком, в і блаженні регота.IИ, 
Назираючи, як Гефай 'Т вишкандибув ІІОКОЄМ 
3 пугарем (' .воїм Д'80ДУЖНIJl\І. АІІ 11Oк і :ІЬ не сіло Сонце, 
Цілий день боги блаженні любий нектар ПОПlIвали, 
lleceJ.o в 1м 'товари 'тво І сидячи, бенкетуваЛІ, 
Насолоджува ІИ серце rpOf божесиїоі л іри -
Струнами ж тієї ліри руки Фойба рокотали, 
Музи ж солодкоголо 'і, в Іа, тій грі, Сllіва ш гарно . 
А КО!lИ померкло сяйво я 'нопромінного Сонця , 
Розійшлись боги по житлах забажавши віДІІаЧИТИ. 
Мудродій, І\,ульгаJВИЙ Гефайст, к жному з них дім постави~, 
Творчих ДУМ своїх УЖИJвши, на Олимп і верховивнїм. 
Батько ж смертних та. безсмертних , палахка.ючиЙ громами , 
Відійшов собі до ложа, де любив ПОЧИТИ завжди, 
Як приходив СОН солодкий, і спочи в, на нього лігши , 
30лотопрестольна ж Гера побіч нього положила ь. 

( Д a.ti буде) 

к.овоплеНІ\.о-3апорожець 
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1964 р. сnовmuосл 400 років 3 дил uародже1l1lJl В. Шексn~ра. 

ПГЕКСlllРОRI СОНЕТИ 

18. 

Чи порівняю із липневим· днем 
Тебе, що в ласках стриманіша й краща? 
Погідне літо промине мигцем, 
Оквіття рож вітрів поглине паща. 

Буває, око неба так пече. 
ІД0 ПОЛИНЯ6 золото У хмарі. 
Краса красу долає гаряче 
В природи змінах, вї;"щаних загарі. 

Твоє ж .відвічне літо не 3В' ялиТІ) 
Ніде й нічим. - іВоно .в тобі яскріР.. 
Не стане смерТІ) у затінок манит.) 
Тебе, як здійсниш ти останню :мр і ю. 

Допоки діє дихіт, бачить зір, -
Тобі життя даватимуть без мір. 

46. 

Мій зір і серце - в пристрасній війні: 
JКадає кожне повновладво мати 
Твою увагу й погляди сяйві, 
Щоб ними жити й повно раювати. 

Го.ворить серце - в ньому ти живеш, 
До нього зовсім око не сягає. 
Та присягається мій зір без меж -
В його обладу ти влягла докраю. 

Присяглі вирок винесли твердий, 
Думки скріпивши правосуддям сили. 
lЦоб серце й зір не відали біди, 
Іх благочесно й мудро помирили: 

:Моєму зору - зовнішня краса. 
А серцю - серця схованя, ясп. 
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71. 

Не плач за мною, JШ СІ~інчу СВІИ віІ\. 
Мене забудь, КОЛІ jlіалоuа ~;ШОНУ 
3вістить світам, що я назавжди ІпіІ~ 
Під піДJШХ дніn - на IIi;~.'li черви ('кону. 

3аБУДІ), читаючи, мої слова. 
Я В тебе тю" закоханий паДХНЄНIlО, 
lЦо хай твоя прекрасна голова 
Не знає жалю n СПОl\lШШХ про Ж~ІІ('. 

1\0.1111 мій вірш бере рука твоя, 
В цей чае я Т.lію під вагою плити: 
Не повторяй 1\ІОЄ мале іl\І'Л. 
3 моїм jІ\иТТЮІ тnоїй любові гнити 

ДО3ВО:ІЬ, благаю, щоfi ро;шажний C'Ril 
Не ІШПR пп нае ві,;~Т'О:'tIонілих: літ. 

154. 

Малий Амур недпа.'lО 3:1дpiMaH~ 
Поклавши збокv СМОЛОСI\НП :IJOfifiRH. 

І нагло НіМфИ,· ЩО Блялиеь ~йш трав 
Нести Нf:'заЙl\Iаніеть, ЛППШ:Ііі (XOiНf. 

Взюш невинна чарівниіі IJОГОШ·, 
ЩО грів еерця ('ХВШII,lІва 11 і !\1 іл 1,!іОIi::',1. 

Та спав 60ЖОІі:. с.тО:ШІШПШ'I, r.i.:' :~('"Г'-'Ш" 
ПеззброfiНЮІ СІНШ пЦ ПО:ІУ:\і;ШІ Ч('j'Н')НЮ1. 

Пона Вl\IОЧІІда n Щ>lІ~ІіtШПЙ р уча Е 
ВаГОНІ) кохання, що палав кніТЧ:t~·'П·). 
l\Iужі ЗЮ1ХОJI;И.'ІJf хворо()і 1';Р:1!і 
У тій во;'\і: хоч 11 fi І{УШШГ- П чru'тп, 

Теш1ИВШИ Ti~I()M ::НОШІ.:.' ;ti!~LPL::!(I, 
Пона любон агасll'1їl не ;;Л;.!1 .ІО. 

тт (' ji("J(.!/пr)n Я ро (; _ иmll fJI !l. '1(1 
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О. АГ<lII і п І ОН Ч ;1!Н'ШіО ІІа T.li зроблсн ої НЮІ J! (' 1\11 11 і, ЩО ( ' .l~' ;I;II.liI 
ЙШІУ З<І вівтар. 

с 11 О .11 lZ 11 [{ II 

АГАІІІН ГОНЧАl'ЕНl{А , 

!J}{ ра/' 1[(' Н'О І О lі (),1flЛ'rl-('(j Н/Ц (' Іі 1т І,Л 

"С'1І0:\IIIШіll" U, Ага 11 і ~I ГО НЧ;l РСIIІ.; а, ,.УI';Р;IЇlН'lJlіШ 'О I';О : ; ;llі;Н ' В:IЩСIІ 
НІlка," , І3Іlєрше HH,l.aB I\HII~I;I,()I(I ~I. 11<111.1111\ У l; О .l()~IIIЇ 1 8~) І р. IIl\pe 

ДРУІ,ОВУСМО l'Х тут I IO Вlli ('T IO , :~()рр іГ;\1О1J11 ()('оі). IIШОl'ті :\ЮВІІ. tlJC ВIIIIРа.в
.'lЯIОЧИ 'fЩl,ішній щ) аВОI II1 (' ІІа ('Y'ICI<'l11l 11 , :~()І\рещ) Р(){)ШІ() т;ші :1:\lіНI I: 
i J.1 ([{І с ти) 3 ?1liHllJO!O ІІа ї (ЇСJlIU), .1m n .; - 11:1 .1fl\//i, -1/ IJ(' І,' - - на 
-i/ C'b 'h'-, з Ь'иїва - на з j,'щла, Ж'l/JІ/ f. і :JIU llliIJ/ f. - ІІа Щ{{))ІІІІН . що ін од і 
ТРaJl:ІЯGТЬО! і Н 11І1И ; lіllі. ВІЦ І' (І . ~I. 11 ;Ш.1lIIі IIРII (' Т(I (' ( Ш УJ ~; IВ Ilра.в о пи 
ДО ГЯЛИЦІ)ІШХ оБСТ:1ВИН . :1ле р оБILВ Ill' н е II OC .li ,~OBIIO. У :\Іісцевому 
(й Д<lВ<lЛЬНО:lІУ) ні дм ію(у J1,О /],<lЮIО :з аJііНЧСIlIlП й ,'lO IIРІН ' віIlНЮ: зн й 
!lІенникїв: в свої тат і своя правда :Лl іню с:м о на (J С'mу'іlі ТПJJ/і . .. і т. П. 
lI с.;' ПI .ННЬОЇ :3~liНII а роб.ilе н о )l~' j l.;e ()(lr ~ll'() . ПРНРОСТОІ'- l )()('- ( jJ()(')7lUla.llU ) 

юrінює:мо 11(1. ІJ03 - (jJ O.J 1І7mа,m) . ІІР Н'ВС I11l(' і:\І Є Н. Г( ' ОГР:1(I) ічннх \1,1:)1{ та 
Jlf'ЛІШХ c .liB З :1.1IШJ;Н: :\1<1 {ІЄ :'! :'! :\Іін. 

Пере;\РУКШІ ,,('I J(l ~llIH(l l\ \' ві .1. :З Н;tЧ;lС:Ч(l ] nn-р іЧЧ:1 II PIIЇ ::Ц~' О . . ..\. Гоп
чаренка 11,0 А:мершш. 

п. ('. 
114 



lIEPE,l; МUВОЮ 

Чи буде мuя Ilіенн ВіВl всеі.'ІІ.на ]ІРО кшш IlIН 6 '~ І1('ррбачайте l\H'Hi, 
ДІОди добрі. 

В втік і:1 ЮН'І,()JН'[)КОЇ ТЮР:\lIІ, в ШПРО[іІІЙ ('віт, бо Чун в !lІОЇх ЖIІ:Jах 
ві;ІІ.ну І'ріп. І ро:шазую ва1\I,браТJI l\ІОЇ~ НО праП,l,і. що бу:1О 30 МНОЮ, 
l~P і як, щоб пи анал.и, І\ОГО, КОДИ, за що і про ЩО Р03ППЮ\JШ. 

С Д о ,в () - т п тло. Мій бати,о Гончар. а я його син, Гончар і 
Ііашовар. ГСРІIlIШ ліплю і ІОнну ~ них варю дітrй годувати. Діти ка
j[іУП): • .І\fШНl наша. а бап.l,і.в борщ". 

Марта 1 1894. 
lіаліфорнitk[,J,а І,·раїна. Аmпііі l'ОllчаРf'1І1И. 

П:\IСIIl!:l :\ІОГО татр'в Он~'фріі1. ;І.і;щ Грра('ЮI. )lїй тап,о РО;ЩВ('}І 
іюнія 12. 17!)!) рОІ,У, в (,p.li lіам'янні. ".l1IЗМіО )[Ї('та Фаетона. сквир
('[,І-,.ого Іювіту. 1\lІївеLIЮЇ губ<,рнїі. В lіам'шщі ЖИЛІ ДІОДИ вільні, не 
lІід ІІаНШI. Дід Гррасим мав !~()l'ТaToI\, любин HaYI~Y. і оддав сина Ону
фрія n l~РС.ВНЮ київську а кад'емію, на свій кішт. По скінчанні шкіл 
:\1Їt1: таТІ\О а;рншн'и на Епдокїі. ,lJ;очці А.lеl,сія Штефана. в селі Крн
внні. неда.'1еІЮl\IЇl'та БРУСІІно.ва, де ('ТОНВ lіаХОВСl)КІІЙ 1824 р. АлеІ,.еВі: 
JПтефан був СВЯІЦРННИКО)l. і. О,,!:дав свою ІІарафію за ;J:ОЧКОЮ. Він буп 
пДовець, і постригся в чернеці, його перейменували Анастасієм; він 
бу.в ~IИЧЮIIО.1JитаН('IIКИ~1 економом 1830 р .. ПрIl ~штрополиті Евгрнії 
в I{Jюві, і вмер ігумеНЮl BIIHOfpa,l,cJ,J\oro ~Ia папир}), в 1858 р. ЖИВ 
107 діт. 

Пк я був ХЛОlще1\І Л'НТІІ літ, дід Гера('ЮI приїхаn ;1:0 нас і застаВІШ 
l\lf'He ЧІlТати Ча ('ловець. П читав борзо. CTO~liTHi очі ~аШlaкали над 
1\10610 головою: .. Дитя ~IOC. ти будеш перевертнем! І\ЮI'янецьк.і люди 
ві.lJI.ні КОЗЮal!" J~я річ глиБОІ\О запа.lа в 1\1010 :~ушу. JI П добре :З:lxО
BaB~ і ніколи не 1І0.ЧЗИВ П. 

Ше раз я баЧIln діда Гrрасима, ЯІ\ я був ('f'ми ІЮІ\ів, і ніКО.lII не 
бачив його більше. 

М()(:Ї матері рі;1,НЯ - по 1\lат('рі l)огунн. стаРОіl\llЛI Ішї,веькі ІІа 
Глибочині. Мій тато 3!1la.п;ан('я 1820 року, і я був їх пе{VВороJJ,НИЙ 
('нн - ро:щвея августа 1!1. H~ij:!, року. і нарсчрн Ан.l.РСЙ. во і~I'Я сп. 
~Іученика АН;l.рrя стратилата. Піс,іІЯ МРНР ще рО,1,1І.1Ш'[.: ('ИН Паси.lіЙ, 
)~очки Евдокі.я, Марія. Александра і син Петро. 

('t'нтября 1. 1840 року. м('не опрr}~іJ[ШIІІ R Ішї.веliliУ буреу. 
На святки і на вающії, за.вше бра:ш 1\Іенр ДО;1:0МУ. На вакаціях 

н наДивився. як поляки-пани обходились з нашим православним лю
дом; як на панщину гонив дівчат вражий СОЦlІКПЙ, і як бив їх бато
га~ш. Дуже жаль мені було. бо я бачив. щирих і прихильних меж ними. 

И думав: ,.Ми ,всі вийшли в світ GДНОЮ дорогою. і одійдем єдно-
10 же дорогою. На що пани? llсякий чоловік п();винен працювати на 
I'В06 життя. і рівномірно обміНЯТИСІI 3 браТО)1 другою працею. щоб 
В<'ШШЙ :маn свою повну і добру ~Iipy. І тут б~'де в роді ЛЮДСІІкім за
доволення. Бо як чоловік живе працею і крів'ю другого чоловіка. він 
(: ЛЮ;1:0ЇД, ХО;1,IІТЬ, як скажений во всіх л:і.'InХ своїх. ПОЮІвітеСІ) па 
його твар, він .виглядає ЯІ\ навіжений. Я не хочу строїти остроги j 
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заl\lикати себе од ворогів: натура УЧИТЬ :мене, щО Ш" .н HiKOl\lY 1It~ 
ВЧИНИ'В зла, - ДЮТОt;ТЬ НС бу;t,е ганяти мене. Н не хочу купувати 
гармати - бити людrй, що Я не володію НИМИ і щО вони BiJIEJHi, так 
як і я; Я не ЛЮТИЙ звір, а чоловіІ". У :мене єсть розум, на 1\10Є ЖИТТЯ, 
а не роги, або зуби. Н тідько зоетавлю піеля мене, щоб БУJIО JIіпше 
j]шти JIЮДЯl\I, ЯК ~leHi було жити. Так все .1еіIШТЬ в натурі" . 

.мій татко, опріч одвірка в l{ривИНі, l\Ш,В гарний хутір, де бу.lа 
ве.lика пасіка В .'Шlюпі:\І діеі, і Я правив ухід за ПЧО.;ІЮІІІ. - l\leHe НП
зиваJIИ пасічНІШО:М. а любив Jlішпе ,1\ИТИ на хуторі, пк в седі на 0,1,
вірку. Та:м Я читав ~І\ІПТП святих, співав, як духу бра.10, 60ГО)lі.11)ні 
пісні, В('ІО Псалтир і Чртврро ЄвангРдіє .'Іепетав наШВІ' ять. Часто нро
бував їсти тіЛЬІШ В JI();1,і.но і в середу, :\l'.нса і риби не їв, і часто їв 
сиру l{аРТОП~lІО, 1\10}1I\ВУ і :~pyгy ОГОРОДИНУ сиру. Ніччю ТlIхеНІ)КО ][(1,1,<1ІВ 
із ліжка на XO.lO,l,HY пі;r,:югу спати, щоб )Нl.;10 ХТО знав, КОІШВ 3 ,lі,1,О)I 
пасічнико:м в огороді, і fiачив: ЦС все ро6ило l\H'He l\lіШІШ\1 і ЩНJ.lО від 
всякої хвороби. Н ніІ\О.lП В моїм віl\У не Юlшвав тютюну, ІІІІВ ТрОШКІІ 
горілки і вина, і ні разу не був ошеJIСl\ЮНЯНИl\І. НіЯІШХ ГYMJНOI,: ні 
в опуку, швайку, або І\арти не правив, а завше ів ві:IІ)НИ" час и .lІО6нп 
втіка.ти ОД люде" в С:1ДОІ\ або в ліс, і учитися. 

Люди каЖУТІ) ~leHi часто тепер, що я старий. - а утіХ:1 J\ЮН n 
серці і тепер, ЯІ\ у :молодого, я хочу учитися ще і :шати ще що 1\0.111)
BrK більше, Я чую в серці, ЩО и не старий. 

1853 року, іюня 23, по скінчанні ItypCY n киї;всы\й се:\lінарії, 
3 аттестаТШІ бого('.10ва, Я ноступив ВО ('ВflТУЮ h'иєво-печрреы\у Лавру 
спасатися од :мира і яже в мирі. ІЗ бурсі і семінарії, я часто любин 
ходити в Печери :МОJИТИСЯ святим печерСЬКІВІ. ЧитаВШIІ Патерик, л 
хот1в і сам бути таким подвюкником. 

Як Я ПОСТУШІВ у Лавру, братія чернеці були дуже цікаві і госте
приємні для мене. Бувши в мирі, я був ПОСТНИКОl\I, а між чернецшш 
чого не зобачив! Вони Ї.1И ввечері, що називається "чай чити". по
росята і карасята всякого манеру, нздзівані і начиняні риби. і гаеили 
тдусті ї,rщ ВСЯКІНШ пуншзми: сли.в'янками, орабиповками, ~ІаЛИНОВ
ками, - всіх назви('ы\.в не перекажеш! ІЗ шкапах. де одежа, ТЮІ 
робили ліжка, і часто Я бачив там зачиняних жінок, що чернеці дер
жали по тижням в своїх келіях для похоті. 

Як би всі ці СЛУіlШЩИЇ О.парю 3 ... В спідковім ... 3 одтарем, пра
цювали .в з С'l\lлі , на б.1аГОС.'lовеніє рода людського. і не весе.'lИЛИСЬ. 
співаючи на людських похоронах! Для чого на світі терпдяться иі 
3 ... і лицеміри?! Куди Я попав, - що це за Сівятощі, на що і 3Н ЩО 
добрий працьовитий ЛЮД в ~шрі дає тим чернецям гроші, на п'инство 
і блудодійство?! 

Швець в Києві, на Подолі, Фідько l\о.ваЛЬЧУІ" :мав 6:1С. ~IeДBe 
грамоту слібізуваlВ, а його посвятили ісродіаконом в Лаврі .,здорово 
І\ричати", - нззва;lІИ ФлавіЯНОl\l. Він одбирав кружки грошей 3,000 
рублів в рік, і ЙОГО товариші шевці кивнють головою: ,Якби фі.1ы\o 
не бас, то він би свині пас". 

Петро Ве.'ІИКИЙ, скасу;вавши жінський манастир, через улипю 
од Лаври, плакав і дуже пдакав, подивившись на незчисленну лічfiу 
дитячих головок в підвалах, що черниці 3 черницями РОЖД3.1И бай
струків дітей і вбивали їх. 

Бог мене хранив, його свита ВО.1Я бу.13 30 l\IНОЮ. )Іптрополит 
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Фидар~т В3Яll l\lCllU В L:,BOlU l\анuслярію, і я ще був КВllго;~еРjlщеl\l 
при всіх його l\ШЧЮІюдитанських С~lужбах, 30 ;J,НЯ освящ~ння )ЮL:Пl 
на Дніпрі 1853 POItY, дО .ВИЇ3ДУ за границю. 11 ПО.пuбив святого старця 
і, щоб не прогнівати його, не пив ні горі.іІІШ і нічого шедеl\ЮНЯЧОГО, 
не їв цибулі або оселедців і нічого TaI~OГO Сl\lер;J,ЯЧОГО: старuвся хра

НlIТИ чистоту тіла і душі. 
Бувши на посилках в :МИТрОПО.lIIта, я Чі1L:ТО ЇЗ;l,IIB по хуторах св . 

. 1аври і бачИ'в, JШ штаТНIIЇ :ма нп ('ТIlРСl>Ііі , або кріпостні :манастпрські 
іl\IlВУТl, в нищеті, il черниці, такі іl; ХО~ЮІШ, во Вl:}lкій розкоші. І чаето 
рано, як ще Tel\IНO, я падав перр;J, Чу,l,ОВНЮI обра30:\І Бuгоро;щці, і 
ll:Іакав, дуже плакав: "Воже ! де Твоя святість і lІраВ;1,а! ЛЮ,l,И в 
нищеті 3 голоду :мруть, а образ Тпій в 30.1І0ті і БРИJlянтах! Чи Ти ша
НУСllI З0ЛОТО і брилянти, і це Г.'lЯнеш CBOЇl\1 l\Ш.lоеТИВІПI OI\Ol\1 на ни
щету Jlюдеькую, на ЧО~ІОвіка, щО НО('ИП, образ і ПО,l,обіє Твоє! І чер
неці, священниї п ... , обманюють Hapo,J;, на свої похоті, і гроші беруть 
на вічне по:миновеніє! ТіЛЬКИ вічне їх шщrміріє! Боже! нічна перед 
Тобою святість і правда". 

В кримську війну цар ~IИІЮ.lа ПО:ШЧIlВ у LlaBpi п'яТІ, l\lі.l.1іоиіп 
рубдів, ерібла і золота, неРРRувати їх на гроші, на трату ГСllера~Шl\1 
н війну. І цар :Микола, не дождаШШІСl, І~інця війни, отруївся, і ЯІ~ 
його поховали, син його AJIeKL:aH;l,p ІІриїхав в Ь'иїв, 3 жінкою, октября 
1, 1857 року, на поклоненіє СВЯТОІЦЮІ древнього города. МИТРОПО.1Jит 
Филарет підніс ЙОМУ пиеульку батЬІ\ОВУ, і Александр одповів Фила
рету: "Цю писульку писав :мій батько l\Iикола, а не я". І позичка 
:Jаілась. Із царського кабінету да.Ш БРIlЛШПОВПЙ орден сп. Андрея 
неРВО3іванного 3 брилянтовою звіздою :митропо.нпу-Филарету, і )lИтру 
l\азначею Лruври, отцу Ігнатію. Де свята правда і )ШЛОСТl, '?! 

J'('пер ІВ нсдикій Росії люд в ПІІІЦ('ті і ГO:lOдi~ ЧОГО б Ht' ВЗЯТН 
3 церквей і ~ІанаС'fирів непотрібного З0.'lота, що .1Jежить без діла в 
ризницях церковних, і одвернути народ православний на щаС.1Іиве 
і мирне життя, здоров'.я й снасеніє і ~B уеьому добрий поступ',J Іетен
нїї поклонники Богу: духом і істинною; і Бог живе не в рукотворен·· 
них хмарах, ні в З0лоті і сріблі, а в добрім серці. 

* * ... 
n сентябрі місяці 1857 РОКУ ПРИЙШОВ папір із Святійшого Синода 

до митрополита Филарета: "вибрати ієродиякона для АтенсЬІ\ОЇ по
('().lIМ'!)КОЇ церкви, КОТРИЙ би при гарнім образованню і добрій l\lOpaJlb
ності був образцем для С.1Jладського духовенства". І додя шrа.Ш на 
мене. Така моя доля! 

Н виїхав із І{иєва ноября 12, 1857 року, приїхав в Атени ноября 
18. :Митрополит Филарет вмер декабря 21. Якби він вмер lІерше. 
ЧЮІ .я виїхав із І{иєва., я пропав 6и в тяжкій праці в іспраВlІте.lьнім 
манастирі, а може б запива·в би горе, бо я вже .1Узив віру в .lиЦt'
)Ііріє чернецького життя. :Може начав би очі випікати лщемірам, а 
вони зрадили би мене. Таке моє щастя! 

В Атенах аттична сіль ПОСО.'Іила )Іене ,10брс на ПВР('Ь l\IЇЙ вік. 
а став учитися грецькій мові і думати по-фі.lОСОфСЬКИ. n f.,l,I1H день 
я :МОЛИіВСЯ Богові в храмі Юпітера Олимпійського, в другий В храмі 
Мі нерви, в третій в храмі Партенон, або Тезея. Так чпма.1JО було для 
мене ЧОМУ учитися, що я часу не :мав ні на Я1\і другі перебrН:J.і. 
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ДО ЮШІПХ нанотців в Мlt.:ll я не БУIВ ДУJІ';(' ВХОЖІІЙ. Ike СіРIІДКО 
Ciy~IO мені, що вони роби.;ш. llони дуже пиди, до н'янства, цілі ночі 
гршш в каРТІІ за IIУНllIа~ш, я не ~IaIB з НІІМІІ утіХІІ .. 

Раз в AKpOIIO.;liCY Я чрртав в Ерихтеї; ІЮ МОїЙ РОСЇЙl:Іll\.іЙ одежі, 
ЧУЖИЙ ЧО~ІОвік привітав )Іене 110 РОt'ЇЙl:I»І\ЇЙ мові. То бу;в д. ДаШl;10В 
із Одеl:И. Він їхав в АНГ.lію заКУJlИТИ угіль ДJШ одееького статl\.ОВОГО 
товариства. l\Іп ІІознакоми.шсь .. Н ему вияснив, що я вже зна,в об 
АКРОllолісі. і попрохав його ДО себе на врчір-чаЙ. 13 моїй станції .він 
зобачив на ('толі І\О:НШО;І. По.1ИРНУЮ 3візду і другі видання .'Іондон
СІ)КОЇ вільної друкарні, і ('казав мені, що він вже :шайомий а ГppцeHO~ 
і Огаревим, і обіцяв('н мати розмову з НИl\Ш ПРО мене. Таким ШЛЯХОМ 
я зійшовся 3 JІОНДОн(~IIІ~ОIO пропові;lДЮ і після писав Ї)І дещо од сеБР. 

Наша посольська цррків l\Ia.'la невеликий огород. на річці ЕлЇt'
tOC~ і д;ш міцностп n тіді. lІід ЮНІінною гор()lО, Я І\ОШШ дпа ІЮІШ 11('

черу, і так івелику. що як ('кінчив, ('І\JШІ"Ш ЩНlптелів на обід. ](е по
ставив 12 стільців. 

1860 року фе.враля 2, вранці. шпіони піИ:\НIЛІІ мрне на гарячім 
учинку: я впустив в ДЇрІ\У ПОШТИ ЛІІСТ дО Лондона. І в південь рос Ні
СЬІШЙ посланник в Атенах. Александр ПеТРОRИЧ Озеров. приїхав до 
моєї станції в кареті і попрохав мене на обід, на ста ток "Pyca.ТJKY". 
Я~ не чувши нічого 3JlOfO, поїхав 3 ним; і на ('Татку він 71;ап мені в 
руки папір, що я арештант і повинен їхати в Р()сію. 

Я поїхав до Ь'онпантинополя~ де р()сійеькиtl консул ЧеРНЯfJВ по
('адив мене 71;0 К()ЗIl 3 п'яницями і з.l0дішlИ 1)()('іЯНal\lИ-БОГОМОЛI1ПШIИ 
чекати етатка "Олег". Д.1Я О,l,правкп в Росію і кричав мені: .,1\[0011-
чать! не разсуждать! я обяззн ОТПРЗВИТl) пас 11 І'оеію! не раЗСУіIЩЗТl,! 
он обязан отправить вас в Росію с первы�M паРОХО,l,Оl\1 !"~ - (і() я 1\I0.1llB 
його, що мені 71;уже чадно в тюрмі од ТУІ){'ЦІ)К()ГО 1\ШНГ~l,1IУ. n февра~lі 
Ішмінні стіни БУЛIІ ДУіке сирj. 

,.Русалка." ЙІШІа до І{онетаНТИНОПОJlЯ 12 днів, а пошта ЙJІ;{' і;} 
Атен 36 годин. l\Iої родаки-втікачі в Атенах, Лазаренко, Поповиченко, 
Солнцев і другі звіСТИJlИ наших родаКЇlв-втікачів в І{онстантинополі, 
і ці зробили все, щоб визволити мене із московської 71;ержаВІІ. І JI 
втік із тюрми в І\'()н('таНТИНОПОJі февра~1Я 16, 1860 РОІ\у. і приїхав 
в .10H,l,()H марта 4. 

Втік на вічнv і ('вяту волю Іюзакувати на ввее[) 1\ІіП вік! СJIaВЗ 
Вогу! .. . 

. в Лондоні я 71;авав уроки росНіського язика грекам, котрі l\ШЮТlI 
Іюмерцію в О.л;ееі: працював класифікуючи нумізматику . .в Британ
СМЮМУ l\Iузеумі. і ще працюваlВ зецером в друкарні Л. Чернецкого. 

3 поляками в Лонд()ні l\ШЛО мав CTOCYHKiIB: я не любив їХ ПОСG
JJ:::JeHiB і галасу; вони дуже кричали. галаСу.вали, а я наровлю покійне 
життя. С'ЮIИЙ щирий мій 71;РУГ і товариш був Мартин Холод, гали
чанин. втікач 3 1831 року. Н з НIІ1\1 жив, і він БУіВ 1\IОЄЮ господинею. 
Н ОТРИ~lав скі.1ІІIКИ листів о.л; його, на нашій українській !\Іові, і всі 
їх }OїJ\P ша ную . 

. Апріля 5 1861 на Сіенкеті в Герцена, в ВР.ТJике наше свято ,.ОСІЮ
fiождепія креСТІIЯН" я був Ів козачці, а Огареву позичив l\ЮЮ священ
ничесм,у рясу і І\.;юбук. Д() мене з Огаревим підступив l\Iацціні і за
бачив Огарепа в рясі. ІПо це таке? Огарев вияснив йому. що я ко-
3аІ\ і ('nященН1Ш. і l\Jацпіні 071;повіп: "Нк РІПІ буде вільним 071; пап-
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ської у 1І})<lIВИ , ~lюерали зроблять мене папою і дадуть мені ШlllСЬКУ 
тіару". Ця розмова буда оглашена в італьянеьких чаСОПIl('(lХ, і я за
вше, як спіткався з другими іта.;ІЬЯНlІЯМИ. питаю їх: "Де )lій старий 
капелюх .~" 

.нк я втік в .;lондон, заетав там із Росії тіolНIКИ Герцена, ()гарева 
і Кельеієва. ПіС.J1Я мене приїхали Юрій ГОollИцин, Трубецький, До .. го
руков, Вас. Дубровин і другі. Рух піднявся в Росії, втікати на нодю 
в Лондон, і Гррцен став годоеити в "l{ШlOколі": куди ви йдетr, тут 
нема чого ,вам робити! . .. Між втікачами бу.1И ще: Иван Иванов, 
жінка Вас. !-;,еJ1ьсіЄова - llарвара ТИlfЮТСGвна, Теодор Лрвеетан, Вие. 
Данич, Михайло Михайловський. 

В мене було скільки грошей 0,1, видання "СТОГ';Н\lва" і 0,1, ;1,РУГIІХ 
праць, я Н3Іrяв кватиру, щоб наші втікачі ма.1И де спати, а не в по
Jlіції, де Дубровин по волі і по НеБОJ1і ходив спати, і щоб мали що 
пе·вне їсти. Н все таки жив з ХШlOдом, і тльки. бував з ними n нrділю. 
Во неділя є великий день для втікача. Він воркує, він не знає, що 
це і як спіткалось з ним! Як дівчина, піС.J1Я першої ночі малженС'лва, 
не знає, що робити з ('обою. В будrнь віп вбитий працею, а в неділю 
оживає в нього все: жаль, здість, надія і віра. І щоб забутися .. він 
БРз розуму ввесь L'ів,ій тижньовий заробіток тратить, або на горіВI\У, 
або на що зліще, і зостається без грошей вмирати з голоду, і тут вееь 
характер втікача гибне. 

у нас в неділю були: поучrння, тrатри - в нашій :хаті, до ('амої 
ночі. і УТОМоІ'Іені! вееілдям, 1\ІИ Йш.Ш чрсно спати, щоб буть ?ІlіЦНIІМИ для 
праці на другий тиждень. В TaKi~11 товари('тві ОШР.lемоняниЙ од ГОНl)би 
втікач приходить до панте.1ИІtу, що 3 ним зробилось: як водя БОjJ\:t 
nИПХНУ.1а його на цю дорогу, зостаВIПИ всі святощі - батька-)штку 
на .віки, щоб на волі,на чужині працювати для ВО0l1і свого народу ;І,ома. 
Він смиренно повинен f'лухати вітрі,в на цій святій дорозі, що воля 
Господня приве:Іа його. І ту виродиться і в нас Мацціні і ГарібаJlllді. 

n нашім общежитії князь Николай Платонович Труuецький був 
lсуха.рем, другі працю.вали, де роботу знаходили, і два-три із цього 
товариства працювали в друкарні .1. Чернецкого. Всього бу.lО по
трібно для життя п'ять ЗЛОТИХ в тиждень, або 75 копійок. Страва була 
проста, ба здорова: борщ, каша, ку.1іш. Герцен був напротив Ц1)ОГО, 
він не ~OTiB, щоб 1\ІИ були в Лондоні. Ба, ми fiY.lIl заДОВОЛI)неllllі, бо 
ма.1И добре виховання, і тоді буде ~liЦHЇt'TЬ на всі неВ::JГО,l,П. 

Грошей не стало - і вівці розбреЛИСI) на Їіl,У вівкам. 
В августі 1861 року .вихір зні)lався в Греції протів ІЮРО;ІН 01'

тона, і як я любив греків і більше часу мого в Лондоні ма;в діло 3 гре
ювш - в моїм серці закипіла крів. Я був жвавий, МОДОдИЙ Х.1ОПЧIШ. 
і поїхав назад в Грецію, на свято MaKKaBeїIВ. 

Де моя доля спіткала мене матИ, знаємство з грекаМIІ, вонп ааВІІІР 
поважали мене і давали мені по;вне страННО.lюбіє. 

Виїхавши із Лондона сентября І, 1861 року, на караб0l1і грецькім 
('в. Миколи, де капітаном був l\Iикода Креізіс, я приїхав на виспу Сіру 
(місто ГеР:МУПО.1іс) сентября 20. 

Для гонимого дуже добре мати гроші в Jtишені, на вслкиft час. 
Як я приїхав на Сіру, мій щирий приятель, професор Перідіс просив 
мене читати проби в його ,виданні латино-грецького лексікона. j я 
працюваіВ з ним до декабря 9. Як я був на Сірі, в той час н Росії 
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ОГ~Іаша.J]JI, що ЗЛО,l1fi ГончаРt'НlЮ розuиває церкви на YI~paїHi. 187~ 
року Е. І{араУJIОН в Сан-Франціско одібрав лист од свого брата із 
Одеси: як це ЩНІХОДИТЬСЯ, що Гонча.ренко ОlIИНИВСН в Сан-Фрап
ціско? В Роt:ії оглншн.'ш. що Гончаренка за злодійс'DВО і розбої, в 
спілці з ДуБРОВИНЮІ, ноt:адп:ш в Петербурзі. в кріпості ! . .. Нонбрн 
18 1857 року. ЛІ, я ('ів в Од(>('і на паРОХО;J; "ХерсонеЦІ/' їхати в Атрн\[, 
моя нога ніколи не БУ~Іа бі.1І.1lIР вросійСЬБій деРЖ(lві ... 

Декабря 9, 1861 РОІ\У, я виїхав із Сіри /І:О Смирни. В ('мирні 
lІО~[ЛlШ зібралпt:l. і задали обі,l дл-я :мене. 

Генваря 9, 1862 РОlіУ, я приїхав на АТОНСI.ку гору, зобачитиеfI 
з моїм ДЯДЬКОМ ДимитріС:\'І (ОТЦ(>l\І ДоремиДонтом) Богуном, ІІосеJІИВ
шимся на келії святин Трійці. при Ставроникиті. недалеко од Іlвер
еЬІЮГО :манаетиря. l\Iій дядько Д. ];огун, із КИЇВСI>IШХ старожидів. буз 
народсвцем з 1848 РОІ\У. втіІ\ 0,1 арrппу 1~ Італію, жив у Ненеції і пі:J: 
старість літ, перебрався на Атонс[.!,.у гору іІіУПИВ малею.киЙ хутір 
(Іtелію ОВ. Трійні). ІЦр В Лондоні я порішпв поїхати на АтонсЬІ,У 
гору і ПРИЙНЯТИ РУКОПО~lОженіr. во t'ВЯІЦЄ'ННИlШ -- Я ма.в ПСRНЄ' нраВ(І 
на це, бо скінчи.в КУРС сонершенпого богослова. Генва.ря 25, 1862 
року ЄШІСІ\ОП :Мелетій ЛОВЦУ на І\ореї РУКОПОЛОЖИВ :мепе во свящЄ'н
НІша і дав :мені гра:мзту. :МОЄ РУКОПО.1JOженіє во евященника заIlисано 
в протаті КореЙСI.кім і в СтаВРОНJшитеькім :манпс.тирі на Атоні. Не
забаРО~1 бу.'!а Паска, і :мені хоті.l0СЬ їхати в Ісрусалим, що б почути 
щонеБУДІ) про :Київ і моїх рідш[\:, Н ниїхав 0;1 ДПі'l;I.Юl Богуна із Атон
('т.кої гори марта 18 ДО Ієруса~ппш. 

Апріля 26 прпїхан 'в Іl:русаJШІ. При р.осіtkl.кіЙ місії бу,в ісро
дІанах ЕВІШРПій. українець, із БПGво-Печерської Лаври, :мій щирий 
товариш. Він огласив мій приїзд~ і зібрали поважний обід для MeНt\ 
Це зроБИJОl'Ь звісно російському ЄПИСКОПУ І{иприяну, і рос:Ні.сJ.IШЙ 
консул задумав схватать :мене. щоб одпраіВИТЬ в Росію. ІД0 мені ро
бити? АрештаНТШI їхати в Росію! ПЕврОНі всю вагу і протекцію 
:мають реКОl\н'ндації; і ще в Лондоні п мав переПИСІ~У з князе~1 IBaHO~I 
ГагаРИНИl\l. ієзуіТОl\l в Парижі, він написав мені лист рекомендуючий 
в Сіру, ЯІ~ЩО зле росіяни захочуть робити 30 :МНОЮ на Веході, то ЙТІІ 
з його реІшмендаціЯl\lП тудп і ТУJ;П. n моїй І,ишені був лиет ДО ІШТО
лицького патріарха в Ісруеалимі, евятійшог() Валерги. Н втік в його 
бу,1J,ИНОК і він дав "мені всю протеІщію. 

В той час бу.'ІО 15 булгареьких ,'І;ітей на ЛиваНСЬІШХ горах в IIIКО.lі 
ісзуітів, в Газирі. І князь о. Гагарпн. поки зібра,вся із Парижу їхати 
на ЛиваНСl>l~і гори. учити ЦИХ діт('й, просип :мене учити їх, поки віп 
не приїдЄ'. І я ПРИЙНЯВ цю увагу. 

:Мая 8 приїхпв в Газир, на ЛІшпнеькі гори, де були 15 цих БУ.;l
гареьких дітrЙ. Тут я був ДУjlіе ('покійний. Ієзуіти не турбували мене 
прозелітпзмшr. Я :все l\ШIВ дЛЯ доброго життя, поки не приїхав о. Гага
рин із Парижу. Н ДР}1jlmпея моєї прпвоелавної віри, в котрій я }10-
jl,І1вея і взріс. 

О. Гагарин приїхав із Парпжу, і октября 16 я оетавив Ливпн
CbIti гори. ІІутешеств)~вав по ПП.1естпні, і ноября 5 приїхав .в АлеІ~
саНJ~рію. Єгипет. Я знав, що тут було ЧИl\ШЛО втікачів із царства 
російемшго, щоб організувати товариство для спілки іВИХОДЦЯl\l. Я l\lan 
РРІ\ОЩ'Н,'~ацію до Sir Samuel Baker в А.'ІеІ\еандрil, і через його даеку 
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JJ ОДlUрав l\It'ІШіПННН в SCUtCll Sc11oo1 yard, і Ч~Р('3 йогu 3ІІаЄМОСТЬ 
:1 порядніщшш аНГЛІI\.ЮШ в А:lеl\('андрії. 

Sil' Samuel Baker збудува,в Д.ІЯ l\1f'He на етанції за.'lіЗIIОЇ дuроги 
в І\аіро невеЛІІШЙ скдешп~, Дl' я ІІрU,l,іШi.l,В ,1,:Ш ангдш,ів, lIереї3jl~аю
ЧИХ во Вехідну Індію: КНИЖЩІІ, газеТІІ, lIapaeO~Ii, l\lЄ'ДИШШУ і проч. Ап
гліЙСJ,J\е біб.'lійське товариствu в Алек('аН;l.рії ;~a~1U :м('ні скі.'ІЬКИ сотень 
сванп'лitJ. росіЙСМіОГО друку в .ІOJцоні. }l Їх ІІІнца,вап ПРУДІЮ, бuго
l\ІОJIЬЦЯМ рuсіянам, ЇДУЧИМ на Синайсм\у гору. Це не Оtталось тайною, 
що ЯКИЙСЬ росіянин НрО,1,ас фраНК-l\ШСuнtЬІ\і евангелія росіянам-БОf()
l\ІОЛЬЦЯl\l. ГоеіЙСllКИЙ КОНСУд, ІІО.:1ЯІ\ ЛаГОВСlllшfi, дав гроші іОНt'МШl\IУ 
греку, настрашити мене, щоб я покинув tК:Jеп на станції. Февраля 22 
1863 рОІ,У в 3 годині після обіду, ЧО:lOвіl\ ПрlІЙШОВ до мене, І\УПИ.в еван
геліє, вирвав листа. вдарив ШIJІЯТУРІШl\Ш мене в твар і всунув Hi~i; 
В 1\1010 ГРУДІІ. Н вмлів і впав на зе)IЛЮ, І10.1іціянт арештува,в розбійника; 
]~ моїй груді він трошки зачепив тіло 1\Іое. В суді rpel\ признався. що 
російtllКПЙ !\ОЮ'УJI дав йому гроші напраПШТIІ м('не, щоб я НОКИНУВ 
склен і втік із Александрії. Ба я все таки торгував в моїм скдепу: 
11 ніКО.'1ІІ .в :моїм віку не жив жебраННЮІ. 

АНГ.iJІІБЮІ я даВaJJ БЩПИ готrлю, тршшпого в A~lelicaHДpiї Mo:i~1 
;JСМJІЛКОМ 1:1 Таганрога ('тефаном ТИфИНClВІІМ зі старою матір'ю. ГотеЛІ) 
був ШІЩОГО lіДЯСУ. В нім в кожну суботу ввечері наші виходці укра
І'нці збирались і РОЗl\ЮШIЯЮI про ('ніл БУ і КОХаІШЯ між собою. В той 
час в Александрії був шановний наш втітшч ДОБТОР медицини Онуфрій 
йениш, із Поділля. високо знаний доктор на Bcxo;~i: за тим Іван 1\[а-т
вів.в із І~иєва, що втік із Николаєвського острога на Прчерській; зро
UIlВШИ дipK~' Н піні. спуrтпвсп в іюні ] 857 р., і я ще в l\пев1 дивився на 
ту дірку. Він був ЧИНОВНИКОМ в губернаторськіїІ Банцr.1ЯРії в Києві 
і зарізаіВ ісромонаха l\lпхаі'іло.ВСIІІ\ОГО :\Іанастпрп. піfil\ІаВШИ ЙОГО на 
гарячім УЧИНКУ з своею дівчиною. І ще других чпма.'1О із Україин 
в ТОЙ час l\Iешкало Ів А.lf'к{'андрії. l\lп зроБИ.il1l міцнр братерс'J1ВО. В 
міністерстві внутрішніх діл і в святіщім С'ПНО,l,і .іlеjlШТЬ шшір, напи
саний KOHeYJIO:\1 .lаговським, що я трпмав в Александрії .,КОРЧl\1У з 
;~івчаТЮI1l", 3 першої ночі до опатної я jlШВ У дворі Sir 5аmпе] 
I~aker. 

ПrреЗШlував я в АдеІісандрії. - [,0 :мое ЗJ;ОРОВ'Я б~·.·ІО ,1.yjliC е.1аб(', 
--- і УІ\ріIIllВ{'Я. а вееною одібрав лнет o;~ моїх друзів іа Атен, що до
брий чае для мене їхати туди: росіяни ПР зачrН:IЯТl, l\1CHr, ()О ГРСІ\Н 
мене зроб.іIЯТІ}8граждаНИНОl\I Атf'нсыIюІ •. 

Апріля 23 я виїхав із АлеІ\сандрії 11:0 Атрн. АРХІІGШІСІ.ОП грецишfi 
Амфилохій дав мрні ЛІН'Т. щО все jlШТТЛ мое '8 А:lеІісандрії було переJ; 
його очима, і він свідком мого поведення ТЮ!. Я шаную той ЛИСТ. ПО 
дорозі я вступив на виспу Пат)IОС, ПЮlOЛIПIСЯ в ІШНОВії св. Івана 
Богослова. і приїхав до Атен l\ІаП 1 1863 року. На моє щаетп, в Ате
нах, на місто поелаННІша А. П. Озерова. І\ОТРОГО БНЯЗЬ Горчаков 
нрревів в ШваЙцарію. був послаННИКО)1 граф Б.1У;1,0В, БОТРИЙ .в мій 
час в Лондоні був першим Cf'KpeTape:'l[ при ПОСОЛІ,стві. Пін зна,в ~ЮС 
1І0недепня в Лондоні. 

Други мої греки офіру.вали мені шановне місце в Пенделікосі -
гостеприіl\ПЦПБа туристів. Іюніл 6 ВПШНУВnЛП )rрпе АТСНШШПШІ. ('кпт 
n Атенах! 
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II lIСIІДР.іІіІ\оеі 'ІїН'ТО бу,ва~1И обіди ;l,lІШlOматичних .ш,д.~Й, і І'риф 
Влудов завше розмовляв 30 мною lю-роеійеЬІШ: як }lені jlшвеТІ,СЯ в 
Пенделікосі і про мое лондонське іJШТТЯ. Мая 15 1861 рОІ'У нриїхаJlIІ 
із Росії до Атен два учених: даманський і Пrрцо.в. 'іх потріба БУJlа 
ПІУЮ1ТИ остаТІШ елов'янем{ого e~leMeHTY в l\[ореї, і І10сланНІШ ВJIУДОН 
ПРОСИВ мене путешеСТВу.вати 3 ними по Греції, бо вони не 3HaJIII грс
ЦІ»ІШЇ 1\ІОВИ, ДJЯ вивчення їх цілей, що я і зробив. 

П Jlондоні я розмовляв з ОгареВIПI і опісля СIІIІСУН<1Н(',н :з В~шу
ніним і Огаревим, що потрібно :за.lОЖИТЬ росjйсЬІ~У друкарню і мінне 
ТОШlРИС1іВО в C'ah-ФранціСІЮ. Ва! я зпчепивея. бо бачив на Вllспах 
ГРСЦЬІ~их і в різних MkTax Неходу С.lIободу НjШЮГО .'ІІОДУ, нтіІШlOfО ОД 
l1ареишї держави, щоб мати :знання, чи можуп) бути на ЧУ~Юfні наші 
віJlьві слободи. 

* * ... 

()l'Т.ІІбр.н 18 1861 року я виїхав із Атен до СМИРНІІ еllіткати ()ое
тонеький барк Yarington, ШІИвучий до Америки. І приїхав в Бостон 
генваря 1 1865 року (н. ет.). Н мав зі ('обою 35 реІюмендацій до 
норядних людей ІВ Америці. 

Елладський консул в Нью-Гfорці кір. Дпяитрій Вотаесі IІрПЙШШ 
мене щиро, бо греки страннолюбивий на.род. Генваря 6 н. (~T., по 
православному декабря 25, в свято Родин Христа, в хаті І\ір. Бота ('.с, і 
(,дправлена мною перша православна служба на навій :землі. ~Ioї пн
рафіяни були ГРСІ{И, всі - добрі мої приятелі. 

3 моїми реко:мендаціями до священства ЄIlИСІшна.1l)НОЇ Цf'IН\ВИ, 
мені дали учити грецькому язику богословських студентів в St .• Tohn's 
8chool. П знаю прапю гравірувати на металах і різьбу ва дерепі. 
Думав: трошк.и :зі школи і трошки 3 !lIОГО рукоділля. і буду !ІНІТИ ЧИМ 
жити, а службу Д.1П моїх парафіян греІ,іn правити І\ОіІ\НУ неділю бrз 
налогу. 

Як зроБИЛОСI) :звісно ІЗ New York Herald, що я даю УРОІШ lІО
грецьки, прийшов на мою станцію російський ltoнсул барон Остен
Сакен і згодився 30 мною учити його по-грецьки. Я його вЧИв ЯІ~ 
Father Aga.pius, а не як Гончаренко. Він подумав, що я із ~ІОло
J,іЖі грецької, що УЧИТlJся ІВ Росії, і знаю російську моnу. Піrля, ЯІ~ 
J.ізнались в Росії, що я той еа~IИЙ. що втік R Лондон, ПРИЮlзали д. Ос
трн-Сакену гонити ~PHP. Пів ПОJI,ав в ОJI,пуск в Европу. щоб не робпти 
гидке діло проти.в менр. Я читав в часописях, що n 18!)1 року б.'ШГО
родний чоловік Остен-С'rшrн І1ОІіінчив іl\ІПТП - ззrтрі.lпвrп OJI, ,1,УХОТIІ 
російського повітря. 

В фепралі місяці. ІІа вечері в GIJПСКОШl Поттера, ЄІІПrкаЛ)ІІОЇ 
щ}рьwи, було ЧИ)Нl.1l0 свпщенпва цієї цеРІ\БИ. Вони РО:ЗІ,азали мені, 
що як російський фліт був У Нью-ПеРці 1864 р. свяшенство єписк.о
пальної церкви схотіло мати з ними приязнь, а.'1е ці останні ЗГИДИ.1lиtl, 
ними, кажучи: "а єретиками ми HP 1\Іоже1\l0 знатись". То пита.1lИСfJ 
!lІене: ~,Ha якій I1iJI,CTani 1Ш. пршвославні, називаєте нас єретиками? 
По яким ІШНОНЮI?" П Ї!ll одповідап, що ніяких вселенських соборіn 
не було 3 часу будування вашої церкви, щоб ми мали рацію називати 
вас єретиками. В вашій црркві ;\ЮЖШ'І НП~І МОЛИТПСЯ'. і ва;\1 l\южна 
:з нами. Так я їм одповів. 
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ЕШН:І\ОІІ Поттер, CBoї~I :ШСТ(Ш ,'~O .мене, офірував мені його црр
l\ів ДЛЯ С.ilУjlіUИ 110 lIраво<':~швнолу ouxo/l,Y. І я не Ol~)ІОІШВ, бо бачнв 
в цій службі l\ІеjІідународне братство. 

Марта:! н. ст. 1865 РOl~у, n іlень возшеС'lшіп на преСТО.'І царя А.1еІ,
<.:апдра 11, п (ЦСJIУЖПll II Нью-Норці, в Tl'inity CI1Ul'cll, 26tl1 Street, 
нашу IIl)(IБО(':Іавну літургію, ІІрО що oy~1O lІ1Ісапо в часоппеях по Сlвіту. 
За МОЮ С~IУjl\бу я не .взяв ніякої ІІлатп, бо ДПВІШСЛ, що це зопсує МОЮ 
репутапію в Америці. На ДРУГИЙ деНі. УЧІІВ в )10ЇЙ ШБО.'Іі і працював 
І'lщ!вируваННЯl\l па. !\ІОС ~І\ПТТЯ. 

Право('лавні ХРИСТИЯНИ в НI.ю-Орлеапсі ПОКЛII~аДІІ мене навідати 
їх і uнріJJЯ 1 я :виїха,в із Нью-Норка ДО їх. Там охрестив 50 дітей, 
сповідаlВ і Ilрпчащав. в.'ШГОCJIOВІIn l\1Їt'це на праВОс.lавну цеРІ\ів. І\отра 
була збудована і за.~ІrjІШТЬ од па.тріярха констаНТІШОІІО.1ЬСЬІ\ОГО. Мая 1 
.п нернужя до HMO-НОРІ,а. Мої парафіяпп pa;l,i БУЛ1І зобачпти :менс, 
і. :шєдне :мої НШО:Іярі. 

:Ман 13 вранці, о l~('еятій ГО;lині, я СИДjl\У В юшцелярії консула 
Ііір. Бота('('і. і читаєм 3 ІОВІ венеціПНСIlI\У чаСОIlIН'І •. llХО;11ІТI) товr.тиіl, 
дьогтянпїІ ч.о;lOвік і дає С.Бою ІШрТУ ІІІн'арю консула. Сей підніс її до 
])ота('.('ї:: "Гусекій ПОСJlанниК!. Варон'Ь СтеЮ:'JII/'. "Чого хоче ця свиня 
ОД мене? п Шlrрше його бач~'!" (ГреКIІ IшзиваЮТІ. J~t.оггяних ні:\щіп 
.. евишвш" ). 

І{онеул (")ота('('і нішов 3 роеійеЬБШІ I10C~HIНIJIII~O)l в 1І0таснну ко

J\lOPY, і т(l!IІ МОЯ ('lІі.іl1іа 3 Г!Н'J\аl\Ш ('І~іНЧШJaСЬ. 
Мая 18, ів канцедярії Ботассі, грекп Hb�o-йорI\сыtіi зїЙШ.1lIСЬ на 

('Шlсдріон. і барон Стеl.ЄДI. був пре3JIдеНТШI. СТСБr:lЬ завірав греків, 
що росїй('].І\(' правптrдм''Гвс дасть гроші на БУrlування цсркви В І1ыо
І10рці ЇІ (':вященнпкн, ті~IЬКИ щоб не ма.іШ ніякої епі.ши з Агапієм Гон
чаренком. ()о він ворог Росії. ГреІШ 1І0віРИ:ІИ його ooiЦHHKa~l, росш
ПJіІІЙ СПНО,'~ дав їм 1І0llа німцп - Fat11er Nic1101as Пjеrгіпg~ }\ОТІІПЙ 
11(' 31Ш.Б ні рос.ійСJ.I~ої, ні гpeЦI>I~OЇ МОВІІ. І греБИ ('l\lія.1П('.І. над ним. 
Для чого вся ця КРІрдія? Російеька церків II Нью-йорці, 591 Second 
Avenue, fiУЛі) про;~ана шеРllфОl\I, і там т('пер чобітниti склен. А я Ш'Р 
таки З0стався в ПСРІ;ОППій історії: ,.Аг:шїй І'ончареш\о, псрвпli ТIprl'
ВlІтеrПраво('лапно-l\:\то.шче('ької Церквп вАмериці". 

n той час .Б НИО-НОРІ~('и~ім Ві6.1ifiніл Товаристві впдавалаСI. 
араБСЬІ\а ВїUлїя, і так як я знав друкарство і вс.хідні МОВИ, то ГОСПО
дар теї праці Уап Dyke. ЗЮIІВIlШЙ мене із Бейрута. ;щв мені пращо 
в вид.tlнні арабської ПїU.'Іії. В той ~I\(' час прпїхав ДРУГlIЙ ДОUРОіl,ій 
3 І,онстаНТIІНОПОЛЯ, ЛОНГ, l~рук~'ватп цеРІ\овно-е:ІОП'ян('ький Новий 
і3авіт. І віп даlВ мені щр працю llрll СЛОВ'ЯНСl>l\іJ\l ДРУІ\У. І Я мав :111-

і~оволі роботи для мого певного життя. 
В буп дуже ОДИНОКИЙ на чужій землі. Ні 3 КІПІ щирого сдова роз

l\IОВИТIІ. І R серці все чув, щоб поступувати на дорозі людства і БУТІІ 
чеСЮ1l\1 І1реСlвитером. Апостол Павло пише к Тимотею: "Подобаст 
СШІСІ\ОПУ быти ціJюмудренну и С.Бяту. 11 едпньІЯ жеНЬІ мужу". 1110[, 
бути l\ІіЦlПll\I в добродітелі, я взяв піДl\lОГУ - жінку, сентября 28. 
1865 РОІ\у, уродженную в Филаде.lJЬфії, од іП1JИІНСЬБІІХ родптелів. іі 
і)І'я АІІ)іпа Citti. !Ірацп її батька: CI\JIi1JI, іта:П.ЯНСhIШГО ираl\fОРУ р, 
ФюшдеJІЬфії. Їх хата була заходом ДЛЯ De Rпdіо, товариша Oтsini, 
А \'ezzann, Garibaldi і других патріотіlВ. І мій певний ТОRариm був 
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ддя мене вірною і'астаIlОIO. ІНд U~ШГUt:~IОВ('ПIIЯ я відійшов не lIонів
еьке, а гражданське, Судді городського в Нью-Иорській Думі. 

Чимало було в Нью-йорці ПРОТИВ )Іене гоненій од мо<.:конс,ькнх 
шатанів, в моїх працях, ба вонп )13.10 кепства УЧИНИЛИ )Іені: я був 
робітник, і знав МОЮ працю. 

Зібравши гроші, із моєї праці, я купив росіЙСllКИЙ шрифт, і .ви
їхав із Нью-Порка до Сан-Франціско, оснувати роеїйс[)ку друкарню, 
щоб сибірЯІШ слуха.~и, черf'3 Тихий OI~f'aH, пільну і тпху l/існю із віль
ної АмrрИІШ. ІНс IllКО.1Ярf:'М, Ш~ Я УЧІІВ('Я географії, н ДИНПВ('я на архи
пелаги російської Америки, як на аРХlІвелаГIІ гpeцыі.. І Tf'Bep бачу. 
що виспи Аляски виродять 3 часом !Великих моряків - як грrци;:і 
ВИСІІП. Дай Ti.llJKII, Божr~ алеУТЮI BO.110 і науку. 110 натурі впни розумні 
і добрі, вонп ж нюпі крівні. 

Октября 18, 1867 року, як росііkмшti !}І.1ІаІ' С[IУ('І,а~ш внна і })f'('
llуб.:lікаНСllкиfi ІІі,'l.ні)Ш.lII на !Верх, ІіНЯГИНЯ ~Іак('ютопа, їі\інка n('тат
нього російського гуОсрнатора в Алясці, обml.lіла і ввала па ае){.'IЮ. 
- це було .:llще)lірство. А хто обікрадав наших людей в А~lЯсці і 
аукціонерів в Гоеії? - ЧИ не губернатори Аляски 30 с.вої:ми ЧИНОВ
І-шками? Чи тащ ЧIl СЯJ\ - Аляска з'r.дналась з великою ре<.:публікою, 
і русо-американці. хто мав хату: "в СІВОЇЙ хаті своя правда і сила, 
і ВОJ1Я", зkта.1Ш'I) на своїй 3f')I.li, де ЇХ баП)КІІ ЖШlll. Тільки бро.дяги, 
російські ЧИНОВНИІШ - їм не по нутру було йти до праці, - ІІоїхади 
п Росію, або в. Сибір, і опісля каялись. 

В ноябрі 1867 РОКУ в МОЮ ;'1.рукарню lІаЙш.lО ЧlІма.lО людей із 
Аляски, розмов.'1ЯЮЧИХ по-росіЙськи. Частина креолів - дітей ви
ходців із Сибіру або Госії, ІВОНИ JюбюlИ свою землю, де родились і роз
І\азували мені, що там може бути, де золото лежить, де еріБJlО. де ву
гіль, де другі ба.гатства. П це все слухав і оглашав в ріжних видан
нях. І це мое знання Аляски зробило мене звісним меж людьми зна
ХОДЧІiJВИМИ. І до. І'ьnго часу чимало .'1юдеЙ дякує :мені за ~ІОЮ науку, 
j прозивають )Іене Alaska-man (алясканський чодовік). 

Вкласти капітал для приходу - потрібно знати діло., а русо
Юlериканці зна.'111 це все. І я їм часто промовля:в: .,брати, терпіте -
будете отаманюш над каліталом" : і .вони, щиро працюючи для других, 
~:робили певне до(jро j Д.1Я себе. Н не ворог чесного добра: "ХТО дпає 
- той і має". 

Губернатор Аляски Свінефор;'1.. путешееТВУЮЧІІ в 1885 POIty по 
вдастній йому губернії. писав І\ОНГресу в ВашіНfтоні, "що він бачив 
R Алясці народ, їх життя в хаті і надворі. дуже порядне і в веJlикій 
різниці од других на.родів". А комісіонер Д3lвсон бачив алясканеІ,КИХ 
.1юдеЙ "дуже цікавих до просвіти і поступу ІВ на.уці і життю". 

Браття :моравські із Пенсиль.ванії. міста Витлеєм. збудували шкоду 
Д.'ІЯ pyco-американцiJв, що коштує 5,000 долярів~ і назва.lIl )Іісто llит
.1eeM, на річці Нушагак. 

Багатого :миліонера ВандерUп.1ТП .10чка зобачила ЛЮJ,ей в А~lяеці 
і .взяла на свій кошт для науки в Филадельфію п'ять хлопчиків і п'ять 
діВОЧCJt, щоб опісля вернулись додому для просвіти С.ВОЄЇ сторони. І ще 
дала на шкоди 50,000 до.lІярів. 

Скільки зробив добра інспектор шкіл в Алясці Шелдон іКпксон 
(Sheldon J ackson) - його добродійство вовіки не заОуте. 
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3 єдинеТ!lЮ~І російеької Америки до реСllуб.;lіІШ llрОЯВИ.lIIt:Ь чудні 
СТОСУНlШ в роді людськім, - людей, вроджених в деспотизмі, і вільних 
.,юдеЙ. КрешlИ були неnольника~ш н ча.си росїйсм\ого об.laдаНIІЯ, вОНИ 
3Шl.llИ вдин хліб од праці, вони ВИР()СЛИ в праці, (:;І,НО ВОНИ бачили -
російські чиновники обкрадали їх; а віЛI)ні ЛЮ,1J,И Америки чаще всього 
ЙШ.1И в спілку з креолпми. І скілько Я знпю Kpt'oJlin, що .в єдно літо 
робили бпгатетва, незrJ.Ви(',имі Нll все життя CBOr.! 

АмеРІшанські капіталісти. даваЕІпі радо Ilрацю КРСО:ШМ, не хо
Ti.lll давати )Іісця ддя праці, ні, на своїх ('татках. ні на с,воїх фабри
ках російським чиновникам, бо ВОНИ ІІРИВИКЛІ упраВ.lflПI. а не працю
вати, і дуже розкази робити. 

В цей чпе, марта іЮ, я читаю в ЮlеРИl\аІН~IJl\ій газеті реЗОJlюціRJ 
110 дуже ШlіlШШІУ проце('і в А.lясці. Не йде добре ;ця поступу нашого 
народу. 

На вш'"і СН. ПаIВ~Іа ГРШШJJ,СІІКНХ г}ншlt'fi :зіБР:lоіlOсrl 3.325 до.:шріn, 
вислати .в С. Петербург в місійСІІКУ І\(1СУ. Світ і темнота в Адяеці 
l,уж(' залежать од американських Чlllювшп~іР.. Добродій Вилдіяме, чи
новник фінансавого департаменту (Т(1~lОженний) на Вllспі св. Павла 
надивився на добрих адеутів. І я ШЦИВJI.вся В ~Іій довгий час, що 
сторож - добрий ЧО.10вік .в собі. завше ВО3.110бив адясканців. Добро
дій Виддіямс зробив процес, - не пі('~І3ТИ цих грош(\й В С. Петер
бург; народ трудящийся і бідний, Д.1Я чого ПОСИ.lати ці гроші на рос,ій
('llкі )IЇСії? Алеути не мають ніякого :І,і.1:І, фіШІЮ'()ВОГО :з РО('Їf:ю, Jучче 
поетроїти гарний шпитадь Д.JlЯ старих і слабих. 

~Іосковський ненаситний єпископ :Микода в Сан-Франціеко і по
('наННИІt nСflIlожирающої Росії в Вашін(тоні І{антакузен ПРОТt'СТУВНдИ. 
щоб одібрати ці гроші. Ба суд приговорmв: "Гроші на.lежать гра
;lі,l,ННЮІ ВИСПП СВ. Павда (citizens of thc United States), IІ.lСУТЮf, 
ї ЯК ВОНИ хочуть строїти шпиталь. нехай буде так". 

IПо TaI~C ГPO~IaДCЬKi гроші? П Пам ПОСЛ3,В кпшкку фінню'ового 
чиновника Вардмана про Адяску. Наше общежитійне КО:1ШІЬКС ]J.же
рело - гарно й чисто сохранидось на виспах в А.lясці. Вс яка робота 
громадська на~lt'ЖИТЬ громаді, з рівним поділом: ловити рибу, дрова 
рубати, хати строїти, дороги робити. звірів .1ОВИТИ - бобрів. аб() 
ROTЇB - не все НН.1't'жить до громади. ТИТrlР (таюн) ОГ.lЮІШr.: в П1КИЙ 
деНІ) на ПРО)lИСЛП - бобріlВ довити: і ші і1ужі повинні. бути готові 
3 водою j харчюш. Старійший і найбільше шановний кропить їх св. 
ВО;10Ю в човнах (байдарах) на БО;I\С ді.'ю; як ті.1ы�ш нема попа, і беil 
поп~ можна обійтись, - кажуть адеути. Вони П.lИВУТІІ на два-три 
тижні, і скільки придбають, бобрів пбо риби, продаЮТІJ і рівно РО:1-
діляють прихід. Стідьки КОЖНОМУ: старому, слабому і l\IЯ.:ЮМУ; сті.JlІІКИ 
на шкоду, на церІtів, Ю1 ШПIlталь, стільки в С. Перrбург на )Ііеії. 
r10бродію Вилліямсу ПОЮlзадось чудно. Д.1Я ЧОГО ці 3~325 до.lярів по
('идати в Росію на :місії, лучче збудувати гарний шпиталь. 

"Хоч код на голове теши, а х()х()л всегда хохол". - )ЮСRа.1і го
ворять. При цему і я. як хохол, все таки скажу, що )J()('I\a.li - Яlшйrь 
наВlженний ('кот, вони ще не людп, - дадеR() ()Д JIоде Й , 

В 1886 PORY ЄПИСІtОП всеросійськ()ї держави Вда;'l.имір пре;І,став 
в Сітці персд губернатором А. П. ОвінефОРДЮI j рОЗІ,ричавсл, по 

125 



pOl:Hkbl\O~IY 3ВІІчаlO: ., НІ; не UY;l;YTh наші НОШІ в нмеРИКНЮ'hКІІХ 
ШКОJIах УЧІ!ТІІ а~ІЯt:lі.анцін IIIH1BOt:JIallHOMY каТ(1ХИ3I1СУ, я не ІІО3ВОJlІО 
lІаШЮІ дітям ХОЮІТИ до ШІ\ШШ !" Губернатор, .1Ш раціонаЛhНИЙ ЧО.ю
пік, ОДІІовідує l�O-роаумному СПИt'І\ОПУ: "По конституції, в наШІІХ lIш,о
дах не учать ніЯІШЇ вірн ІіаТl:'Хll3Ш'У, а тіJIЬЬ\l1 ділу: ЩНlПІСТШ,И, Г('О
І'рафії, історії і ПРОЧ". t:ШН'ІіОIl П~ІаДИl\Iір накричав і Оt:таВt:Я в дур
нях. А подіція ГОНlпь дітей .в Нl\IерикаНt:ькі шкоди. 

ІДе Р03Юljl\У вам ЦНУ річ. В А.1нсці тенрр ЧИl\IaДО .веJIlШХ фабрш\, 
а о('сб:шво рпбних. ГоеІНцарі не люuдять нраздників (лінивства днів) 
l\Ю('I,Оlll'I,ІіОЇ віри, бо не IIt'YC роботу і робить марность в матерія.1і. 
НІ; І\Омнеіонер Наро;щої І1РОtвіПІ, Давсон був ІН), АJIеУТ('I,БIІХ ШН'ПНХ, 
в той чнl' незгода 'ВПЙШ.Іа ~Іеж ГО('ІІо:~арЯl\ІИ: і робітникюш із-за ІІраа
ДНlшіп. В н'ЯТУIO Суботу Вt'.lШ;ОГО 1І0ета "Похва.lа Бuгородпці" 3 ~ша
фиетом, ЩО вона 3<1ТОIlIl.1а ('Кlпі'в н Н(н·форі. АЛI:'У'f11 з IІротоіСРРl::\І 
l\ІаJIИ веJIИКУ проце('ію 110 IIJнн'пtні, Вl\юча.Ш в ~lOpe обра:з Rогоро;щці, 
(;ніва.1И, І\РПЧaJІИ, ЛІ\ ('lі:\;I:еIlі, щоб 1І0ТОП 11211І 1'1, в :ІІвшні п('і псганці. 
АмерикаНЦЯ~1 ГО('І10даРЮI ЦР Не нодобаЛОСІ), що ті оетаВШIIl ро
боту на ТіШУ HaBkH~' lll)()цРС і 10, і всни СКНрЖП.шеh J~оuродію Давсо
ну. Учгнпй чолспіІ\ НЩЮ;l:НОЇ просвіти вито.шував rОЗрlН1ВI a~lf'Y
таl\l: вп звете е('бе l\ОзаІ\і1ЮI і Н(' ЛОUІІте l\ЮСЮlлів, що вони вае 01;

радали, - це l\Iо('ковси\а .віра научас ваших llопів НрОЮlИнаТІІ ва
ших храбрих і славнпх предків." І а.lеути не виспіlВУЮТЬ бію)ше в 
цей дею) "Взбранной По('во;~е 1l0uе;щп':ІІ.ІIыя !" - а нращоюТІ, на 
життя ('воє, 

'*' * 
ІД0 УЧПНП:Ш Д.'Ш ЩIaВОl'~lаІШОГО народу в АJIяеці Jlра:вое.'laвні 

(;1111('1\011І1 (надзпрате.;lі)! n Нью-Порці l\Iоеко.веька віра 1І0l'та'ВП~lа 
кумедію, а на березі Тихого ОБрану поставила трагедію. 

В 1868 РОІ\У ЄПІН'І~ОП І1авrл, в Сітці, бу.в ОСІ\і1ржен перед г~шв
НОІ\Оl\ІаНДУЮЧIll\l reHepaJIO~1 J. С. Davis в развраті :молоденьких "ів 
чат, і втік до Росії. Після його нриїхав із Петерсбургу єпископ Іоанн, 
ІЗ 1870 року, і I10('PJIIIB(' Я В Сан-Фрющіеко. Він скіJІЬКП раз бу'в а
рештован в домах теРllююеТlІ, і ('вятіщий Синод одк;пшав ЙОГО в 
l\IOl'KBY. ТРРТіїІ GШН'БОН Н('І'ТОР, в'яний В JJ;сліріУl\I, юшувся В мор(', 
і ІПОIІІI'ВtЯ. Четвертпй ЄШIСlіОIl В:шдшшр запалив цеРІШУ свою В 
Cuh-Францїеко, щоб IВ3НТП застраховані гроші, і ще був оскаржеп 
нер('д судml n Cah-ФранціСІіО, в ('одомії, і його одіз.вали в POt'ilO. П'я
тий єпископ (тепер) НИБолай, його ча.сто поліція піднімає 11' ЯНІІМ 
на улиці і штрафує за п'янство. 

Ці пастирі :московеЬІЮЇ віри нодають злий образ правосда·вним 
ХрlІСТИНПЮI на бrрезі ТПХОГО ОІі('ану, через що МОЛО,:J,r ІЮІtoління R 
АJlясці ХОДИТЬ n а:мериканські школи, де протестантсмtі учителі по
J~:l]()ТЬ J~ОUРИЙ образ евоїм шаНОRНИМ життям. 

БурлаБУЮЧИ по світу, ДІ:' тілЬІШ хвиля прибивала мене, наЙІІер
ше .я ро:шитував, ЧИ (: :в тім l\Iісці виходці із МОСІЮВСЬКОЇ держави. 
Н Сан-Франціско я сніткап, ·в сднім тютюннім СЮlепі прин:аЩПКО:\J, 
А.~lексанлра Рос.товцрва i~ Харкіnської губернії. l\IолодеЦJ> nда.волі 
наВЧ(1НПЙ, .він наЗИВ3іВ себе студентом із Харківського УНЇlверситету 
J:одп я nИПIlтав в його, ЧИ G більше втікачіlВ в Сан-Франціско із цар-
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!:м\Ої ;І,СРjl~іШИ, він llOзнаКОl\!ИВ ~leHe 3u екі~IІ)IШМН. :Jанше)J ~Ш('~ІІШ, 
ЩО В Сан-Францkко повинно бути BiJll)HO міннс 1)()('іЙСJ,l\t' товаРІІСТ -
но, здоровкатися з еусідами, каторжниками - ('lIбіРЯК:і\.l\Ш. І н ('піт
кав ще скіJJЬКИ втіІtших із Сибіру 30 llIтаМlliВШ ка.торжника на ЧОJlі. 
Розсмакувавши з ними, ми збуду.ваJJИ товаРИСТІВО спільної lIОl\ючі. Нк 
хто Івиб'вться сюди на волю - показати йому дорогу до шановного 
життя, щоб добрим нравом нравити нашого ('тану вихо;щів, веред 
другими націями в ,вільнїй Аl\lериці. Чим тіЛl)ЮI - Я дршв і ДУl\ШЮ 
Іепер, - ми скасуємо царський деевотизм над R:lIШВI наРОДШI дома: 
"шаНО,ВНИlllИ товариствами на чужині". ЦаРСl)ка, УlIрава хоче ,;~OKOHa
ти людей по світу, що русский ЧО~lовік не МОЖ(' ЖИТИ Hir;J.f' бр:'} llар,Н 
і 1\ нута. 

Декабря 1-1 1867 року ми Пllходці в Сан-Франціско, (',J~і~Il>IШ я 
Сllіпtав їх, оснува.JIИ "Товарис1'ВО ,'1,екабриетів", - на еIlО~IИНКУ де
Ішбря 14 1825 року в Росії. (Начальник декабристів Сергій ТрубеЦI)
І\ИЙ, п І\.ив.ві, іюля 12 1857 року дерЖflН MrHe за руку; я чув на со
бі його хиротонію і бачив в його оча.х б..1аГОС.J10венів на мене). Пре
зидентом цього. товариства ми вибрали Юlllітана Іларіона Архимандри
това, секретарем Александра PoeTOBHt'НiI, ка.1начеем Григорія ГреІ'О
вича. 

В цей час я охреСТИIВ ('КІJІЬЮІ (,~юв'ян і rprKiB. І все це зрuбll
ДОСІ) Зlвісно В С. Петербурзі. Гончаренко n Сан-Франціско зБУДУВflН 
друкарню, товариство і будує єретичну церкву. ВаСИ~lій Ке.lьсієn, 
мій товариш рефюже в Лондоні, .в ней час lверн~')вся в Росію і бігав 
кождий день, в С. Петербурзі, в ІІІ Отдєлєнів, що Гончаренко з по
ляками в Сан-Франціско гарматув бнйдаки ШІИВТИ в Сибір, робити 
революцію, і хоче - прохав 25,000 рублів на його чумачество. І;НЯ3І) 
Горчаков знав мене лично і шанував мене, і сказа'в ПрИ князі ГаГfl
рині, первому секретарі в Атенському посольстві, котрий був на той 
час в С. Петерсбурзі: "Якби ГончаренК() не був свящеНИКЮl, я дав 
би йому од себе місце, по церlqовнім законі!" Я хороню це IІисы\о 
од князя Григорія Гагарина. ІІІ. Отдєленів охолодило Василя 1\f'Jbci
Єва їхати в Сан-Франціско побити революціонера ГончареНІ\а. Вуп
ши в мій ЧflС рефюже в Лондоні, П. І{ельсіє.в вернувся JШ3f1Д ІВ цар
ську Росію, зробився шпіоном і IB~H)P В ве."lикіЙ неДО.lі. Про Ного не
щасну смерТІ) писав мені мій друг l\рнжаНОП('I>І~ИЙ із ('.lон'ЯНСI)I,ОГО 
хору, КОТРІІЙ В час Оlерті Кельеісва іКИВ 3 НІ ВІ В ti,l,Hi)1 ,1,0~li Н С, lIе
тrрбурзі. 

Не зробll.10 )Іені кепство ІІІ ОТ;l,С.1t'иіє, спятіпшй СПНlЦ lІідїс
.. lап шатаЮIНСІ)КУ роботу. ПреДПШ'flНО із СИНОДУ СRЯЩf'ННПКУ НІІКО
.1aIO Ко.врvгину В Сітці зараз їхати в Сан-Франuіско, 60 там Гонча
ренко завО}I,ИТЬ новую єресь (ЧІІТl1йте записwи П. ОГСРОДІШІ\ОВI1 110 

Америці). І священник Николай І\.овригин приїхшв із Сітки в Са ІІ
Франціско 3 жінкою. Почав веЧf'рі :3 чаЄJ\1 ;J,апаrll д.1Я росі пн. Алеl(
Сflндер Рос.товцев дуже часто навідував попа з попадею. І n ]\шрті 
місяці 1868 року Гончаренка., кcrrрий ОРГflнізував товарпство, ВИК
лючили із товариства, "бо він не попажас святощів, дорогих вс нко
~IY росіянину: царя і правосла.вія". Чl1стпна Ч.lенів o.l,c.ra.lfl, 0.1, то
вариства. ВОНИ заявили: ":Ми оставн.ЛІ Ро('іlO. бо не паваjl::Н;~1 паря 
і хочем мати ПО.lЮ .в нашій совісті." Президент, каППТ:1Н Т. :\rXJТ-
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.lШШДРIІТОВ, УРО;~іІ\еНl[n Н<LвиеІІі ев. l't.'оргія, в А';IЯ('ці, вихонанпй 
добре в С. lIстербурзі, Ilоїхав в АЛЯt:кУ, прогніnавшш:ь, і одетав 
ОД товариства. II 1875 року його ні;~поїли 'В Cah-ФранціСБО, lIOt:(t
дили ошеле)IОНЛНОГО на ('таток і одk.la.1И В Сибір, де віНЮІІ:'Р n 
БJ1аговіщеНl'ІIІіУ. СеБРL'тар РО('ТОВЩ"В з !інзначеЮІ НШіО.-JаС)1 l'рег\!. 
]шче)1 вели ;~i~IO, ЛІї. :шаЛІ. ІIlайтан І1РlІніс мари. Слов' янин a,~BOI,aT 
George Fis11el' (Івшшович) ввійшuв n това-риство, ЙОГо ВlIuра~1И 
президентш! і нереЙ)Іенuва.lІІ: "РУt:СБое 11 Пан-слаrвянt:кое ОБЩt'етно". 

n авгупі 186а ІЮІ.У ІІриїхав у Сан-Франціско іа Па
шінtтону роеїЙСЬБПЙ ІІОе;шнНlШ lі(lтакозі і 3 Пt'тербургу СІIИС
ІЮП Іоанн: і lІорішп.ш СІіасуваТIІ "во чтоuы� не eTa~IO" lLt' тооари('т
НО, бо воно не під управою цеРБВИ руескої п Cah-ФранціСІ\О. Сентяб
ря 1 1869 ІЮІ~У гроші шшюго товариетnа вая,іШ 3 баІШУ на. J)()('ій
СЬІtу церков. послаННШі 3 ЄШН'БОІЮ)І П{)J,ЛІШі1ЛИ на обі;!; лр(':нцен
та Іванковича і явно скасували lLL' тонарпl'ТВС. 

А чдени .. вірні ДіІ;ере;IУ, зоета.1Ис,я в.ірНі i)pa-тС,тпу і IІЮlOчі, і 
завше на СТОРОліі - готові підмогу давати ІВ(' ;іКОМУ птіКІІІОМУ із КіІ
торги на ВОдЮ ОД чорного цари. Наше товаРПl'ТВО зр{}БИЛОСІІ нота· 
Є1\ше; бо 1\11І зобачп.1И. що шатана не СІШТІ., ЯІі 'всШШЙ: бу;!;е ПХОіlШЙ 
до нас, 1\111 не бу;~е)І :міцні і поступові. 

* 
Мою I){)('itit't.!,y ДРУБаРIlIО я 3Ю,;ІаВ НОЯUРН 1867 РОБУ. ІІерше, 

що ЯДРУБував: Russo-Englisll Phrase Book ддя a-мерикаНСIІБНХ 
солдаті.в, ідучих в А.1ЯСБУ на етанцію. І ЧИ1\ШJlО, ЩL' друкував комер
черського ДРУК'У. Марта 1 1868 року я O(~HYBaB регулярне Вlцанна: 
поло.вина ��o-аНГ~lіЙt'IIІ\1І Alaska Hera.ld і 1І0JІОвина по-роеіЙt:ЬБИ 
Свобода. MOjl~e ЛЮ;l,ЯМ БУ,l.е чудно. що я oCHYBaBAlaska Herald .в Сан 
Фрат~іско, а Ht' в Адясці. Я баЧIІВ.' ЩО вся КОl\lерція буде йти із Сан
Франціско по (всім виспам АЛЯСКІІ, із цеї ведикої митрополії. І веі 
новини ДЛЯ часописі. ЩО потрібно В Алясці HapOJI;y, бу,ТІ,УТЬ IlРПХО;l.ІІ-
1'11 Н Cah-ФраНЦЇСБО. 

Вперше я ДРІНВ постаВИТІІ МОЮ ДРУБарню на виспі Сітці; ба л 
бачив, що БУJI;У в неноді ВОБННОЇ управи~ де СТОЯJlа глшвна БваРТIІ
ра генера~IЬ('ЬБа: що генера."1 СБаже. я повинен друкувати. O"i('.lH 
я думав поселитися на річці НушаГЮі. на материку А~ІЯ('БИ. JI;e я )НШ 
доброго і 1\Ііцноло друга Упшна-: ба я бачив, ЩО через рік не бу;~у 
знати, що робиться на ВІІ('нах і в других місцях Аляски, і зроблю
ся прости'М І10селенцем. без всякЬї пригоди для других людей. Н чп
мало ізучува-в НушагаБ і Пllсав про це місце ~ і все таки рад, ЩО 1\10-
раnСІ)кі брати в ПенеЮІьва.нїі поета вили там місію, ПР03вали ВІІТ
леGМ і зБУД)1вали КОШТОВУ ШКО~ІУ. Бо Нушагак місце дуже гарне. 

Чого я бажаю. я часто одповідvвав в моїм виданні: щсб із едо
біJI; наших І'рівних. З0ставпІПХГП n "АЛЯСЦі, бачити Івільних і 3ЮlOіl\
них обиватrлі,В в цій IвеJІПБій Республіці і щоб 3 часом русо-амери 
капці мали рух на ВО.11О невіЛI,Нlшіп в Сибіру. В моїй росіЙСЬІtій по
ловині Свобода я друкував Б.онетитуцію Соr.динених Спідок, щоб чи
тачі по-російсмш .в Алясці зна.1l1, що народ упраlВЛЯЄ собою, а не цар. 

Спочатку воєнна управа в Алясці офірувала l\lепі субсидію І] 
50 ДО~lярів за КОїl\JI;пfi HO!tlep, щоб я танцював по Їх Ду,7J,ці. і платид" 
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екіД11LІІ нош·рів. l;а аШIJВIlШ, що ВОGlша Уllра.ва ТИХШІ ІШІЮДU)І Не с 
І10 ІЮIІСТlІтуції, я І1РОIlовідушш гра;IL;~аПСhI~У управу в Адясці, і сод
}щтщина О;~ILЛ.'Іа од мрне заномогу. 

UІІіс;ш фіпапсовий денартюн'нт в Вашіllrтuпі, як ІІід)ІОІ'У, дав 
мепі місце іШ·Пf.'І\ТОІНL ЩНl ТЮЮ~l\ні в Cah-ФраIlЦЇt'I\О. l\Iитарі і JШ
хої)щі дума;ш грошами задушити снраIВ .. ";\;lІше С;ЮВО 11 мене. Ла .Н 
оглаша:в ]І і1.РУІ\У та1\lОіl\еННЮIУ генераду : "]lаш', Вог з~ІіШIВ 1\Іеп(' 3 
другої Г;IШШ, л& тебе !" Н надивився з.1ОіJ;іЙству і I~OHTpaoaHдa)I, і 
не захотів бути в епілці з злодіями. І ЛІ"Я мав мое власне місце для 
IІраці, ('11010 ДРУІШРНЮ, па мас життя, я ніШОll працювати в моїм дру
&уі Ollo~i;~YBa.B правду. 

В }IOЇl\I ВIЦішні Alaska. HC1'ald ао С(юuодою я ('a~1 оув Pt'i~aI\TO
рЮI, зrцеlЮl\I, ІЮ3]IОЩII&О~1 і зБОРЩИІ\Оl\I. Нею роботу працював сам, 
60 не IlaХОі1,IШ ніІ\ОГО вірного 'взяти в мою Jlотасмну роботу. І Я поеи
лав в ГОСТИНРЦІ. 500 НІНl1\lіРНlІків із І\ОЖ;~ОГО 'видання в Адяеку і Си
бір дорогами, 1\lені О:~ПШІУ зна.<:l\IИl\IІІ, - осніщати Jlюдей і до пут
ТН ЇХ доводити. 

JI завше вірив і вірю, ЩО ТВОРИТJI правду --- 110Г не опаВIІТЬ тО-
1'0 чоловіка своєю милостю. 

II один день ПРИХОДИТЬ ІВ мою друкuрню І'упець із Лондона і 
дає l\[епі в віру великий каllітПJ[ заКУllувати ДJШ його хутра, слопопу 
І\ість і юповий ус. Я прийняв цю ПРОІюзицію, бо баЧIШ, що я буду 
UiJII»HIIM В МОЇ?І 'вида нні Ol~ Ж'ЯІШХ Іювзгід. 

CaH-ФРnIщіеьке купеЧРСТJЮ дуже llIанува~1О 1\lен(', бо я одкри
нав їм очі моїм виданням АlавЬ Herald, .як умножати ЇХ гроші, а, 
на мою ДО.1Jю, робити ПОСТУП нашому народу в Алясці. І тепер ш; JI 
часом буваю ІВ Сан-Франціско і хто і:1 1\IОЇх читачів Alaska Herald 
спіткас мене, З3lвше дуже радий зобаЧИТIІСI. зо мною. 

Як l~opOTKa ;ІШЗНІ. чоловіка, Я бачив ІІа моїм віl,У чимаJIО 110(:
тунів в Алясці для нашого народу. Н напа.в, Яlt вірна сторож-собана, 
ІІа солдатів а1\lериканеl.КИХ в Алясці, за їх З.1JодіЙст.ва над нашим на
родом (С1\ЮТРИ чаСОНllсі американські 1869 року) і кон(рес в Патін" 
(тоні Івідкликав ЇХ назад, бо BOНlI не бу.1И потрібні в Алясні. Наш 
парод тихий і дуже добрий. Довго я воював проти жиді.вської МОІІО
палії в Алясці, біJІІ»ше чим 25 років, і зобачив їх міЦНОСТІJ ЗРУЙІІU
ва.пою. 

В 1885 року А. 11, Свінrфорд, пррший губернатор .в АЛЯ(Щі, аро
бив ;веJllші постуни, :1 його ПО1\IОЧЧЮ запеJJ;Рllі. lІубдичні 11І1\0.111 110 лсНІ 
стороні. І ІЮ смаку народові ходити в ІПКОдУ або n цррків, .ш~у СІЮ
добалось, бо це є чуття совісті, а не понуда.. 

" В 1872 року, в апрілі, 1\ІОЄ 3JJ;ОРо.в'я дуже ОГ,.lаб.'10 і ніхто Itf 

спіткаlВСЯ вірний ПОМОГТИ 1\If'ні. Н І1Р0;J;ап мое Шlaсне добро, аНГ.1JіЙ
СІ.кі шрифТИ Генрі Жоржу (Неnгу George), бо я їх КУШItв за гроші, 
а l\lепі гроші потрібні були - 1\ІаТІІ свою ха.ТУ, ХОЧ і на чужині. Го
сійСІ.кі шрифТИ зостапив при собі. ЛІ' 1\ІОЄ 3,'1,оров' Я Ін'е таки не було 
.'Іішпе, то я вибрався із городського Іювітрн н гори; 'віJJ;І\УІІИВ від 
мого родака Іосифа ІtрущеПГІ)КОГО (і:1 ПО]~ОЛ.1Я) зрмлю, ВСІ.ОГО 26 
1\11І.11) під Cah-ФраНЦЇСІЮ і 5 МИЛІ) 0,1. міста Гайвард (Haywards) 
І lІеребрапся жити 'в горах на чистім повітрі. 
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Російський шрифт все таки думав уживати, ба я снітка.в тяж
ку працю в моїй камінній Країні. Ломивши каміння, я зламав руку 
і рм нргу, но все зажило; я тепер ні кривий, ні каліка. Міцний на 
працю без підмоги і до цього часу на М06 життя. І{араулю велике свя
то МаккавГів меж Сибір'ю і Америкою. 

Часто од мене прохали російського. ДРУltу із ВашіНl'тона і дру
гих міст. JI поділив lюсійський друк на три частини - {;дну оддан 
в Smithsonian Institute в Вашінrтоні, другу в Cogressional Library 
і третю в Bancroft's друкарню .в Сан-Франціско. Н дуже задоволен, 
бо свої виходці із Росії зне.віщюІИ б М06 добро з соромом і розтратою 
для мене. 

Деякі виходці ПРИХОДЯТІ, до мене з вірою, напутствовати їх та
ЇНС'llвами православної хриетиянсм\Ої церкви; я одправляю для них. 
Преємственне РУКОl10ложеніG од aIlOCTOJliB Я не скинув із С'сбе і l\ШЮ 
при собі. Хто каже, що я ро.зстрижениЙ піп - бреше; хто мснс роз
стригщв і де? 

Хоч я сам на моїм віку не ]1живав тютюну ні .в уста, ІІі R ніе 
(не нюхав), а як хто приходип) до мене в гості і я маю вдома тю
тюн, даю йому курити. Або ЛІt приходить до мене гісТІ) і Я маю що 
випити: го.рілки, чи БИНО - живота ради, я частую його, щоб його 
серце звеселити, хоч сам не дуже люблю вживати ці трунки. ІПо 
таке е частування гістя'? - чи не в цім таїнство - вечеря Jlюбви? 

Наш учитель повелін нам "мазати оливою рани, ПРОЮlіl\СНИХ 
очищати, біси виговяти, - туне пріястс, туве дадите". Хто прихо
дить до мене з вірою - л курую його. І я ніJtoли не був ОШІа.'1сннЙ 
за такі треби, бо то 6 потіха, а не праця. 

• • * 
Люди, гонимі з 6ДНОЇ сторони В другу, втіКа.8ші на нову землю, 

хватали з собою одежу, кухарство., господарство і звичаї. Літа ПРОЙ
дуть і мої сусіди - тепер маленькі діти - скажуть комунебудь, як я 
баштани розводив, пасіку держа,в, мед КИG.во-печерсЬІШЙ варин, і 
БЧИВ дітей мед пити і Бога хвалити, за ту неньку старснм"у, що іх 
научила пити помаленыIу •. 

Очистив я каміння скільки сотень возів, це люди зобачаТІ). Як 
прихворував, не Йшо.в до ліЖJШ рухляти. а ЙШОВ каміння ламати або 
дрова рубати: ця праця і ІІіра робили мене здоровим, що ліпше ЖІІТ
тя людям буде після мене, бо на цю віру чоловік виродився. 

Моя Ненька Увраїна і джерело козацтва, якоже финикс, вос
кресне на до.бро людям, на .вічну правду і волю. Поляки пекли нас 
живими, і тепер печуть їх москалі; небаром ввесь світ встане: 
згубити і великого, і малого і ім'я МОСКОІВське - варварів-людомо
рів - з JIИЦЯ землі. 3 цею вірою я в останній раз закрию мої очі. 
і зіпну навіки. 
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Ганна МУДРА 
НА НОВІй 3EMJll 

( CflO.1tU1t ) 

Приїхали ми з Галичини в І\ашlДУ 18 травня 1912 р. па фар-
1ІІУ ІШШОГО UДНОt;ельця llасидя Процька - 5 миль 'від Мікадо. БУJIО 
нас три родини. РООlllїстилися 1111І В Процька, де хто зміг - У хаті, 
Б коморі, а МОJюдші наlВіп) У стайні. 

Тоді Х~lіба ще не продава~lИ по lIШДИХ крамницях. ПеКЛIl l\lИ хліб 
самі - в нечі надворі. 

3апасшися ПОЖИВОЮ, ЧО.:швіІШ відразу рушиди на північ і там 
знайшли підхо.жу зеlllЛЮ. Тоді давали ]10 НЮ акрів за 10 долярів. 3а 
ЯІшйсь час ЧОJlОніКlf повернулися. Процько погодився всіх нас, жіНОІ; 
і дітей, перевезти на нову зеlllJlЮ. l\Iав одну нару коней, пару биків, 
а іншу нару бикіп десь позичи.в. На ТРl,ОХ возах ми РУШШШ дО нашоі 
ІЮВОЇ 3CMJli - 60 МИЛІ) на північ від Мікuдо. 

Їхали ми п'ять днів. lЗесна була 1ІІ01\ра. ФіРl\ШНИ й закутаНі l~іти 
сиділи на lюзах, а чоловіки й ~1\іНlШ. 11 І\uжухах і чоботях, прорубу
вали дорогу - дрібне гіJlJIЯ ЮШДИ на зе1llЛЮ під колеса, і ТЮ, із ве
ДИКИl\l трудом 1І0еувалися. Ночували, др ніч заХОllила: то в стаЙНі, що 
стояла пусткою. то просто в поді. Ночі були хододні - ТУ.тІИЛПСЯ од
не до одного, .як одна родина. H~Y('I) там ніч щювели в УДОВИ но tle
рооикові (тепер Y~I\e покійна). В Ії хату lIaHee~lll батм\и сіна й по
кдали сонних дітей, Дrш,і дop()(,~li ('ІШЛН ('ІЩЯЧІІ. бо ЛЯJ'iI'!'1\ не було 
Дt', а надворі fiпюв дощ. Уранці вдова lІогодува.'Ш нас усіх СИРІОІ, 
а діт(й l\I(lJIOKOl\I. 

Вирвавшись із хащів, натрапили ми надвечір на фарму саміт
них братів шведів. Вони добре прийняли нас у с'вов ПЩl,вір'я. Спа
ли ми на возах, бо в їхній хатинці не було 1\IЇСЦЯ. Уранпі дали нам 
поди умитиен ще й напитися гарячого чаю. 

Аж на п'ятий день увечері прибули ми на місце, де тепер Swan 
Рlаіп у Саскачевані. Заіхали до фарми Михайла Прокопчука, тепер 
уже ПОRійного, Господиня нагодувала нас кулеmею, дада дітям ен
ру n l\юлока. ТаllІ же почали нас розбирати фармери, шо туди рані·· 
Ш~ приїхали. :Мa~I11 1\11І жити ПО чужих хатах, ПОІ~~ї Cnl); зijуд)'f,~~О. 
Д~JIIТJЮ )jі1(іюк. узлв до себе РОДІШУ ПРНС.ІЯІ\ІR. ІПг.раба В3,Ів роди
ну Хомів, а J.~б1Jак - нас, АнклеПIlчіп. 

Родину Гуменних, що мала п'ятеро ;~il:'I1. а Ш{)і.~·Н~ 1ІІало неза
баром народився, не було де примістити. Тоді зібралися сусіди, на
рубали uеик., поставили ЇМ буду, й накрили ;Jе!оІ~ЮЮ. У цій буді й на
родивс,н в Гуменної хлопчик. Допомагала ЙО)ІУ прийти на світ дев' я
'l'илітня дівчинка, бо жінки й чоловіки були далеь:о -- рубали ОСПІШ 
чи паплі. Ніхто там не мав іще ні коней, ні волів. Зрубане дерево 
носили на плечах - чоловік за товстіший ItіШЩІ), а жінка - за 

тонший. " 
Мали ми ліжко також із осики. Спало нас четверо на ньому. 0-

кур курився цілу ніч посеред хати, бо інакше комарі не давали спа.
ти. Тато й мама щодня БУДУІвали хату, заплітали шпарlІ лозою, за
ма::Jували, накривали землею. Незаба,РО~1 хата була готова. 
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Грошей у ШlС бу~ІО не багато, (Ю IIOJH Н l'а.ШlJlІні ~Ill не ЩJOда.ш 
-боялися, що може Дове,1,еп.ся повертатися. Ма:ш ті.п.lШ 150 ,1,О~ІЯрів, 
за що купили за.lізну піч, СUІШРУ, .ЮІІату, .lіхтярп, ~IiIllOI~ ООРОlІІна 11 
ІШрОВУ. Жодного цента не аосталосн. 

Патько за:ШШIlВ нас із Щlтір'ю, а ('ШІ нітов на ааробіПill, щоб бу
.10 що взимку ЇСТІІ. ~1;Пlа ;~a~la татові на ;~opoгy ~ІіIlI(lЧОІ~ Х."Іі(')а. Той 
хлiU незабаром засох. А.:ІС 3 того не uy~1O jl';УРUИ татові: СIІОЧІІвав, ;~(' 
протіІШJІа ріЧІ'.(1., poa~I01)YBaB Х:lі6 і Т:Ні I1i,l,KpilI~lHE('}I. 

Пуло вас ,l,Bi Сt>СТРИ в ~IaTPpi: п, ('тарша, і HaTa~lia, ш\іl( і l1Н •ОХ 
рокі.в не бу~ю. O,l,HOrO раіІУ )la~Hl ШШПС;Ul:1 .1ІІ('та ;~() l~paНl і 1І0Н(І(':ІП 
його на пошту .. '1НШИ.'Іа нас, ,'~iTe", і НаІШ:Нl.'Ja: 

- Не йдіп, ніІіУДІІ від хатн, баВТ(lСЯ ІІа IIO,l,Bip 'ї, r1,іТUЧІ\ll )lOї. Н 
скоро босяко.М снршв:ноея, ~IOil\e it ЛІІ'Т іа NПІУ ЩНІН(-'('У ... 

А треба будо ЙТІІ ДО ПОШТІІ аж (:ім l\Ш.Л •. Ні доріг, ні e'Н~il\OI" ТOl~і 
не було. Мама пройшла ми.но, а може it Uі:IІ.ШР,і 1l0uачн~ш ведме
ДЯ, що стояв і ЇВ малинові ЯГО;l)l. ;Jлнка:ШОІ l\liHIa і JIоверну:ш 'БUіlі. 
:~a якийсь час вона зовеім Зilб~ІУі,ІІ.щ CPIH'r1, корчів та ~[i~I~ густого гі:l
ля. Довго .вона БЛУІ'(l.lІn', аж НОКП lІОЧУ ~Ia. Ш~ Дl'(' Ь ;~a:IeKO ІІі ПІВ llіIВt:'ш). 
Пішла в той бік і Jlі1траПIІ.lа на га~ІЯRИНУ, де ('ТОЯJа фарлt'РСІ)ка ха
тина. Увійшла на но;щір' я - нікого немає. АіІ\ ось новертаЄТІ.с я ::3 ~li('y 
сам фармер. Питає ма:ги, JШ і1,ійти ДО НОIIlТІІ, іІ той ННГ:Іі(;ЦІ. нічого не 
розумів. Показала Ma~1a лш'та, ТО,1,і aHf.lїCIlI. на.решті ;1,ОКS~lеl\авсп і 
пояени,в ЇЙ рукою, КУДИ ЙТИ і Ш~ I10BrpTaTII. Пройшла l\IЮІа ще три l\IИ
.'ІЇ, змучена, голодна, ... Сонщ~ вже ХИ~IШІО(' я до заходу ... ~I юrа Н<1~ 
ша була дуже релігійна, то й ночао1а МОJШТВІІ lIрокаауваТІІ та сюra ('о
бі пісеНІ. спі.вати, як то будо ще в І,раю, де в Щ'РКОRніl\1 хорі снівала. 
Не зчулася, як і на пошту ПОШІ.lа. 3да~lil свого ~шста, отрюra.lі1 з І;раю 
іншого. Дуже зраділа й пішла додому. Сіl\l МИЛЬ проЙш.lа в те)lряві і 
застала нас малих надворі, КОЛО дверей, ХОЛОДНІІХ і rO.l0,l.HIIX ... )Іам(} 
наказувала нам ніколи не світити ЛЯl\IІШ і Івзагалі сірників не рухаТІІ. 
Ото l\1И й сиділи надворіь бо в Т('l\шій 'хаті бу.llО ще страшніше ... 
ПРИКJlякну.111 ~ІИ " ІІО/~икува.ш ])огоні за те, ЩО l\Iюrн щас.НШо повер
нулась. 

Того РОІ\У весна була 1tIOI\pa. а .li'ro Д~їl\e сухе. ,"{РСІ, під осінь ПО~ 
чаJІИ горіти ді('и. I,ОіІСен у страсі бун .. 1ЮДIІ не ('на:ш НО ночах, бо зда
валося, щО ВОГОНІ) наближа(;т"еп. 

Прийшов один фаР~lер, щО ВЖt' мав нару водів і п.l~та, та й об
орав нашу хату. .. Незабаром 110ча,в іти ;1,ОЩ і нога('пв 110iliC'I~Y. 

Пізно восени повернувся баТІ>КО :3 робorrп додому і ПРИНіс .'10 ;~o-
лярів. Яка то. була радісТІ. ! ВУ.l0 :за що ІіУПIlТИ Х~Ііба й гасу ;1,0 ~ІЯЮІП. 

Одноrо разу мама піІШІа до еуеіДІШ :за ШіОIOСI. ІІОТРf'бою, а тато 
.1іг відпочити. Я бавилася 3 сеСТРИ1JІШЮ. Нараз 1\ІИ 1І0{)аЧll.Ш, що по
лум'я падав з стелі на долівку. П закричала j збудила тата. Тато зір
вався на ноги й миттю ПОВИНОСИв усе нашс багатство: ('І,РИНЮ, де й 
гроші лежали на самому дні, ПОДУШКИ, рядна й КОЖУХИ. ~1ШlIе піч 
зосталася в вогні. Мама самс lIоверта.lася додому й побачила, що 
наша хата горить. А вона R тяжі була. Бігла, бідна, й Іtрllчала Ht!
своїм ГОЛОСО1tI, бо думала, що ми СПІIl\Ю ВСf'реДllні. Так ~III зостаЛIІСЯ 
без хати, не проживши в ній на.віть року. 
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Прийш~ш еусіДIІ, Гаврило й Настя JarBO;lbCJ.lii та Іван і l'Ial'Y<';}! 
Пасіки, забраМI нас до себе, за l\1ИЛЮ від вашого llO;І,вір'н. Бу~1О В них 
разом с('меро дітрй і четверо дороедих. Там уже n мій братик наро
дився - ва П'ЯТИЙ дснь llіСJШ пожежі. А трн дні пізніше У ГОСIІО;І,Иllі 
дому ПРИЙШОВ на світ ще ОДИН ХЛОПЧИБ. 

Допомагали тоді люди одні ОДНИМ. J1tНJИ ДРУjl~IІО, :ІІО()ШІІІСЯ. Нару
бали ШШ.lі.в і поставили Юll\1 нову хату на 1І0жарищі. Нрзабаром )ННlа 
прийшла }I,О сили, і ми Ilов.ернулися ;І,ОДО)ІУ. ІНlІари IlОЗiJлї.п.1ЮВ(lJШ 
глиною. Ву.ю вогко й СИРО. Мол{на еобі УЯВИТИ, Ш\С ТО бу.ю JIовітрп 
Д.'1Я ще хворої мами й маленького браТИБа. 

3 Божою поміччю ми ЯКОСІ) повиростали, ;І,УіІ;і й :цорові. 
Батьки прожили на тій фармі 17 років, нічого не ,l,oРОUПВІlIIll'I,. 

Морози бували навіть серрд літа. То;й все .вИ)I('Р3<1;IО. Не 6у:1О навіп, 
еноєї бараболі. ВаТМіО захворіfВ на астму, ЧIl шш задуху. П()дрш.lII 
ми та й переїхали до Ріджайни, продавши ГРУНТ і хату. 

ІЦаелшю пережили ми й депрреію в ТРИ;1,цятих роках . .. Діти 
І10кінчшш школи. l\Iя.Єl\Ю В родині ДРIПIlс'га Й спеціяліста від очей. 
один брат має рееторан, а іНIlшfi СВОIO Щl<lМШЩЮ. Бап,lіО мій, ПОСИll 
Анклевич прожив 76 POItї.B, а мама, І1арппя, - 82. Н ж, ДЯl'увя.тп 
Вагу, ЖИВУ ще Й досі в добрі та гаразді. 

(Літературний зшшс Н. С.) 

Ол. НЕН Рl1ЦI)!аНІ-Гl' АНОПСЬ!{НП 

У[{РАїllСТ)[{ПJf ТlОСJ~JJJ~llЦЯМ АДЬВЕРl'П 

)'·О.1ис[, тут був безмежний степ цілинний 
Як море; 'Вітер хвилями гойдався 
В духмяних травах і, мов князь ЄДIlНИЙ, 
У діямантах рос життям кохався ... 

Але вигня.нці 3 бідних хиж, голодні, 
Прийшли і плуг У прерії встромили ... 
х то розпі:шає чорний (рунт сьогодні, 
~e хмпросяги обрій неба вкрили?! 

І де 'в житах співала перепілка, -
Чаклує нині творчий розмах думки 
І чути - грає техиiRи сопілка, 
А з нею наш .. Дніпро" і рідна ,,1lІуМJШ" ... 

ІНо. за чудо.ве плетиво КУ.IlЬТУРИ, 
Ж,иттєтривалого в меті народу! 
Ні океан, ані в'язничні мури 
Не в силі подолати творчу вроду! ... 

31 травня 1965 р. 
Едмонтон, АЛІJбертп. 
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llЕРІIlІ УКРАїНСЬКІ ПОЕТll В КАНАДІ 

Теодор ФЕДИІ\ (1873 - 19?) Дмитро РАРАrОПСЬІ~Ий (1878-1957) 

(уривок) 

Взя.в си хліба у торбину 
Та став Івандрувати: 
Пішов же він по І{анаді 
Роботи шука ти. 

Ой з'Їв же він той запас, 
Вже більше не мас; 
ПРИКJlякає на Іюліна, 
Ягідок збирає. 

Найшов же він ту роботу 
Та й вЗЯв їй робити, 
Дають тачки, нову шуфлю, 
Каміння возити. 

Ой ,возить він те каміння, 
Чо.гось гірко плаче, 
Во Івін свої України 
3араз не побачить. 

Ой так наш TVT Jlюбий народ 
Гіренько бідує, 
Лишить в буді жінку, діти, 
Cal'rl пішки вандрус. 
Ой Бандрує по І\:анаді, 
Роботи шукає, 
А тут жінка з діточками 
3 голоду згибав. 

(1908) 

Дарія МОГИЛЯНІ\,А 

(уривок) 

І настане колись лучче 
ПролетаРЯl'r1 жити, 
Як зможемо свої сили 
Докупи злучити ... 
Лише, браття, єднайтеся, 
Хоть :ми на чужині; 
Як нае буде більша купка, 
То ми не загинем. 

ТРJвшnмоrя, не даймося -
Всі станьмо скало.ю; 
Колись сонне засіяє 
Над нашов бідою. 

Гляне сонце увіконце 
І нам легше буде, 
Отвор.яться і тим очі, 
Що мають І10ЛУДИ. 
Ой, тоді нам, милі браття, 
:Може легше буде, 
Як просвіта засіяв 
І щезне подуда. 

Тоді, браття, проженемо 
Темноту блукати, 
Як просвіта завітає 
До кожної хати. 

(1908) 

ГАЛИЦЬКllЙ СЕЛЯНИН ПРОЩАЄТЬСЯ 3 РОДllНОІО 
В 1892 Р. 

Ой, прощай, l'rIOЯ миленька, 
Сестрице біднеНl)ка, 
Будь здорова, рідна ненько, 
Стороно рідненька. 

Вас лишаю, без поради, 
Пану жито жати, 
Сам поїду до. І\анз;ш 
3емлі набу.вати. 

Як набуду поле, хату, 
Про те вам напишу, 
Я панаl'rl \вас на поталу 
у наймах не лишу. 
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в чужині ми, та на полі 
Всі будемо жити, ' 
й на своЇм на власні?1 полі 
Для себе робити. 

Не будуть пани гнобити -
Там всі однакові. 
Будуть наші власні ниви 
На вільній основі. 

Що посієм, то зберемо, 
3емля буде наша, 
І до. краю ще піmлемо, 
Буде хліб і каша! 



Семен l\,ОВБЕЛЬ (1877 - Н)?) 

(УРИВОІt) 

Ні соловейка 
Чомусь не чути, 

Ані васильків, 
Запаху рути. 

Хруща бо навіТІ) 
В садку не видно. 

І л забувся ... 
Аж мені стидно. 

Місяць щоправда 
Блищить на небі. 

Чи мені снип)ся?. 
Забув далебі, 

Що я в Канаді -
Не в ріднім краю! .. 

Та й весни-щастя 
Ще забагаю. 

1909 (?) 

Михайло ГОВДА (1874 - 1953) 

3ЛАМАНЕ СЕРЦЕ 

Туга обвила, мов гадюка корінь, 
Мое до смерти зламане серце. 
Зловіщо несесь мутнал повінь. 
Не знать, коли ( ... ) 
Взивав би до Бога о поміч - не знаю! 
Розказав би людям, та жодних не маю. 
Мушу терпіти та й ( ... ) 'в горю, 
Мов розбиток полишений, що плива по морю. 
Довго вже тужу й ( ... ) ніІЮ?tlу не кажу. 
Вже спаралізував ціле моє ( ... ) 
Та годі й годі свободного сонця 
Дождатиеь; думаю, що ніколи й яе буде. 

(1901 ?) 

Примітка. Друкуємо вірш М. Говди 3 рукопису, який не Іщалосл пов
ністю прочитати. "Зломане сердце" (так в ориrіналі!) знайдемо серед 
рукописів, що тепер зберігаються в д-ра Фауста Говди в Едмонтоні. 
Один із віршів, дуже подібний письмом до надрукованого вище, дато
вано "Едмонтон І. 7. 1901". Отже, "Зламане серце" - мабуть, перший 
український твір, написаний у Канаді. На відміну від Т. Федика й 
багатьох інших, що писали коломийки, 1\1. Говда творив "чисту ді
рику", хоч не цурався й іншого жанру. його вірші, між іНШИм, не 
мають розділових знаків; дуже часто зустрічаються 'О' bl, D (автор 
приїхав до І{анади 1898 р. з Буковини). Як видко з листа ПИСМlен
ника А. Новака, тоді редактора "Канадийского Фармера" (саме та), 
надруковано вгорі на листі), М. Гов,да вживав правопису, "що по
лишився позаду". З огляду на деякі думки, актуальні ще й тепер, ми 
друкуємо згаданий лист повністю. Написано його 12 жовтня 1908 р. 
в Вінніпезі. Зберігаємо особливості мови А. Новака, але - за винят
ком деяких слів - змінюємо правопис на сучасний. П. С. 
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.ЛН~Т А. НОВАl{А r~U М. ГOB~l1 
Пов. Пане! 

Ваші uірші і UllОвіДtlННЯ одержа . п. і ОТ<.:П:М Вам 1IОиіДОl\I.lЯСМО, 
щО :мїl'ТIІТП їХ нс ?lІОі l{(':\1О З ОГЛЛДУ на JX зм і 'Т ДОВГllЙ і 3 ОГJОЦУ па 
теlIерjшнии ча с, OT~I\e І1:lllИшіТІ) на :м, ЧІІ МйСМО то все ЗйТРЮІати чи 
ні l~ОL:JIа'l'И Вам. 

у BaL: 6<:'1'Ь на хпєння поеТІІчне, та, но ш:мо того, Ви 1\1) С ІІТР )'В:1-
жатп. щоби не ві ходити в ПlIсаннях від С'ВОТО власного зм і ту . ('Рбто, 
щобп писати ОРИТінаJIt.НО. !"ОJIИ ВИ хочете справді нопрацювати н ад 
<.:обою і щоб Ваші 1111 'ЮІНЯ БУJIІІ вартісні, пишіть на n чато:к Еоротсни~і 
твори. по іва(шося, що Ви не прогніваєт сл за ІО мал НЬКУ увагу 
і ПО.(;ТУІІпте так зі вої ІИ пи аннями, щоби прин 'ТИ ними І\ОРИ 'ТЬ 
на.ро овп. Друге те, щоб Ви стараJIИ 'Ь приноровити л до фОН ТIfЧНОГО 
шн.:апнл, що G не ДУJI~е ТЮІ ко. Ми В правді СU1ззвmи не нротіlВ наших 
БJlИ3ЬКПХ РОL:СИ.яи, j)ЛС 'І\,ажемо В~Ш т , щО l\О.IІИ ВИ так любите ро<.:іЙ
СЬІ\,ий ЯЗИІ\,. питіТI. НИМ j говоріть ним же, а не ~'ЖИRайт того IІрйВО
ІІИСУ, ЩО ІЮ штив 'л llозаду культурного ро вою нашого народу. 

І інчи:аіО з тим, що Ви не прогніВtl6те 'Ь за дею\,і у.ваги, а I~O ІИ би 
й Jlрогнjпа ІИt:I), ТЮ ](р ту дарувати. 

3дорові бу "lИ! А. НОВЮ\ 

~.ApKaH" - репродукція 3 орпtіналу в к льорах Ю. Крайків ького. 
ОриtінаJ брав уча ТЬ у fандрівній ВИ талщі п західній К,анадї ] 950 р. 
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Ilав.ю САВЧУlt 

ГІ,:пО.1ІОЦl1'l1111Й РЕА.l ІЗ.)} Jll1XAl1.1 А I{ОЦ IОБІІНСЬЬ'ОГО 

(До 100-річчя :3 ДНЯ lІаРО:~іІ~('НПЯ) 

Чи 3llаЙU.ltс иЮі тс 10СlllрС, до rjjіЗUЧIlUlU болю 
/ОСUlре 1іUI(УIJIIJlЯ нудЬіи за рідuою 1іРаї1l01O • •• 

,)1. lt'UI(/UUll/U'bhr(il - .,lІа ЩJll.1ах uісиі" 

ВlцаПШll УІ.;раїШ·И\ІІІІ 1lIIl'I.)lеIlШШ І~іІЩП ХІХ і початку ХХ ('Т. 
l\lпхаЙ.Ю l\ОЦlОБІІН(' І.юIfі (186-1 - НН3) - заЙ)Іа6 пuчесне місце 

Cl'pl';l, 1I.Н'}ЦІІ україЖ'W\ІІХ IIІІ(ї.Щ'IJНІшів 11 історії УІіраїнської літера
турн. Іkя ЇlОТО ВІІtОlіЮШС'П'ЦI.ка творчісТІ, І1РОЇlШПn' революційнпм 
Рl'U.JIі3МШІ, ('lювНt'на Г:ШUOl\ОЇ .:ІІоБОВІІ ДО pi,l,IIoro, І10ІН'ВО.'lеного народу, 
ЩО жив у ~1.;аХ.'lIші ча('1І :МО('І~ОВСЬІЮГО l'ва.ві:IШІ цаР('I,IШЇ р('ющії, ПМ()
ра.:І1.IІОГО poarY.1Y г~'б('рнаторів, ЧІlІІовшшів та жісї щнш:шчої МОСКОВ
І.'[,ІЮЇ бlOРОІ .. ратії нарп .:\IШ,О.lIl ІtРПВ<1ВОГО, що 11(' ВlІ:lпавав ісНj~ВПНПЯ 
YКIHLЇHCI,I\OГO Hapo;~y, jl:ЩН:ТOl,О lJJПШВ ~ї .. раїш'І.І;У ппціонадьну КУ.ll,
туру, щО ВСІО Україну ЩНЦУIlIУВ:lВ фі:шчно. Jlо.lіТJlЧIІО, еІ~оно~ІіЧІЮ. 
I;У.1І.турпu fi духово. 

В такі найтяжчі часи чорної м()(·ко.В(ї.I\ої реакції на Україні ~I. 
І,·uцюUпнсишn став на ааХIІСТ IIОНРВО.lеІЮГО YI~paї}{('I)KOГO народу своїм 
рсадіСТІІчно-рево.illОЦШНИМ ('ло.вtШ; він БІ1В ІІО в('ій московській СШ'
трмі праН.:JішІЯ. llіп умів uаЧIІТИ ДУШУ ('Р.:ШШПШ, щО Jlовставав з .ве
.ІІІІКИ~І гнівОМ, на знищ('ннн СВОЇХ ГНОUП'П'.lіIВ. 3ЧИСТІІТИ зі святої УБра
інс ької землі все меРЗt'Іше fi брудне, ІШГШ1ТП В('іх заЙ;1іВ-ІІоневолю
вuчів, ІlідноВlПИ СІlій IІШlіТИЧНО-,fJ,еРіl-:ННННЙ .ш:~ на віІ,ЮШ понеНО.lенїіі 
УІ\раїні - ТаІ\і завданнн t.:TaiBIIB ІШСЬ~lеннпк. 

l\I. ItОЦЮUИНI:МШЙ усе свон jІ:ІІТТЯ ІІРПСВЯТПв llаціона."lЬНІВI iд(~
a.HI~1 JШ3ВU."lI,НОЇ боро.Тl.бlІ, аа краще маЙUУПl6 СВОГо пароду. В кращих 
ЙОГО творах "Fata morgana", "Intprmezzo", "Persona gl·atu", 
"Сміх", "Що заПIlсано в КНИГУ -іI\ИТТН'', "Сон", •. Тіні забутих предків", 
,.l~uIli не винні", .. Хвала ЖИТТЮ" тощо реаліЮІ набуває ІЮВИХ МИ('
ТСJ~I.ких рис, ІІРОК:ІадаIOЧП ревоюоційний ІІІМІХ Д.'І}! JlН;ШО.1l.ної fiopoТl.lm 
україН('I.кого народу аа ІІо.:tітично-суперенні "рава ІІа ві:lJ.llе й пе:m
'J!Сjlше ЖИТТЯ. 110ГО ТІВОРИ виховували люuов до попрволеного УІ\рUЇII
tЬJЮГО Ilapo;~y й ненавиt.:ть до його ІІопеІЮ:1І0вачів. В бороп.Uі а ре
акційюш l\Юl'КОВС1КИМ реіКИ~IШI l\оцюБИНI.'I)КIІЙ пі;l,lНН'ПН l'ІЮU НИСОІЮ
l\шс,Т("ц),}\е е:IОНО на. ідейну БОРОТl.Бу за правду і 110."110, В усіх фо.Рl\lёlХ 
українського націонаJlJ.НОГО іl\ИТТ.я. Реалізм М. І~оцloБинt.:ы\гоo - не 
звичайний peaдi.3~I, не ,.миетрцтно ДЛЯ l\ш('тецтна", а pea.1i3~1 ЇіІ,еЙНIІЙ, 
Рt>волюціltний, націонаДI,НО-ВИ3ВО.;ІЬПИЙ, реаліЮI україНСІ.КОЇ ПСllхіl\И, 
ІШНВ.'1СННЯ Й IвідеТОlOванн.я українського дrРjІ~юшо-по.lіТИЧIЮГО ,.п", 
llОІ,аз спраВjl~НІ,ОГО україпем\Ого баjКНННП - BO~Ii fi національної Ш'
за,'lе~ІШОСТИ. 

"НІІні 1\ІИ діетаДIl ]Ірrшті ашшн ЩЮ водю ДРУБУ. Хоч ЛІшfi він 
ТЮІ IJOгаШ'ІІЬЮІЙ та куций (відноl'ИТЬСЯ ДllIIІе до lІеріодичних видань'). 
а нсе jI\ ДJІЯ нас він мав ІlеJlШ\{' значеннн. УІ\раїНСЬІ\і газети та жур
ншlН повиеІШI,УІОТІ, п{'заUПРОl\І. ,нк гриuи 110 JI;ощі - цrfi фю,.т, на мою 
ДУМКУ, l\Iатю[е ВП.'1І1Н і на га.'ІІЩМ,У ПРР('У", - пише І\оцюбинськии 
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в о;щому зі своїх .']истів (29 ХІ. 1!)О5 р.) до Ів. Франка. І да.lі: "А 
врешті - хто його знає, що ще у на.с буде. n повітрі пахне рею\,
цією, а значить і порохом. Ми всі ціЛІtо}{ зневірились у щирість та 
tовісність ІLрутіЙСЬІЮГО уряду (московського - ІІ.С.), JIЮIЇІ по· :мані
фесті 17-ГО ОДХЮІЯЄТЬС Я дедад і направо. У нас Івсі сподіва ються лише 
смертельного. бою, в якому або ІІОЛЯі!\{'МО, або переможемо. l{оротко
З0рОМУ оптимізмові немає місця. Ніяка спокійна творча робота зараз 
НРl\lожлива. Ми ікивеl\lО, як на вулкані або краще - l\ІИ самі той вуд
кан, джерело якого С.lіШIЙ уряд хоче за.сипати тріекаl\IИ і ТИМ спинити 
вибух". СМ. І{оцюбинський "Твори іВ трьох томах", Київ, 1956, т. ІІІ, 
стор. 285). Ось ідейний наПРЯМОІt боротьби видатного І1исьмеННИК(t
реаліста, Коцюбинського, - 3 реакціЙНЮl окушщійним )JOСІШВСМ\ИМ 
режимом на Україні. 

Після селянської реформи 1861 р. на пііl,)lоеІшвській Україні ви
никають численні революційні гуртки, громади, товариства - в l\,и
сві, Харкові, Одесі, По.паві, Черніго.ві, У)lані, Винниці та інших міс
тах, ставши на захист українського поневоденого :МОСКОВІЦИНОЮ на
роду. ВО життя українеького ее.lянстаа після рефор~ш НА пало I~pa
щим, вільнішим, - в економіЧНО~IУ, політичному та ку.1ЬТУрно~духо
вому відношеннях. Таке ТЯj)\ке становище заетавило ввесь україн
СЬКИЙ народ стати на захист своїх національно-політичних прав. 
llІвидкими темпами розгортається культурно-освітня, національно
політична і ідеЙНО-ffiизвольна діяльніеп). Відкриваються школи, прос
віти, різні самодіяльні гуртки тощо. Пояснюється са1\юбутність укра
їнської нації, її тисячолітня матеріяльна й духова кул()тура: ета
виться питання про відірвання України від окупаційної Московщини 
і відновлення Самостійної Української Держави. Вся передова, ідей
но-національна інтеліtенція, З0крема академічна університетська 1\10-
лодь Києва, щО БУIВ центром ВІІ3.ВОЛЬНИХ ідей, та Харкова, що Шlекав 
традиції Гетьманщини, була наснажена політичними ідеями Т. Шев
ченка, боролася з московським імперіялізмом. 

Передові письменники, лк Марко Вовчок, Л. ГJ1ібов, с. Рудан
ський, А. Свидницький, Ю. Федькович, П. :Мирний, М. Старицький, 
Б. Грінченко, Г. Барвінок, П. Грабовський, Лесл Українка, Ів. Франко, 
М. Коцюбинський та інші були тими пропаtаторами революційно-виз
вольних ідей у своїх реалістичних творах. Це були 'Dворці ідей україн
(l)КОГО національного відродження. Як провідне місце в націонаЛl)НО
визвОльній боротьбі, ставиться реалістичне зображення буття понево
.;1еного народу; значення національної ідеології визначається і в галузі 
нультури, мистецтва, літератури, науки й освіти. В своєму націо
нальному реалізмі в літературі пись:меННИ:lИ :виступаЮТl> сп1.lIЬНО проти 
московської реакції на. Україні. 

Аналізуючи реаJIістичну, рево.lюціЙну творчість періоду кінця ХІХ 
- початку ХХ СТ., - бачимо, як передові письменники П . .мирний, 
Б. ГрінчеНІЮ. П. Грабовський, Ів. Франко, Леся Українка, М. Коцю
бинський та інші своєю громадсько-політичною діяльністю і літера
турною реалістичною творчістю СТОЯ.lIИ в передО'вих, провідних рядах 
українського національного визвольного руху. їхній революційно-виз
вольний світогляд форму,вався на реальному бутті українського по
неволеного народу - дво:ма імперіялістичними і~шеріями: :Москов
щиною та А'встрією. 
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І,1СЙНС ІЮГ~lИuдення yI~paїHcыoгoo визвольного руху З кінця 90-х 
і ІШ почап~у 900-х років звертає увагу передових письменників до 
важливих національних нроблеи: з'ЯВJIЯЮТЬСЯ твори 3 національно
визвольною те.маТІІКОЮ. Будучи письменниками реВШlIоційного l)еа
JIізму, Ів. Франко, Леся УІ\раїнска, П . .мирний та М. l\оцюбинський 
непримиренно викриваJIИ і таврували в своїх сатирпчно-реаJIЇСТИЧНИХ 
творах 1ІІОсковський деспотизм ІІа Україні і ЙОГО C~I)T - чиновнш~і.в, 
ПС}lіЩIП~і'в, лібералів тощо. 

llеJIИІЮЇ літераТУРНО-l\Iистецьої l\шйстеРНОСТІІ л аоuраженні ПСИ
XO~lOгiї ЛЮДПНІІ, в типізації націонаJIЬНИХ явищ дійсности досягав l\оцю
uинсЬІ~ИЙ, починаючи зі своїх кращих ранніх творів, .ш~ "Андрій Соло
вейко, або вченіє світ, а невчені є тыlI"' (188·1), ,,21-го грудня, на 
введеніє" (1885), "Дядько та тіпш" (1886), в яких ІIІІСlll\Н:~ННИК реа
лістично З1ШlJIЬUВУЄ ПСИХОJюгічне чуття обе3ДОJIСНИХ дітей, у системі 
московського нраВJIіння, тяжке l\штері.шНІне ЖІІТТЯ бідного се.іlЯнства. 
,іКорстОІШ дійсність відби'Ваеться в усіх образuх Оllовідань. Ці т,вори 
за життя письменника не побачили CltiTY. бо ЦЩН'IIIШ цензура не ,11,03-
во .. 1Юlа їх друкувати. Вони БУJIИ наДРУІШШIНЇ ІЮ ОІРІ)1'і IIlН·.І,ме'ННИКі1. 

у fЮ-ї рОІШ l\оцюБИНСl>IШЇ1 переваЖIІО віlI,Д:'.Н;П,СЯ дітературі. 
Щоu якнайкраще подати тинові образи в літературі YI~paїHCЬKOЇ дій
сности, ппсьменник ГJIИUОКО ВІІвчає. аналізує, студіює УІ~раїнський 
сеJIЯНСЬКИЙ побут: еКОJIIомічний, но.чіТИЧНIІЙ, культурний, світо
ГJIядово-реJIігійний, естетичний, ртичний і соціЯДЬНIІЙ; за.писує й ВІІВ
чає усну народню творчісп, ; врде ідейно-національну. І\УJlьтурно-ое
вітню діяльнісТІ), залучуючи до цього передаву ідейно-патріотичну 
МОДСДЬ. В цей пrріод I\ОЦlOбинrІ)КИЙ напиrав твори: .. Харитя" (1891), 
"На віру" (1891), ,,}lJIинка" (1891), .. П'ЯТИЗJlОТЮШ" (1892), ,,3ави
ДЮЩИЙ брат" (1892), "ЦіНОВ'Я::l" (1893), "l\Iа.1lеЮІКИЙ грішник (1893), 
"Помстився" (1894), "Хо" (1894), ,.На Іtрилах пісні" (1895), "Для 
загаЛІ)НОГО добра" (1896), ,.Пе-коптьор" (1896) та РЯіI, інших. Всі 
ці опо:відання, як і багато інших, БУJIИ опубліковані в гаДИЦІ)КИХ жур
налах: "Дзвінок", "Правда", ,,30РЯ", ,.,ЖИТЄ і СДОВО" та ін. 

В цих ОlIовіданнях писы\енникK піДХОДІIТІ) ще глибше до рсалі
етичного зображення української дійсности, Ів усій її ширині JШ поuу
товій, так 1 ПОJlіТИЧНО-ВИ3.ВOJІІ.Іfifi. Тут I{,ОЦIOUИНСІ)К.пЙ підноситься на 
ШІЩИЙ щабеJII, ІІисьмеННИІ~а-борця за YI~paїHCЬKi націонаШJно-подітичні 
права. яеК.раво розкриваючи всю суть l\ЮСКО!ВСМЮГО імнеріЯJlіаму на 
Україні. Ра а 01\1 із ТИМ, ШН~ІI1\lенНІШ підно('ИТЬСЛ високо на Парнас 
J1ітературної l\шЙетерности. П. Мирний, ПРОЧІІтавши твір .. Харитю", 
л,ав таку ПОЗИТИВНУ оцінку: ,.Прочитав я її, та й не СТЯ1\1ИВСЯ! .. у 
такій невеличкій приповістці та такого багато сказано! Та ЯІ{ пш
зано? Чистою, як кр:инишна !вода, на,родною) 1\10ВОЮ; яскравим, JШ 
соняшний промінь, маJlIOНКОМ; неве.1lИЧЮІl\Ш добірЮIl\Ш нарисамп, що 
розгортують перед очима веJIИКУ - безмірно Вf1J1ИКУ - Юl,РТИНУ люд
ського горя, краси світової. RИЯВЛЯЮТЬ безодню ГollИбину думок, тає)ші 
поривання душі, забої невеличкого серця! .. Та TaI~ тіщ)ки справжній 
ХУДОЖНИІ\, Зl\Юjl\(' писати!" (Лист Мирного до І,оцюбинсм~ого, Я. У. 
1898). 

Видатний l\Iайстср l\шстецЬІ\ОГО слова, П. Мирний так зацікавився 
.,Харитею", що негайно пішов до книгарні fi І\УШІВ собі ще кілька 
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творів l{оцюБIlН('I.I\ОГО: "НJlIШI,У", .Jlа.lI'Ш.IШЙ гріШIІШ~", ,.ll'ятна.ІО І', 
ник,", - прочитавши, дав 31ЮВУ ж ВЮ'ОКУ оцінку: "І все ТО-ТО __ О, 
щире золото, все то-то -- ('амо ~І\ИТТЯ, оUроб.н'не в неВI'.lIlЧІ,і рамці 
дотепною РУІШlO МШ:ТаІ,а-ХУДОЖIlШ~а." (той il~e :ШСТ). 

Так оцінювали, оціНЮIUТlJ і бу;~уТl) оціШ(JваТІІ о()'СКТIІВllі І'!J ІІТШ;1l 
й літератори 'ВИСОКОМlІстецI.l,У, реа:lі('ТІІЧНУ творчі ет]) ве.lШ\ОГО )I(I~
стра шщіонаJI\.НО-ІІ(lтріОТІІЧНОГО 1';lOва. що зuагаТlШ 1'.lП('ПЧНУ ('I\ЩЮ
ШІЦЮ україНСl>l\ОЇ :Jітер:IТУРИ. )Іп не 6y,1~e)IO IIО,l,:ШilТП (\HaJi:~y ТВ/Ірів, 
бо це аабрало u багато сторінок. а )ш нюш об:Ш~~l1ені. )Іи ](Ц(\(:~IO 
.шше основні. ;1,0 нашої ТР1ШI. :litepatypho-)шстеЦЬІ,і КОНЩ1lщії. що 
ха.рактеризують реалізм ІШСI)l\IРНЮІІ.а і його ід('йно-наніона:IІ~НС .'га 
поліТИЧНО-СJJіТОГ.lЯ,l,о.вr україЮ'I,І,(' ('амоrтіЙШЩI,Кt-> "а". А ЧlпачlВ вц
('илаємо до ЧУДОВJIХ ориrінаJlів IIlН'I)меннИІ,(). ВІН'ОI,(НШ('Т<:,Щ,І,У вар
тіеть 'гворів цього періоду ВИСОКО оцінив ПР,'lСП'Н1, УЩ)(\ЇIНї,I,ОЇ :~~'X()
ности І. Франко, зазначаючи: ,,:\Іі:'-І\ І1розаїками 90-х років на lIРРШШIУ 
І1.1яні стоїт[' 1\1. l;ощобинсJ,J"ИЙ". ПП('I.l\IРНЮII, .. ВИП,В.Иn: (:ІІова й:~р про 
('ТJOд "Цвіт яблуні" - П. С.) РУІ"У ве:ІШ,ОГО )lаЙ("l'РI1 і Н(':ЗВП IІ:1Ї1П" 
ТОПІ\У обсерванію ДY~K(, аЛ()~I;('lЮГО ]!<·ПХО.lОгічного щннн'('у".:! 

Наступний j останній Ilрріо,'І; - !)(Ю-ті ІЮІ,П -- творЧ()('Ті ІІІ!('І,
:!І1f'нника хараКП'JНlЗУСТ!,('Я найнищою JIIICTeal)IHHO ),О('І"ОНН:ІЇСТІО, Нl' n 
rс.тетиці, 'ІЮ, і 'В р('а.1Ї<:ТlІЧНОМУ зо6ра~I\t'нні І\()()утово-і('торпчнпх ЯВІІЩ 
української дійсности. I{ОІІю6инськпй о('Таточно ст:\(; па Ш:ШХ ідсо
.:Іогії на ці ohaJlbHO-ВП:ШОЛI.lЮЇ uороТl,UП ;з )10(' І,ОВ(' 1,1;11)1 і :\ІІ\(' рі Н.І і:о!< J:\[ ~ іІ 
віДНОШlепня са!llO(~тійної УкраїН('],БОЇ Дpp~]\aBH. 

В НЮ2 р. IlОСШIИВСЯ В УЩНlїні ;ШН'ОВИЙ націона:IІ,ПО-ВJI;ШО:IІ,lІl1rі 
сеЛЯНСІ)КИЙ ррво.1ЮЦійниЙ рух ПРОТІІ l\IОСБЛВСl)І\ОГ() ,lУ('1І0ТПЗ;\I~·. На 
І1ридушення Сf',1ІЯНСІ)КIІХ І1О'встаю) ,ВЮ'ИЮ1JЮСЯ ВЇЙ('ИЮ, ПБе ('Tpi.I.Н.'1O 
в селян, сотнями аРРІІІ'ГОВУJJaЛО. фіЗIlЧНО знущадос!, Н:Ц, НШІП. а про
віДПИІ\ів кидали ДО в'яанищ) та ааСИ.іІ:1ЛИ в СиUір. В Ha('~liJ~OK НО'ВІП 
JІВИЩ в українеькому бутті, lШРО,l,jJ\ува.шся в IІІН'I,~IСllIIикі.в нові Т('МП. 
з'являлися літературні твори, 3 глибоко реі\лісТIІЧIlО-l]('ихо.1Огічшпш 
образами, з провjдними націона.іІІJНО-ВИЗВО.1lI,НИМИ, іJ~еЯМІІ. l\1. l;оцю
(іинський, як учасник революційної діяльности. створює н ЦРЙ lIepio;~ 
високомистецькі. націонаш)но-ідрЙні. глибоко реалістичні ТВОРИ -
.. Fata morgana" ... 3 глиuини" (190;3'1 ... У грішний ('віт". "Під ~ІіШl
ретами" (1904), ,,('міх". "Він i;l,r" (1!)06) .. ,Невідо~ш:Й", "Persona 
grata", "П дорозі" (19а7), ,.Intennezzo", .. ПК )Ш їздюш до криниці" 
(1908), ,.Дебют", (1!Ю9), .. ІЦо ~анисано в I\lШГУ жпттп" (ННО). 
"Сон", ,.Тіні забутих пре;щів". ...1If(·Т" (l!Н 1 ). "ПО}l,пр~~нОІ{ Шl іме
нини", "Коні не винні", .. Хвала j]\IITTIO", .. На острові" (1912). В ЦИХ 
1ворах Коцюбинський рrалістично 'Вис,віТЛJ'В і:І,rйне прагнення В('І)ОГО 
українського народу - ]ш~волитисп :-з-ні,l, )IOCI\onпI~OЇ ОБУІталїі. 

Питання україНСІ,КОГО національного ВІІзволення ще яскравіше 
виринуло на політичну арену підчас революції 1905 р. на Укрпїні, 
Коцюбинський, як письменник-бореЦI), бrре активну ГШ('ТІ) у рево· 
:шщійній діяльності, пропаrуr. ВИ~ВОЛІ,ні іДАЇ 11 громаДСI)Бл-політпчно:му 
середовищі, викриває загарбницьку поліТИІtу Моси,овщини, ствеРЮlіУ[; 
необхідність посиленпл реВОЛЮЦійної боротьби за З:І;ійснення віко
вічного прагнення ПСЬОго унраїнсьиого народу - відірвйннп України 
від недружНl)ОЇ, жорстоко-зпгарБнІІІ{ы�()її ~IО(·І,ОВЩJJJПf. І;оПlО{)ПЮ'ЬКИЙ 

140 



СlIра:врд.НIВО о{)урювавl'П на Росію, НБа з ,ЮІЦЯНІІХ I'ВО(Ю,l, нічого Ht 
дада УІ ... раїпі. ,.Ма(-;мо тільки Бою'титуцію нп папррі, - lІисав у листі 
дО П. ГнаТКlБа (2() ХІ. 905 р.), - I'Ба('овану !Jiактнчно ні:IЮІ lІО(''Г)"
lІоnаННЯJ\f уряду. Нас попросту обдурююп. і б('з г:tуз,l.У граюп. :3 вог
нем. .. Воротьба йде уперта, завзята, КОЖРН деНІ. BНI'~~B;II~ Ш\ЇІ'І. новІ 
IП1ННІIКIf на kторнчну арену... У нас ('крі3l. Ш1НУІ: таБа ,'І,РІІ\<І, ЩІ) 
з:нш ДЇl'TaHPMO СIlокїЙне і KY~IЬTypHe ЖІГГТП. буде :загаш.lН' повстання. 
ш,р :3~I(,TP веСI. старий ПО.llіТІІЧНИЙ ла ,1," . ()«-І. ідеЙНО-ІН'Нlщійнпti, націо
HilJJl.HO-ВIІ:lВО:IИIllti реа.;lі:зм, щО ПЮВБOJЮЮ ІШТБОJO IІРОХО,lIПІ. ВІІ\'ОІ,О
мистеЦI.I\ІПШ оБРП:ЗЮIІІ чrрез усю тnорчісп. ВИJI.ппюго 1'.lП\'Ш'[1 УІ,раїн
еІ,КОЇ .1ітсратури М. І{оцюБИНСI.кого. ЯБИЙ - :за (щію;оro J В. Фраш,а 
"-- "один і:з ІШЙІ\ІНІЩПХ нашпх нове.'lіпів"~ 

Д. CTPYI~ 

М'ШСЮІ ТпдсtiОНІІЧ РІІ.-ІІ,('J,КИЙ народився 1~) оррезна 1895 1)о1{У 
)J Києві. Батько РИЛЬСI.кого - україН('I.киЙ етногрuф, ві;~омий ЯІ\ 
"хлопоман", наРОДОдlоБРЦI.. Гі~lназіlO ГИЛЬСІ.киЙ зпкіНЧIlВ у l;ИGві. 
та пе пощаетило ЙОМУ ('кінчити ні мрдичного, ні історик(}-фідологіч
ного факультету I~ИЇВСІ.кого університету. Bi,'l, 1919 до ] 929 РИ.Н.
ський учителював, ІІотім ІІерейшов З0всім на літературну працю. 

Поетична. творчісп. РИЛI.('ького )lОнументальна. ('ама l\і:lькі('Тl, 
його книжок потряснюча. аа час СВОГО творчого jкиттп поет написав 
коло тридцяти збіРОІ\ оригінальних поезій і пеР('І~ЛПН яких ~50.00() 
рядків поеаії 3 чужих МОВ на україНСЬБУ. Почав ГШII.сt.Iшfi пш'аТIІ ЩІ' 
нідлітком. Коли ЙОМУ було п'ятнадцять років, з'явилася 110го lІерша 
збірка віршів, .,На білих островах" (1910). Згодом ЙОГО твори 110-
чали з'являтися в журналах "Українська хата", ... �itepaTYPHO-НПУІШ
ВИЙ віеник" тощо. Ранні ЙОГО твори віддзеркалю~оть ТО символічні, ТО 
неоклясичні мотивп. Одна 3 ЙОГО найкращих збірок поезій - .. ('ин ,І 
далечінь" (1922). Оригінзльні та сnіжі також - ідиліп .. На уа.lі,'('ї' 
та збіРКrI .. Під осінніми З0РЯМИ (1918). Сама його рання тнорчіеТl . 
. ппляв собою великий .вклад в українську поезію. 

До ранньої доби належать також "І{ріЗIJ бурю Й ('ніг" (19:25). 
"Тринадцята весна" (1926), "Де СХОДЯТLC,я дороги" (192!)), та .,{'о
мін і відгомін" (1929). Рильський уже тоді ІІОКП:ЗШв с('()е ;~О('I\()Н:t.IШТ 
майстром, коротко кажучи, визначним неОКЛЯСИКО1\1. 

Київська група неоклясикі'В створил~~я десь IIЇC.1H ]!)} 8 р. і. ЛІ; 
це не ДИВНО, не являла собою оргаНІзаЦІІ, групи, ЧІІ П.'I('П,1,П. а ()Y~I:1 
скоріше, СIlіВДРУ~I\ЖЯМ 1I0eTi1B, яких. ж~тн:ві ~ороги ВПШЩІ\OJЮ ('ХРl'Сl"И
лися. І),ожний 13 них писав CIBOЄPIДНl ВІрШІ, не нас лі,1,)їОЧIІ (ЦI11I 0k 

ного. Та B~e ж .!а~и в'яжу.ть їх~ю поезію спї'взвучні 1\IОТИВIІ, аокрема 
nисо~а ЯЮСП. lX~IX ТВОРІВ. Критики їхньої по:запартіЙної. ВН('ОКОЇ 
пое311, прозваЛIІ ІХ неОltлясиками. а пони приЙнп.1П IlЮ Іm:шу й :t(l-
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І\~Іа~Ш /Всіх СИ.:l, щоб дійсно виправдати н. Ідеологічно очолюва'В не
оклясиків .микода Зеров, поет-ерудит, а поетично вів їх Максим ~иль
СЬЮІЙ, мабуть, найбільш талановитий JIOt'T між НИ1fШ. 1\1. Зеров був 
їхнім метром, а 1\1. Рильський був безперечно найголовнішим членом 
цього .,п'ятірного трона нездоланих снtвців", як їх називав :Михайло 
Драй-Хмара, СЮІ член цього трона. 

Групу неОКЛЯСIlків, і10 якої ШlдеjlіНJШ ще Павло ФИЛИПОВИЧ та 
ОС1ваШJД Буртгард'l', відомий під псевдоні:мом "Юрій І\лР.н" 1 об'єднувала 
свосріі1на ідеологічна настанова. 

ТРИ ПУНКТИ цієї на.станови, яку неоклясики нропю'ували с.вОGlО 
творчіетІО і яку Зероо СфОРМУ.1Jював у своїй юшзі критичних статтей 
"До джерел", вимагали: 1) засвоєння світової літератури та знаннн 
джерел світової культури; 2) .вивчення та Пt'реоцінення української 
дітературної спащцини; 3) високого артистичного рівня у творчості 
КОЖНОІ'О, українСІ)КОГО ПИСЬМЄННlша, 30Kpe~1iI у творчості початкуючих, 
,яких у той чае так багато з'Я\Влялос,я на ліТt'ратурному полі. 

Тому що неОКJlЯСИКИ перш за все до себе аастосовували згаі1ані 
вимоги, вони залишили 110 собі в українській 1І0езії зразки справж
нього мистецтва світового маштабу і, таким чином, вико~а.,jШ своє 
найголовніше Зalвдання, себто піі1несли нову українську ЛІтературу 
на рівень літератури світО'вої. 

Хоч, як сказано вище, неоклясИІШ різнили(' я між собою, суворе 
дотримування згаданих вище настанов ст.ВОРИЛО деякі риси, що об'
єднуваJlИ їх в одну чітко означену, своєрідну школу. У кожного з них 
є ДОСІtоналіСТJJ поетичної форми, точніеТJ) поетпчної мови, ШІаСТИЧ
ніСТІ) образів та епітетів. поетична об'юtтивніеть і лірична універ
еалмrіеп,. Ці п'ять неОІ;ляеичних рис саме fi харюперизують 1І0езtIо 
РШІЬСЬІЮГО. 

За чае довгого творчого jl,ИТТЯ Гильський показав себе бездо 
гаННИl\l у 1І0етичній формі. Він досконало вододів октавами, гекза
l\leTpOl\l, терцина.ми, як і звичайним п'ЯПIСТОПОВИl\І .ямбом. У різно
l\шцїтноеті формадьної строфіки між неоклясиками Рильському дорів
нює хібащо І{лР.н, а ІВ досконалості сонетів рівняється з РИ.1ЬСЬІШМ 
тілЬІШ 3еРОІІ, що спеціялізувався в еонетах - писав багато, а дру
кував тільки абсолютно довершені зразки. Рильський натомість ІНн'ав 
і друкував багато. 110ГО сонети, щоправда, не такі канонічні, .як у 
Зерова. Вони біЛМIІ гнучкі, більш ПРИРОі1ні. Напр., Рильський у своїх 
сонетах поширив І~і.ЛІ)кість рим із п'яти на сім, часто вживаючи не
точні. асонансові рІВНІ. В руках РИЛІІСЬІЮГО сонет став уже не чужою 
поетичною формою, яку поет може наслідувати більш чи менш успішно 
від чужих майстріJJ, а формою нашою, домашньою в українській діте
ратурі. 

Дотримування фОРl\IИ мас ще біЛllше значення для творчости 
РИЛЬСІІКОГО. Завдяки с\воїй формальній досконалості Рильський зав
жди залишався великим поетом, навіп, тоді коли явно запродував 
свою душу комуністичній партії. 

І~оли 1931 р. поета заарештували, його рання творчість CI~iH
чила.ся. З виходом у світ збірки .. Знак терезів" (1932) почипаGТЬС я 
другий етап 'І1Ворчого ЖИТТЯ: Рильський ета.є поетом радянського 
ладу. Хоч це вимагало від нього періодичних оспівувань комуністич-
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ної партії, нікО.1И не МОГ.l0 3НІІЩИТІІ ЙОГО поетичної душі, його поетич
ної вправности. Поетична форма РП.1ЬСЬКОГО завжди, навіть при оспі
вуванні комуністичної партії, стояла на високому рівні, якого ІШ1\Іа
гало від нього його неоклясичне кредо. 

Найкраще можна зрозуміти це, ІІорівшІВПШ РИ:ІЬСМ~ОГО до ІІавда 
Тичини, чи не найбільшого поета відродження Два,:ЩЯТПХ рокі.в. Ти
чина був поетом ідеї, натомість ГИЛМ'.ІІКИЙ був ПОСТО)І rjjop.ltU. Тичина, 
запалений ідеєю українського відродження, написав поетичні шедеври, 
сnої "Соняшні клярнети". І~оли радянський лад змусив його ,Відцу
ратися від цієї ідеї, назвати їі фаЛМІІIfВОЮ і почати оспі.вуваТІІ ідею 
ІЮМУНі.3му, - Тичина як поет заЛО)lИВСЯ. його панегірики ВИХО,'1;И.Ш 
рядками штучної римованої мови - рідко поезією. І"оли ж у Риль
СIJІЮГО також забрали ідею відродження, то лишили йому форму, ЯКОЇ 
забрати не 1\IОГЛИ. І хоч Рильський писав похва.1JИ КО?tlунізмові, його 
форма завжди була досконалою. В наслідок ЦІ,ОГО його .вірші, хоч не 
підходили ідейно до смаку українцям на еміграції, завжди манили своєю 
досконалістю поетичної форми. Для ПРИК.1Jаду MO~I\Нa навести "Виз
Ніl'IСІІНЯ поезії" (1953): 

Воиа - рож('оuй ?(аіm orCllU, 
Любови поцілунок. 

А о дuі біди? А о дні оtfйuu? -
ВОJщ'Ький об,lIадунок. 

Воnа - це lІlO6К, 60llа - єдваб, 
Водиця і тра6иця . .. 

А .як повстав 1Іа nаuа раб? 
В руках 1lO6сmаuс'Ь'1ШХ криц.я. 

Воnа - l(е зо,юта руда, 
І скриста і ба~ата . .. 

Та в дні ве.;fИКО~О труда 
ВОllа -1(овал'Ь і ратай. 

ВОllа - 'Це ~аРмоuіЙllий спів, 
Дух з.tаиди і JtUpy .•. 

Та проти хижих паліїв 
Вона здіЙJtа сокиру. 

КОДі, 1ІР.1toв зоря ЗС.Шlа, 
Н а:u КО.1tУltіЗJt зас.яє, 

О, вір: тоді лише вона 
На струиах всіх за~рає! 

а формального боку вірш ДОСJ\ОНіlЛИЙ. Чотиристоповий ямб точно 
чергується з тристоповим, а строфу за строфою побудовано на конт
Р~СТНИ:Х образах. І хоч вірш змістом може декому не подобатися, 
НІхто не може заперечити, що це поезія, створена великим майстром. 
Варто з ау.важити , що багато віршів Рильського написані так що 
якщо замінити одне чи ДІва слова, вірш стає для свідомих украІнціо 
цінний не тільки формою, але й змістом. НаПРИК.1Jад, досить лише 
передостанній рядок змінити на "Свобода. нам засяє" - і вірш на
бирає зовсім іншого значення: 
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l~'о,ш, l{(,.1(()в .10рЛ з ('шт , О, аір: шойі .""те (ЮIlU 
Свобода 1Іа.IІ зm'яf., -- На ('JUjJ!J1Юj' всіх З(llраf.,' 

lЦодо другої 1)11(',11 характеРШ:ТПКІІ І10!:'Зії нrОК~IНt'lшін. 3UI\Р!:'~Ш 
t'ильського, ТО тут він ноказав ('ебе чи не на.Йкраще. J\о.ш ~epOB 
аапроваджував 'в YKpaїH(,M~y поетичну мову античну деІ\СlIКУ, а Драй
Хмара !вишукувап ріДІ\.і('ні с:юва, неВ/І\lIнані й забуті в україН('ЬІ\ій 
;(iTrpaTypi. ТО рюIь('ыйй ПРIlt'нячував ('вою увагу україН('ЬІ~ій народ
ній l\Iові. Нк КОіl\НlIЙ .ВР:JIІІШЙ І10{'Т нашого народу - IІІрвчрНІ"О. ~Іеt'Я 
УІ\раїlша, Франко, Тill,. і 1'1І~IМ'I,І\ІІЙ черпав ('пої мовні 3аІІШ'П 3 без
донної скарбниці народної МОВИ. ЯКУ пррртворював У ("Boїli віршо
творчій майстерні на літературну мову, що ('іюш свосю ЧІН'тотоro та 
багатет.ВО~1 вш'довУ. I'П~IІI('(,киfi JlШlIИв своєрідний МОВНИЙ аановіт: 

ЛІ\, uаР()('JJlЬ mшоzрадuої лози, uлеlCайmе .1toв!/, 
lЦо,J,О шшеТИЧІІО('ПI та llОСПIЧНОЇ о{)'(:I,ТIІВlюети, ('Рбто рпс ТРС

ТІ,ої Й чеwсртої, l'ЮIl,('IIIШЙ старавt'Я зиаХО:~І1ТIІ такі Ш((Н'тпчні обра~ш, 
щоб його вірші ~І\ІІ~ІП чіТІ\ЮI і вира3НИ~1 СХОIІ.Н'IІІ1ЮІ І1ре;І)Іету. ТаКІІХ 
виразів та епітеті'в ОР:1,:lіч У його творах. Т(ШУ с()говорюватп їх тут 
просто не:мож.ШНО. ІЦО,10 І10еПIЧНОЇ об'ЄКТИВlIU('ТИ, то РIІ.1М'),ІШЙ за 
законами неОБЛЯСІЩIІ:ВІУ (В.НН'НР ві,l)Іінпого від НСОРЮlаптпа~IУ) івірпв, 
ЩО поет може, ні, му(~пТl, ('е{)(\ абстраtувати ]~iд (']юєї ]lОР3ії. lЦоб 
бути на рівні l\IIH'TPHTBH, І10рзін не ~юже бути суб'ЄКТИПН(І((J~ РП:lI,
СЬКИЙ був переконаний. )ЩІ він може творити ті.1І1КИ тоді, кmш ІІерр
живання. які /Він пrре;lа(: у споїх віршах, .. в.і]1;('ТОЯдШ'I. n його ;J.уші", 
себто, коди вонп ШІ\(' не ТОІн,аJIІН'Я його оrо()ист(), 

3 цього твердження 'виринає п'ята риса ІІ0раії l'и.н,<.;ькогu, 
лірична універеадьніСТlІ. Саме тут лржить найбіЛl>IIІИЙ' його осяг. СЮlе 
тут без('мертя Рильсмшго, найбільш уиіпрр('а.1ЬНОТО зі всіх неок~ІЛ
('иків. А цр. на мою ду:.ШУ. тому. що він найбіЛf,JlІийлірик срррд НИХ, 
ЩО його діРlІчна Ію('зія нере;І;ає "об'єктивно" веі відомі ПОЧУТТЯ в 
ПІБИЙ спосіб, ЩО вони НаІІР1ШО вічно ІІориваТIІМУТЬ уяву читача. дава
ТИl\lУТІ, задоволення, що в ЧІІ повинне бути метою кожного Іюрта. ЯІ\Иn 
хоче бути безсмертним. 

На кінець вистачить навести один вірш, У ЯКО~ІУ ЯСНО видко всі 
згадані н' ять характеРllеТИЧНIІХ рис .віршування РИДМ~ЬІ\ОГО як не
ОКЛЯСИІіа. lУІого вірш - один із шедеврів неокдясичної поезії Риль
еького, - один із багатьох його творів, щО ЗШIРIВНЮIOТЬ йому l1. іЙену 
Оез('мрртніеть. 

11 О Ц І .1 У Н О 1\. 
у mСJmій 'tУЩll1tі її ,я nаздОИlaв. 
ВО1Іа, вже .fежаllИ серед пахучих трав, 
Рука.lІИ nРУЖllИJIU од JtClle одбива.7lас'Ь. 
Нарсшті сmИlllИ.fас'Ь - :і дивuе диво сmа,шс'Ь: 
J~cma, що і м.е1и'. і вес'Ь Jtій рід К.l,я.7lи, 
Мов 'Квітка баtРЯllа, до J,e1le nросm,яZ.lll 
Свій келих, C~1Oвlleиий СО,110дкої Зllе:мтu. 
НаmО.1І,umі з біц/ сmРУ1і'Кі та д.1lжі ити 
Б і,'lі.m MapMypoJt під MiCRl{f'.1t uі.1lИ.lf. -
І mUХИJt 'tОЛОСО.11, ОХРИnЛИJt та 'ЧlJдUИJt, 
Вона nром.овила: "Жорстокий nеР('JlOЖ1tе! 
J'nacrnu в ці.и бою дJl,я J'e1te 1laйдорожче" (1929). 
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lJо.ю;J,ЮШl' jf\IJ.IA 

Чll адонуl'{) СВІТОВУ llU3IlЦll()? 

(До 40-pi'l1f}{ 1І/(j()}Jчv"і iJiH.lbllUCJJIll J '.юса ('Юt'(!J'h:а) 

lІовне впсвітдення :11TPIHlТYPHoгo ЩНЩt'('У за останніх t'Ul>ОБ 1>О1\1в 
на УІ\раїні не~IUіюшне бе:з ТВОРЧОСТІІ Удаса ('а~IЧУЮI. автора багап,uх 
опuвідаю" JIuві('теЙ. ТРIl:IОГії "BO~IIIHb" і ЧІІ('~ІРЮІІІХ lІуб~lіЦПt'ТПЧІШХ 
статтей. у СВОЇХ ХУ;l,ожиіх творах, паТТJlХ і заміпшх Самчук завзято 
віДСТОItю НіщіОШI.л,нїсп, УІ\раїНСІ.кої дітератури й дає рішучу відсіч 
JIрuявам СОВ6Т('I,І,ОГО ('оціШlістпчного реалізму. ЯЮlti RШ'l\IОКТУ6 3 укра
ЇН('ЬБОЇ душі їюші ('ШШ й 3ВОДПТІ, ті на fiеаіДt'tiні l\Iilнівці. ]~IOTO бойові 
статті з обrРУНТUJШНИН!ІІ IІО3ПЦШ УБраїн{'('!юго IІІН'I,)IРнетва маroп. 110-
l\lітие значення в ущmїнеІ.I\.іЙ .1iTe})ilTypi. aOl'IH~)liI '8 l~і.lшщі її і;'!;еі1-
пого ПРЯl\lуваннн. 

Y~Iat' СЮІЧУК наРОДПВ('}1 20 _іIЮТОГО l!Ю;) РОІ,)" в ('('.1Ї Дерма.нь ІІа 
Волині. ІІ ох 0,1, 11 ТІ. із rеДЯЮ~I,КОЇ ІЮДІІНІІ. Серрдню освіту здобув на 
13шшні. а;І,<LGТМ'Я. НilЙUїл(,!п IІШlіТНlВIІІ 11 nого іІіllтті були роки нав
чання ]J l\рr)l'янці. Тут ОФОРl\ШВ('Н ЙОГО ('вітог.нЦ і :загорі,вrя його 
llIlсы\енницькийй тадант. Uднак, ~I\OIH'TOI,a доля Щ' rУДИJlа МОЛОДО)ІУ 
IшrЬ:\ІеННІшов1 іlіІІТІI ]1 (~ВОШІІУ ріДНUllУ Но.lIШ('I.I,ОЛУ середовищі. ІІалш 
вдача й учасТІ) ]1 lІОJlіl1lЧНій діlЯ~lІ,н()('ті ('та.1ІІ ПРИЧПНОЮ того, ЩО віll 
мусив шІЇхати 3аІіОРДОН. СllОчатку він ()~їl У Jlіж'ччпні. де студіюшш 
один рік ]1 Врсе~lJIIвем\'ому уніНf'IН'ИТ('l'і, а агоl'!;())! Ш'РflНЇt'ея ДО Укра
ЇнеІ,КОГО ВіЛI,НОГО Уні'ве}l('ПП'ТУ в ІІрааі. ІІрага TO,l,i буда цеНТрШI 
українеького наукового ЖИl'ТН ,;ш кордоIItШ, ТЮІ ~lіИ.'ll1 і1 нрацюваШІ 
наші НnЙІ\РаІці нрофеt'ОРИ. збираJllН'Я наші l.ращі ету;~ентп. У Прааі 
Самчук студіював lІід керіВНИЦТВОl\l проф. Степана Смаль-Стоцького, 
відомого українсмюго фі~lОлога й занзятого об()роНІ~Н са~lОетійного ро;}
ВИТКУ україНСІ,КОЇ МОВН. Дна РОКИ студій па фі.'ІО('офСІ)КОМУ фаКУЛІ.
теті заJIІІШИJIИ значнийвідбиток на ЙОГО да.'1І.ІIЮМУ ~І\Іпті. 1!)38 р. 
С'ЮІЧУК lІоча'в заЙ)ШТlI('Я ~l\урна~lі('тпкоlO. ()(отаllні мЇенці того зна
l\IРНlЮГО року він нрові,в на �-;дрпаТ('І,кіtй УБраїні. ,1J,P був ('відком 11})0-
буда;рння цієї ніпш УБраїЮ'I,КОБО HaJ)();l.~' ДО ('ююетіі1ного jIiИТТН. 
БУ;l,УЧІІ БОРflСlІонденТlШ Ш1ІНl31,КОГО "УБраїIIt'І.І'ОГО (':юва". СЮІЧУІ~ 
ШИРОКО 3l\'IаЛЬОН~'1вав і('торичні Інщії ві,ЧЮ;l,іІ'{'ННП, fiорсТl,UИ й унадку 
,,('рібної зС'мді". якої І'амостійні('ть оуда за]J,ушеИ:l ('11.'1010 l\[(1}J,НР('J,J\ПХ 
rоннrдіn. 1!)41 р. JІИ('І,)Н'НІІШ\ Самчук IІроfiпраг.п.сп на Україну й: тут 
у Рівному ПОЧИН:Н-: ,ВИJl,аllilТlI ЧnСОПИС .. ВО:ШНl,". Це булп РОІ\П ГРО:1І1 
fi вrликоІ IІрбr3НРІШ, бо R �-\ІН:ві німці розгрюш.lП .,УІ\р·аїНСI,ке ('доно". 
заарештуваЛIl І\РnЩИХ україНСІ.ких па.тріотів. що ::JГОДШІ загинули у 
п'я:шицях Те('ТаІІО. На Щ,О)ІУ нідповідалt.lIШІУ стаНОНlІІці Самчук пrрl'
тривав .1lишеНl) дl.1 fiepe3HH {!)·12 РОБУ, (ю 21 fiеРfl3НЯ fiYH аРflIlIтоваНIІЙ 
rр('ТаПЮI ~a статтlO .. Так бу.ю. так буJJ,Г", но міf'яці ВИПУЩflНИЙ на 
ЮІНрстію. а~щ із забороною бутп ;1;11.1 і pr;I,al,TOI)())I і нпсаТІІ на полі
тпчні теми. 1!14·1 р. довrлося ЙО~ІУ переїхnти 3 УІ,РnїПИ в Німеччину, 
а після капітуляції. вести fifl3ІІРlІтуш,нr ('Іштаннн по тnбора.х. 1!)4~ 1'. 
він переїхав до І{анади fi ПОСfl.1lIШСЯ n Торонті. де перебуває fi ДО('І. 

У. Самчук почав ПІН'МlеННJll(І,КУ ді ШІІ,ПЇ<'ТІ. малими ОІІовіданнНl\ІИ, 
від яки~ пізніше Пf'рflЙШОП ДО творів бі:lІ.пюго розміру, а 3ГОJl,ШІ почав 
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СВОЮ діяльність як журналіст і письменнИl{. На такий YIiJIalI, ЙОГО 
творчого життя мали неабиякий вшшв зовнішні обставини. Про це 
він пише в статті "У просторі без простору": 

"Українеька література від часу її ПОЯВИ заЮБДИ БУ~Іа го.ЛОІШОЮ 
ціллю концентраційних атак ворога, не :ми перші це 'відчуваємо і не 
І\ІИ останні будемо. це піДЧ)'1вати. Вбити речника С.іІОва, запроторити 
його на край світу, звести його. до слухняного холуя, вигнати за ci~1 
морів, загнати Ів С.'1іШIЙ кут, зламати і ЮІУСИТИ до. каніТУJIЯЦії - ось 
завдання цієї cTpaTetiї". Однак ця етра.шна етратеtія ворогів не 3.іІа
мала твердого хребта ('ЮІчука, він завжди й серед найпрашніпшх 
обставин знаходив вихід із ситуації. Аде стратеtія ffiОРСТОКИХ воро
гів ,відбилася на графічній І~РИВій його творчости, яку ДJНI кращого 
зрозуміння треба поділити на три періо.ДІІ: ранній періо,'J;, І\ОЛИ ШІСЬ
)Іенник устиг найбільше СТВОРJПИ (1 !)26 - 1 !)3!)) , період :Jаціl\аВ:Jення 
журналістикою (1938-1945) і останній, ПЇС.ішвоєнний період, де пись
менницькі й журналістичні уподобання нашого автора сто.ять поряд. 

1925 р., КОЛИ СаМЧУІіО'Ві було всього. двадцяТІ) pOI~iB. ІЮWВ.1НЄТЬСЯ 
в ВаршаВі його о.по.відання "На старих стежках", поті)1 "Наша бе
сіда". Сво.їм ідейно-худо.жнім спрямуванням ці перші твори нака
зують, що письменник шукав способів 'вияву своїх почуваю) і вражень, 
які по.стійно наростали .в його душі. Самчуків романтизм того періоду 
був у тіспому зв'язку З реальною дійсністю, яку він критично сприймав 
і створював її образи в сво.їй письмеНІІИЦLJкій уяві. В той час, нін не 
:пиходить поза рямки старої тематики, яку .він розроб.1ЯG n традицій
ний спо.сіб. Деякі оповідання тоді друкувадпся на сторінках Уl\раїн
ських журналів. у .Іьвові. 3ГОДШІ ІВОНИ бу.'1И :зібраНі й шцані ОI\РГ~IОЮ 
збіркою "Віднайдений рай" (1936). 

Короткі о.повідання виповнили ранній lІеріод творчоети СЮlчука 
й стаJIИ немо.в МОСТОВИ~І причі.lІШМ для розроблення більших і екдад
ніших сюжетів. Другу частину цього періо.ду, що харюаерний біль
шою зрілістю письменника, RИПОВНШШ Іювіеті й романи-хроніКІІ, в 
яких талант Самчука піднісся на вершини. ПОЯВ.1ЯЄТЬСЯ йоГо. три
логія "Волинь" (1932-1937). Книга написана 3 великою наснаго.ю 
і прис'Вячена українському селянству. ПИСІ):меннИІ~ 3~НlЛIОВУЄ )lОлоду 
українську інтеліrенцію 3 СС:ІЯнства, що по.являється після першої 
світової війни. 3авдашІЯ цісї інтелігенції - забезпечити собі й СВО
(~MY народові Іtраще заптра. Трилогія СlІовпена прrкраеними реаді
етичними описами й ви('віТ~IЮr. в О('ІЮВНШІУ провінційнг jJ\ИТТЯ. "Во
линь" була дуже ПОПУ.1ЯРШl ('ере;!; ЧJlтачів ,'J;() 1 !)39 р., її IlIІІ]ЮI\О lІ"Т<:І.:Ш 
й обговорюв.али, бо вона заТОРl\ува.lа основні ПIlтання нашого існу
вання. Перший ТО)І .,ПО.lJlНі" пгреl\.lа,l,епо па інші ~ЮВИ. У творі 
.,Кулак" (1932) Самчук ві,l,ХО;ЩП, ві;І, СПІJJO хроніl\І1, що такий 3<1-
яітний у "Волині", й починас насичувати ('вої твори і;І,РЯJ\Ш. Ті самі 
стилістичні засо.би він використовує в творі "Гори говорять" (1934). 
Тут а:вто.р ,вихо.дить поза :межі Волині. переносить читача Ів І~арпати; 
в центрі його уваги стоїть тепер не селянин, а вояк. "Марія" (1934) 
написана в глибокому .'1іричному стилі. Героїнею твору е жінкn--се
лянка. Події відбуваютьея на Україні під СОВЄТСЬЮВІ .1аДШI 

Самчук. співпрацює зі львіВСЬКІВІ "Вісником" Дмитра Донцо.ва, 
але ЙОГО твори різко. відрізняються від про.відних наНРЯМНІІХ жур-
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на:ІУ. "llicHIIK" пропаrуван ііJ;ею ВШlIонтаРИl:ТlIЧIIОГО романтизму, а 
Самчук писав у дуt:і реалізму, подекуди ПРОДОВЖУЮЧИ українські реалі_ 
стичні традиції ХІХ стодіття; ЙОГО герої - по.мірко.вані розумні люди 
~ піДПРИf:МЧІВI хисто.м - далеко Iвідходп.llП від вимо.г журналу. 

Три.югія "Ост" - логічне продовження "ВОЛIlпі", має глибоке 
літсраТУРНО-фї.їІОсофське піДІ'РУНТЯ, написано його. 3 ГJlибоким розу
мінням справи. Тому трилогія промовляє до читача еИJІОЮ е'вого пере
конання і ГJшбиною ДУМІШ. ,.Темнота" (1957), другий том "Осту", 
обгово.рює глибокі еоціяльні проблеми, що НУРТУЮТІ. в українському 
суспільстві. Їх автор розгдядас дуже до.кдадно й зі знанням справи. 
Він виrуває t'вою концепцію розв'язання справ у противагу романтич
ним ПОНЯТТЯМ. Саl\IЧУК показус ідейні протиріччя, вказуючи на великі 
зміни, які ста.ШСЯ поміж ЛЮДІ.мп внаСJlіДОІ\ РРВОЛl<щії і БОРОТl.Би за 
віl~РОДЖ(:lННЯ УБраТнської держави. 

"Юнісп. Василя Шеремети" (НН7) Мі\(: РИСІІ автобіографі'lНо.го 
матеріялу. І1ПСІ.менник знову поверт:н:н('я до улюбленої Во.лині й 
дає чудові обра3І1 І~рем'янця та його ОІ\О~lІЩII. Вее таке живе й З1\lа
,їlьошше 3 дозою такої сили пра.вди, що. читач l\1ІІl\IОІюлі бачип) l~peM
'янець у своїй уяві. Роман носить JlОДf'КУДИ хараІ;тер хроніки, адс 
n осноnному він насичений питаННЯМІІ підхо;І.У до життя, ідеями, що 
нуртують серед :молоді - Шfходців із ('·{'ла. Василь Шеремета -
типовий український сеЛЯН('I.киЙ юнак, що. прийшов дО ШКОЛИ не за
ради пописуватисл, а здобути освіту. щоб П .відповідно переробити 
для себе, щоб згодом ВИКОР]f(~тати її mlt'оби для на.ро.ду. Він l\ШЄ 
багато спіЛЬНІІХ рис із автором, зокреl\lа у сфері філософсы�гоo пі;l,
ХОДУ до життя і його проблем. "Чого Hr гоїть nогою." (1!15!)) ПрlІ
свячрно УкраїНСІ.кіЙ ПоnстаНСЬІ~ій Армії. 

ажурналістичних ста.ттеЙ варто ЗГЩІ,аТІІ ,.Так було, так БУllе", 
"За мужню дійсність", що. ДРУІ\увалася на еторінках часопису ,.во
дию." і СЮІадащн.'я в ТОЙ час на програму УІ\раїнеького ,.бути". аі етат
тей, надрукованих на. американському Ішнтиненті. відзначаємо .,У 
просторі без простору", яку написав Самчук під враженням больше
'вицькОї брошури ,.Слово про Дермань", де обкидаЄТ1.ся ПllсьмеННИI\.а 
найлютішою лайкою і злочинними обвинуваченнями. 

Слідкуючи уважно за розвитком тво.рчости Самчука, ми ПОl\lіча.с~1О 
в ній циклізм тематики. його перший цпкл тnоріn нрисвячрний проб
ле l'tIaТИЦі селянства,' цій найкращій осно.ві суспіJII.ства, яка гордо несе 
)"весь тягар життя. Другий цикл змальовус людину-підприємця, що 
переробляє природні багатства в по.трібні 1ІрОДУКТИ, вкладаючи в це 
силу С'вого розу?tIУ, своє завзяття і своє вміння .ВИПЛИВТИ на. повrрхню 
життя. В третьому циклі письменник Івідтворюе інтсліrента. людину 
розумових категорій, людину, що стала інтеліr'еНТОl\1 не 3 походження. 
а через свої природні здібнощі й набуте шtіння. Останній цикл ОШІ
сує вояків, які безпретенсійно жерт.ВУЮТІ. своїм життям для добра 
народу, Д.1Ія його кращого з:штра.. 

Самчук, як видно з переліку його творі'в. - всебічний ШIl~I)}lf'Н
ник. Протягом ("вого тво.рчого ЖИТТЯ він старався проникнути гли
боко в українське буття, пізнати його, зпайти його неДомагання і за 
радити ~OMY ко~крет~ими прикладами зусиль і душевних ознак харак
теру СВОІХ гepolВ. ВІН майстерно розкривав зовні малопомітні, при-
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хопані, але Г.шбокі націопа.1I)lІі й (~оціи.lІ)пі конфлікти. :JaeoULlMII eBUl'O 

етилю, зокрема багатством тропів і :метафоричнkпо )ЮВІІ І1иеьменюПі. 
відтворює складні перипетії ЖИТТИ, ро:шриваG евіт ЛЮДИНИ, Прll Ч<НlУ 
робить це економно й дуже часто навіть неIlомітно :І,.~Ш читача. У 
Самчука не помічаємо тематичної вузькоети. навіть у йо.Го ранніх 
творах. Вея його творчіеть проникнута г.'1иUо.ким ОIlТlІміЮIО}I, ЩО 
ШИРОКО nідчуваGТМ' я в його IlОві('тях, ОlювіДПНЮIХ, ('таттнх і в НРП
нагідних з <ll\lіТІШХ. Він г.шбоко "РОНlшп{: в еутні('Т/) :\о{)раж.уВіІ НИХ 
НIІ1\1 янищ, яким 7J,уже чаето дан І10трібну естетичну fi 1l0.1lітично
соціяльну оцінку, н·іко.ш не відход,нчи нід ('I~~laДHHX I1P(){)·~I(-,?1 jl{ИТТЯ, 
а навпаки етараЮЧИСI) у них нро.НИКНУТИ, ЇХ віДТВОРИТІІ. ВІН ОIl)ї\.JO 
амаЛМШVI:: нснхо.югію VІ,раїЮ'I)КОЇ інтелі:(енції а ссдинства. :ЮІ,рс)та 
підчас ітроцесу п ФОР1\іунання. Це IІШІіч;н:мо в ocofii .Васи.-1Н ІIl('lН:.
мети. ПИСІ)l\I('ННИІt вірно роаРlі6 1)()~1I0 МТППН В ('У('''I~IІ)Н,ШІУ іl';IПТl, 
тому він не байдужий ;1.0 його про.БЛ!')I. IIИ(,~,)Н'ННIІІ~ г.~IОШ,О Г~'~la Н
НИЙ але його ГУ)fпніЮI - це не форма.-ІІ,ІШІІ RІІЯВ .'1І000ВІІ 1111 ('ЮІ
lIaTi~i ,'І,о своїх геІЮЇН, ЦІ' НіН':lідОІ" ЙОГО н:н'таВ.ІСІІНП і РО:1У)lіНП:І ЖПТТ:І. 

('амчу~ ~O!a.ll,O'BY~; 3R1lчайну щ)(н'ту .НО:ЩНУ. віЛl,Н~' ві ,1, ~'І'И};(ІХ 
сентимент'іlВ, аде глибоко щюйннту НРіlКТІІЧНlПI ні;1,ХО,l,ШI ;1,0 іl\lПТН. 
його герої вміюТІ) жити, а, КОЛИ потрібно - Ш!ІШ гі,'\НО ЮШРі1\()Т!, аа 
правду. Вони пройняті ідеєю НОСТУПУ,. ~II\ а:\І1~ИТИ .iliIIТTHB~.I КОДt'('О. 
ЯК зробити його кращим. IlІН'l,менник RІJШТl) n IНДIlШll.уа~IІ,НІ аУ(~П:І~I~ 
.лЮДИНИ • .які на його думку r. ;\RlПУНilМИ :JмаГilННЯ ;\0 І\РШ1l0ГО. ~ ТОП 
час ІШJJИ колсктивні 3УСІІЛДЯ 'BeдyТl) ДО ааШ'І1і1;l.У ЖlІТТОВОГО ІЮ('ТУІІУ. 

, І, І) "..... 

вони стирають иартЇl:П) і лкі('ТI, ЛІО.'l,ИНIІ та })(ЮЛНТІ, 11 )IСХ:IIIIЧНОIО 

частиною, розгублюючи П , . .н". 
Самчуків стиль відзнача.GТЬС.я економністю )ІОВНІІХ аасобін. У 

ньому нема зайвих картин і опи(~ів. СкупісТІ) розповіді не позбавила 
її !великої емоційн~ сили, що до('ягаr.тм' я ('тараННИill добором мате
ріялу і його RМілим вико.ристанням. Динамічна розповідь і вдало 
дібрані слова, що відзначаються ре.:1lJ(;фністю і слонрсно.ю :згущенkтю. 
еПРИЯЮТІ) письмеННИК()іві уникати lI.овгих описів. :Jначної май('тер
ности досяг Самчук у діююгах. щО ('ИЛІJНО вшвrВillOТІ) ШІ його ОПИt'О
ІШЙ матеріял і ро.блять його ДИНa.l\lіЧНІП'tI, бо ВОНІІ НИlІливаюТl) і:з дії 
і водночас рухашь П. Ilиrl)мrнник дуже нміло ШШОРИ('ТОНУf. В.'Іучні 
І'нітети й норі'ВНИНIlЯ у :m<1.лnванні ('НОЇХ грроїв. 'іхніх РІІС хараІ,
'Геру тощо. 

Самч~'кова прозз; - :знпчне )J,о('пгнення УІ~раїнси,ої .-Ііп'раТУРIІ 
:щ оетанН1 сорок РОКІВ. Пона Rиишла 1І00за р,шщі того ~аЧі1роваНОГIJ 
кола, яке зв,емо "нашим". не :зважаючи нп те, що IІОЮПЦО не ('TaJHI 

ІІредметом уселюдського аацікавленн,н. Ми lІенні. що коли б СаМЧУІ~ 
писав іНШОIQ :мовою як українська, його. 1'ВОрИ здобули б cJBiToHe :заці
кавлення. Тут справа не в тому. що 1\11І не вмі6МО ІІ1Н',ати чи не манмо 
прози, чи не ставимо n своїх творах впго:мих проблем. а в ПРЯl\lОМУ Й 
~вичайному не:(ативному ставленні до нас і рівночасно. ::J ТlВI дО НСІ)ОГО 
того. що. 1\111; робимо. Й творимо. Трпер ця еправавже не виг,мщпє так 
Т}Jагічно. За останні роки дещо з нашої літератури вже перекладено 
на чужі мови, що по.волі промощує собі шлях до читача, ПРОДШІЛЮЮЧІІ 
"криги льоду" упередження і недо.цінюванн.я. Наші :зусиля :за опаннї 
двадцять років не пішли намарно. вонп батато ДРЧ()Г() зр()бюш. декого 
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в "віті llереl\ОllаJШ й IІРIlдuа~ш ЮНІ прияте.lї'В, a~le ще ;~а.Н'lіНЙ той 
чае, КО";Ш паші духпві горіння знаХОДIІТНМУТІ) беа:за.('ТРІН'їl,НУ lIiXI.'lНlMKY 
й aCll1iI\ClH.leHHH. ('віт, :ЗОКрР~Ш :західній, на('l\ріаl) ІЮJl('t:>рватпвний, 
('приймає наш ІП((~ТУІІ на ШlІрШУ щн'ну ,l,РЩО ('кеIПНЧНО. а:lе ІІРИ
І1аЙ~lні тепер нае )'jf\e ПР ааllt'реЧУt;. Отжr. HP~la 1І0Трt:>uи бllТЮ'Я ]1 
ГРУДИ Й l\азаТIІ, що в ЮН~ нема ве:ШI\ИХ IІШ'I)~Н'І1Н1шіIВ, НР)lа ЩЮ311, 
fio наших творіп ВР IН'РРЮІадаюТІ) на анг.~lіЙ('I.I\У ЧІІ франну;:н.lіУ ;\ЮВИ. 
МИ }IaC~1O добру IІр03)', l\НH:~O СВОЇХ ве.нших IІІІ('I)J\Н'НІІІшів і lІot'тів. 
ЛЮfХ та.'ІаНТУ не ('мі{шо ;ншеречуваТIf ЧИ IІРllllllа:УНilПI, 1,РРУIOЧIf('I) 
браком 1\0Нl.юктурп чп ТJlМЧ;Н'О'ВШI Нl'аРО:ЗУ~lіIlІОШ 'ІІІ lІе:mllіІ\ilВ.lеп
ням нашими надбаннями. 

Своїм художнім СЛОВО)[ У. СЮІЧУІ~ вині(' ~·l\paїIl('I.I'~' Illюау на ]І('р
пшни. 3 його творів HP віс ПОДИХОМ :з.l0БОДI'IІІЮI'ТІІ. а Г.ШUОI\ЮI 1)()3У
мінням сучасної йому ;rI,іЙ('ностп. В ('поїх ТВОРilХ ніп НРВТШІНО UОРРТМ'Я 
проти 'ворогів українсмюг() народу й ('аТIІРIІЧНl~ ВIІ('~lію(: н()('ЇЇ'В )IO('l~OB
ПI\ОГО (,ою)шеВIІЗМУ. llірнїt:П, IІравді та YI\IHtїHCt.I,()MY ('піт()ві:~ч~·паIlIlI(l. 
G ОСНОПНІВІ і.l,рЙно-естетичним IІРИНЦIlIlШI IІІІ('I.;\lеННІІЮ1. НІНІ ]~іll fie
pyeТl,CH ПРОТЯГОl\1 у('іеї свщ:Ї .:1iTepaT~·pHOЇ .l.іН.1І.НО('ТИ: ТШІУ його НР
навиділа польrы\a Варшава. ЮЩЮ'ТСІ.КІІЙ J)ррлін. а ТРПРР нрнаВIІ.l,ПТI. 
КО~lуністпчна )Іо(',,'ва. ДИ OI'Т:lHHH ІН'Ш,ЮIJI :засобами ВlІкорінюr. дух 
С'амчукового СПРОТИВУ. Москва накааа..'ІіІ написати fi вп;rщти маСI)ШВI 
тиражрм трилогію ,.ВОЛИНl.". ЯКОГОСІ) Харчука, але проти-україНСI.ку, 
II дусі }ЮСКОВСІІІtому. Там ШI}І,аНО І\НИЖКУ "Недолюдки". спрямовану 
ІІрОТИ rа:мч~'ка, брошуру ,.ДrрМ:lНСI)I\:1 трагедія" і НИ:ЗКУ статтей, Jші 
очорнюють Самчука. україН('I)КОГО ІІатріота. називаючи його .. 3.'ІОЧИП
ЦP~I" і ,.відщепенцрм рідного I\lЩЮ". Проза С~l}lчука так ;rI,ie, ЩО IІ}ЮТlf 
НІ)ОГО :звертаєТІ)СЯ державна машина БОЛl>Jпевицької Москви. Чп ній 
прозі можна :заперечитп світове :значrння і сказати. що вона нікому 
не придатна. в тоП ча ... коли вона збудила приспані маси HapO,1J,Y. на
СТОРОЖЮІа ворогів і заставила ЇХ воювати :З пиrьмеНlIlШШІ? 

На порозі 40-річн()го ювілею плі;t.ної ~liTepaTypHOЇ Т'ВОРЧОСТІІ У. 
Самчука ми гордимося його успіхами. Ми бачимо 'В його особі aa(~.1Y
женого, визначного письменника, який своїми творами :збуJJ.ИП духа 
СПРОТИВУ серед україНСІ)КОГО народу. закріпив нашу віру в І\ращr 
завтра й потряс д'Вома могутніми імперіями: Росією та Німеччиною. 

В цьому нарисі :ми лише частинно обговорили зусилля ПИСI)мен
НИl\а-ювіляра й під('умували лише дещо з Пого творчого ДОРоfiку. ()·~юн, 
і це nже достатньо показує, щО СВОЄ сорокріччя У. Самчук :зупрічас. 
придба.вши ~ЛlfКе багатство тематики. ідей і жанрів. 1'1oro прюп,о
витkТl. і творча наснага зробили :шачне діло n мпнулому. ]101111 r. 
твердою заПОРУI\ОЮ творчого уrпіху в }lаЙБУТНЬЮIУ. 

Вогда н РУВЧАІ" 
ПВРlllИй ВіРlll 

Нрдокуркп, диму смуги, 
портрети протертих слів, мари 
мислів, зів'ялі левк.онії. 
А вікно - паче ()ко туги. 
В ньому тигри, олені, .Іевв 

зелені, коні 
дитячий звіринрЦl) Х~ШР. 

Тополю пригублять очі, 
і щоки приголублять біді 
груди вітрів - над папрра:шl. 

Це - перше з щонічних збочr,ю,. 
Паче гострий промію) осінніх 

лісі'в псчrрll, 
рядок просвічує бі.iJЬ. 



Дарія 3~льсы1А-дАрЕвичч 

ПОХОД;RЕННЯ ОРНАМЕНТУ [ТЦJ7JJЬСЬКОї [(ЕРАМ[ИП 

,.П ОРllа.1іеmnі, ,я1{, mа1{,ОЖ у фО}J.1tї 1l0суд!І, своє
рідllїсm'Ь 'КОЖIlОЇ цuвілізm~ії зиаходиm'Ь свій вllяв". 

Г. Ф ратсфор m 

ШУІ\аЮЧИ теми для бакалаврської тези, я вирішила пристосувати 
слова д-ра. Г. Франкфорта, знавця східньо-европейських і ма:ю-азій
ських глиняних виробів, до орнаменту гуцу ЛІ)СЬКОЇ кераміки. У цій 
ско.роченіЙ статті я постараюся подати деякі віДОМОСТі про гуцулі\в, 
ваЖJПші для моєї теМІІ, та свої ДУМКИ про ноходженн.я гуцуш)см,ого 

орнаменту. 

l\Iало відомостей збереглоrJ[ lІрО життя гуцудів до XVIII-ro сто
річчя. ;] осоБJJивостей мови, одягу, ;Шllчаїв. обрядів \і танців можна 
робити здогади. щО ГУЦУJJИ НОХОДЯТЬ із підгір'я і долини Дністра та 
поєднують у своїх традиціях впливи І{.иєва й ГаJJича.1 Географічна 
ізоляція допомогла зберргти в ГУЦУJJьщині найfiiJJhШ архаїчні еле
:менти нашої lКультури і мистецтва, що давно затратились в інших 
областях України через нові ВПЛИВИ. 

Тому що. ІВ ОКОJJИЦЯХ Карпат не знайдено залишок інших посе
лень, можна думшги, що ГУЦУЛll принесли з собою традицію почитання 
бога-сонця, яка була поширена по всій території України в праісто
ричні часи. Із собою гуцули принесли також християнство. Це біль
шою :мірою, .як деінде в УІ,раїні, створило. цікаве поєднання поган
ських вірувань із християнським обрядом. Проявляється воно у свят
куванні Андріївського вечора (поганського ритуалу визволення сонця 
від злих духів ЗИl\IИ-Калити), у йордані (Ордані), у Великодні, кола 
перемагає со.нце, та у святі Івана І{упала. 

Наші предки вірили, що сонце 'має магічну СИЛУ охороняти від 
зла, що воно приносить ща.стя й довге життя. В насдідок того со
нятн} символи відбиті на всьому - на ноші, на особистих прикрасах, 
на хатньо.му устаткуванні, на писанках. 

Зірка (61,орі), рожа (внизу), два трU1Ю~И і дві свастики. 
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1-3 основному задержалося в народному мистецтві п'ять соняшних 
символів : коло, хрест, свастика, триніг (трикверт), і рожа, або зіРІШ 
(розетка) - див. ілюстрацію. Ці символи збереглися в найбільш ар
хаїчній формі на писанках, може тому, що саме яйце, як зародок 
птиці-когута, мало магічне значення. Самого когута, не тільки шіж 
гуцулами, вважали за божу птицю.2 Не дивно, що півею" як інші 
соняшні символи, появляються в орнаменті кераміки. 

Дохристиянського походження, від культу сонця, орнаментИІ"У 
гуцульсЬІ"ОЇ кераміки піддержує теж звичай виставляти розма [І,овані 
та.релі, миски та глечики в хаті над дверима. Мені здається, що цей 
звичай має давнє, символічне значення. Проф. Павлупький твердить, 
що колись у багатьох частинах України вішали ]зишивані руш.ники 
над вікна:м:и й дверима.3 В гуцулів нема цього звичаю, але зате І СНУЄ 
по НІчка, заповнена декоративною керамікою. 

Старовинні соняшні символи можна відшукати на рушниках і на 
кераміці ; їхнє завдання :м:усило бути т; аме - не пускати злих 1І.ухів 
У хату. 

3разки гуцульської кераміки, о обливо 3 ХХ-го с.тор іччя, ВК3:1УЮТL 
на те, що орна:м:ент гуцульської кера:м:.іки буває і гео:м:етричним і рос
ЛИННИl\І , а часо:м: і тваринним. Нема умніву, що орна:мент геометрич
ний найстарший,4, бо він з'являється на найбільш ра.нніх зразках 
( 1830 - 40 роки) і в!Дзначаеть я міцною фор:м:ою та красою рисунка. 
На мою ДУМІ"У, цей геометричний рнамент гуцульської кераміки не 
тільки декоративний, ал ,ЯК відчить розміщення ПОСУДУ в хаті, :м:ає 
ще й символічне значення і магічну силу си:м:волів культу бога-сонця. 
Із часом соняшні символи вийшли поза можливість дода тн,ів і комб і -
націй, і як часто бував в пізніших стадіях розвитку І"УЛЬ'l'УР, вони за
тратили своє значення~ а орнамент став оживлений. Са:м:е тому орна
мент сучасної гуцуль ЬІtOЇ кераміки геометрично-рослинний. Домінує 
геометричний, а Іе ча то знаходимо їх обох побіч. Деякі знавці твер
ДЛТF" що рослинний орнамент розповсюдився аж у половині ХІХ-го 
сторіччя і то ті ~ьки тими рослинними форма:м:и, що легко вклада lИСЯ 
]) первісні геометричні мотиви. 5 Птиці, звірі та люди трапляються 
рідко і вважаються недавні:м:и нововведеннями. 6 

ДвіЙUJlmа. Кахлл. 
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н нереl\ОНUШI. ЩО гуцуЛl)('ИШЙ І\ерамічннй орнамрнт ІЮ3ВIIJІУІН'Я 
3 ма;IОГО ЧIlС:Іа ('ОШІІІІШІХ ('1Il\IВO.'liB. про які JI Вjl~e агадува.lа. тому що 
ще наніТІ. у ТРlІррішніх ВllроОах ('a~le їх зу<;тріЧНGМО. 

НаЙUі:IІ.І11 Р03НОН('НЦіl{еНIІЙ із ('ОНЯШНІІХ ('IП\IНО:lів - не 1';0.10 а: 
1І('і)/(\. (''Вої~ш ві;\)lіIШМІІ. В гуцу.ll.('МііЙ міТО:lОгїі ВОНО реllре;I('IПyt: ('ОШle 
і (: анаКЮI доОра і щн(,тя. і Нер, на ЧО~ІУ знаходитм'н цей 3НаІ\, мас 
на,~IІРIl}Н';~НУ ('І1.іIУ (,ОНЩІ.' На 1I()('y,~i l\о.·lіщаП\<І ЧІІ lіраШ\ІІ авнчайно 
l'о~паILIовані деl\орапlВНО у ~ш'Я;Н\У а IІОН<,РХн{'IО. НОНІІ :іЮПінені у 
Н~'Зl»1\і (')1)'1'11. що оUUігаюТl. ;т,ОВІ';РУГІІ I10Cy,lJ та IIiiI,I.;peC~IIOIOТI. аміну 
1І0нерхні auo наго:ІОШУЮТ/. l\раї. наIlРПК:ШД у ('нічнш,;), або у ;т,війнн
тах (;щв. ідю<;тр.). l;ОJIіщаП-іа тут такол\ ЯВЛЯІОil'И'Н IІОі~ВШНО У ФOl))lі 
віНОЧI-іів. ;~ВlIчайні 1\().lіщаТІіі.l і НО;І,війні знаходимо тш,;ож \' г('(шет
рн:юваНШІУ 1)()('.:IIІННЮIУ орна;\IСІпі �-іаХР.ll.. I~i,1(KOM ІН'('lІоріднеНі 3 І,;ві
ТЮІІІ н IIpllpo,~i. ці l\і.ЮЧІ';1І ШІГil;l,~'IОТЬ очі. ('CГIТO не('Р:Іі оU.lIl t[ЧН, _"а.lі 
l\і~JOЧІ\ІІ llUН·ЛЗПОТl. Ч<І(''ПІІІІ: .Ш('ТОlJlіів і ,;вітОІ" а TaI';O~I;HH.'IHIOTI.(,}1 
('ЮІі. Це, 31)()a):~li.:la річ, TO;\I~' щО округлі фЩ))ІІ[ 1)():ЗlІов('rО,~j(\сні в 1І})l1-
lщ~і, а Гl}(І~}('ТІНlЧllі lIіаРJ!УШ,1І н а,l,еІ'ріЦ(lВafІІІХ Іі·IIР;\lах I1aГiЦ~ї(l'I'I, IIlНl -

ро;\ні речі. 
ага,l,аІІС о('об.ШВО ВІЦІ\О в ])()~I\i-aipHi, що на.ніп. в ОРllІ'іна.IІ.lІіЙ 

геО)Іетричній фОР:\lі нагадр: IшіТІ\ІІ а 8 пuо () IІР.lIOСТІ,.аЮІ, /І,РІіIlО, що 
('аме ТlШУ розrтка часто мас ('теб.(() ЧІІ га.:ІУ:lІШ, 1І0;\IЮro того, ЩО lIi;~
станова побудона ('ІВІ1Ю~IУ :завжди та сама. 

у (~Boї;\i розвиТl,У р'О:1СТІ\а СІІолучаСТI)('Н ;] l\одіщаТІ';ШІ, ІІ<ЦІІОЮ
CТl.(' Н. ]'РШlетрична ФОРЮl не нагадує jl';ОДНUЇ Рt'<1JIЬНОЇ рое.'шни. 

TprTi)I lІід('таВUВШI ('ОЮІШНЮІ СИl\IНОЛШI (; триніг. ]Jід<Ншti У ГЛІ
БUБі.Й паРОВlІні. В Бсра~Ііці його тЯіІ\l .. () :зна ПТІІ в О('НОIІНій ГРШlетрнч
ній формі. аате ;шаХО/l,Шro (,агато ТрНЧП('ПIННlIХ фор:м, нннр., І,;віто-
1I0;т,іUlIі ;\IОТlшІі l.;аХР.'IІ. (:J.lШ. і.шн·тр.). Приро;~у ~1О~Бна бу.'lО заеТУlІІlТ1І 
і~ВО:\Ш. н'лТ/.ШШ ЧIl ('і)IЮШ чаетпнюш. ТОМУ я ВВНіl;аlO. що ВїІ\IІВіIJlНН 
ТРI.ох часТІШ lШl.:ІО г('омеТРІІчно-еюшолічн(' :значеннн. 

Тричастинні ФОРМИ l\IОГЛИ постати 3 ТРИН:УТНИБа То;\IУ, щО гра
фічно триніг і Т}НШ)"('JIlІІ" ('1І0ріДIН'ні, a~le триніг віJ~рі:ЗШIСТЬ('Я нід 

І\i.lХ.:1Я 

152 



ТРIll,УТНШШ ;шаЧСННЮІ. Триніг - зюш одного бога, бога t:ОНЦЯ; три
l~УТНИІі заt:ТУШІG трійню: лuду, ІЮГОНl. і повітрн, або сонце, гpi~I і ІЮ
гонь_!) ТРІШУТНИК ТnI,Оіlі ІJЇдріЗЮШТl.ен еноїl\1 :щето{'уванням В OPH~
менті. ТРІШ~'ТНIIJШ ча{'то з'ЯВ.;ШlOтм'н ІЮШ'ЮІ. ШШЙ lІі;~КРРС.:1I~Ю аміну 
JIО:Ш, абu lіШIІЮЗlщії, нанр., у двійннтах чн {'нічнИl\.У. llого НlБО.lII не 
ВіlШВШОТЬ ЯІ\ центр компо~ицїі, але l\ШЙЖР завжди 110 І'раях. 

У гуцу.іІІ.пкШ Бераміці (; НО311і11Ш Щl' о;щого СІ!ЮЮ.1У еонцн -
еНtlеТИКIІ ('ШІВШІУ щастя). ХОЧ мені HP вда~юен віднайтп (І('НОВНОЇ 
фUРl\Ш <.:ваСТИКIІ ~Iiili ОРШІ~It'нта:МIІ, до ЛlШХ я ма:1іІ ІІ,О{'ТУІІ, я знаЙІШІа 
багато t:ШН'ТШ,ОIIЩ1;іоних І,інціШIІ~, що снідча:п. JlРО ВІІ:ШВ Цl.ого СЮ1-
воду щастя на Іі('р:шічнТйt орнамент. 0('1., НіШ})., 1,:tXJIН (ДПН. іJЮСТР.), 
ДР ЗНOJoіруглені гаЧІ\ІІ, І"О:ІІІ їХ lllНlВР('ТП 3 І,ута в І,УТ, творить багато
гранну t:BaC'l'IIKY. Це О('ООJIИВО ШЦКО ПВІ, ДІ' Іl,ВіІ рамена <,:ходитм'н. 

ВПЛНВ ('вапшш можна такої" 1)();1l1і3ЮІТIІ н ('lІіра.ll.IIІІХ, загнутих 
чапинах 1)u('ЮIНІЮlюдіоних l\ІОПlвіJI. ІІраRіl,()lщ~іБIlО дисткові закрутки 
і ааГIІНП ТІШУ S - ПР ОіlіllВ~lсні ЧШ'ПІІІП ('ВіІ('Пllіll, а()о тринога. ВОНИ 
11(' ІІ()дІОні lіо ІІРIl})О,1,IІ. і .1ilЩУlі уваЖёН; ЇХ ге(lЖ~ТРIfIIНlВІІІ за їхнім 
х[)раl\теРО~I. 

Ві;lмпkп. Р:lе)Іеlпі'в ГУЦУ."Il.('I.I\ОГО OllllClMeHTY МОжна lIОНСНlПIІ Д()
ХРИСТШІНСІ)ЮІЮІ t'имводаМIІ, і тідJ.JШ де.ш~і орнаl\Н'IПИ. о('оодиво новіші, 
G ЧІІСТО природного lIоходження, Hallp. O.lCHi й Jl)О,1,IІ. Винятко}[ мml.е 
бути півень. тому що ніннн нваіlіа~ш ,.ща('ТIІ1\І" HP .НІІП ГУЦУЛИ, алр й 
старовинні (-;ГIlІІТЯНИ й ІІ('ІН'П. ТШІУ l\ЮіlіЮІ ~:1,огадупаТIІС Н. щО півеш. 
СIОІВоліЗУШІВ і ]1 дашшну СОНЦС. В I,ppa~liцi його тіло ЧЯ('ТО ВІ\РIlП' 
І,раПЮІl\lIl ЧІІ кілочкаМIІ. а ХВЇІ'Т нагаду<; НС.l((l('П\ll PO~CTI\H; 'ЛІІ, ОН 
l\ЮВIПИ. це l\1::t.10 пOl\IУ аабе.111('ЧIІТІІ ~taгічну ('И:ІУ. 

ІІожваВJIРННЯ геОМСТРІІ'lllllХ ('ЮІВШlів ~ІОЖШІ ()У.lO (їllцівапн'н, б(l 
ЦІ' ціл\ю[ ЗРОЗУl\[і.'шfi JlРОЦ(,('. 

l\Jожна думати. ЩО ЦСЙ щнще(' HP минув і ГУЦУ.Il.('!.І'ОГО І~ера!llіч
ного oРНnl\ІРІПУ і що IІОХОДіl\РННН орнаменту ГУЦУ~Il.('Иі()Ї !іеРЮІіІШ, ЯІ' 
і ІІПС:lIЮІ\ та ВІIlIШВОІ~, громеТРlIЧIН' і ('ЯГас в Г.ilиБОI\У /I,:tННІІНУ ДО СОШШІ
НІІХ rшrпО.'lів, І,О:Il1 нре,'І,ЮI ГУЦУ.;lів IвіРП:1ІІ в магічну (~I:IY БОГ:1-'('ОIЩП. 

BЇull,!ur,r -- Ед.lЮJflIIOJI. l,f)(Ю-(j4. 

1. 

') 

4, 

5. ,... 
~ . 

8. 
9, 

I[[IIBIITI~H 

10. Н. :ІаЩ~'Іі, Г/lIШ,lhl'1Jh"(l h~('JЮ"ltїh"(I .• ДСРЖ(lIШР шцаllШЩТНО .;lіп·
раТУРIІ 3 БУ:1,івництвя й архітеl\ТУРIІ УРСР. l~I1ЇH. 1!)56. пор. 7. 
В. lЦеРОаІ,ів('и\ий, ,,()('новні е';IЮIt'НТІІ орнаментації Уl\раїнеИ\llХ 
ІІИС3НОК та їхне ІІОХО,1,~l\енн.я." J/рrщі )'/іраїm:1JlіИО [('IІ/ОРІІlfио-
фі,ю.unіЧIІOlО Тuварт'}llfJа u J/paaї) ТОМ І, Прага, 1926. 
Проф. г. ІІЮIJIУЦІ)КИЙ. [('mор;я !J71~Р([ЇIІ('ИїО1() орuа,IІ('lІІЩI, Ака;І;С)IЇЯ 
НаУБ УРСР, І\иїв, 1927, стор.l1. 
Д. ГОРНЯТI\РВlІЧ ... ІІlІсаШ\1l," Еm(Uh",lОщ'дїл !lл:рПЇlІо,m([U('JI/(Jа. ТО}1 
І. l\IlOhxeH-Нr.Iо-110рl\, 1949, етор. 3-10 . 
• 1аЩУІ\, згадана праця, стор. 42. 6. Там же, етор. 42. 
п. 1\[. ао.пов<.:мшй .. ,Орнаl\I('JlТіщія паро,1,НОГО l\1C'T3.1rnoro ІІРО
l\Ш('~IУ ГУПУJII»lЦIІНИ," Народи" .lmrmf'l(mao й ет 1І01Раdіія,' , Ч, 2, 
Аl\аДf'мія HaYI~ УІ\Р. РСР, 1,IІЇВ, 1958, стор. 76. 
В. Щrрбаків('{.киЙ. згадяна нрацн. ('тор. 118. 
ГОРНЯТRРRПЧ. згадана ІІРЯЦН. стор. 312_ 
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Ішш ItЕИDАН 

МИСТЕЦЬ ІО.пJ11l БУЦJJАНІОК 

(До ВО-річчя з дllЯ '1lародЖСIl1IЯ) 

Ім'я мистця-маляра Юліяна Вуцманюка, монументаліста й 1l0PT
ретиста, I\оЛИШНЬОГО старшини УГА та громадського діяча, 6у.10 ШІІ
роко відоме на рідних :ЗСМJШХ. Відоме nоно й тепер українеькіЙ ("lІі.Н,
ноті у l~allaдi, 301~peMa на терені Едмонтону, де він чітко ВИ3ІШЧИВ<.;Я 
у сфері мистецтва та ГРО:ШlДі:И\ОЇ роботи, не 3ВЮlіаЮЧll на свій уже 
ІІОХИ.1ИЙ вік. Це один із ДУjlіС нечисдеННІІХ сеllьйоріn MiiI~ україНСЬІШМИ 
мистцюlИ по цей бік ЗaJІізної заслони. 

Народи:вся Юліян Буцманюк 3 ЮВІШІ 1885 р. У Сморжєnі Раде
хівського повіту, в Га.lIичині, в сім'ї учителя. Гімнааію з~шінчив у 
~IЬBOBi 1905 р., a.le невдовзі померли його баТЬІШ і він, зо·етаВШІІСЬ 
круглим сиротою, мусіІВ сам подбати ВРО свою фахову освіту. lЦе 
будучи учнем гі:юшзії, ЮШШ ШІЯВИН ненеРt'січний ХИСТ дО малярства 
і n 190-1-1905 РОІ\аХ, відчае ваКtlцій, заробляв на ЖIl~'ТН, працюючи 
в різних малярів у Львові. Допомагшв розмаJIьовуваТІІ .'ІьвіRI~ЬКИЙ театр, 
латинську катедру та уніnерсІІтстеы�уy бібліо.теку, а в ] 906 р. ВJI(e 
еамостійно розмаJIЮВЮJ призоитерію церкви в l{онюхах ІІід Бережа
нами. Познайомwвшися із ВИ:І;аТНИl\I УКРn'ЇНСЬКlIl\I l\ІИстцеl\l-l\iонрн~нта
ліСТОl\1 Модестом Сосенком, що його вважали другим Фра АнджеліІШМ, 
МОЛОДИЙ Ю. Буцманюк працював із ШВІ три роки, РО3l\ШЮ}ОВУЮЧИ цер
кви у Славську, Рикові Й І{,онюхз х. Від Соеенка МОЛОДИЙ мистець дуже 
багато навчwвся, зокрема у ділянці монументального мtl,llярства, що 
багато. ,і1.0ПОl\IОГДО йому пізніше. 

1909 р. Буцманюк вступив на мистеЦJ}кі студії до Академії мис
тецтв у І{ракові. А в ті часи ця академія була на 'верхів'ях свого 
розквіту, маючи таких ве.ШКИХ іНДlFвідуальностей, як Ю. Фалат, Я. 
Мальчевський, Л. Вичу лковський, ПаIВТШ, Аксентович, Мегофер та 
інші, що були видатними польськими мистцями европе.ttсмюї С.шви 
та знаменитими педагогами. 3 Краківської Академії тоді ПОВИХОДИЛИ 
видатні українські мистці Олекса Новаківський, Іван Труш, l\!ихай,llО 
Бо.Йчук, Микола Бурачек та інші, а 3 Буцманюком студіювали Я. Струх
манчук, скульптор М. Гаврилко та ряд інших, що пізніше широко 
виявилися на ПО.lі української образотворчости. 

В 1910-1911 роках Ю. БуцмаНЮІ\ розмалював каПЛllЦЮ при церкві 
отців Василіян у Жовкві й виконав проєк,'f вітражу для цієї перкви. 
l{ороткий час користувався стипендією митрополита Андрея І1ІеШ.'ИЦІ)
кого. Та здебільша заРООJIЯВ сам нп. студії, оо, маючи наекрі3І) неза
лежну вдачу, бажав якнайменше КШІУІ:І) завдячувати, зокрема коли 
ЙШЛОСЯ про матеріяльну допомогу. У краківській n.кадемії, що тоді 
широко виявляла себе етиля)ш імпресіонізму, поет-імпресіонізму і 
частинно символізму, Ю. БУЦ~ІаНЮК протягом своїх студій в НЮ9-1Н14 
роках дуже багато навчився. Тому що мав непересічний тащшт, про
фесори рn.дили ЙОl\IУ виїхати для поглиблення студій до Парижу. Як 
стипендіянт аІtадемії він виїхав 1912 р. закордон, тільки не до l1а
рижу, а до. Мюнхену, де поглиб,llЮВШВ свої знання у ні:мецького мистця 
Ф. Штука. Побував також якийсь час в Італії, де мав нагоду оглянути 
мистецькі ціннощі Риму Й Мідяна. Але найсильніше враження зробила 
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на НJ,oгO Ф~IІ.0рt'}щія, Іш.нltІ\а БЛН:КУIJИХ ГРIІЇЇв РеНРtаю:у -- ДіlLіотто, 
Чіммабуе, Леонардо да. llінчі, Міке.ilьандже~IЬО, Ра.фаедь та інші. 

Повернувшися знову до l;,ракова, Ю. Буцманюк закінчиlВ академію 
напередодні першої світопої війНИ. Мав 3HUJJY їхати ДО Ітадїї, навіть 
одержав на цю мету стипендію 'від автрійем~ого уряду, однак його 
ШlЛНІІ знінеЧИ.lа вщент евітопа :заВllрюха, що 1І0ча.lаея першого с('ршш 

НН4 рОІ,у. 

3амЇtп. да:Іі І10Г.шб~IIUІШ'Ш tТУДії, МО~lОДИЙ ~Пlетець, будучи змалку 
свідомим членом еІЮЄЇ нації, ВСТУП(lе у ряди усе, щоб зі зброою в 
руках боропн:я за 'ВОЛЮ України. Перше бойове хрещення Буц~шню.t.. 
одержав у заВ3ЯТО)IУ бою за мkтечко Болехів у травні 1915 р., що 
його заnзято боронила жмеНЬІ,а усе-ів, підбиваючи вел.етенську мос
БОВСЬІ~У нава.1У. Тоді Ю. Буц)шнюк як наручник усе був призначений 
до ,.Пресової !{ваТИРIІ" 3 :мистецькими завданнями. У "Пресовій І{ва
тирі" буди :згуртовані Г. I{УПЧIlНСЬБНЙ, .1. ЛеrншЙ. О. Ilазарук, А. Ло
тоцький, 1\1. Гайворонський, О. І~УРIlдае, О. Сорохт{'й, Л. l~{'ц. І. Іва
неЦІ •. 1\1. Голубеш •. 1\1. Угрин-БезгріПIlШЙ, А. Ba:IaH,:HOI~, Ю. Назарук, 
10. 11IІ'РРlеляк. Т. l\IойсеЙОІШЧ, Н. OpO()PЦJ. та інші, що УТРIІ'ва.'ІII.;lИ 
усе-УСЮ.І невмирущу славу. 

ПkJІЯ .шстопадового зриву нашого МІІ('ТЩІ lІадідено ранtою сот
НІша УГА, а в 1919 р. Державний Сркр{'таріят llіИt'I.кових Справ ІІрН
знаЧIІВ його залізничним рефереНТШI. ПіеJШ відходу УГА за ЗБРУ'1 
Юліян Буц}шнюк БУ'В 1I0КJ1иканий ДО штабу УГА, з осідком У Жме
ринці. Переживши дні слави й трагедії українських аРlllій, зазнав 
страшного l\шрива тифу, щО КОСИВ Н(,}lИдосердно вояків УГА, в околиці 
Впнниці, Вару й Жмеринки. У Жмерппці сотник Буцманюк повін·
чався 3 Іриною ЧаЙковеІ.ІЮЮ, що IIpaцкmaдa в санітарній частині УГА 
і теж переБУJI3 тиф. ПрирваВШIІСЯ 3 чотирJШУТНИК3 смерти. він з'є,д
нався у Балті 3 групою генерада О)lеляновича-Павленка, ЩО пер{'
бував тоді у МОГИ,;lеві над ДніСТРШI. На його доруч('ння перебраr8 
I~OMaHДY над 1,800 JIЮДI)l\1И (здебіJlЬПІа цип-ільні та жінки з дітьми) і 
3 чотирьома скорострілаl\Ш пробпвся через большевицьку кавалерію 
КШІандарма І\отовсмюго. Дей жахливий марш тривав д('в'ять дніп 
і навіть його моло;~а дружина ЙІШШ 3 крісом побіч нього. 

Нарешті Ю. ВУЦl\Iанюк опинився в Чехословаччині, де змінив 31ЮВУ 
І.ріс на пеН:1еЛІ.. ВетУПИ1В до т. зи. ,.ШКО.'lИ майстрів", що була ВJlЩJОI 
(~T~їIIJPM аl\аде~lії миетецтв. Спершу удоеконндювавея у чеСhIЮГО 
МИПЦЯ ГіпаЙеа. а після його смерти перейшов до l\IЮlяра-імпресіо
ніетаІ і графіка проф. Швабінського. У ньото ВуцманlОК дістав диплом 
l\ШСТЦЯ. II серпні 1937 р. він повернувся 3 дружиною і сином на рідні 
:З{'l\I~[Ї. ПіС.1Я педагогічного іспиту у Краківській аІ,адемП працював 
як учитель :малювання в українських середніх та фахових mКШІаХ у 
ЛІ)вові аж до другої світової війни. Також роз~шльовуваlВ церкву отців 
ВаСИ.:Ііян У JI{овкві, вкладаючи ве"lетенську Іlрацю, одпаче не доое
~lОся ЙОМУ її закінчити, бо вибухла друга світова війна 1939 р. 

Проф. Ю. Буцманюк брав діяльну уча.СТI) у мистецькому житті 
захіДІІьо-українсмшх земель, був члеНО~1 АНУМ (Асоціяція Незалеж
НИХ Українських Мистців) У лыові,' членом виставкового комітету, 
"Ретроспективної RИСП1ВКИ українського мистецтва". щО ПРОХОДИАСІ. 
lІіil. гаСЛО~1 ,.30 літ галицмюго l\IаЛ:ЯflСТІ~а" і відбулася у Львові восени 
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1935 р" 'ЛІ брав учасТІ) у різних iBIt~TaBKax. Во~~ни 1UJU р. він із 
РО,l,lІНUЮ виїхав на захід, 3УІІинивея н l,ракові, а нанрикінці війни 
подався на С:КИТ"'.J1ьщину до Німеччини. Проживаючи в 'мюнхені, МИL:
ТРЦЬ навчаlВ ~taЛЮВ<lННЯ u українеl.кіЙ гімназії, RlШUН<lU ІЮМIЮJІщію 
"ІІОl\рова ВОiJ\ОЇ ~IaT('pi", ряд ПОРТРl'тів, ЗUКРРl\Ш ЧUТИlн,UХ україIІ
('И~ІІХ (:НlІскопіН-l\lучеників. Ha~H'il\aH ,1.0 YCO~I У Ні~tрччнні й оуп 
Ч.Н'ІЮМ її Уllраuи. 

l!)[)О року К). BYI~~laIllOK IІРИОУВіН: до l'анади. Вому ;~оручаюТl. 
IЮЗШI,.іIl.ОВУВilННЯ україНСI.кої каТО.іIlЩJ,l\ОЇ цеРІ\1ВИ ('Вl\IЧ. йо('uфата в 
Едмонтоні. Цю веollетеЮ'l.ку IІО~lіХРШlіlO виконав МИt'тец(, аа ДOIlO~IOГOIlJ 
сина Богдана НРОТЛГШІ кі.Н.кох років. Цей L:тіНОllие - знаЧНIІЙ здо
буток нашого Ilерковного мис:теЦТНіІ, (:,Щllft r1.ЇЙ('НО ~(If(''Н~ЦI.ка нраца 
юt просторах ;juхідНl.ої l,анади, 

у склад згаданuгu ("гіНUIШСУ НХОДНТІ. неЛlші I~O~1II0allцiї :3 iliптта 
Христа. і СВЯТІІХ - ра~нш Jlонад три;щнТІ. обрааів, ниака oРllrіИil.lІ.нu 
('I,OMIIOHOBaНlIX ХРНС'ПfШН'I.ких ('ИМНО~lін та иагата, 3 чието УІ,раїН
('J,l\lВ'~И моти·ва~ш, рос.шнна орнаl\lентш;а. )Іш'тещ. НlIKOllaB РО:ШИС 
із ГJШООКИМ зна НШІ}І ~ЮIlРlента~lІ.н()г() ШН''Н'ЦТВіІ, а ЮН'І\ріа(, Дl'кора
тивним підходом. Лого 1:'І'1t.'11. ОРИІ'іна~lІ.нпЙ і ('іВlСиутній, оснuваний 
на СТUРИХ україН('I.ких іl\Опографічних ТРUДllціях та а БираанШ\ш IIрIlК
~Н)ПІМИ українеМіОГО народного ми('тецтва. В rl,ОД<LТОІ\, чіТ}\lІіl РI1('УШIІ~ 
і ЛСНО-t'ОНЯЧНИЙ КOJJ))ОРИ'Г шщаюп. ці.-ІОІ;ТІІ о('оо~IИВОГО чару та нас
трою. 30І\рема аверта.(; унагу його ОРИl'іна.:J))на еТlI~Іі:Jilціл ІННЦІШО
ких 1І0('Тtl'Гей, Б}\.НОЧНО зі ('}\JIil,l,KaMII О,1.ягін, Х}Ш('l1fЯН('(,КПХ l'ЮlВО~lіJl 
та РО{'.іIIlНІШХ e.'It>MeHTiB орнаментики, а н lІарі а ТИ}І повна гармоні:! 
}\О.ll.ориту. В 1lI.0МУ 11О~lягаt-; о('оu,шна 'вартkп. ('тіНОIlПl'У, ВІІ}\онаного 
Т(')IІІ('l)(J1ЮЮ трхніl{(НО. 

l\IІн:тець Ю, J)уцмаНlОlt наМtl.1ЮН<Ш ве,1llІКУ кjЛ!JItісп) ЇІіОН Д,:Ш цер
}\ОН . Едмонтону та А~IІ.()ерти. l-lайаамітпіші його твори з ціеї д і.ilЯ НІШ : 
.,ІІОІ\рова", "Єгова", "Христос-учитедь", "Хрищення в Нордані", 
"Розп'яття", "Воекресеннн", .. Св. ВаСИ.'1іЙ llе~ШRИЙ", .,Св. Володимир і 
О.1ll.га" та інші, ЩU енідчап. про ГЛlбокс знання у дjо'lянці іконографії. 

1\pi1l1' творів 3 рео'lігійною тематикоlO, IІРОф. Вуцманюк (:ТRОРИН ряд 
КШШО:НЩЇn на свіТ('I.кі теми О.lіЙНIfМИ фарбп~ш. =J Р;І,l\ЮНТОЮ'I.I\ОГО 
lІеріоду пайзамітніші а них: "Дорогою життя", .. СерrЮll1а llІуберта", 
"Осію)" та. інші. Мистець спюрив також низку кана,1.('I.ких IІf'Й:Зil~l;іR: 
"А~І1.БРРНЬКIfЙ парл.шн'нт", "J)еlIф у хмарах" ... 

Одначе най'важлинішоlO ді.:1ЛНКОЮ ЙОГО творчо("[и, I1ic.1H щ'ркшшо
Jlе~lігіnної, с Ilортрртиrтика, Тільки на терені ЕДМОНТОІІУ ~IJI('ТРItl. ви
конав коло еотпі портретів церковних до("Гойників та віfзначних гро
мадян, .як теж великих постатей пашої іеторїі, діячів lla"КIІ та :ШН'
тецтна. НайвидатніШі:1 цих портретів -- В.'1аДИКJf l{ир 'Ні~IЯ ('аIВ(1-
рина, :Мітрата о. Д-р:1 Лаби, І1РОф. ,7f.-pa р, С~Ш.'1()-СТОЩ.Кf)ГО, о. ліпна., 
ЧСПВ, полковника l\fеЛІ)ника,д-ра В, ('тебрл(.('l.кого та інших. Особ
.ПІВО вартісНі портрети "Гуцулка" (портрет дружини в ГУIlУЛl.СІ.кому 
одязі), "Син", "Онук", "Дві школярки", "Грекиня" Т:1 інші, ЩО 
R н:их мистець СХОПlf\В не тіЛІ.ки зовнішню подібність, я.ле й Д~·lПу. 

, , Коли будемо розглядати мистецьку творчість Ю. Буцманюка ЛІ) 
Ц!ЛІСТЬ, мусимо ствердити, що :між його релігійною і IlортреТJЮ(f) твор
ЧІСТЮ е ді.яметраJlьна різниця. :КОJlИ n рr.lJігіЙних тпорах ми бачимо 
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('И.н.ну ('ПI.lіааціlO, CH.1I,lIi І\О~IІ,ОРIІ(:Тltчні КОН граСТІ{ і ,l,УЖt', ;І~ІІВИЙ ,та 
('ОКОВИПІЙ сонячннй 1\0.1І.ори1'. то його IІОРlрети IІ(Ш'l':НlіНIІІI 1~lIIpel:lO
ні:нюві, mшй він ВІІніе із краl{іНСI.кої та І1ра:н.кої :ШClдс:мій, :з внраз
І\ЮШ JlрикмеТ<нІИ реалізму. l\fиетеЦII с\відомо оминаt: У нортретах сИЛI,
ного Ш)jIЬОРИТУ та (:вітлотін~вих контраетів, Оllrруючи доеИТI) обме
ЖСНОІО КО~1l10РІН:ТПЧНОЮ гамою та .laгідниЩи ІІівтонами. ТШІУ його 
1l0рТрf'ТИ роб.1ЯП) враженнн IliH'Tt:'~li, хоч виконані О.:lіЙною фарбою .чи 
те~lІІерою. В ЦЬШІУ JIол яг:н-; opHriHa~II.Hi('тr. lІортрртів ііого ІОн'ти. ПІД
хід ДО БmIll0:ШЦії lІортрету, I))Н'УНБУ, КОЛІІОРПТУ і (,BiT~IOTiHi 1I00\a~~ї():!~ 
мю:тца ЯБ ,~оевідчсного )ШЙl'Тра 3 не.ШКОІО ВIlІіilВIІЇ!'ТIІІ, що )IiШ еш!! 
чіп\о окре(' ~ІРНИЙ ('ТIIJІІ). 

ТnОРЧllЙ дорібок ВУЦ:\lіІIllОI\а ()ilгатпй та ріаllO:\lіlllіТIІИЙ. (),~lіаЧt' 
до .. 1Я обіЙш:ше.н 3, НИ1\І дуж~ ('УВОРО. Вого ТНОРИ, ЩО бу.НІ в Національ
НОМУ музеї у ЛI.воні, lJ УІ{раїНСl.КОlllУ му:з('ї у lIра;lі, чи н рі3ІIИХ НРИ
ВUТНІІХ КОJlrкціях, НрОllil.'lИ БР3(,jlідно. Вого цінний роаliне церкви 
отців Ва(,И:lіян у іКовкні 3НІІЩlf.1Ш БО.l1.шевИlШ. Тi~IJ.I\II ,l,eI\i.ll.Ka еБ
('lІона.тін зберег~IОСЯ з того IIрріоду. A.le наш МИ(',ТРЦІ. HP за.lнмав('я 
;~ухUJЮ. нін створив багuто НОВІІХ ІН'чеh і 'РВО{НІТІ. :~iI.-li, не аВЮI:аЮЧIl 
ІІа те, що йому t'IlОВШI~lОеа 80 }>(Шів. 

Другою б.lІll'БУЧUIO ('торіш\оlO ~IIII'ТЦ:I );уцмаШОІ\іІ (; його неДіІГО
гічна дія.lЬНЇСп.. YjJ;e HkiM років він Ae;~p (1ВОIO ~1If('Тt'ЦLКУ ШКО~ІУ В 
Едмонтоні, і досі ВІІПУl:ТИВ ці.ші1 рв" та.:JaНUВИТІІХ Ішндидатів ~ше
теЦ'l'ва. Ного ШБО.lа, що на jl\iI.;II. ;~O!'i Нf'J\шt; ніДlІовідного приміщення 
й міеТIІТІ.('я 'в хаті ?lшетцн, М:ІІ: ве.lIші У('lІіХИ. Таt;мшщя успіху ІІШIЯГШ; 
II тому, що )ІИеП'ЦI. І,ермр;т\.(''н В~IiН'НОЮ та У"РUЩРІЮЮ методою нав
чання. Він .1efl\O віДБринае 'П1Jlант учня та нміє йuго ІІрави.1ЬНО ске
руватп. Вміє розбудити заМИjlУIЩНЮI та IlОlШlНУ ДО мистецтва у своїх 
учні/в, бо до )J{'дагогічнuї IІраЦі lІідходить із ве~lИкою ~lІобов'ю. Тому 
учні паВJ1ЯТІ.('Я :1:0 НІ.ого а IІОВНІІ1\І /J,овір'ям. Протягом існування J\ІИе
теЦI.кої шкоди нідUу.l()(·Я шіпь вип(}вок П учнів У ;шді під кзтедрОItJ 
(·вмч. Поеафата. На ЦИХ виетавках громадянство перекона.lОСЯ на
ГМІДНО про ВИСОБІІЙ pineНlI навчання. Ю. Буцманюк перший етnОРІ"Р 
таку школу, ЄДИНУ В Ї!'торШ українського lІоеелевня у Західній hападі, 
що брз сумніву бу;J,С нззаВіI\ДИ :ШН(1rоване на еторінках іеторії укра
ЇН('I.кої культури в l\знаді. 

Ю. НуцманІОК бере діЮІЬНУ участь в україІН'I.КШІУ J\шетРП!.І\ШІУ 
житті І\анади та Америки. Він G Ч.lJеном ОМУА в Америці, YCO~I у 
l{ападі, був головою СУО:МА в Едмонтоні та брав учаеп. у всіх }fИС
тrцьких виставках. Крім того, він є декоратором багаТІ.ох україн
('·I.кИХ імпрез В Едмонтоні. 

Пірнісп. стріленькій ідеї - Щ' інша сторінка його духоnоети. 
Піll був засновником станиці братства УСС в Едмонтоні, де його що
річно вибирають головою. Проф. Ю. Вуцманюк - мистrЦЬ-В(lЯК, не
ЗЛ3l\IНИЙ український патріот, вірний CJВOЇM ідеалам і ~IОJIО.'І.иіі духом. 
може бутп зраяком для майбутніх поколінь, як ('лужити Україні ~шс
теЦI.ким :ХИСТЮІ та зброєю. 

Ед.ltОllmо1t, 1964. 
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ІІ. l\f:\ЦF.Н}\О, С. HPEMEH}~O 

ДОМ 1~'l'ІЙ БЕРЕ3ЕН ЕЦ [) 

Но другШ l'[3ітовій війні бпгато україп(',ишх музик та еllішшін 
ОШІІШ.ШСЯ lІоза меіlШ?tI1І СВоt:Ї рідної батьківщини, рознороши.шен 110 
сніту. ОДН'ИМ із НИХ G СllіВі:Ш Дометій Берсз{'неЦl), ЩО осів У I~aHaдi, 
в Ei1,MOIITOlli. 

ДШIt'Тій ПОСIllIОНIlЧ нарuДився 20 сеРlІІІЯ 18!)8-1'О РOl~У на Ч~Рllі
гівщині [3 родині но uаТJJI~івській Jlіllії 3 козаків, ~IilТlI НОХОіЩ.Ja а 
міщан. ьаТIІІЮ мав Л1РНИЙ голос і ~Іюбив снівати IIрИ ріЗIШХ нагодах 
та в Цt'IНШВНОМУ хорі. Мати мала гарне меЦЦО-СОllрано та добрий му
зичний слух. llОП:l, як то кажуть, у нісні ЗllаХ(),'І,If.1а poapa;~y n lІораду. 
Народна llісня сте,;ш.ilU Ш.'ІЯХ і гі синооі. 

й D-ro року життя ДометіЙ снівав у цеРКОВJЮ~IУ хорі до('ить довго 
ДИСЮJ~ПОМ (СОllраНО)I). ЗакіllЧIlВ він сночатк~ трьохрічну ночаТІLOВУ, 
а 1I0Тl~1 вищу lІочап\ову школу. llі:знішс ('кінчив у Чернігові УЧИТС~I1)
ську ссмінарію та МУЗIlЧНУ шкоду Сllі'ву, JШ баритон" в артиста Н. Н. 
КРССТІІНСЬКОГО, учня італійця, нроф. Броджі. Bi;~ 1920 до 1926 року 
був учитеJ'Іем народної шко.Ш та УЧН'ft'.lем у музичній ШКО~lі. Від по
чатку вчителювання Дометій ПО('ІІІІОJШЧ да_lі вчиться снівати ; шісТl) 
років він нраЦЮG з артисткою О. Ф. ~Іа.lаховою, ученицею нроф. Ніко
JШt:ва з Петрограду. 3 нею, пн('тушн; і на концертах. На 22-му році 
життя Домртій ПОt;ШЮВИЧ Д;Н; вже ('амостійні концерти. 1926-1'0 року 
за.лишас НЧIlте.'ІIОШ1НН,н і )J('T~'IНl6 до l:иївської консерваторії на ВО
каJН)НИЙ фаКУJlьтет дО J{ДШ',И IІ}Юф. Н. П, Чистякова, БОЛИШНl)ОГО ар
тиета Ве.ШКОГО Мо('конеl)КОГО Тратру. 3акіНЧУG він І\онсер.ваторію, 
3 виеокою оцінкою, 1931-го РOJ{у, як співак із педагогічним УХИЛОМ. 
Піе.тtя цього два:) lю.тtОRIІНОЮ роки працює над інтррпретацією НОЮ1.1JI)
НИХ творів із KO~1II0:HIТOPOM В. ('. І'осенком. 

1933-го РОІ{У в Мо('кві відбувеп Всесоюзний конкурс ~ІУЗИК. 1.1 
сотснь ('піваків вибрано було тільки 20; ім'я д. Березенця було ]1 чнслі 
перших. Поверпувся він до }"JI(::ва ДIШ.lомованим сніваJЮМ. НезабаРЮI 
виступає він на концертах, маючи за те високу грошову Ішнагоро:~у. 

Супроводжує ЙО~ІУ КОМIІОЗIІТОр В. I~oeeHKO. ВИСТУПИ цИХ .1вох ~IY:HII\ 
приймали з заХОIІ.1СIІІIШI ~ IІІfсали про них гарні реЦРНіІїі. 

1933-го року ,,1,. Верез('нця ПРИЙ)lають дО },ИЇВСІ)КОЇ OIН'IНl, ,le він 
llращ()є 6 рокі'в. Потім віддаЄТI)СЯ nиключно конпrртовій І!рані. 

Після окупації fiі.'ІИІІОВИІ{ПМИ Західньої Українн його раЗО~1 аі 
(ВОt;Ю ученицею n ДРУЖИНОЮ п. Оленою Лозицькою за ПРОIlIУЮП) НН 
ряд концертів до .iJУЦМЮї філармонії. 1940-року переходиТІ) віп ДО 
штату солістів ЛI)вівеької філармонії, а дещо пізніше зараХОВУЮТІ. 
його ДО педагогічного складу Львівської консерваторії (Юl.Пса СПЇ1ВУ). 
По трьох місяцях праці обдаровують його доцентурою. У ЛI)вові він 
співпрацює з В. Барвінським, С. Людкевичем. 1\1. I~O.llrCOI(), В. ВИТ
ВИЦІ)КИМ, Б. Кудриком, Р. Савицьким та інш. 

І{о,;ш під тиском військ Гітлера радянські віЙСI.lі<l ніДСТУП:lІ()'П), 
Д. ВерезенеЦІ) залишається у Львові, де перебуває три роки, JIIШЙСІ) 
час сидить у гестапіВСІ)кій в'язниці, чекаючи розстріду. І;.оли радян
ські війська повертаються, .виїжджає ва захід. У Берліні СК.l<lдае 
іспит Юl ка.мерного співака. Проживає потіМ) у Празі, КOJщрртує. Лого 
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IІРIІЙ~lаюп. до {,K.la;1,~· RIШ.1ЩJ,ачін І1ра:н.кої конесрнаторії. О;1,НО'l:l('НО 
ЙОГО аапрошуlOП. до Враті('давської опери. ПсреUУВlІ1ІІ в Ч,t'хїі три 
мkнці під бідt.IІЮВlЩІ.кою ОІ;упаціGЮ, за.шшає Пра.ГУ й Ilриu~'ваG ;1.0 

l\Iітп'нваЛІ.ду. Тут він ааснонує МУЗИЧНУ ШКОЛУ, концертує, ('тає УЧИ
телем ('ніву'в ПРШЮ('JІавній духовній аЮl;l/'l\lії в Мюнхрні. 

Приїхатп ДО 1;:1ІІа,1,1І (НН8) допюшгає в('ій родині аРТIІ('та В('.НІ
киП .1,оБРО;l.іЙ і друг ('Іапа.ll.ців. 11. Пртро ;~иаРIІЧ і;} ВеІ'рсві.'11О в Л:ІІ,
берті. 

Н(';шб:lРШІ r~~ШIt'тій НОI'IІІIОВIІЧ учпп. ('lІіватн )10,'10,1,1., І,ОІЩР)I'l")'G 
під Вікторії аж ДО Торонта, де він якиіkІ. ча(' УЧIІТl. у І,ош'(')нщторії, 
,1,ПРllrус ЦРІН,ОВ11 Юl ХОРЮІ, ('lІі'ває в !)(ціо ТОЩО. 

Тl'lІер ,Тf,. );eppaCHeЦl. jl~ИНt' в Едмонтоні. lIР:Щ((I(; як JlШ,,'I:Щil.Ч 
спіJIУ в AJII.{;epTI'I.I,(HIY К().1lрджі. Прннагі:llЮ BIII'T)'II:lG ЛІ, ('ІІі вак на 
різних концертах. БРIН' уча('ТІ. в ~Ї,pU.ЇH('I.I\IIX j'инп\)'ваиннх та ім
нрезах. 

30-го ~1ІІ('ТОШlда 1 Н(Ю-го »fН,Y в :LB,1J,IITOpiї А.IІ.БРР'IТI.lіОГО БО:JI',l,ЖУ 
відuуш'н БСНЦРРТ іа наго.'І,И 10-річчн Щ>ТІІІ'ПІЧ.ІО-педагогічної діЯ~IІ.
НО('ТІІ д. ]){'реаепцн. В нрограмі Upa.1H участь, крім ('ш\юго 1IlПі:шра 
та 11. О. ДоаицJ.IЮЇ, TaI,Oil\ його учні MaprapeTa Тарнед (сопрано), Л . 
.7Іоріс (бас), 1\1. Лоріu (тенор) та М. Сіl\lоне (трнор), що l\Iаіі('т('рно 
RИІ\онува.'І1[ ('вої ррчі. Відчуна.l~Н·Н .1,обра ІІІ"О.Ш й TBP»JI.:I И'І.а УЧІІ
t".'�11-l\IяЙетра. 

а налцп :tO-річноl'О ІОпі.'Jею артнст()ні будп lІ:1діе.'laні нривіТIf від 
IIPCOI'B. Андрея, ЄIІІН'І\Опа EД~lOHTOHY й західНl)О! l\анади, ВИСОІ,опр. 
Мпхаїда, АРХІНшю'кона Торонта n ('xiдНl)OЇ І,ающи, Централі I\Yl~ із 
ВінніIlРГУ, І'ШlІІо;:нтора UI'Т:ша БОUШ\(:liВllча, Григорія Нрошєвича. о. 
ІІРОТ. l;ова.lенка та інш. ДУjІ.Р гарне НРllпітання нрие~Iі1Н TaIiOil\ нроф. 
ВОРІІІ' Вер.'lін Ї:з �-іоролів('І.ІЮЇ кон('ерваторії в Торонті. Українеl)Б:~ 
Віт.на АІ;а,,(')lін Наук у Ні~IСЧЧIlні надіслала .шета. а якого наВОДIІ~Ю 
О,1,IІН YCT~·H: ,.П неСIlРПНТ.'ІІШИХ РlOвах таборового jl\ИТТЯ Ні~lеЧЧIІНИ 
3JШХО,~І1.1II Нп ('Н.'ІУ та енС'ргію ]Ин'тупати з концертами. ВЯШ "Р('
І'РШ'ІШЙ. ~1'ЯКIfЙ го.lО(', ріJщісна ЩО,l,О ТОIІІ,(І('Т11 НlОі\ll('ів іНТРРЩ)(lлщія 
за.ilIllІІJl.iIIl І1рзаБУТНG нра;I~~IШЯ'·. 

] f)63-ro р. УЩН\ЇШ'I,І,а Юlllгарнн в ЕДЖlНтоні ВІІ)Щ.іІа грамофонну 
П~JaтіIВІ\У а нн;}кою lІі('I'IІІ., наспіваних д. Березенцем. ]JИКОШШІІН 
І,()ЖНОЇ ІІЇІ'ні чудове, а ЮЩ8вичайно цікавою інтерпретаціt::lO. На IIJla
тіш:у зяшн'ані такі нісні: .,0, ВО.'lf'Ю)КО" - :М)'З. О. Побикевича, ('JЮІШ 
О. Одеся: "Мені одНіШОВО" - ?tlУЗ. 1\1. Л:исеНІШ, слова Т. ІПенчеllка; 
"Рс>не та стогне Дніпр І1ІІІ)Юlшfi" - муз. М. Лисенка. ('Л{)lва Т. ІПев
чеНІШ: .,Пк ІІОЧ)'{:Ш вночі" - муз. СічинсJ,I\ОГО, С ~IOBa І. Франка: .,J\рп
лещ.-ІірилеЦl," - наро;1.НЯ IІЇ1'НЯ ]1 оОр. l\IаПOl,Н-ЛИ('('НЮI ~ "ПРОllil.lа 
Ha:tiH" - ІІаро:щн ні('ня ]1 обр. д. СічннеhКОГО: "Ой. тн ~lkНllю-а()р~" 
- НЩЮ,1,ШІ піСIIИ ]І обр. М. Лп('С'нка; ,,1 ('ЮІДОСЯ" - обр. Л. ТУРl\е
НІІЧ:!. (','юва п. ЛI'IШОГО. rтpiдeЦl.Ka пісня; "ОП, У тюлі верба" - оОр. 
Н. Н(Ю('.lапрнка.. f'Трі.lещ.Юl пісня: ,.оn, учора орав" - наР()]І;НЯ ніснн 
в об». 1\1. Лиссш,а: "Ой, поїхап за ('НОІІЮШ" - jl:артіВЛlІва ННРО,1.НЯ 
пі/'ня: "Нк я оун l\fО;Щl,IІЙ" - ~І;артішшна ШІ(НЩНЯ пісня R оіі!,. Н. 
ЛОllаТJlIІСI,КОГО. 
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В. Добро іж і Д. Березе1tец'Ь 11ідчас '1Соп'/,{ерmу. 

Ос.об ШБ ціЕ'nВ з глиб КШІ поч)ттml дрnмати ~IY, викuнус арт([ т 
ніснlU "О, В 11 НЬ!" '- муз. . Бобикевича, <.:лuва · О. Олеся, що 1ІРО
:мовл.яв до нп ,:малю перед нами картину без -видимих барв. Д. Вере
~еп('ЦL. :- l1РnЩ\ нjй шйстер свого д іла., з . ве нікою музичною KYJlI.-
турою; 3 нрироди аристократ. Ного фразування і Дю,ція ТОНІ"О й ГJІИ
пОК РОЗКРИШlI ТІ, пtL'1'('3У lУЗIlГИ Й слова . 

Треба THKOjl\ Jlj ДІ реСЛПТІІ аКОМШlНіятореl,]\У здiUн і ст!' ІІіяні ·Т[Ш 
] \<lJl РНТИНИ ,7І,оБРОJlіж, ЩО BMj(: майеТС'ІШО 'І'ВОРИТI1 аllС'П~ІUЛII ГJlиб(ШIlМ 
роаум іllН.я 1 твору та я 'кравоlO грою. 

В особі артиста До tетія Верезенцн ~laЄM0 'ВlІЗНПЧНОГО Іі о нцеrто
вого Сllівнка . Наші :ми Tцl 11lНЩЮЮТЬ і Л J;ПJ!П , і J~ЛН РОЗПlПJ\У KY1~J
турн україНСl>l, го Н"lЮ ~' . 

До стор. 162. Спереду зліва: Лрокоп І. , Солтикевич Р., д.иРИl'ент, Івану

сева О., Осташевський Р. Лерший ряд зліва: Холонівський Л., Лрокоп З., 

Голе.йчук Н .. Іванусів Я., Музика М., Т\рильовський Б., Лріць М., Конопа

цы�ийй О., Хома І., Бог н с " Колач А., Горобець Ф. , Козак В., Слабий Т ., 

Ол.іЙІІИК Б .. Летрів д. ' Другий ряд: Блавацький В., Дячук В., Лр'окопчук Г . , 

Кіця І ., Дукельський О., Федорів М., Стечишин І ., Барух І. , Дзюбяк В., 
Єринюк О., Фарина Л., Єринюк Є., Фуць О .. Ка,рпяк І ., Лостойко В., Хом'як 

М., Кушка С . . Третій ряд: Даревич Ю., Кость В., Василів М., Кузяків І ., 
Рожак М . . Пивовцрів Г ., Стратійчук ., Кіт с. , Бумбак І., Деркач М., 

Грох М., Славнич Л., Журавель М., ДжураllЮК Д. , Мельник Лортрет 

т. Шевченка Вадима Доброліжа . 
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l()рШ l'ТЕФ.-\НlІІі 

J"h'PAiHC'JJlill 11 ,UJ..IJ/.JT ПУ lI11п АlIСАJlБ.lІ> Л /';ДJІОJ/ТОlll 

IH('.lH ]юrl,~lІІрічнuї Ш'рt'IШII, у травні l~)(H р. Bi,~HOB.IPI((! В Ед
)юнтоні УБраїН~ЬКIІЙ драматичнпй анеамб~IЬ, іl,иректuроя ЯІшго t:T<lB 
.1юUшшр r;~ИТІIІІШ\, ЩРlіністраТОРШІ-- Яроедав )ІИТРУШЩІ" а віД I~iHCЦЬ 
t't'ЗОНУ ГО('ШЦiljН'М - Євген lіРРШlllН. Органі:щцїйно ііН(,і})Іб;II, нраЦЮl: 
а РЮН'ІШ l\lіt:Щ'JЮГО Hi;~;l,i.:IY l.'УІі, ЯJШЙ ;І,:Н-; йому )юра.'ІІ,НУ ;~ОIfOl\ІОГУ. 
IIротр 'ІІІ ПР ЮIЙШlіh~lИвішоlO (: t:нівнраця )1kцеШIХ УlіраїШ'I,КИХ yt:TCI
нов, 3OJ~peMa фідії Уно, УlіраїШ'МіОГО HapO;l,lII,oro ;~OMY 1 Дому 1)1. ~r. 
ГРУШ('В~l,КОГО, щО 1\ШЮТІ, 'l'еаЧШДІ,н1 заді, і ВЖИllаlOТІ, ЇХ IIepeBa~I\HO 
на БОІfЦРІНІІ. Ul'Ш,РТІІ, ш'чіРІШ чи ж"('і.]~Ш. Вони ДОIIЮlilГ:НОТІ, аНСЮI
О:І('ві ТІПІ, щО аа Jl,РЯІіОIO ОШJaТОЮ ні;ЩУСЮ\ІОП, за:lі на I1POUII та Rпетави. 

Тноррннн ТРііТРУ треоа бу~1О ПОЧIlнати ]Іід ('Ю\IlХ ()('нов, 01їl\Р І! 
І1РРШУ чергу ві,'" в('рUува.ння акторів. Організатори ан('амU.1Ю ;І,ШІО
г;шея певних усніхів, UO ПРИТЯГНУДП дО снівнраЦі ІШ.l0 60 (H~TopiB: 
ОЧРШЦlІО Т:lБІІХ, ЩО ВіІ\(' граЛIІ на (·Ц('lІі. ЦР ;110,111 ІJ(\})('Iш.ЖIІО на"но
JJЇІІІОЇ ('міІрацїї, ПРIlїха~ш ВОШІ 110 другій ('нітоній війні, IІроте (} ТРЖ 
іll\ТОРП 3 ДОВОСННО-Ї Їl\Ііtрації, а TaKOil~ діТIІ ПРрПШХ І10СР.lенців. ll{е 
наРТ0 зга,'І,атп: ЩО управа а,Н('Нl\lблlO на.В·Я:З:l.іІа ТЇену ('ніlвпрацю а іп
ІІІЮШ МШ'ТРЦІ)КИМИ ГУРТКПl\1И ]І Едмонтоні, а ('a~le а ]JіДШIЮI танцю
ВНЛІ,НlШ аНСП}ІБЛБl "ІIІУl\lЮI" та ДІІТЯЧОЮ о}н,епрою I1i,l, I1POBO:~O)f 
нроф. Сергія Яременка. 

ПРОТЯГОl\l сезону }96-1-65 РОІіів ННl'а~ІUЛІ, ШlеТУllIlВ іа ЧОТllрМ:! 
]шетаваl\Ш. 20-го грудня В ааді У Н О ]Ю('таВ:lено н'(:("у lіонича
Лисенка, "Доктор-геній", .НКУ ТИil\,l,еНI, пізнішр ІІОВТОРРНО н Україн
ському народньому домі, Хоч ДУjІіе :ш('тарі~Іа, Б оl\lР,1.і н ОДначр НрОUІШI:І 
3 уепіхо:м. ВідзнаЧІІВСЯ В ній актор Василь Ііравців. СтаВІІВ lіШІедію 
Ісай Чорновол. 24 ('ічня ]1 за .. lі УНО aHcaMu.1l, ;l.аи lіонц('}>т-ревіlO, що 
(·КJадала.ся 3 вистунів сні]ШБів, а СЮІР Вікторії ВИННІІЧУlі. I~opII!'a 
l\ІРЛМІПка і Юрія І{.ПВlкоnича, хору аНС:Нlб.110 і:з ~О.юrніШНI ЛЮUО)lира 
lIастушенка та ДВОХ танців У Jшконанні аНl"ЮIUл.ю .,ІllУ)lка". У ;l,PY
гій частині реil\lІСР}) І(·нп Чорново.l І10їтаВІІП ОlIррету на (ЦІІУ лі ІІІ 
.,С'олоха." Ф. Ь'острнка, НПІІИСПНУ за ТВОРШІ 1\1. ГОГО.1Н "Рі:З.lвнна ніч". 
у ній режперр з усією ТОНБістlО профр!'ійного НБтора Bi.-~oгpa в рО.1IІІ 
па.лпмаря. Треба сказати, що fi інші ПБ1'ОрИ вппвплrrвої :J,liuIIO('Ti. 
::За :музичне оформления ррпїі Нr('JП віJI;пові;ТJ:Cl.lI,ніСТI) Марін r~ППП1Ш; 
і проФ. Сrргій HPf'~fPНI\O. 

IIроте наЙВШК.:lивіПЮIО В I{I,{))I~' ('!'аоні ВІІI"Т(lIЮIО 'Гр('йа Bllail-::lТІІ 
ІІатртичну трагедію І. l;агряного ,.Розгршr". JПіУ llOlіійний автор НіІ:1-
нав повіrтю-врртеПШf. T(,~Ia цісї трагr,lії - ,-~pyгa ('вітова війна на 
~Р)ІЛПХ Українн. подана ДУіl;Є (,ТІІе.Ш. а:IР lI()-~ш(·теНl,І,О~IУ. Г('РОЇШІ 
твору Ол,га - 1((' HP тіЛ,КІІ ('ШІІЮ:J УЩ)(1ЇЮ'I,БОЇ ~1,іШ\ll, HP lI!НТНІІіl\('ШI, 
JJРПUІІТ:І. а.-и' JI{'('Ііорена УІіраїна, що ()IІПНН.1а('I, ~. f)Р;1Вllхі.lllшr~· ('ТПНО
Р.llщі l'riiJ.; наШIСТ('I)КlПI БОRаД~J()~1 і ~ІО('Б()В('J)Б()-f)О.Л,ІІ1rВІІШ,ЮВІ Л().lОТ())І. 

Інші І1(,Т)(·ОЮlіJ.;і. щ() ПИСТУППЮТl, У ній траГР:1ії, .1(0 Jr~ш()ї ~Іірп -- СЮJ
ІЮ.ЛІ ТІІХ CH.l, що :~іПЛIІ R УI,рпїні пі:tЧ:Н· (Ч'ТЩШI,сіі війНІ!. C~1:\Ir Т{))ІУ 
:]шца ННН реіl\IІ('Р!Щ ,l,анп.lil 2\JУРIІНБIІ. nІ' і грроїні TBOP~' :\Іарії ДИТП
ІІПІ" tiу.ю .1Yil\f' (·I,.-Іа.1IJ('. Tp('f)a О,lначр JlіЛ'Рf'І'ОІIПІІ. ІІІ!) :11; РР;J,"П/'rр. 
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гак і героїня, стояли на (висоті завдання. Марії Дитиняк удалося С1'ВО
рити живу, наскрізь природну llостап>, якою непевне уявляв соб і її 
покійний автор. Драматичний ансамбль, без сумніву, мав багатообі
цяючий талант, акторку, що в інших умовах :могла б мати велике май
бутнв. Багато похвал можна сказати на адресу інших акторів, зокрема 
Олексія Котовського, Івана Болехівського, Данила Струка, Осипи :Мор
гардт, Володимира Микитюка, Станислави Венгринюк, Марії Венгри
НЮlt і її маленького сина Андрія. Данила Муринку, режисера, що грйв 
ролю Матіса, полковника гітл рівськ,ої армії, хоч мо виділити окремо. 
В той час, коли він творив вірогідну ностать шляхетного німця, то 
в о~танній 'відслоні його гра вражає надмірною патетичністю. Проте 
ми не певні, чи це вина актора чи aвrropa трагедії. 

Наприкінці весни ансамбль успішно поставив драму С . СаДКЇlJ
Сl1КОГО "В одвічних розшуках" (режи ером був Данило Муринка) . 
Сподitвавмося, що Українеький дра:матичний ансамбль в Едмонтоні 
11Остиме Й до:можеться великих успіхів. 

"Наmа,л,uа Полтавиа'" в Eд:м,oumOf~i 1951-.52 р.р. Ната.ша - 
С. Сmефаuова, ТерnеАиха - О. Сmецура, Вuборuuй - В. СmеЦllра. 
ВО91~UЙ - І. Чорnово,J" Петро - В. Ні1~'Ьовс'Ь1(,UЙ, МиUОАа - Чор-
1юво.l. 

На початку п'ятдесятих років постшвлено "Сватання на Гонча
рівці" Квітки-Основ,'яненка, "За двома зайцями" М. Старицького, 
"Дай седцю волю ... " М. Кропивницького, "Суєту" Карпенка-І~арого 
та інші п'єси. 
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Т. КАРЛТОН 

В. КІРККОННf7JlД ПРО УКРАїНСЬКІ ВИДАННЯ В КАНАДІ 

1961 - 1964 

Yjl~e більш як 30 років. проф. Ватсон КіркконнеД.l,; тепер президент 
Акадійського університету, веде .огляд видань у Канаді, що з'ЯВ.1ЯІОТСЯ 
іншими, ніж англійська чи французька. мовами. Ці ОГ.1ЯДIІ ('истематично 
друкуються в University of Toronto Quarterly. ПереК.;Іадаємо звідти 
деякі уривки за роки 1961 - 1964, що І'тосуються УІ:Ра.їнських вид~нь~ 
Проф. В. Кіркконнелл іноді розглядає й закордонні видання, якщо IXНl 
автори живуть у І{анаді. Поезії замість ОJ)иrіll:lдіп ЦИТУf:l\IО в англо
мовному пррекладі П. І~,іркконнелла. Т. І{. 

1961. 

Третім великим томом своїх ЗlOраних lІоезій, СU:UфОltією (jі1(,Ю, 
д-р :Мо І. Мандрика з Вінніпеtу піднімаєтм'я до рівня визначних поетів 
українського походження. Маючи 75 років, він етав :нетераном і ІІоеТО31 
дозрілого таланту. Деякі частини ЗГClданого тому вийшли в світ раніше 
і ввійшли в цей щорічний ОГДJЦ, ОСОUJІИВО еllічна реабідітація геть
мана І. Ма.зепи. Інша часТИНСІ з'япюl3('Я 1961 р. як OKpel\Ia книжка-
'lаксамо під назвою Каuада. Це КРClеномовний поклін прибраній бать
ківщині, де поет подає огляд УБраїНСІ.кого розвою в цій країні, і робить 
влучний аналіз політичних ПОМИЛОК світу, серед яких К,анада відіграла 
свою ризиковну }ЮЛЮ. Один розділ, пї,тt; НClЗIВОЮ .,J{раЙ свободи", по
чинається так: 

Niagara, а wonder of the world, 
Неге foams and thunders in а cataract . 
Му fortunes, Canada, in YOlfrs Ье furled! 
With you forever Ье ту spirit's pact! 
Неге, І ike this flood, at last have roared away 
The deeds of Hiawatha, vanished now; 
The heavy-souled, wild bison and their sway 
Науе yielded to the kingdom of the plough. 
There where the whistling arrows flew with force 
From beaded quivers, with unceasing motion 
The rails of steel have run their serpent course 
Across the land, Ягот ocean to salt ocean ... 

Оаза Яра Славутича - прегарний томик українських ліричних 
поезій. Назва відноситься до серії любовних (? - ред. ) тпорів; 
більшість із них ПО чотири чотиривірші завдовжки; прооідна ду~пtа 
виявJlяється в перших рядках: 

You аге а phantom oasis to те 
That beckons оп across Saharaf1 sands. 
І tцгп as at some touch of ecstasy 
And white-faced pillars lure ту autstretched hands. 

Далі в томику кілька петраркmських сонетів показують, що ав
тора зворушуваJIа подорож. У роздумі оглядає він єгипетський обеJ[іск 
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на Н.;lЯЦУ 1,,онкорда (п Парижі), боЙо.вищ~ II llотерло, ведетеll~ькі 
секвої Нового Світу чи нарнаську Kpary Монтерею. 

ПЛО;J;ОВИТІІЙ Духовюш, МИТРОІІОЛИТ Іларіон ВИДaJl віршовану драму 
на п'ять дій (75 еторінок). РО.1n'mnиЙ Мазепа (історична драма) 
('тараt:тьея ОЧПСПІТІІ українсм\ого героя від російського очорнення. 
HaU:ICUHH РІВlО.вани~ш ЧОТИРIlвіршами, трагедія, очевидно, задумана 
скоріше ЛІі ('проба в га~lузі іпорії, Hijl~ як драма для ецени. Таксамо 
ЕОРПt'ТУGТМ~Я МIІТРОIIOJШТ Іларіон чотпрпвіршюш ]1 "Дрннику :моеї 
душі", що ШІХОДІІП. Мі\('IІВIІІОIИ ПНlНБЮШ 11 місячнику Ніда ~' щj.l1'ы1l!jра •• 
Треба таБОЖ зг.щаТIІ "ого ]IР:IИІіУ fiofo('JIoB('ыyy працю ХрисmиЛI[("nНJO 
і }lОlШU'IІIf1() .•• 

СI.огоріЧllі ~I\НlLВa JIоезїї Ш' Uу.:ш б ПОВНЮШ, ЯЕUІІ l\Ш не згада.1И 
:зuіРБIІ JIPpeK:ta:t,iH 1І0еаій Дjl~она l{ітеа, по-маttt-теРllШIУ впконаних Н. 
Сда.ВУТIІЧРМ і:з АЛІ.UР}>П'I.кого унінеІ)('ИТРТ~· ... 

Сторіччя tмерти наЙбіJIt.IІЮГО )ї\рUЇН('J.l~ОГО ноета, Тараеа 111(',]1-
ченка, iJ,a.'IO привід ДО 1І0НВИ цілого ряду Ні\М'нткових ШlДаНl.. ДО 
'ЛНШХ lІа~lеJБать Centennial of Taгas Shevchenko, ЩО вийшло заходами 
1" у 1{: JIрреВИДilllIlН l\·об.mрн у нереклнді А. ДіК. Гонтера (це 
перuшn ('вого роду IJPpeI\.la;1, у l'анпді, щ() ВИПШОВ у світ 1922 р.); 
ювілейне видання [{об.Ю}JJl 1Ilрвчрнка за редакЦією д-ра Н. РУ;l;НlЩІ.
ІіОГО; фото(~татна PPIIPOi~YKцi н ІІРІНІІОГ() виданнн (1840) Кобзаря за 
редакцією д-ра І.. Віди з ()ттаВ('I.ког() універ('иrету; ІІррев.иданнп 
Taгas Shevchenko. the Мап and the Symbol покійного В. 1\. МеТТІОса. 
Подібног() зпцікаВ,1Іеннн є Світ pOCJllll у творах Т. 11l('вче1l1іа Федора 
Онуфрійчука, де пвтор-fiотанїt'т iJ,f'T:LJlbHO РО3ГЛЯ:Щ(-: в('і ТИПИ рОСЛИН, 
згадав, н творах 1І0ета. СпоріiJ,НРНОIO. хоч в іншому значенні, G довга. 
пое)ш н стиді балади B//Jlh'a" вО.1; ('рргія ('т()роженка. Пона приевн
чрна "нсім народам, І1РИГНОU~lеНЮI ~ІОСБовеЬБlВI j)шрріядіЗl\lОМ". Він 
норівнlОС MOГIl~IY Т. lНрвчрнка. :шо('тола волі, до Івулкан~', щО !tШr. 
ПИUУХНУТJ[ Jlолу~і'ЮI волі. Tpeva ТіШОjl\ зга,l,ilТIІ такі сп\тті про ІПев
ч('нка,: проф. П. ДОРОШСНІШ 11 .7f іmmmсі BO.llU71hi• о. Оррста І{упранця n 
lіа.1еl/дарі Світ,ю і Стршшп РоеОХIІ ... Юрія Р()лівеьк()г(). Лроні;rІ,а Ві
:IРПt.I;ого і Сидора l,орбута в Ka.1ell()api НОП010 Світу ... 

в ('\lогоріЧНЮІ~' Ін'(:прі ІЮНRМІІОТМ',Н IІрі:шища ті~IІ.ІШ ;~BOX ІЮВ('
.'Ііпі.в, ОVІЦНа. 3 ІІІІХ ~їiPi1ЇHцi, ЩО jl·;JШУТІ. У Торонті. IIepe;l, ('нОЇ)1 
нриїа;~Оl\I до І{анаДIІ Фрдір Одра'l НППИl'ilВ був три ТОЮІ" а саме n 
дорm; (ВУI'IЮС АЙррс. 1Н55), lЦ(·(j(·/lІ,ІjJl (НI.ю-110РБ, 1957) і II івсmаІІОН 
;ю ('('.10.1' (І>урно(' АПр('('. 1!15!)). йог() Н(1,йновіша БНlIi\\Ба, llOliU1l.ljlllfl 

(,('('./Н, VI'III' ('ВОЮ I1aaB~- Bi:~ (ЦІ/ОГО а 18 Оlrові;l,аНI. у ріаНО)ІНнітній 
;)(')ірці. Тло д:ш всіх НИХ творів �-і:ШilДСI.І;t'. ІІ~реюцасТl.('Я воно лі:~ 
ПентрпЛl)НОГО й ВІІСОІ{ОГО ІІаРl\ів у Торонті Jl,O Судбурі ті1, ФраНЦУ31.кої 
ріки н JlівніЧНОl\1У Онтаріо. Ф. ()і~рач а:JП~Іі1(JТI.сн ПРРРRЮІШО ІІЩI,РО
vrЩШIІІ :11О.l,(·].к()ї liшн'дії. 

~I. І1РІІХО;l,I.БО пер('uрmс в Ііан:ці Bj\it' ЯІ\ІІХ 15 РОБів і праВ!lО
шціоно на."Vі.lІ.ш Bi;~O!\lHЇI Ш" автор ОдиlІ і.1 15 .1r.,ї.lbiiOllio (1!)52), 
lI,e poalI~lВi:~:If': I1P~) свої lIРПГО,lП л І1рві.lt.lIПЧИХ концтаборах у pa,l,HH
(·I.KOM~' Сибіру. Ного пова Jl,R()ТОМОШI прrщя Да.llе~U,ltU aop01a.1fU НОСІП\) 
пі;r,ааго.ЮВОI\ "нопістr. ;І,:rп JОРОС.'ТПХ" - пересторогу. Щ() П€-,\ пр ПРПГО:r
I'(ІЩI)I\а. .;lіТl'ратура :~.'IН пі,1.1ітків.. ОповіДІ. ІЮЧІІНПf,ТМ'Я .в південній 
УІіраїні на Ве:IІШ;l,rІІІ) 1 !128 р. Н" н()нура ІІримара, ВОПН.1Яf,ТЬСП ра-
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ДЯНСИ\а НШІЩIJI ••. ВJIIlО.1ІОlt~ЧIІ міДЬЙОllоnі іl~еj)ТВИ іl,.ИІ ;I,Оllитjв. тортур 

і ('мерти чи засланнн до еибіреишх таборіlВ lIРИМУ(',()JЮЇ lІраці. Одна 
:1 найщасливjших знахjдок В ТjЙ чш"гині оповіді - це о(~инадцитирїч
ний Андрій (1, l!Ш-·1), що аберjг {'обі нримірник Лоб.юрл Т. llIен
чепка і читає його ГРОl\нщі: Рома н авертаєТІ.(' я ;1,0 Щt' ()і:IІ.ІІІ ~І\а.lі()них, 
ХОЧ доречних віршів. Надія Щ~ pa:J в()('кре('ilЄ ;I,.~IН I!Р.l,обиткіи :НJOміil\ 
героїв j героїНІ), 1\0.111 веЛИІ\rI· t~ваl\уація }!},H-t[) IЮl\ів a~liTa(; їх на 
:захід у Німеччину. ()ПИЮIВJlПIІ'I. в Ав(('бураі. НОНІІ ІІОlІіІ,'І,аIOТІ. у сіТІ\У. 
:за /I,ОІЮJ\IОГОIO ш,,ої І~ОJ\1УНЇІ'ТИ НИ.lОВ~І10ваДIІ ~lі~IІ.ЙОIlII втіначі в і аа
ІІj)о'Горюва:ш ЇХ нааа/І, до Сибіру на ('MPpТl. або 11 If('ні Л I.НlЩТІЮ. '1\'[ 
:за них ~ШСТУIlасТl.t'Я нмеРlІкансt.ЮIЙ офіш'р . РШІ:Ш. Паll.lО, На
дійка, Христина й решта, lIереіlш.ВІІІИ В('Р, ~~IiI·P~·IOТI. ;1,0 l{ilНН;Щ, 
('початку до АЛI,берти. а пізніше до ТОРОlІта. McH:~1O Ш'КР::lВї каРПIНlІ 
ТОГО, ЯК вони lIрието('овуютм'я до нового життя. Роман Прё.lПЮ6 на 
:заводі машин у Торонті, ХРlн~тина - в фабрппі одягу, ІІетро ХОДИТІ. 
ДІ) універеllТРТУ. Надійка тіЛI,КИЩО ('К.'Іа.'1а вступииn іспит на ~lе}I,ИЧНИЙ 
факультет ... 

Розвідка В('Дlh'С .zюдовБUСIІUJO О.lt'ю'андра ВРИКё.l дос,агає евого 
найвищого пункту в тринаДЦЯТО~IУ роаділі а історією здогадних ТУРТУР 
та вбкветва 1,700,000 хорваТСI,КИХ І1ранu('~'JaВНИХ римо-католицькими 
('уеіда.ми .в I~HI-45 р. . .. ~J другого ()ОКУ В просторій праці Україu
(''b1io-(;'врейс'Ьк; в.ЮЄ.1lOвід,tОСUIІIl О. BpllI\ нанодиТІ) чима.'lО іМПОНУЮЧИХ 
доводі:в, щоб побороти ззгаЛI,НО прийняту ('еред жидів думку про те, 
що українці, МОВЛЯ1В, - псррнюкно антиерміти і що вони сні.внрацю
нали 3 на.циста~1И у :шіретвt1х щодо жидів на Україні ... 

l\Iайже всі реJІігіЙНі книжки цього року їеТОРИЧНОГО або благочее
ного напряму. На першому місці першого ряду знаходиться сьомий 
том І ст0рії ук.раїnс'Ь'Кої upaooc.taaum l{еРКБU ,мИТРОlІОJlита Василя 
:Ji вступним на.РИСОМ о. С. В. Савчука. Митрополит Липківський був 
верховн'иком УкраїНСІ)к6і Автокефальної Церкви в 1921 році, але його 
заарештувало НКВД в Києві 1938 року, і він зник навіки під заСJIОНОЮ 
пітьми. :Його велика рукописна Історія ПравОС.lа81IOЇ Церкви етала 
відомою 1942 р . .. Подібного зацікаlвлення є ТОМ нарисів, приевя
чених покійному Митрополитові Андрієві Шептицькому Нв десятиріччя 
його героїчної ('мерти" і другий том його ж Jluсmіб-nос.Ю'/t'Ь. Обидві 
праці вийшли заходами бібліотеки "Ло(ос" у йорктоні. :3 ті(ії ('амої 
,1J,PYKa.PHЇ )шємо Ексe.rезuс Clt.1'bBeCmpa Косова, 1658. ~гaдaHa праЩІ 
торкаЄТI)СЯ ранішої доби Православ'я. ІЦе одне видання. пю. обгово
РЮ6 Православ'я - це ДJ/ХО81tu,u світ, душа і nара1U~UХО.fOtlЯ Архи
r-пископа Миха.Йла ... З-під llрра МитропоJUtта Іларіона маємо брошуру 
Haa1taU.1to своїх діmfU :чкраїfl,смmї .1tOвu. 3 україНСІ)КОГО католицького 
табору з-під пера о. М. ІЦудла вийшов llаnс'Ькuй ІІри.uаm і Схід'1lЯ 
Церква та Свята Jlіmурtія . .. 

Релігійного змісту, але без дог~атичного чи церковного JJіДН(І
шення є Чи ісuує Боt? Івана Барчука ... Дороtа до JIUP:t/ й добра М. 
Садов('.})кого. .. Благочесне Пробуджешt.я д"ха Тетяни ПJеRЧУК зай
мається ствердженням людського духа у простому сприйнятті віднай
деної віри з її кульмавіцією Б запевненому бrзсмерті ... 

Отець В. Подворняк із Вінніпеrу переклав із росіЙСІ,КОЇ ~IOBII ЮІ 
україН('I)КУ бібліографічну працю про reopr'a. МЮ.1fЛrра ... 
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Появився ще ТО1\1 (четвертий із чррги) l\ЮНУl\lентаЛIJНИХ спогадів 
Стежками життя д-ра Василя Іваниса ... Сировина ІІрозаїчного роду 
знаходиться в першому томі Літопису У1lраїuсиі,О'lО жuтmл в КmюfJі 
Ольги llоЙценко. Оснований том на ІІерших числах J! країllС'Ь'КО10 'lO

лосу . .. ОХОIІ.JlЮG він тисячі маленьких громадських подій та описує їХ 
ПШ. ЯК ВОНИ відбуваЛI('Я. Даний ТЮІ торкаєтм'я піонерсмюї доби -
і874 - 1918 ... 

l\Iайже IОві.']РЙНОГО 31ІаЧРННЯ G Jlраця про українці]І і llO~IM'IJKY 
рево;ноцію ] 86;] р. д-ра ВаеИ.1Я .І)"цеВ(1, де юпор старається nіДІІоністн 
на ІШПІННЯ, чому українці нколишніх МРіl{(\Х ІІО.Jlьщі не браJIИ участи 
в повстанНІ того (JнпаJII.ного року. ВідновіДІ) ПО.Jlягае в тому, ЩО JlОЛI.
('ЬІЙ нровіДШіІШ буди за('ліШІрні фіКЦіt:ю нерестарілої ІІOJІМ~МЮЇ дер
жави ]Іід МОРЯ до l\ЮРП і н lIacдil~OK того l\IОГ:Ш українцям запропону
вати ті.лJ.lШ обl\I('ЖСIІV ВОЛЮ ні,ТІ, 110.111('1.1\101 IJ:tIl"RаІIНЯl\1 аЮlkl'l) LДИНU 
правдивого поштовху' до БОРОТІ.Би. а сам(' ІІІЮН;I:mції створення пеза
дe~lmoї УЩНlїнеl.кої државн. 

Рrдш'овані кі;Н,ЮІ рокі" ІІі(~JШ lІО.;~іЙ RНЙШ.НІ r, ('віт іМІІопуючі про
ТОКО.1И У-го (1956) і УІ-І'О (1!)3!1) l~oНl')le~iB УІ,раїнців l\анади. Яких 
25 організацій (неlюмуні('ТИ'IНIІХ) брало уч:tI'ТІ. у 1ЯХ В{'~lетеllеьких 
маніфестаціях. 

НІ62. 

НОIЮЮllIаД~І.І{а бслетриеТIІІ,а ]~ 1!16~ р, оU)It'jlш~ш.еJI Maїljl\e вик
ЮОЧIIO дО перевидання К.:1Ш'lшів. Андрій Григорович іа Торонта дав 
надхненний новий IIelH'КJIaД Тараса В;І/.гьбu l\Iш\О.'lИ Гоголя ... ~'яви
JІОСЯ тритомопе перевида,НIІЯ історичної ІІuвіети J(ар,мелю1С Михайла 
Старицького (1840-1901). I[И('I.менник був романтичним ІІовістярем, 
ІІодібним до ВаJlIJтера Скотта. 1Іого твір зобраЖУt: Устима l\аРl\lеЛЮltа, 
українського героя в БОРОТl.Бі за волю кріпаків. 

У поезії заХОПЛЮЮЧИ)1 ТО~ШКОl\1 є Вuбрщ[,і поезії ВО~ЮДИl\шра Свід
зінського (1885 -1941), YI~paїHCЬKOГO СИМnО.Jlіста, якого замордували 
енка,ведиети підчас другої евітової війни. Нін був не тільки умілим 
переюшдачем Аристuфана, але й світлим 1І0ватором в оригіна.'lы�ихx 
віршах. У цій збірці найкращим досягненням G поема "Зрада" (стор. 
50-51), де по('т зображує riplte розчарування в комуністичній реlЮ
~1I0Цiї. l\Iолодий герой а одинаДЦЯТІ,ма друзями вирушив ІВИЗВОЛИТИ за
чаровану княгиню, що сумно Jl\lIBe в постаті ящіlН\.И в далекій печері. 
Піе.1Я того ЯІ\ ]юнп Rже досягнуть ('воєї мети, і80на зажадає ЇХІІІ.ої ра
ДШ'ТП, СIIЛИ Й IJідпагп. І~ОJIИ ШІЗВОЛЬНИ:КИ JІаСЮlВО піддадутм'Я, то втра
ТЯТІ, усі JНОДСl)Бі якоеті '8 наШІИваючій піТІ.l\lі: 

Eleven little pillaгs stood іп woe. 
Some of them crooked, otheгs putгefied; 
Оп each опе \','as а tiny сар of snow. 

lіпягиня. очевидно У"ИРИЦН, сідас на коня гrроя, Іtлене його 
під'їжджає: 

She showed heг teeth; like feaгful fangs they shone 
She laughed at те, and whistled. and was gone 

Гідною порівнянн.я збіркою українських поезій є Маєстат д-ра 
Яра Славутича 3 АЛІ.беРТСІIКОГО університету. Це шоста збірка його 
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llOС3Ш 3(1 :минулі ('і~ІНаДЦJIТЬ років. Центр Іш.ги ІШЮІШІІ зоt;ергджу
ЄТl.с.я допкода 'Н')штИlШ про l\Iазепу. ;J технічногu ІІОГJJЯДУ найціІШ
віШИ)IИ спробами є його t;iM сонетів, де система рим відповідав системі 
шекспіріВСЬКIІХ ('онетів, але теза. зоргані30вана й викладена в двох 
чотиривіршах, нkня .яких ідуть два тривірші. Таким чином, він зрі
ІШ6ТЬС.я епіІ'раl\lатичної сиди оетанньої строфи в шекспірівській МО
деді. До тематики ЙОГО сонетів належать будинок Данте, Фльоренція, 
ДаВІІД, хата lllеІ\спіра. Другий чотиривірш оетанНІ.ОГО еонета такий: 

Out of this рІаее, King Richaгd's pгide could spгing, 
lago's guile, Macbeth the muгdeгous cllief; 
Неге Juliet's love achieved its blossoming, 
And Hamlet's viгtue and Ophelia's grief. 

Добірка вибраних поезій Яра СДi.lВУТИЧil, lН'реltJlі.ЩСН.IІХ на ан
глійську )ІОВУ Морсом l\Iенлі, вийшла а друку 11 IІI,Ю-ЙОРІ'У піД назвою 
Oasis. Складається вона з 36 поезій, У:JЯТИХ іа його шести виданих 
збірок. Найуспішнішим І1СРСЮШДОМ G ,.Еllілог", IІРИВЯ'lений па)I'.яті 
ДВОХСОТ українських ПИСJ.)lеННИІ,ів, знищениr російськими КОl\lуністами 
в тридцятих РОІШХ. Перша та інша етрофи ЦІ.ого віршу такі (п ІІерек
JI:l;l.i l\[opca l\lенлі у співпраці а аlВТОІЮМ -- Т. ІС) 

No wгeaths were plaited to уош пате, 
No tгumpets heralded уош dying, 
Youг wives апd chlldren never сате 
ТО bless the ground where you аге Iying 
\\/ho faccd tl1(~ bullets with ciscain 
And turned their killeгs pride to water, 
Cutlasting с\'егу thrust of раіп 
And proving proLJder at the slaughter .. 

Вибрані пеРРЮШДІІ ІJіршованою українською мовою (до речі, май
CT~pHi) знаходятм~я в 1\Нllаі l/О('ІІIU .1аход.lf, вшюнані СВЯТОС.1ІаВО~1 Гор
ДИНСJ.IШМ, визнаЧНIІМ україНСIJКИМ мистцем, що нещодавно працlOВШВ 
над низкою етінних малюнків в О;І.ній УІ~раїНСЬІ\ій катедрі м. Нінні
прrу, Тут масм() 78 IlОезili. Д;I,rре.:IП .нІШХ 1I0ІШЗУЮТI) ДYiI~e ІШlроке 1\0.'10 

ааеягу. 3 О;l,ІІОГО (){шу l\IaCI\IO ТаІШХ поетів. JШ Горацій та Овідій, а з 
другого Ва.lррі та І lі.'lи.е. ,1,0 мов, із ~ІБІІХ ароб~IСIІО переl\лади. ва.'I1'
жаТІ. лаПIlI('I.I\і\, ФраIЩУ3J.1.;а, іТі\~lіЙI'ЬІ\а, :шг.лійси,п, німеЦJ.l.;а і1 lІО.1Ь
{'І.ЮІ ... 

Третій ве.lІІ l ll':\lІlІlї ТОМ зібраНIІХ ТІюрів МIІТРОlIо:шта Іларіона з 
ВіIlllіпеrу м:н; Ішаву Наш бій аа державl/Jісmь, історична. епопея, що 
{'I\.:Іадасться а IІІС("11l окре:\шх ІІОРМ... Оставпн відноситься до леrен
дарпої l\Iандрішш Святого Андрія до hIlVB3. Н першому сторіччі і до
ХО,'!,ПТl. до ПРРІІЮГО веt'україIН'I.ІШГО еобору в І;.исні 1621 р. l\Iитропо.'1ИТ 
I.lapioll - О:~ПIl іа наі1бі.'IІ.111 Н;НЦОВІІТНХ {'ГІН','!, уеіх ~ї\раїIН'W';НХ ппе[.
меlllншів ... 

Ві,lJ;Оl\ШЙ ~l.;ра'jНСJ.lшfi {Ш(IІІГ{,~IИЦJ.I\Ilі~1 lІоет. 1.-lі.Іріоп 1'ар:\('IОI\" не
давно видав аGіІШУ своїх ре.:lігіЙнпх творів. Сіагато ЯІшх "іКе 1І0ЯВJI
ДН('Я В пресі. У ЦІ)ОМУ томі, Па 1СРU.1а.Т віри, прибдизно 140 поезНі і 
ЧЮНl:'ІО гимнів та вірпюваНІІХ l\1О.ЛПОВ Д.1Н дітей. Т. ТараСl/l1\ Н:lРn,l)ІВСЯ 
в СРІбному нп ВОЛІНі, а П'lН'р il;JfBe у ПінніJl(.\;~і., . 
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3аходами УВАН У Вінніпезі ВИХОДИТЬ НИ3ІШ наукових сту;\їй. )lа
буть найплодовитішим серед наУКОВЦЇіВ G д-р Нр. Рудницмшй, що про
тягом 1962 р. видав такі праці: 

Ап Etymological Dictionary of the Ukrainian Language, І, Ап Etymo
logical Formula with Special Reference to Slavic, Shevchenkiana Helvetica, 
Slavica Canadiana, A.D., 1961, 

ГеО1рафічні иаави Ной~івЩUIlU та /Іо.н' }fJlШ~ Городища - фото
статичне переJшданнн одного а найстаріших ;щтоваНIfХ ІШРИ.ШЧНИХ 
рукописів, ЩО П'Jlf-!Р а6ерігаєТl.I'Я на lIівнjчно-аМРРIlI~аНt'I.І\mIУ І\ОНТИ
І1('нті. ТаБОЖ за:хол,ЮШ УВАН ВІІЙШ.Ш 1 БЮ.lіографічна f'тудія 3 історії 
у~раї1l0Зllавсmва й c.,1aвicmи~u (J Каиаді ВОДОДИl\шра Жили; Іваn Ні
.lU'llС'Ь1ШЙ Ь·. І\исі~lf'ВСJ.кого - про І\оЛИШНІ.ОГО lІроф('('ора KpaKiHCIIKoro 
університету (;І,ОД'ШО СIIJІ('ОК його НИ,'І;:1НІ), ГО.lОНШВI 1IИНО~1 іа ;фIЛНКІІ 
діялектології - ОХОJlЛЮG аз праці) та С.mво о 1НЦ1t:.'І І1оррві та ?!"ра
ll1смm 1Іародиа rЮf'.1ія С!ВJlтоелава ГОРДIfНСI.],лго. Остання Jlужr ВЯЖ
.:НІНа розвідка, що пока.:JУf: ('Іюріднрнї<'ТІ) ~Iiii\ (\НОIlРЄЮ ХІІ-го сторіччп 
і ранніми піенями україн('f,JЮГО народу. Другою ро:шідкою нро С.fOао . .. 
r. Княжа У1(раїuа 'Ї .,С.mво о 'I10,f1(!/ Il0ppBi,lf" Во.l(ЩЮfИра ІІТрдрста. 
Пона менше nажлива, алр .lегше читаr.п)('я. 

П,ІСЛОВІІ lІошани до вr.шчі ІНев,\еНІіа ВИЙШ.lІІ в світ У Вінніпе:зі 
а-під пера О. Іваха j в Едмонтоні з-під JIерщ Пра СдаВУТIІЧП. Останній 
приготував також Всm//n до україис'Ькоі JЮ6U та пші.ilJІНИn підручник 
J' країUС'Ь1(а .ltOoa д,,,я дітей (на 68 стор.). Подібне :заціliав.1РННЯ, алr 
в старших студентів, Rикликаr. ГраJtamuка 1(f'Р1(ов1l0(',mв'.яuс'Ької ,lЮ6іl 
Дюшскина Поповича ... 

Різних видів релігійного життя торкаютьсп праці IІравос.твuа 
віра Єпископа Андрея, Віра й uаУ'ІСа проф. П. І~оваJIева, ВечіРll.я д-ра 
П. l\Iаценка і Наука про rвят# .Jіmур~ію та ХвШUJlО Бо~а україuс'Ь'Кою 
Jювою Митрополита Іларіона. Історичного значення є грубий ТО1\{ Іси
дорuз.ll У римс'Ькій церкві судді М. Стечишина. Цей твір трактує "фа.'ІI.
шиві декрети" псевдо-Ісидора і простежує іеторію цих підробок про
тягом віків ... 

Історичне значення мають книга O~'Ieгa С, Підгайного про укра
їпсько-польські проблеми та брошури Ще одна 'КОЗU1{'Ька rnраuді.я, 
Jr..1JБU1t'Ь, Родовід Л. М. МОСf!llдза і йои осmаmеі Аисmu Василя Іваниса. 
Вільш віддалена є праця АІрарuа рефОРJtа llа Волuві в ХУІ cmo,rimmi 
Гаврила Гордієнка ... 

Понурість проймає І(~mорі'Ю одUОlО .1радllика П. Терещука, що :.3 

обуренням документує зраду Ярослава Галана супроти (,jBOЇX товаришів 
110 зброї в боротьбі за національну незалежність. 3а ним чорш' МІІнуде, 
його життя увінчалося пока3НИ~1 надгроБПИКО1\I, що його ПОСПШИ.1И 
комуністи на цвинтарі у Львові ... 

В раніших оглядах уже згадувалася праця проф. С. І\Jt.НВlНика. 
де пояснюється IВвесь український рік у зв' язку з успадковаЮПl фодJ.l~_ 
лором. Третій том (1962) має підзаголовок .,ВесняниЙ цикль" і зосе
реджує свої 372 сторінки па три дні великодньої пори, себто на веЛIІ
кодню неділю, обливаний понеділок і Rеликодній RiBTOPOIt. ФОЛІ)КЛОР 
цівї пори неймовірно багатий на сільські церемонії, що Їх корені ся
гають передісторичних, поганських обрядів. 3магання, 'ватри, пи
санки, великодні п'єси, вшанування ('мерти, вjдстраШУR?.НПЯ смерти 
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і хвороб, ораНlШ першої борозни, вивіз бджіл - всі оці церемонії ~Ta
ранно записує автор із багатьма посиланнями на дораДЯНСЬІ{У Дlте

ІЩТУРУ за українського фольклору. 
Хоч періодичні видання лежать lIоза l\I(')l;ами цього огляду, хuй 

буде мені дозволено сказати кілька сдів ІІрО нuйновіші з них: J1 іmоnис 
lJо.шnі та Новий л.ітоnuс. Останній за шшнuченн.ям видавців - це 
t"успі.ilЬНИЙ, науковий і :мистецький кваРТUJll)НИК. 13іll від:шачастьея 
ВИСОКИl\1 piBHe~1 науковости й культурного зацікшвлення. 6 ще альма
нах Рідна 'Нива та Ка.~еuдар-аЛ'ЬJtallах ,,}''''раїUС'Ь'''ОlО 1О.юсу". 

В останню хвилину прибув новий том споминів На ueu('(J1IOJ('1 

JР.llшnі Федора. Одрача, де читач із заllертим віддихом І1роетежує при
ГОДИ нрвинних утікачів із І10ліційної держави - 110 дорозі З ІІію·и"з' 
до НРИТУ.1lку n І;нрпатах. 

1963. 

Ще однішо ВaJІ~JІшюювіхою ]1 іеторії україIІСІ.ІЮЇ І10е:зії в l{ан:ці 
(, ВІщання ІІРОф. Яра Сдавутича -- tlого аібрані 1l80рп ІІід назвою 
Трофеї. І{нига має понад 300 сторінок, У ній міетиться добір із сr:.ш 
попередніх збірок, що час-від-часу J$IХОДИ.ш в (~піт від 1945 до 1962 р. 
в міетах Аlвrсбурr, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні, Буеное-Аitрес та 
Едмонтон. Найраніше датована поезія була написана в 1938 р., коди 
авторові було 20 років. l\IабуТl) найбіЛІ)1U імпонуюча частина книги 
- ие "Гомін віків" (сторіНІШ 17 - 130), де поет віддзеркалює всю 
itторію України ]1 ряді КОРОТlШХ нос~іn. Низка eOHcTill, що ОIlИСУЄ 
його рідну Херсонщину, l\ШG біЛМIІ JШ звичайний осяг. Д-р Славутич 
дає свідчення свого постійно аростпючого таланту. ДодаНJІЙ до ниніш
нього тому, 18 дусі exegi monumentum Горація є такиfi петrarшін
ський сонгт: 

TROPHIES 

І finish eveгy day with victoгy, 
Aid build each woгd into а tгohpied boast І 
Foг heaгts and bгains of теп who count the most 
І 've гaised а Ьаппег that thei г eyes сап see 

Foг thiгsty tllemes І \/е sought, thought's wаггапtу, 
Not fгom dim Islands оп some faг-off coast; 
But І ike Antaeus' stгength, from eaгth engrossed, 
Land of ту siгes, youг cJaгing sets те free~ 

As опсе Prometheus wгought іп days of cld, 
The staгs of language іп our modern sky 
Wi 11 tгace for те а galaxy of gold; 

And poweгs that from ту tгophies mount оп high 
Will foг ту soul through gloгy's vast abode 
Maгch to the Future Ьу а mighty road. 

ЯскраВШІ НРИЮlаДОl\l канадси\ої ннуковости є 1НШ~lіТЯIlt"I,КИЙ 
зuірник JlеНtОСU1IЯ дал'Ь за редакцією д-ра Юрія ЛУЦІ)КОГО з Торонтон
(:І,КОГО університету. ВЩl;ано його в НІ)ІО-ЙОІЖУ, але насправді надру
ковано в Мюнхені. 3біРІШІ~ має багатий Івибір прози та пое:-tїї ВIf
значної групи ШН'I,!lIСIlIпшіn у РаДППСI»)\ій УІ;раїні, більшість ЯІфх була 
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31lИщенн. CTa~liIlOM 30 років тому. Ця груна HpaГlly~[a Ja ДОIЮl\lОГUШ 
гахідних внливів зробити українську літературу Н~Jа.1t);I\НОЮ від за
.lJізної РУІ\]{ марксистської l\IО('I\lВИ. lН25 р. її голова, ~Іш~ода Хви
льовий, зорганізував Вільну Ающемію ІІРО.1етарсЬІШЇ .1ітературн 
(звідси назва ВАПЛІТЕ) j старався показати банкрутствu PCBO~lIoцiї 
лк ДУХОВОЇ ен.ш. HI~ і можна БУJIО снодіватисн, Мос,ква в 1!)27 р. :юр
ганізува.1а СВОІ'., еніJ1I\У пиеl.l\Iенників j заВЗЯ.іJ(Н·П ВАІІЛІТЕ 3НШЦlПIl. 
lІаціонаЛI)НО свідомі україШ:l>Іtі письменникп раз-у-ра:з віl~НОВJ[lIJRа.ш 
UОРОТl)бу ІВ інших органі:ЗillфlХ - .ІітrратурнпЙ ЯРl\IаРОІ\, АСІІне, 
ІІРО.1ітфронт, Нова І'снерацін і ТехніЧНО-l\IІН'Тt'ЦЬІШ груна А, іІ.іlе BtjX 

Іх ІІереслідува~lIf, і вони 110 ч('раї ЗНlIІ\.Ш. Нарешті 1!)3~ РОІ\У Bl'i 
окремі товарнетна ІІ1Н'I.lIIСНlІІlКів но в('їх реенубліках l'адянем,ого 
Союзу Ш1eJІJ1J.11О розв' яаа~lJI. .1НІІІИ:ШI' н тї.It.l\И Ol~Ha ~lOlIO.;[iTHa ен і.ша 
радянських ІІІН',lIlIfеНlIJшів а о('ідком у МОСlші ні,1[, НІІ.lI)НОЮ БОIПРО.1еlfJ 
партії. 3аХОІІЛЮlOЧОІО особлиnістю антології д-ра Ю. Луцького СТР, 
ЩО більшісТІ) ЇЇ, розглядаючи вапліТЯНСІ)КИЙ н('ріод, ЗУПІІнастм'н ТаІ,Оіl\ 
па П. Тичині), МИІ\Олі Важаноні. В. Сосюрі та Ю. НнооеИ~Оl\lУ, jlKi Hi:~
ніше ПрИМИрИЛIІСЯ з ~Іосквою і з того часу танцюваЛІІ в її даНІІlОгах. 
Тичина етап ОфІЦійним ('І\лздаче~1 0;1;, а:lе Пf'ррстав бути ноеТО)I. 
Важан спромігся бути кра('нmЮВШПI еРУДИТЮI-нереl{ладаЧРlll літрратур 
Близького Сходу, Сосюра не раз за.lJамувався під комуністичними утис
ками: дещо 3 давНІ)ОЇ краеномовноети залишилося, але повна обітнпця 
молодих літ не справдилася. Нн(}веький - творець морської порзії __ о 
піелн 1930 року звернувс л до прози; він був під суворим ННГ~lЯ,1())1 
ajI~ до смерти в 1954 ропі. Безсумнівно, ('вого І)()ДУ здобуток ДЛЯ на
ціональної літератури полягав у тому, ЩО вони не налеіl,3ЛИ ДО тих, 
кого комуністи розстріляли або замучили на смерть на Солов:Н1)КИХ 
островах у. 1933-38 РОК:1Х. Перегляд їхПl)ОЇ раннішої незалежнО! твор
чости дає нам проблиск чогось такого, ЩО згинуло під ЛI)О,ЦОНИКОl\l 
партійного нагляду на.д літературою за Сталіна ... 

а погляду науков()сти шедевром року с перший тОМ анг.:ННЮВНОЇ 
української еНЦИRJIопедії ... 

Заходами УВАН ВИЙШЛО кілька моногафій, ЩО торкаІОТЬСЯ певної 
І'а.іlузі Уltраїнознавства. Особливого зацікавлення є С.lово о nО.ту [lO
ревім і украї1lс'Ька nародnа rюрзія Святослава Гординського, де певні 
незрозумілі уривки пояснюютьея тільки у зв'язку зі с,тародавнім ФОЛЬІ\
ЛОРОl\l~ звичаями і висловами з народних IIieeНl). .. Назви "русuчр; Й 
"русовичі" того ж автора показують, щО На.')ВУ "русичі", часом за
еуджувану .як перекручену форму, можна повністю пояснювати .як ста
ро-українську форму ріlвнознаЧlIУ з "русовичами". Таке маємо в кї;ІЬКОХ 
обрядових піснях. У своїй розвідці У краї1lс'Ькі ідіоми В. с.офроніIВ
Левицький упорядкував кіЛІ)ка сотень виеловів за їхнім зв'язком jз 
вовком, вівцею, волом, котом, псом, ЛИСОМ, ослом, свинею, лепом, ко
зою і т. п. 

Д-р Яр. Б. Рудницький продовжує свою С.lавіку-кшнадіЯ7lУ огля
дом видань за 1962. УВАН видала другу частину його ж етимологіч
H~ГO словника. Вийшла в світ ще й УкраїnіКQ,..каnадіяnа за 1962 р. _ 
ЦІННИЙ ОГЛЯД, що не обмежується (як цей рецензент) до книжок, що 
надають. ОС.Об~иво з~ач~ння кра?ному письменству , але включає навіть 
незначНІ БІБлюграфІЧНІ ОДИНИЦІ. Видано також у 1963 р. четвертий 
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том Машеріллів до !Jкраї1lсы1~0-Ji,аllаuсь1і'oїї фо .. f'Ь'l(.ЮРИСJUИ}(U й діл.zск
'tfIО.ІOtії vзнтих зі :Jбірників І. Новосада, Т. Ві.юуса, Т. ФРДJlна та інш. 
:за ррд. 'д~-pa Яр. Рудницького. 

:J друкарні l\lанітобеького університету д-р Вр. РУДНИЦl)Ішіі ВІщав: 
Texts іп Ukrainian і А 13th Century Cyrillic Gospel Fragment. . 

ПеlНllИЙ дає студентам зразки українеl)КОГО ШН'l)менетва 3 УСІХ 
періодів, починаючи "Плачем НроеJШННИ" (у llсреКЛі.щі Т. lНооч~н.ка) 
аж ДО ,,1I pO~lOГY" 1\1. Рплм:ького. Другий - ЦР нt'ршс друковане ~ ~llТO
графіЧНЮІ t'нособшr) видання ЧОТИРl)UХ, JШt:тків із давнього РУКОІIIlСНОГО 
fшангелія, що тепер знаходиться ]~ С. ГОРДИlIl'I)КОГО. Це, мабуТl), 
найетаріШIІЙ КИРИЛИЧНИЙ рукопис на піlВніЧНU-Юlrриканеькому КОНТІІ
ненті. .. а-під пера ~ІИтрополита Іларіона ма.ємо 06'ємистий тШI 
Біблійuuх студій і 6рошуру Кири.ю іі М('11іоиій, mЮ('IIl(),IU (jсес.юв',яll
(''Ькі - до 1100-го юві:lею їхньої дія.;ll,I/Оt"I'И ... 

Д-р Яр Славутич дав нам (надруковану вІтадії -- Т. 1\.) англо
мовну наЗllознавчу ннаJlізу схіДНЬО("~\ОR'}lНt'I,КИХ прізвищ (мола йде lIрО 
патронімічні закінчf-'ННЯ -ов, -ев, -іи у рuеіЙ('(,J~ій мові та українські 
-'КО, -еи'Ко, -и'К, -ак, -ЯК) і нарис MiC/(JlJlU :юnороз'Ькими про 3аIlоріжжя 
3 часу Січі аж до ведичезних IIlЮЮН'ЛОНIІХ ю,мплексі'В наших днів. 

а канадського відділу Товари("тва іМРНlI Т. Шооченка маємо Збір
иих .uаmері,я.ilів наукових конфе}>енціn. Це рсзюме ЯІШХ дев'яти до
повідей, ВИГОЛОІШ'IlИХ на конф('рснціJІХ 1!)61 р ... - оцінки різних 
аснектів іl,IППІ й творчоеПI Т. IIIе:вчснка ... 

=_J-під пера Дмитра СОЛОВСН. 76-рі1lПОГО емігранта-науковця з Хар
кова, що живе в Сейнт-І10лі t СІІІА, ма.6МО ряд суспільних студій про 
Україну. lliH робиТІ) ЇХ імнuнуючи~ш заВДЯIШ 'BMi.'lO}IY й постійному 
користуванню статистикою ... 

3 релігійних ІШШІЮК маємо Біб.lійuе оnовідаun,я про 110ходжеuня 
свіmп Архиєпископа Михайла, що досить певно підкреслює науковий 
авторитет МоliI'РЯ, КіШ'/{'Ь світу О. М. Моха, :-Записки пароха Старих 
Бmородча'н о. О. 3аКЛПНt'I)КОГО та lllдійс'Ька щр,'Ьтура і захіr) П. БоІ'U
люба ... 

Ольга llойценко випустила в світ другий том свого Літопису 
ухраїнс'Ьхои жumm,я в Каuаді. Том І охоплює період 1874-1918 років: 
ДРУГИЙ допроваджує історію до 1924 р. Це щоденний запис подій і 
думок укра.ЇНСI)КОГО (:успільства, як їх можна знайти на еторінках 
"Українського голосу" у Вінніпезі... Літопис ясно Івіддзеркалює ін
тсН(~ивне й прикре занепокоєння серед канадців українського поход
ження 3 приводу втрати волі у їхній колишній батьківщині. Він також 
пок,азує, що україНСІ)ка спільнота бере все бі.lJЬШУ й більшу участ~ 
у канадському житті. Ці томи явдяють собою неоціненний M~Tepi НJI 
дЛЯ студентіlВ kTOpiї. 

1964 
Найновішою збіркою віршів Тетяни Шевчук, що народилася в 

Канорі в Саскачевані 1904 р. і закінчила університет І\івінс. є На 
flpecmi.f майбутніх диів, де авторка передає С1Юї духовні l'tlіркування 
майбутньому поколінню. 16 .віршів українською та англійrмюю ~ю
вами ма.ють подібні заголовки, але насправді вони стихійно різні. Па
швною темою є свого роду доморосла віра в духовні вартоеті. Доречну 
передмову написав д-р М. Мандрика. 
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БОl і світ, чаtтина пеРШ<J, митроно~шта lдаріона - це читанка., 
розрахована на молодь 'в українських право(;~швних недіJlМIИХ шкодах 
і ва JJЖИТОК у родинах ... 

J.ван І{мета, якого JI іру смі!раllmа я рецензував ще 1937 р., не
давно видав Золоту 1ЮШ'!І - збірку ліричних поеЗІЙ llереlваіl,ІЮ релі
гНіного змkту. Однак не всі ВОШІ такі. Низка переКJIадів JlОІШЗУЄ 
значну еХИJIьніеТl, ДО ТВОРЧОСТИ Роберта Фроста, }~apдa Сандберr<t, 
Рудольфа Кіплінrа, ХРИСТИНИ Розетті та Емілії Діккінсон. .. aara.lb
ний настрій збірки - ніжна евангелистська побожнkТl) ... 

Ф. Онуфрійчук, якого здаlВН:1 знаємо переважно як БОТіініета, 
видав брошурку Оnовідаmtя, де міетиться 8 коротких творів ... 

П'ятий ТО 1\1 споминів Василя lBaНlH~a дає нам 1\шйже I,ВОО ('то
ріmж l\IoHYMeHTaJlbHOЇ автобіографії ЦIJOГО українеького іЮI\епера, офі
цера артилерії) прем'с:ра. редактора. керіlвннка фабрИІШ та ШІгнанця. 
Останній том ОХОllЛЮЄ роки 1922 - 62 ... 

:Менше СТИСЛИЙ ... , але дуже вартісний, Il(,)IОВ КЮlеняр ДJlЯ архі
тектора якоїсь пізнішої історії України, є десятнй том праці За дер
жавllісm'Ь, JtаmеріJlЛU до історії .l}KpaїllC'b1\:OlO ail~('b1{,a, де 19 учасників 
ВОСН в УкраїНі заниеуюТ!) ('вої ('ногади про каМllанії та їхніх кер!в-
ників ... головним ЧИНОМ, ІІрО героїчну CMl'pTb УI\раїЮ'І)КОГО генерала 
Нвгена ВаСИJIьовича .l\1сшка-.мешковського ... 

Життя Агапія Гончаренка (1832 - 1916) ойг()ворено у І\1шзі д-ра 
llа~иля ЛуцеlШ і його брата Федора ... 

Основана на солідній на,уковості G праця IІрО перші українські 
поселення в l{анаді, 1895 - 1900 д-ра В. l{ея (І{,ю'ілевського -- Т.ІС), 
видана друкарнею ТОРОНТОНСЬКОГО університету для україНСЬКО-Іtанад
СЬКОГО дослідчого комітету. д-р l~ей розглядає діЯJlьність д-ра І'10сипа 
Олеськова, професора ріЛl>ІllЩ1lва у Львові, в заСР.;lснні нінніЧIIОІ'U 
заходу І{анади ... 

. 3-I~iд пера В. Лазорка ~ Ванкувер у маємо солідний трактат ПрU 
~~YКl~. ІІІД заГО~.ОВКОl\l Матер/яли до cucmeJtamU1\:U і фавllісmu1{,U жуків 
J крашu. НаЙOlльша поодинОІШ чапина торкаєп)с,н "к,ОJIеоптера", ЩО 
буди відомі, здастм'я, івже давно, а:IР ніколи не 1I0Шlда~1ІІ в офіційні 
СlІИСКIІ .•• 

.монuграфії УкраїНСI)КОї Bi~II)HOЇ Акадt'МЇЇ Наук і ;~a.lli Нl'ВТО?lШО 
лпходяТl). l\lаюю /Jа.1(JОЗJtачuі .1шmеріЯ.lи з Га,mЧllllU В. Грабцн ... 

В. Вуйняк У своїй БНЮlщі розглядає ('ловник гаЛИЦЬІ\О-lюлшеИіОГО 
л'іТОIlиеу, зокрема lІоріВІІЮ(; всі іменники з наРОСТКОl\l -к- до етаРОСJlОП
'.янських відповідників. РіЗНlщі вказуюп) на ранню теН,l,t'нцію ІВ на
І1РЯl\IІ\У ДО окремого ІЮ::JВІІТБУ aaxi,lНl)OfO варіянту УБ,раїнеl>БОЇ )ІОВJI 
в ТИХ д'ВОХ IІровінці.ях. 

Імпонуюча бібліографів за РОБИ 1!)З3 - ННШ, ЩО ОХОШIЮl: Ш'Ї нраці 
щюф. Н. В. l'УДНIfЦЬІЮГО, 3 наГОДІІ ВО-річчя його наукової ді.н:lьноетп. 
була видана в BiHHilJ('3~ заХО,l,il~Ш ЙОГО НРИНТР.іlів і етудентів ... ЧИI'JЮ 
всіх праЦІ) ('ягає !)3!) - від українr!)ко-ніl\lеЦI)КОГО СДОВНJIЮl на 1,49:1 
сторінки до коротких рецензій лише на кілька рядків ... 

Д-р Яр Славутич із АДІ.бертського університету-- головнпй ре
дактор альманаму IlіпuіЧIl(' r нйвп. Ів якому l\lіетитм'Я імпонуюча низка 
поезій д. СТРУІШ. о. ЧеРШ'НБО, Н. Рубчака, Л. Ромена., 1\1. Мандршш, 
Б. Мазепи, В. СКОРУIIСМЮГО, )(. Мура, )(. -:\Іогплпнки і ('а~юго i~-pa 
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Славутича. Уміщрно ('~НlВУПlчену дрталмю опрацьовану розвідку вро 
поетику ІІlевченка, що ВИЙШJІа також окремою, КНШIШОlO, і етатт\О 
~,ІІоезія духового подвигу" Е. Райса, де вшановано 25-ріЧЧН ]JОI'ПIЧНОЇ 
творчости Н. Славутича, що видана в ВОt:I)МИ книгах. 

3 видавництва Манітобського університету :маємо роз,віДІ\У І1рО 
Храбра та І1исань про нього, датованих 1348 р., із IІриміткюш миТ}ю
ІЮJlИта Іларіона. Також високонаУБОВUГО характеру є враця Консmи-
1U,1II{ійuї аюnu вiдH0в.~e1l0Ї української держави 1917 - 1919 РО1\:ів і їхнл 
uоліmllЧ1l0-()ержавllа юсість д-ра ІС ltOCTeBil. Автор ро:зрізнюс три 
неріоди, а ('аме період Центра.іIl)НОЇ Ради :з М. ГрушеНСЬКЮI на чолі 
(17 березня l!Н 7 до 2!) квітня l!Н8), lІеріод гсп)маНЩIІНИ за П. ('ко
РОШІДСІ)КОГО (30 квітня 1918 до 1--1 грудня 1918) і нрріод ДИРРІ\торії 
(грудень 1918 аж до цілковитої окупа.ції України uольшевиками в 
1920 р.). Іде3.JIістичні :засади, особливо наГШIOІІІені в чотирьох уні
версалах 1917 -18 років,виявляюТl) Rисокорозвинrний ющіона.ll)ННЙ 
ідеалізм і прихильне етruвлення до .1ЮДСI)КИХ нрав ... 

IlpuJtinnta. Т. І{арлтон - викладач укра.їнської 1ІІОВІІ AJLUepTCЬKorO 
університету. АнглоеаJtСОН('I)КОГО ноходження, народився n СаСБаче
вані. Пра.цює тепер у проф. Пра ('.lзнутича на;!; маГістсрс),fїОЮ тезою 
"УКРЗЇНІВМИ в ПО.11,I'М\.іЙ мові." 

Ф. БОГДАН 

КО.1lIТТ"Т llOllIlIPf,,'1JlI}/ )'Л'Р.JїНСТ)Т;()ї КНИ)ККIl В BAHKYBF;PI 

ІЦе 1950 р., I\О~1И О. прот. С. 11. Симчич студіював n унівrр(~итеті 
в Ваю;увері, Б. І{., він 'Відчував брак відповідних книжnк 3 укр~їпіки. 
Тоді на фонд закупу книжок до університетської бібліотеки пожерт
вували П. l\lеЛІ)НИЧУК 25 долярів і Ф. Богдан 100 до.1Jярів. Стуцент
('ЬІ{е товариство АJIьфа-ОмеГа передало кілька ІtВИЖОК. 

у грудні 1954 року за ініціятивою д-ра М. Гуцуляка і о. С. СИ?lI
чича засновано комітет поmиренн,ц української книжки, зокрема в уні
веРСІ,петській та міській бібліотеках. Комітет незабаром увійшов у 
склад JJідділу I~Yк. із повною автономією у своїй ді.lIянці. Тоді комітет 
складався з таЮіХ осіб: о. С. Симчич - голова, д-р М. ГУЦУ.1ЯІt, п. 
І. Станько, адвокат В. Кіх - члени комітету; пізніше прилучилися 
о. В. Мартипик із Річмонду і пані Марія Шевчук з Нью-Пеетміпстеру. 
По від'ї:щі о. П. Мартиника прибув п. М. Татарню.к. Після від'їзду 
о. С'И}ІЧИЧЗ в 1962 р. головою :зостався д-р М. ГУЦУJЯІ\, сеБРt'таррм 
- Ф. Богдан. 

До контрольної комісії комітет назначував членів 3 упраВІІ відділу 
I~Y1{, П.п. М. Зайця, О. Касюхнича, І. Ткача, І. Станька і Д. Мзпелюх't. 
До 1960 р. співпраця між комітетом поширення українl'ЬКОЇ КНИіКI\IІ 
і відділом КУК булщ надзвичайно добра, одначе в квітні 1961 р. Іюмі
тет ЩІЙШОВ зі складу КУК. Тепер співпрацює з відді~lО~1 НТШ. 

ДЛЯ здобуття фондів на закуп книжок та звернення уваги па 
потребу поширення української Книжки комітет улаштував концерт 
у народнім домі еилами праJВославної громади з доповіддю ~I- ра В. 
Стебельського в 1956 р., пізніше - вистаJВКУ книжки й преси n двох 
залях УНО, з веререю і концертом та з доповідою о. В. ПіДСЬІШЛЬНОГО. 
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На цьому святі брали учасТІ. усі організації, що ВХОДИЛИ в СЮШД 
l{YI~. Сила друкованого слова об'єдна.'Іа і стягнула КОло 45() націо
нально с'Відомих громадян без різниці релігійних чи політичних ІІО
гдядів. Подібне сnято відбулося також в Нью-Вестміl1стері. На цілі 
комітету заходами україНСI.кої театральної групи, зокрема 11. п. М. 
аайця, І. Чайків('м\ого, А. Ільницмюго та І. CTaНl.Ka lIоетавлсно Оllе
рету "Сватання на Гончарі.вці" в залі УНО. 

Відбулося кі.'Іька літературно-наукових вечорів, одержаНІ) книжкп 
від Українського ВіЛI)НОГО Університету в Мюнхені, західнього оее
редку НТШ, УВАН, Взаємної Помочі та інших. Найбільше фондів 
зібрав по хатах д-р 1\1. ГУЦУJlЯК та ЧJlени комітету. .і!\ертводанець 
давав нансред якусь юшжку, його ім'я та нрі3В1Іще було ЗUЗЮl'Ірне 
в lIсррданій книжці. 

Підчас оетанньої пrредачі 100IfЖ()]\ ДО універеитсту 3 нагоди 
100-річчя з дня смерти Т. ll!евчсш,а оудн ЩlІн'утні представники НТШ 
із Едмонтону - іпж. В. Мацьків, проф. Яр ('Л:IІ:УТИ 1І та інші. Пре
зидент університету д-р МекКензі, професори А. Вайман, С. инатівв, 
С. Пех, К. ВРИНСР, В. РеВУЦI.кнЙ, д-р Н. Гар.'ІОН, д-р Собел та ІЮЛО 
35 гоr.теЙ. Після передачі книжок і портрету Т. llIевченка (пожертва 
Т-ва Взаємної Помочі), підчас обіду в університеті, президент Мек
Кензі запеJШИВ при('утніх, що тепер є добрі умови на включення укра
JHCuKOЇ мови ІВ пл.яни елавістичного відділу. Д-р ('обел додав, що буде 
ДОК:Іадати веіх старань перевести це в життя. ЩІІІ Й ст~ло('я н 1965 р. 

l\'ШІітст llОІШlрення української книжки передав: 
До університету Rританської !\'олумбії 288 КниjI\ОК .................. $fl68.15 
До публічної бібліотеки в lЗапкувері 245 юшжОli....................... 476.15 
До публічної бібліотеки .в Нью-Вест~lінстері 15 книжок................ 39.10 
Портрет Т. ІП('вчrнюt проф. І. !,ейвана до уніlвер('итету ................. 200.00 

Ра3ШІ нередано 518 КНЮІ,ОК на суМу........ .......... $l ,683АО 
l\pi~1 того, нещодаnно університет закупив певне ЧІІСЛО україн

ських видаю., одержав поважне число І\НИЖОК під Академії Наук у 
Києві. Товарис'Гво українеьких професіоналістів і підприємців дало 
унів.еРСИ'l'ртоні 1,000.00 дол. на стипендію ~ україніl\И (ще раніше 
відділ І;У!\, давав ЯlШЙСI. час по 100.00 дол.). а до :міСI,JШЇ бібліотеІШ 
- 142 ЮIИЖОI\ на CYM~' 4f)3.90 дш(. Поч~ток ароблено, треба ТРllер 
студрнтіВ, Jші вивчали б УI\раїJl('('КУ МОВУ R уніlверептеті, позич~:1И б 
JШШІ';КП і їх читали. 

Орсст І;УНННІ;. 

)'T}·P.-1їНСТJКА МОП.-1 П ('.-1('l'.I'1/';П .. I11СТ,h'О:l/У )'НІВЕРСІІТЕТІ 

('а(·I\ач(~ваJl('I.I\Иіі уніВРР('lпет у ('а('І,атуні засновано в НЮ!) році, 
ЧОТІІРИ ІЮІ';И ІІі('.lН того Я1t Са('Ішчрван ('тав нронінці(-:ю. РОІ\ll пере;~ 
першою світовою війною бу.1И педіо;J,ОМ ПОil\навлрного поеелення )'Бра
ЇНСІ.ких і R:Jагалі слов'ЯНСІ.ІШХ емігрантів У степовій чаСТJlні !'анаі\:Н. 
а огля;~~' на Іюва;(ше ЧIl('.1JО посе.lенціп Hf:'-БРlІтап('І.ІЮГО ПОХО;1іІ\епнн, 
301\1)('1\Іа J~iTeii у ІІІкіЛI.НО)IУ піці, nil НЮ7 дО 1916 р. існуnала n цmп
p~.ll,Hiii 1;:\II:l:~i ДВОl\IОПН~ ClleT('~lrI IІr1ВЧ~ННП ~ Оl\реМПl\lИ ('е~lінарішlИ 
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д;ш вчитедів he-англіЙt:t.IЮЇ МОВІІ, між НИМИ й YKpaїHt:LKoї. Ці семі
нарії зуміли за ц{'й час випустити значне чисдо свідомих українських 
учителів, що згодом, за допомогою української інтеліrенцїї, почали за
Ю13даПІ українські школи й бурси. Однією з lІерших таких буре-шкіл 
у ltанаді БУІI український Інститут ім. Петра Могили в Саскатуні, що 
дуже багато ПРИЧИНИВСЯ до запровадження украінt:ЬІЮЇ ~IОПIl у про
гpa~IY навчання університету і t:ередніх llшіJl Саекачсвану. ІЦе на 
першому загаДI,НО:МУ з'їзді, де засновано інститут, 4 - 5 сррпня 1916 р., 
однією 3 резолюцій присутніх було домагання, щоб у Саскачейан
еькому універ('итеті запровадити Івикдадання УI(раїнської ~lОви й літе
ратури. ПРОТЯГО~І двадцятих років С]lідомр українеМіС студентство: 
університеТ('I,ке і rереДНl,ОШІ~і.'lI,НС, гуртувалоеl, годопно в ІнеТIІТУТI 
ім. Петра 1\fОГИ.іIlf. 

l{ОJlIf вже ЧИС.iJQ українсмюї t:тудіюIOЧО; МОJlоді значно зросло, Н)з0 
року заrновано ІВ Саскачеванському унінереитсті І\люб УІ\раїнських 
студентів, .,Альфа-Омеrа", :метою. якого БУJlО об'6ДlІувати НіІIl1У ака
Дf:'мічну МОЛОДІ" Шlекати україНСІ,КУ мову. зберігати українські тра
диції, ціКaJштиеь УІ\раїнськоІО Тf:'матикою та 0знаЙОМJIIовати СВОЇХ колет 
не-українців з укрНЇНСІ,КОЮ кули'урою та українt:I,КИМИ справами. Про
тягом біЛМІІ як ЗО, років СІЮГО існуваllIlН клюб "АЛItlI13-0меrа", що від 
початку бун чаСТІІНОЮ україНСl,l\ИХ етудеНТСl,КИХ організацій І\анади, 
перевів ,веюшу оеlІідомну працю ееред своїх чдрнів і в універсин'ті, 
активно підтримуючи заходи ДЛЯ впрова.дження української мови в 
I1poгpa~IY нанчання Саскач(',ваНСI,КОГО універеип'ту. Члени клюбу 
ІШШ'УВaJШСЬ і ПРОДОВЖУЮТІ, Rllиеуватися на курси українсм\.Ої 1\IОВIІ. 
YjJ\P І\ілька pOl~iB Юllоб орре успішну участь у щорічних університет
('I,КlIХ парадах. R додапж до уряджування концертів, народних танців, 
дітерптурних вечорів. товаРІН'f,lШХ зустрічрй і ВІН'тавок. l;дюо YJ;Pu.
ЇЮ'I,I\JlХ I\ЗТОЛИЦI,КIІХ студентіІІ,; "Обнова", що зоргані:Ч'ВalJ('Я.В 1950-0Х 
]ЮЮІХ, Tal\Ojl. у ~нпчній :мірі І1}НlЧПНЯ<':п,l'Я ДО роавоІО україЮ'І.ІіОГU 
]j{>лігіtiНО-Ішціоннш,ного jІіПТТН, :МОВИ fi lіУЛЬТУР" В університРТі і НО:Ш 
НІш. 

l;рім ІІОІПОРНИХ ('тараНІ, YKpaїlН'M,OГO грошщшн'тва ('а('качеВilНУ 
аil('н~'вапr ІШТРДРУ українсltI~ої мовп R MieцeBO~'Y уніВРI)('нтеТі у 
] П20-пх і Н)з0-их ])()!\НХ, еllРЮШ ПРЮ\ТІІЧНО стала ан:туаЛI,НОЮ щойно 
]1 l!НО-IІХ ]ЮЮІХ. l'шювними причинами ~а("]'ою 6у.іІО ІІовіЛl,не 31Ю
(:ТilННП унінер('итrту. ~ю!\реl\lа під час ~аГilДИIОЇ ('І,ономіЧlЮЇ крн:ш 
19;]0-lІХ років. До певної міри треба було ТalЮЖ lIpoдa~IiITII перші 
~IІ,О,l,И в 0знайомденні ангдоспкеlJlЮЇ біЛl>IІІО('ТП 3 КУЛІ,ТУРОІО і пробле
J\IЮІІІ r.лов'ЯН('I,I\ОГО світу. 30I\ре~ш. УкраїНІІ. 3а XO;l,lI , що lІоча.lиея ще 
нанрикінці 1930-lІХ років у.вінчаJІИСІ, успіхом щойно в 1943 р., 1\ОЛИ 
ІІРОф. Дж. СІІМІІСОН, голова відділу Їt'Topiї СаСIШЧ(Jlваю'и\ого уніВР]І
(·HTeT~·, відомий приятеJlІ, Уl\рнїнців, зумів переконати ректора Дж, 
Тш[сона у потребі заrнування с.:lов'ян('ы\її катеДІНІ ]І університеті. 
IIроф. ('юшсонові активно ,1f;ОlIОl\ШГП'В ПРОфР('ОР РІЮ.:lОГії. Т. ІІап.Ш
ЧРНІ\(). а. таКОі1\ уес r.вjДОl\lе Уl\раїнrЬБе rpOMa;J,HII('TBO провінпії. 

ІІеРШIІЙ І1ркредптошlНПЙ курс УІ~раїне],]шї МОВИ nі;J;бувся у печірні 
го~ини 1~44-45 навчального року. Тимчасовим викладачем на цьому 
lIочатковому lіпн'і був проф. Т. Павличенко. Число rлухачі.в на Н1,Оl\IУ 
пrрrВІІщувало 70 осіб. (),1'(ночаено ректор університету імrпувпв д-ра 
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ІС Андрусишина, що перебував того року в Гар.вардеькому універси
теті, на посаду викладача слов'янських мов. 3годом д-р Андруеишин 
етав професором та головою слов'янського відділу Саекачевапського 
уніlверситету. Восени 1945 р. почались pery лярні, к,реди~овані .. курси 
української мови. Це були не тільки перші курси укрюнськOl мови 
н канадському універсип'ті, але ]шагалі перші куреи (",10В' янсыхx моп 
У вищих школах l{анади. 

Підручниками Д.1Я навчаннн україНСJJl\ОЇ ~ІОВИ бу.ш ТО}l,і . .УІ\ра
їнська граматика" Е. ІІІклянки і конспекти-нотатки, що їх :1ГОДОМ 
проф. Андрисиmин опублікував у формі ікнижки "Українеькі автори", 
накладом КУІ{ ИН9 р. У 1950 р. появилась нова "УкраїНСI)ка грама
тика" адвоката Ю. Стечишина, якої і ДО ЦІ)ОГО чаеу вживають у серед
ніх школах Саскачевану і на Іючатконих курсах в унінерситrТі 

Кількість студентів ІІа українсЬІШХ курсах зроеrаJШ JЮВО.:ІЇ. але 
постійно. В 1946-·17 р. було запроваджено другий куре, ГрЮIaТИІШ 
й літератури, а в 19·17-'18 р. третій куре, присвячений творчості Т. 
IIІе'вченка. Від 1917 р. студенти l\олеrії св. Г10Сllфа та Академії Пре
святого СС'РЦЯ у 1'10pl{TOHi,1 під наглядом сдов'янського віддіду Саекн
че.ванського університету, щорічно писа..,.'ІИ іспити з україНСІ)КОї ~ЮВІ'І, 
щО були кредитовані університетом як матрикуляційний предмет. До 
1952 р., коли офіційно визнано українську мову в середніх школах 
Саскачевану, коло 220 учніlВ СЮНlJlО успішно ці іспити. СтудеНТІІ 
(:ередніх шкіл могли також КООІШОЇ оеени, до 1961 р., lІисати свої :мат
рикуляційні іспити :1 ук,раїнської мови в університеті, якщо П Ha~>
тупному році задумуваJIИ вступити до університету. Таких І~аНДПr'l,ат1В 
бу ло кожного року від 5 до 10. 

1950 р. сенат уніВt'рситету визнав YKpaїHclJKY ~OBY нuрівиї 3 та
ІШМИ мовами як французька, німецька, латинська і грецька, в нас
~liДOK чого студенти всіх факультетів могли брати курси YKpaїH~ЬKOЇ 
:мови та ОТРИМУ'вати за них кредити. Це спричинилося до дадьшого 
розвитку українознавчих студій в унilверситеті. Щоб уможливити 
студентам, зокрема вчителям, підвищення їхніх професійних квалі
фікацій, запроваджено Ів університеті вечірні та літні І'УРСИ україн
еької мови й літератури. У вечірні години викладались і ще викла
,l,аютьея курси граматики й літератури та курси, приеВflчені твор
чості Т. Шевченка та І. Франка. На літній сесії 1952 р. відбувся 
перший початкооий курс українеької мони; 1958 р. - перший курс 
]'раматики й літератури. І\урси ці дуже популярні і нідб)'1ваюп)сп 
віД того часу кожного літа, а користають із них переважно вчителі. 

Важливим додатком до програми україністики в Саекачеванеькому 
університеті було. запровадження у 1958-59 р. заочного курсу укра
їнської мови, а також курсу слов'янської філології. Перший з них -
1J0чатковий курс - ведеться кореспонденційно; дав він такі самі 
кредити з української мови як і курси, що відбу.ваються 18 уні
верситеті. Саск.ачеванськиЙ університет - це єдина вища школа на 
американському континенті, що дав такий кредитований курс. 3а 
останні сім років на цей курс записа.лось більш як 350 студентів, 
деякі з них із Манітоби, Альберти, Онтаріо чи навіть із Нью-йорку. 
Обидва вищі курси почав вести о. Буйняк, ЩО прибув 3 Саскатупу 
восени 1958 р. 
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Улітку 1960 р. давались аж три КУРСИ україНСЬІЮї мови й літе
ратури в Саскачеванському університеті. 3апрошено було тоді д-ра 
ю. Мулика-Луцика з l\олеrії св. Андрея у llінніпеrу та Т. Карлтона 
викладати на двох курсах літньої школи. Тут треба підкреслити, щО 
Т. І{арлтон - уродженець Саскачевану, англосаксько~о походження. 
Він зумів так добре вивчити українську мову, ЩО .ВОЛОДІЄ нею як родо
витий українець. Він же викладав один курс української мови у з~
МОВО}ІУ Cel\l~CTpi 1963-61 р., етудіював один рік у Варшавському УЮ
верси'і'еТі й закінчив чотирирічний куре славістики Саекачевансмюго 
університету. 

В 1961 р. пані с. Ситник із ДавфІШУ ]1 Манітuбі уфундувала щu
річну стипендію для студентів україIlСI)КОЇ !tюви у висоті 100 дол. 
імени ії покійного чоловіка, .михаЙJIа Ситника" що був вихованцем 
Інституту Петра Могили в Саекатуні й СаекачPlШНСЬКОГО університету. 
Не треба плутати цього М. Ситника з поетuм .м. Ситником. Із ЦІ)ОГО 
стипеН,fJ;ійного фонду нагорОДjl\ено ВЖР ДІВОХ етуд('нтів за гарні успіхи 
~ .. вивченні української мови й літератури - 1!)63 і 1964 років. І\.рім 
того, іноді відділ ОТРИМУlвав ДЩJ,aтконі OJ~lIopaaoHi стипендії BiI~ l\IЇеЩ'
ВИХ українеыхx організацій. 

В 1963-64 р. прийшла до ('лов'.}IІІ('М\оГО ]Іідділу ноnа СШІа - ю. 
ФотНі, ВИlIуеІШIІК Альбrрт('})кого унї'веIН'JПРТУ. Того року число tTY
дентіl8 на почаТІЮВОМУ і на другому І\УР('і україШ'J.КОЇ мови так зроеЛI), 
що обидві ці кля('и поділено па ;І.ві lІараДРЛІ.ні ('ркції. І{рім Т. Jіаl'Л
'Іона, додатковим викладачем на пuралrлt.lю!ttу відділі граматики й 
літератури був адвокат Ю. Стечишин, що вже l\іЛI.ка разів провадив 
ук.раїнські курси в літніlt ПШOJlі. НаЩНIІ,іlщі НН33 р. 1{.ОJIеrія ен. 110-
t'ифа у llорктоні IlРИЄДНilлаея до Са('І\ilЧ('Rан!",I~ОГО університrту, і н 
ній створено відділ слов'ЯЮ'I)КIІХ 1\І0В. 

У 20-річчя іенуваннн ('.юв'.янеькuго відді.'1У ]І СаеК(lЧ(>lВНЮ'UКОМУ 
університеті цоеягнrння на волі україніСТlІКИ с досить імпозантні. 
I~piM проф. 1,. Андрусишина, о. Буйюша і Ю. Фотія, викладають укра
їнську мову також адв. Ю. Стечишин і пані С. Стечишин. У І"олегії 
('В. йосифа у і10рктоні викладають брат Ізидор, директор l\олеГії, 
і брат l\IетодіЙ. Від одного початкового курсу 'в НН4 р. І~і.н,кіеп, 
курсів зросла до чотирм>х, В додаток до курсу сдов'.ннеl.кої фі~ІОлогії 
]~ 3Иl\IОВОМУ сем('стрі, У .'Іітній пшолі І~ОЖНОГО ІЮІ'У ніЛ,буваютм л два, 
н то Й три ]\урси української l\ЮВИ й Jlітератури. І,оре('понцrнцїйний 
віддід веде один курс україНСI.КОЇ моnи, а ]і І,ОJlегії ('В. Посифа .вИК.;lil
даюп. два українські І'УРСИ. 1з статистики наврикіНЦі ціt:ї статті 
видно, що всіх студентів україністик.и 11 с,аскачеваНСІ)КОМУ уні.верси
теті у 1964-65 р. G рівно 250. l\Iайже неможливо ароБИТIІ зіета.ВJlення 
всіх студентів україН('І,КОГО походжеНRН в уніпер('итеті з огляду на 
Зl\1іну прізвищ, .віровизвання тощо, однак можна прийняти, що число 
25() - це треТJlна україно)кого унівсрентетеl.І\ОГО (''І'У;l,ентства Сае
Кilчевану. 

n додаТОІ' дО ЧШ'ТО навча~ІЬНОЇ праці ('J)ов'янеький віддід іведе 
також наУIЮВУ й lІублікаційну працю. До ]шщ('згаданих підручників 
1\'. Андрусишина і ю. с,течишина можна ще додати підручник-читанку 
О. Вуйняка, що ноя.вив('я у двох частинах 1964 р. Проф. 1\,. Андру
СИШИН випуетив. у спіllраці 3 Н. І{ретом, 1955 р. найбільший досі 
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ункраїнсько-англійський словник. 3агально відомим (; ЙОГО й Д-Р<1 l~.: 
l{їркконнелла монументальні переклади на англійську мову аIlТОДОГIl 
української поезії і поетичних творів Т. lllевченка. 3а t'Вій науковий 
вклад до української і канадської культури та за е.вою Ш1ПО~lегдиву 
на цьому 1Іолі працю у квітні, 1964 р., д-р Андрусишин був нагоро
джений членством l{анадського l\оролLвського Товариства (Fellow ()f 
the Royal Society of Canada). Це едине відзначеннн Д.1Я Ю\НН,l,Ц:l 

українського походження. 

l{рім друк.ованих праць, е~lОВ',}lНt:l)ІШЙ відділ llідготовднв 
також часто коротші праці, статті, рецензії тощо. Відділ аКТІІВНО 
допомагав при запровадженні україНСІ)КОЇ мови до середніх шкіл 
Саскачевану і бу'в членом комітету навчання українських І\урсін 
(Ukrainian Curriculum Committee). Віддід снівнрацює а універ('И
тетськими студентськими товариствами, КJJюбом "Альфа-Омеrа" та 
"Обнова", даючи часто 1Іоради, ДОIlов.іді і Ilідготовляючи програми 
до деяких виступів цих організацій. Очевидно, відділ активізуєтм'Я 
також у мі1сцевій громаДСМtій і релігійній праці, у нраці наукових, 
професійних, культурних та освітніх товариств )Ііета, lI})(}Івінцїі всі.:ї 
Канади. 

Університетська бібліотека с~юв'янського віддіJlУ БУJlа 3tшочат
кована ще перед його 1Іостанням. Проф. t:ИМJIСОН придбав бу.в деякі 
важливіші праці й журнали з української історії та з українською те
матикою. Він сам також ПИСaJJ і дрУКJ1вав англомовні статті на 
теми української історії, географії та кудьтури. Тепер у бібліотеці 
знаходиться коло 3,000 томів україністики. Бібліотека має КОМШlекти 
газет "Канадійський фармер", "Українська думка", "Віра і кудьтура 
і багато річників інших гаает та журналів. У бібліотеці (; також 
мікрофільми "Наукових 3аписок Товариства ім. Шевченка" та "Етно
графічного збірника". Від 1951 р. аж до своєї смерти в 1962 р. в 
університетській бібліотеці працював як бібдіотеІ\,ар д. СокульськиЙ. 
Він дуже активно IlрИЧИНИВСЯ до розбудови слов' янського, а зокрема 
українського відділу бібліотеки. 3а його стараННЯ~1 часто влаштову
пались виставки книжок і журнаJIів славістики та україністики. 

Крім українознавчих студій слов'янський відділ дає курси ру
систики і полоністики. Курси історіі СРСР та географії ,викладаються 
в інших відділах унів,ерситету. 1960 р. запроваджено у відділі чо
тирирічний куре, т. зв. Honours Course, який закінчИJЮ ч~'Гвер() 
етудентів. Тепер jдуть старання запровадити магістерські етудїі 
у відділі. 3а загальним підрахунком майже 2150 студентів. брало укра
їнознавчі курси в університеті за останні 20 років, не рахуючи тих, 
що складали іспити, підготовлені слоо'янським відділом. Віддjл ви
пустив велике число ква.ліфікованих учителів української мови для 
середніх шкіл і ПРИЧИНИівся до поширення знання про Україну та 
українські справи серед академічної молоді. Якщо зацікавлення 
українською мовою, літературою й культурою зростатиме серед сту
дентства, так як до цього часу, то не справдяться прогнози і побою
вання деяких наших громадян, що за наступні 20 чи 30 років, без 
допливу нової свідомої еміrpацП, українці в І\,анаді цілковито заси
мілюю,ться зі своїм оточенням. 
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3ІСТАВЛЕННН КУРСІВ І СТУДЕНТІВ 

Рік II оч. K!Jpe Гра:uаmика Illсвчсuко ФРа1lКО 

1944-45 76 
1945-46 39 
1946-47 12 9 
1947-48 12 6 
1948-49 20 3 
1949-50 14 3 
] 950-51 21 5 
1951-52 23 8 
1952-53 21 13 
] 953-54 21 16 3 
1954-55 21 17 1 
1955-56 23 23 
1956-57 21 17 5 
1957-58 15 ·11 9 
1958-59 23 11 8 
1959-60 32 32 
1960-61 23 53 23 
1961-62 20 58 15 
1962-63 3-1 52 12 
1963-64 10 55 18 
1964-65 18 57 22 

ЛІТНЯ ШКОЛА 

Рік ІІо'/{. Щlре Гра.1,атика Франко Коресп. курс 
1952-53 7 
1953-54 17 
1954-55 25 
] ~55-56 35 
]!)56-57 30 
1957-58 30 
] 958-59 36 17 57 
1959-60 38 27 61 
1960-61 33 20 15 54 
1961-62 27 23 50 
1962-6R 29 28 48 
1963-64 26 27 51 
1964-65 26 16 32 

Примітка. У йорктоні навча.лося 1964-65 навч. року 49 студрнтів. 

Олrксандер РОїl{ 

РОМАН БАЧИНСЬКИй - ПЕРІПИй УКРАїНЕЦЬ У КАНАДІ? 

(До llсредісmорії украї1щів Ка1lадu) 

Не тільки американські українці СВЯТltУють 100-річчя приї:зду 
па землю ВашіНfтона першого українця, о. Агапія Гончаренка, що 
1 січня 1865 р. висів із корабля "ЯРИНfТОН" у порті міста Боr,тоиу.:l 
І,анадські українці мають свого 24-річного українця РОЮ1Ні1 Вачин-
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СІ,ОГО, що вперше прибун до l~анади до порту міt;ПL l'вебеку 30 травня 
1865 на кораблі "Бельгія".2 Другим із черги був 23-річний йосиф 
ВОЗНИЙ (Вооьний), ЩО прибу,в кораблем "Некер" 27 травня 1867 р.:і 
Ilісля цих двох приїхали 37-річний Нків Рій, 28-річний Кароль Лесюк 
та З8-річний Матвій l{іщацькиЙ. ВОНИ ('іли на корабель ,,лейк Ніні
гон" У ЛівеРПУJlі, Англія, і причадили до порту м. Квебеку 8 ЖОВТНЯ 
1882 р.. Що з ними стаJlOСЯ ІВ Канаді, ніхто точно не знає; мабуп. 
вони всі виїхаJІИ до США і там "пропали"." Д-р ВОJЮДИ)ШР l~исjлев
СЬКИЙ, дослідник української старовини в l{анаді, і адвокат ТеОДОj) 
Гуменюк із Торонта, що вперше віднайшов згаданих п'ятьох українців 
v державних архіlвах l(аllади в Оттаві, lIіДТJlердюш мені правдиніеть 
іlИХ імен на вершій ('дов' ЯIІ('ькій конференції ]\ ВенФі (від f) то І:! 
червня 1965 р.), але сказаJIИ, що треба біДI.ше дОЮlзів, щоб ароu.\пи 
лкі(~r) nетаточні ВJf(:НОШШ. 

Передkторію українців у l\анаді МОіlша РО;Иlочати ще раніше. під 
Бапітана Івана Стрільбицького, ЩО, .як насмпий вояк англіЙСI.кої армії, 
боров('я за інтереси l\анади і брав учаСТІ) В Ш\Н'!lнкаНСЬІю-ангдійській 
війні в околицях від ГамілІ.ТОНУ до ВОДОСllаду Ніягари ]1 1813-1814 
роках.!. Висновки мені нрвідомого С. П. Г. в його (:татті .,Про першого 
українця на канадНіІ'.ЬІtіЙ аемлі" 7 дуж.е романтичні, але не пообав
JleHi певного іеторичного глузду; ШIРТО б НаІШI)1 історикам у і\анаді 
глибше тим JlоціюIВИТИС.н. Чотири роки пізніше, 'В 1817 р., посrлю
ються n долині Червоної Ріки в Манітобі колишні наСмні ІІІвайцарські 
вояки т. зв. "демерони", що :Mamb багато С~lОв'.янеЬКIІХ прі:звшц. 
1I0JlМ'м\і іСТОРИІtИ (.1\1. Гайман, Л. l{оваJlЬЧИК і Віктор Турек) тпер
ДЯП), що це були поляки, колишні полонені з аР1\lії ген. ДомБРОВ('l)КОГО, 
.які боролися по стороні Наполеона}' а,ле деякі українські дослідники 
обстоююТІ) думку, ЩО між ними 1\IОГ.Ш бути українці з Галичини. які 
часто Р:1~Юl\1 із llOляюtМи боролиея ,.З:1 нашу й ІВЮПУ свободу" і :МОГ.'1и 
раЗО1\1 з ними попасти до І~анади Т:1 поселитш'я .в ДОJlині Червоної 
Ріки в 1817 році. Це питання внерше підніс тодішній професор істо
рії lIаило Юзик із l\lанітобського університету (тепер еенатор в От
Т:1иі) ]І рецензії на працю д-ра Віктора Турека (УРОДil\енця 1\lіета 
Львова) lIодяh'U .1fїж д(>JtерОllС'Ь'h~U.l'U BOJlKaJlU. Думку сенатора П. 
Юзика 1І0дідш: д-р Михай~lО Марунчак у своїй І1раці СlІІ!lдії до історіі 
?l1t~раїJ(l(і(l НаuадиlІ· та автор цієї розВіДІШ. СеНl)ЙОР україн('J.lШХ дос
дідників У ]\ннаді, д-р Володимир ]{иеілевеький, похпаДЮl: (:1\Ііливі 
JI'yMKII а втора Студії . .. , але ]І ('IВОЇй рецензії на цю праПlО заввзжуt:: 
"БУJlО б добре. якщо fi автор :міг докладніше І1ро('дідпти 1I0ХОДіКРННlІ 
В~Іасників ('ДОВ'ЯНС(,Jшх і1\I('1І і прізвищ перших поселенців з-над Чер
воної РіКIІ (перепис 1818 р.) ... і ":1К СЮ\ІО здалося б докумеНТі1Лf.но 
IІровірИТIІ походження "Перших УІ~раїНСI)КИХ поселенців Пойнт Дот
:1('('," з 80 рр .... (у Вінніпезі), де автор розшуків знайшов під роками 
1884-1889 чимаJlО ('лов'янемшх імен і прізвищ і здогадуєТІ)СЯ, що 
~Ііж НІВШ були теж українні (JШТИНСЬЮІ паР:1фія НеП()РОЧIІОГО За
чаття) ... щоб ~шторові не 1\1O~I\Ha було робити закиJI,И. Щ() його твер
дженни бааовані на. здогаДІ, а не на документально провірених фак
тах".". Автор уповні поділяс ДУ1\IКИ дотеперішніх дослідників і при
ходип) до ПОJI,іБНIІХ Шlсновків: між демеронами l\lOf.lIl бути tt укра
їнці, ал(' трrба їх шукати і знайти. 
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Проф. Леонід Білецький висунув но.ву гіпотезу про те, ЩО укра
їнські поселення існували в Канаді ще перед 1860-м роком, ЩО Ми
хайло Гриник із Манітоби прибув до Канади ще перед тим, як також 
IІрО те, ЩО ТОМ Томашснко народився в Канаді 1886-го року.l:.! Це 
збігається з іншими вістками про те, що ближче невідомий Іван Мат
віїв народився ,в Бренді Риneрі n Онтаріо 1888 РОІ\У; його батьки 
приїхали до. Канади з Чо.ртківІЦИНИ ше раніlllе. l :і То.ма ТомашеВСI,КИЙ, 
найстарший україНСIJКИЙ журналіст у l{анаді, ОДИН із піонерів укра
їнської преси в цій країні, так пише про. нього в передовиці "ТРОХИ 
світла на затемнену справу": ,,lЦе цікавішу інформацію дотично даJВ
ної імітрації в Канаді занотував на своїх еторіНІ\аХ в 1942 р. укра
їнський журнал в англійській мо.ві "Ukrainian Revicw", що виходив 
у Вінніпеrу під редакцією пок. І. ДаНИ.1IJчука, про українця, що наро
дився в Канаді, в Вренд Гпвер, Онт., ще в 1888 р., з шшм ред. ,.У. П." 
мав приємність запізнатися о.со.бисто. у Торо.нті, Онт., в 1952 р. f, НlВI 
Іван .матвіїв, ко.тро.го. родичі по.хо.ДИЛИ з Улашківців Чо.рткіВСІ,КОГО 
по.віту В Галичині. Займається про('пrкторством і пощастило йому до
робитись на копальнях золота IІОва;I\НОГО Ma(~TKY. Перед другою С'ві
товою віЙно.ю бував він деВЯТІ) разів n Галичині й Буковині та одру
жився з учителькою в Чо.рнолицнх, п-ою Стефанісю Па'Влишин (1935 
ро.ку), з яко.ю тепер живе п Ошаві, Онт., на 8-акровій овочевій фармі; 
на якій пишається його гарний великий дім, а тако.ж має дім R То
ро.нті". 14 Він уже помер, але за.ШПШВ дружину і двов дітей: Роберта 
ІОрія та Марію Олександру.lі; 

Пан Юрій Газуда :1 Летбриджу оповідає, що ЮШЙСІ, IІряшівчанип 
брав участь в' індіянських ІІовстаннях у 1870-их роках у ('ьо.годнішній 
Альберті чи працювпn уже в ко.па:JЬНЯХ вугілля Летбриджу I1 той час 15 • 
1885 р. і~ванаДЦЯТІ) закарпатців переїхадо. було. з Гренду Форксу в 
Монтані до АЛІ,берти на працю в ко.пальнях вугі.мя в околипі дет
,1РИДЖУ - їх ще пам'ятають ко.лишні старі вуглеко.шfl7 . Між ~I~HO
ніТal\Ш, що. приїхали з південно.ї України до Манітоби в 1874 р., ~Ha·
ходимо перших "гіпо.тетичних українців": Василя Коцура із дружиною 
Анно.ю та Нелідо.ва18 , а п. Юрій Гамо.рак, адво.кат, здо.гадувТІ,СЯ, що 
JlКа.сь українка приїхала до. Канади з ПідгаЙці.в на ПодіЛ~'1і ще 1887 р.; 
пона по.мерла кілька років то.му в о.дніЙ із альбеРТСІ)КИХ ліКЯР~Нh19. 
ано.ву іпші ДОС.lідники та То.ма То.маше.в.ськиЙ твердять, що \[ИКOJIа 
l;оро.люк, селянин із Басарабії, приїхав до. Альбrрти 1888 р. і фарму
нав на БрудергаЙ)Іі (на схід від Едмо.нто.ну); пізніше він перенісся 
)10 Едмо.нто.ну і тут по.мер десь у 1950-х роках2О • Ио.го. зустрічав і знав 
осо.бисто п. Т. То.машеВСЬІшЙ2l1 • 

Від 1813 до 1891 минуло. багато. ро.ків, а з ними відійшло й багато 
різних "гіпо.тетичних українців", що. прибували до. Канади, Ilоеслю
валися в ній, але потім кудись зникали, не залишивши по со.бі жодних 
фактичних документальних даних. Д-р В .. Кисілевський, переглянувши 
в Оттаві по.над 36,000 імен осіб і прізвищ "натурадізованих громадян" 
за 1875-1902 ро.ки і знайшо.вши між ними аж "по.над 30 українців", 
все ж таки не мо.же їх зарахувати до. "праукраїнців" Канади з-перед 
6лпняківсько-Пилипівської до.би22 • Що.Йно. 1891-ий стає істориqНИ~1 
ро.ко.м початку українсько.ї еміtрації до. Канади; першими історичними 
постатями являються селяни з Небилова Калусько.го. повіту на Під-
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карпаттї: Василь ІдиНJШ (6линяк) та Іван Пидипі.веькиЙ (Пидипїв) • 
.які прибуди кораблем "ОреІ'Он" до порту м. Квебеку 7 вересня 1891 р. 
Від ціf.Ї дати починаЄТIJ(~.я наша справжня історія, а згадані селяни 
стаюТІ. патріярхами українців Канади. 
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jlp СЛАВУТИЧ 

АЛБЕРl'А '111 АЛЬБЕРТА? 

(.~to(тa порада) 

Нк ПIlсати назву провінції, в якій ми іІ>IШРМО ~ На це lIIпаllЮІ 
дають 'віДllOвіДI) фонемаТИЧНі закони українсЬІШЇ ?lЮПИ. 

ЧУЖО3{')lІІі ('ЛОШt, в тому числі географічні назви та нріЗВlIща, 
JШ правило, набуваюТІ) у нас української ВИМОВИ та українського на
Шlсання, Ш' :зважаючи на ТС, з ЛІюї МОВІІ вони ПОХОДЯТЬ. 30l~pe?lJ:.J. 
ШlIШ1 мова не :зносиТІ) збігу твердого Л і губних звуків. Отже, у згоді 
R УЩЩЇШ'ИЮЮ вимовою ВЖИІШЄl\Ю такі наші eJIOBa: хвальба, стрільба, 
l'а;fI.мо, БУ.lІ)Ба тощо. Під це ПрЮШ.Ю І1і,'~IІаЩ1ЮТЬ також чу:tl\оземні 
('.НlНа, ]І ЯКІІХ (: СІІОЛУЧРІІШІ Л та БУДI)-Ш;ОГО губного звука: А.lьберт, 
А.lьбіон, АJJьбанія, а~lьбатрос. АJII,бр('хт, А.іII.фОIl(', Альфред, альбом, 
аЛI}біпос, a~II}MaHax. знальфабет, АДI,IІН, а~IІ,І1іllіст, а.н,фа, А.lIЬфОЮ', 
бульвар, [ОJlІ)фШТРШI, (ольф, ('дl'ф, м:uшва, МО:ІІ,бррт, деЛІ)фін, па.'Іы\,' 
I1a.ll.l\lipa, фіЛІ)М ... 

Як будо Юl\е згадано, НРl\Ш(: ('УТТІ:ВОІ'О :шаЧСІІIІН, з Яlюї 1\ІОВИ lІО
ХОДІІТЬ те ЧІІ інше еJЮВО. Уеі ]101111 ніднадаНfП, під фонемаТИЧНі закони 
УІ,раїнеЬІЮЇ МОНИ. У цьому П ('амобутнісТІ). 

Пом'якшення Л у сполуці а зубним :JВУІЮl\1 також дуже llоширеlJР 
]J українській мові; наявне воlІО Ів таlШХ чужомовних словах, зас.ВО
(:НІІХ ЮllПОЮ мовою: Шl.1ЬТО, дe~II,Ta, a~II.TillIl'iI, a~I1.T, (ідl)ДіЯ, Мальта, 
І,онтраю)то, декольте, БУЛІ)ДОІ' ... 

Гортанним звука~І Ю'Жl' ча/:то IІСрl'дуt: ~"лке Л: БУЛI)каТIІ, .1IOДЬІ~а, 
бурулька, ІШJІІ.ЮІ, ШПИЛІ)ка, IІI11УЛI,ка. ГУ.1м .. , ГУДІ.ка (мала (уля), BY~II.
(арний ... 

Веі ці дані, гадаt:l\IО. IIСРРКОН~IIШО свідчаТІ., що Л у l'IЮJlуці 3 губ
JШl\Ш звуками мас бути М·ЯКР. Отже назву нашої провінції треба 
писати й вимовляти ті.1fИШ т~ш: АЛЬБЕРТА. Прикметник: АЛЬБЕРТ
СЬКІНІ, бо творимо його від кореня "АJll}берт" за допомогою нароетка 
"СІ.к". Нкби була "АJl(}бертія". тоді можна. б утворити і .,альбертіЙ
СhIШЙ". АнаJюгін: Англія - англійський, І\одумбія - КОЛУl\IбiftСI}КИЙ. 

Написання "Алберта" rуперечить українській вимові - це еліпс 
ютіювання англіЙСI)КОГО способу ВИl\IОВJlJІНПЯ, до речі, не дуже в.:щле, 
бо точніше б~'лоб .. А.'1борта". А!1;же Е ч~'етм'я б,1llш~че до О n I1нгліfi
('I.кіЙ вимові. 

МаВПУП:lШIJl чужої ВИМОВИ, .нена річ, 3ttlвдас шкоди )їіj)аїНСf,Кій 
моні, РУЙНУЄ її здавна усталені фонематичні норми. 

Переважна білмпість україllеl)КИХ часопиеів у I~aHaдi та Америці 
нравшп)но ПИШУТІ) наз.ву нашої провінції - "Альберта", а також 
,.aJlI.бертеькиЙ". Гадасмо, треба fi "УкраїНСІ)КИМ вістям" ]J Едмонтоні 
IIраВИ~ІІ)НО ШН'Н'ЛИ це слово. ТИМ біJlмпе, що :мова цього часопису 
l~раща :за мову інших канадських тижневиків, а TaKO;~ і за мову філя
дельфійсм\Ої "Америки", що нагадує якийсь ПОЛІ)СІ)ко-роеіЙСІ)К.ИЙ сур
ЖИІ\. 

В останньому реченні ми ВЖШIIl с~юво "канадський", бо "кана
л,ійський" - це ПОJІОпізм, якого пес.відомо вживаюТІ) деякі наші часо· 
писи. Теперішній редактор "К. фармера" .якось мені признався, що 
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боїться змінювати "канадійсый" - СЮIВО.l ПО.1І.СЬКОГО нагая ШЦ 
українською мовою - на ун,раїнське слово "канадський", бо, ~IОН.'шв, 
попередній редактор, до речі, малописьменна людина, пропагував ot.:
таннв як 1tюска.лізм. Якщо йти за меТОДОl\-І того 1tШЛОПЮ',II1tlенного ре
дактора, тоді треба було б змінити наше С.;10ВО "рука" (бо в роеіян же 
"рука") пз.. "гендна", а "нога" (бо і в росіян же "нога") - на "фУТІ\а" 
чи "лс,жка". а ЦІ.ОГО раділи б ті.1МШ ,вороги українсм"їої )І()ВН. 

В. КАРПАТСЬ~А, ~ СТРУК 

.JІТОllИС 

дія.lыtсmuu .~іmсраmурIl0-.1tI1С1Jl()l(Ь1іО'О h·.IIOU/I в ]·;д.IЮIlJUоuі 
(ПРОДОВЖ(>НIlЯ. ПочатОІ~ див. ч. І, (·ТОр. 1:10) 

24 травня 1964 - ~1ітературно-миетt'Цький JIРМНРОК у домі УНО з на
годи виходу в світ першого числа a~IЬMaHaxy "Північне сяйво". 
у програмі: а) ]шставка картин МlН'ТКJші Дарії ae~Ibel.KOЇ-Даре
вич, б) доповідь Д. аельеl)кої-Дарсnич на тр:му "ОРН(l]tlеНТИЮt гу
цульської кераміки", В) виступи авторів .,Північного ('яйна" Б. 
~lазепи і Я. Славутича. Присутніх 65 осіб. 

Після ярмарку, на загальних зборах ЧJlенів I~ЛЮUУ, llереnи
брано управу на наступний рік. У склад управи ввійшли: Яр 
Славутич (голова), Б. Мазепа (заступник ГOJЮВІІ), Н. Иорооець
l(арпатська (секретарка), Р. ОстаШtlВСІІКИЙ (скарuНІШ '). l\онт
рольна комісія: Ю. Гаморак, А. Хом'як та І. Ярема. 

7 червня 1964 - вечір, присвячений композиторові Василеві Бар
вінському, .в домі УНО. У програмі - виконання 'шорів ю))шо
зитора співаком д. Березенцем (баритон) у 1tІУЗИЧНОМУ супроводі 
Валентини ДоброліjfС Виступа~lИ також 1\1 арі.я ДИТИНЯJt, Доня Іва
(~lOK і Христина ПОІІИК (фортепіяно), С. Лременко і Г. Спа чинсыаa 
( скрипка). І{омпозиції В. Барвінського для молоді виконали учні 
кляси фортспіяна Н. Дмитрук. Присутніх 68 осіб. 

26 липня - літературний пікнік в оселі "Бар.вінок" (60 МШІЬ від Ед
монтону). О. вНДИЕ зробила звіт про відкриття нам' ЯТIIИЮl Т. Г. 
Шевченкові у Вашінгтоні, Б. l\1азепа прочитав свої но.ві твори, Яр 
Славутич повідомив про пляно,Ване друге число а:и)манаху .,Пін
нічне сяйво". Присутніх 30 осіб. 

27 верееня 1964 __ о літературний вечір, присвячсний пам'яті Максима 
Рильського .в залі ім. 1\1. Грушевського. Доповідь на тему "Поезія 
М. Рильського" зробив Д. Струк; Яр Славутич поділився своїми 
споминами про зустрічі з поетом; Р. Остаmевсьхий прочитав ,.Слово 
про рідну матір", "Троянди й 'виноград" і поему "Жага", В. Ма
зепа -"Коли на могилі моїй", Пр Славутич - "Так, ми ПРОЛОГ". 
Після офіційної програми, у зв'язку :} уетуплеННН~1 секретарки 
Воробець-Карпатської, члени клюбу одноголосно обрали Д. Струка 
CeItpeTapeM клюбу. Присутніх 36 осіб. 

25 жовтня 1964 - мистецький вечір в YKp:tїHCЬKOMY народному домі 
з нагоди виходу в с,Віт нової книжки І. Кейвана "Т. Г. Шевченко 
- образотворчий мистець". У програмі - допОВіДІ) Ю. І{,райків-
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СblЮГО та KOPOТl~i ВИСТУIlП Н. Славутича і Ю. Стефаника, ЩО сха
рактеризували МИСТЦЯ. Гості та члени клюбу мали змогу огля
нути шевченківську медалю, якою ItYI~ нагородив І. ltейвана, та 
його нову книгу про Шевченка. Присутніх 70 осіб. 

(; грудня - мистецький вечір .в Українському HapOДHO~IY домі. Допо
відь :МИСТЦЯ І. Кейвана на тему: ,,:Моя праЦfi над історією україн
СІІКОГО :мистеЦ'J.lва". Присутніх 24 особи. 

31 січня 1965 -- ?lІИстецький вечі}) у домі шtНСТlШ ДuбродlіJ~ів З нагодп 
70-річчя МИСТЦЯ ПаСIІМІ 3адуцького. Допо.відь IІрО життя й твор
чісп) ЮJlі.Jшра зробив llадим Доброліж. Гол()вуючий }Ір Слuвутич 
JIривітав Юllідяра .від jмени чденів l,дюбу та І1рочитав позродоn
дення від видавця Т. Барана 3 l\Iонтреалю, Г. Савки зТоронта 
та родини Байраків. Ю. Буц~шнюк І1рн.вітан ювіднра від січових 
('трільців, товаришів по зброї. Під імрни членів lі:Іюбу Вадентина 
Дuбролj;l\ піднесла ювілярові насті~IІ,ниfl ГU,l,шшик, а пані БазІОК 
нриченила пані :М. 3алуцrJкій, ДРУЖIlні ювіJr,нра, KBiТI~Y. llідбулася 
Іюрекуска з гутіркою на l\lИстеЦIJкі ТР?tlII. lIрисутніх понад 70 осіб. 

21 ,)]lОтого 1965 - літературний вечір, lІ[)JIсвяченнй нам'яті П. Соеюрп. 
ДO[[OBi;~[, на тему "Поезія В. СОl'IОРП" зробив Ю. Стефаник, ІІрО 
('вої зустрічі з поетом розповів Нр Сда.вутич. Пані Дитиняк, Д. Мур, 
І. Прокоп і д. Струк IІРОЧИТНJlИ твори ноета. Присутніх 35 осіб. 
Вечір підбувея в УкраїНСІІКОМУ народному домі (109 Авеню). 

13 бrрезня 1965 - літературний .вечір 6вгена l\lаШlНюка в Україн
СІІКОМУ домі. Характеристику ТВОРЧОСТІІ поета зробиц Яр Славутич, 
голова клюбу. Твори е. l\Iаланюка ЧИП1дИ пані ДИТІІНЯК. Д. :Мур, 
Р. ОсташеШ'IJК,ИЙ та· І. Прокоп. ГiCТlI із НИ().-lV1ОРІtу, 6. l\Iаланнш, 
І1рочитав поезії "ПеріКJI", "ВОJIодимерія", "ВаТlJltівщина", ~.Oдa 
до прийдешнього" та інші. Присутніх блю~ько 100 осіб. 

~S травнн 1965 - .'rітrратурниЙ вечір поета О. НеIIРИЦЬКОГО- Гранов
('I,I~OГO з l\Iію[(,atІОліеу, СІПА. Присутніх БДПЗlJl\О '10 осіб. 

1.3 llОЗАh'Д/ОНОВОї ДІЛ.7JЬНОСТlI НАІПІІХ ЧЛЕНІВ 

Мистрць Ва;~им Добролjjl\ ЮШ 4 жовтнн 196~1 р. в Інституті (~II. 
Івана. вппавку своїх т'ворів -- картин (одНіНИ:ьІи фарбами), пастель, 
('('кізів ДО театра~IЬНПХ вистав та іконо('тасів, СКУЛlJlПУРИ та оБКJІа
ДIlНОІ" до книжок. І3иетавку відвідало понад 300 осіб. ~a чаєм НРИ
еутні о(іговорюнаJJП вистаШlCні твори до пізнього врчора. 

\JиетеЦlJ Іван l-trЙ'ван і д-р 1\1. Кейван мали зустріч 1:з україн
СМШl\I громаДЯНl:ТВОl\l :міет Торонта і Детройту влітку 1964 р. У То
ронті (іудо IIIHH'~'THix 50 о('іб. а I~ ':І;етройті (В o('e~li "ДiGрОІШ") понад 
1 ПО осіб. 

їдучи на річну конфеРРlщіш ЮlЮЦ('I,КИХ ('ланЇ('тін у ШаРJIоттнвні 
на острові ПринцаЕдварда, д-р Вр С;raвутич зушrнНВ('Я 110 УІ\раїнських 
о('rР('ДБах і зробив ~ червні 1 Н6:1 р. 9 ДОlIовідей на ТР:\ІУ "Ше.вченкOJЩ 
ІІоrтшш" в Т<1БИХ :МЇl:Tax: Hop;~ В('Т~lфор;~, ('a('I~aTYH, Ріджайна, Брен
дон, Вінніпег, Торонто, Вофа.'lО. НІJЮ-ПОРК і фі.1JцеЛI,фія. На І\О~I\пій 
доповіді було присутніх від 25 до 100 о('ю. l-t.рім того, д-р Яр Славу
тич l\НШ англомовну доповідь на тему ,.Літературна К.рипша про Т. 
Іllрвченка" У IlІарлоттавні й доповіДIJ україНСІJКОЮ l\IОПОЮ на тему 
,.УБраїНСІІкі CTYil,ЇЇ на ЗПХО,'l;і l\ilна:1;И'" на I\Оllферrнції YI~paїH(,I)К()Ї А?Н-l-
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РИКilllСЬКОЇ Асоціяції УнівеРСИТСТСI.ЮIХ Професорів 26 червня 196;1 р. 
У Вашінrтоні, СТОJІИці США. 

Д-р Яр Славутич був офіційним представником .1.iTepaTY~HO
миетеЦЬІ{ОГО клюбу на відкритті пам'ятника Т. ШевчеНІmю у Вашшr
тоні. 

Протягом 1963-65 рокіlВ У IIРОф. Нра Славутича ]1 А.іllJUертеЬКШlУ 
університеті отримали науковий ступінь MaricTpa такі етуденти: О. С. 
Симчич ("Подібності й розбіжності в творах М. Гоголп й Г. l{віТКІІ
Оенов'.нненка"), д. Струк (,,l'.ИЇВ('IJКі неокдяеики"), Т. l\'аР';IТОН 
("Українізми в ПОЛМ'lJкій MOlli"), О. РоїI\ ("УкраїНl:IJlШ мова в Ал.
бf'рті"). 

Уліітку 1965 р. проф. Яр Сlавутич брав учасп) у наУІШВИХ С.їш.ві
етичних конференціях; у Бенфі він зробив aHfJlOMOBHY доповідь на 
Tf'MY "С.1JОВ'ЯНСІJкі літера.тури .в l\анаді", а у Панкувррі - ,,~lо . .lOі1.і 
українські поети шістдесятих років". У конференції в Венфі взшш 
участь у дискусіях також Т. І,ардтон, О. Роїк і Д. Струк. На цій КОН
ференції д-ра Яра Славутича обрано головним редактором збірника 
доповідей і заступником голови між-університетського комітету, ЯКИЙ 
очолює д-р Б. Боцюрків, професор Альбертського університету. 

3 нагоди приїзду колишнього пррм'єра l{анади Діфенбейкера, що 
мав доповідь під час українського дня в Едмонтоні 29 Сf'рпня, проф. 
П. 3алуцЬІШЙ подарував йому одну зі своїх мистецьких картин. 

5-го вересня 1965 вібrвсп ве.1JIIІ\ИЙ бенкет Д.іlЯ НІпануваНЮl 80-
річчя проф. Буцманюка .. 

Під'Ц,ас дР?J"ува1t1l,я a.l/bJtallax,1j "Півltі'Ц,uе с,яйво" , П. ОUf)(Jіда'1llIЯ 
П. H~ll'booc'b"01,O "ПmаUl"а c"puna.ili" БJJ.;lО uаироджене дРJJИЮ пре
мією иа .1limepam.lJPltOJ(l1 коп"урсі Союзу У"раїио" Каиади. На'lороду 
'1іРOZОЛ0тР1l0 'nідча(~ ДОJlіuіЯ.ІМIOZО З'їзд.'1 в Тороmnі 10 .nmllЯ 1.96:') р. 

J7КРАїНСЬКА JIOBA В АЛЬБЕРТІ 196'4-65 Р. 

lIротягом 1964-65 навчального року при церквах і клюбах про
вінції Альберти навчалиея тиеячі дітей, зле точного обліку ніхто не 
знає. У деРЖaJВНИХ школах провінції, а саме в 10, 11 і 12 клясах учи
лися української мови 544 студенти. Викладали вчителі: :Мо Бурип, 
М. Велещук, С. Висоцький, І. Гуцуляк, І. Гордей, І. l,алинський~ П. 
Іrлуфае, Г. Коррі, Е. l\.отиляк, В. Купченк.о, Е. Луцич. І. Пилипчук, 
Г. Поломарк, Н. Пухкий, с. Ружицький, Н. Скоропад, Н. Сниш, І. Сниш, 
А. Стира, В. Татарин, Н. Ткачук, Е. Чорній, п. ІПимко, К. Шклянка. 
І{рім того, пані Волощук викладала українську :мо:ву у сьомій ЮІясі 
в Торгильді, де бу ло близько 50 учнів. 

В Альбертському університеті ІВ 1964-65 навчаЛ~)НОl\lУ році брали 
курси української мови й літератури 76 студентів (було 6 І,урсів). 
Викладали проф. Яр Славутич і ~larieTep д. Струк. Крім того, на 
трьох літніх курсах студію.вало 14 студенти, переважно вчителі. На 
1965-66 навчальний рік запляновано 11 KYPCЇJB українс.ької мови й 
літератури. Уперше запроваджено курс давньої української літера
тури (ХІ - ХУІІІ сторіччя) і курс сучасної літератури - радянської 
та еміrраціЙної. Викладачем від вересня 1965 р. став також MariCTr.p 
Т. Карлтон. 
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МАРП! llIВllIЧН()СНйВНllНIВ 

(1(.fJl('lll{J(o-рrп.f іс nnm 110-1 УМОРИ('1ІІ1.1I1 ІІи іі) 

Де фаРМIІ й селища обдерті, 
Де зрідка ходить Аполлон, 
Ми народилися в А~lьбсрті; 
Наш батько - гордий Едмонтон. 

А наша мати - рідна мова, 
1ї не зрадимо повік, 
Хоча навкруг пора зимова -
Винародовна - 3 рOl,У R рік. 

Нам за8ДРЯТЬ всякі ГОЛОJlУЦI)КІI, 
3азнавши чорної бjди, 
Бо і Рудницький, і 3алуцьКИfi 
у нас прикрашуюТІ) ряди. 

Вперед, хоробрі едмонтонці! 
Наздоганяє "І\озvб" нас. 
Ми - ревні штуки оборонці, 
"Північне сяйво" - наш Парнас ~ 

Пнеред, хоробрі рдмонтонці! Вагатостильні, різноеильні, 
Наздоганяє "Козуб" нас. jl\ИБИМ овіяні вогнем, 
]\fи - ревні мови оборонці, ~Іи всіх творців зовем, прихильні, 
"Північне сяйво" - наш Парна.,! А JIлаrіяторів женем! 

Здоров'я доброго :М аНДРI·щі 
Нехай дарують небеса. 
його поезії - кринині! 
його собачка - вся краса! 

Ми-оптимісти. Хто:з нас НПТІІІ,'~ 
І завжди кожен з нас наДхнен, 
Як той поет, прозаїк, критик -
Наш патріярх .71евко Ромен! 

Вперед, хоробрі едмонтонці! 
Наздоганяє "Козуб" нас. 
Ми - ревні зваги оборонці, 
"Північне сяйво" - наш Парюн'! 

Із нами Жила й Матвієнко, 
І Струк, і Мур. А Гаморах? 
І;'ує кайдани із Черненко 
На Могилянку - )ІИРУ (?) :інак. 

Для їхніх творів - рай у небі! 
Вони повік не зійдут}) ниЦІ) , 
Де вслід Шанковському й l\Iа:зенї 
Зідхають видива ВДОВИЦІ). 

Вперед, хоробрі едмонтонці! 
Наздоганяє "Козуб" нас. 
Ми - ревні дружби оборонці, 
"Північне сяйво" - R:1Ш Парнас! 

Із нами ]{ейваllИ обоr. -
Беруть меди з мистецтва дііІ;. 
Чарує всіх, неначе боєм, 
Красою видів Доброліж. 

Мп - навіть буйні модерністи. 
а'еднався з нами вже й Рубчак, 
ИкиА верстас шлях тернистий. 
у нас Полтава і Буйняк, 
І Буцманюк, іСопуляк, 
І ·Чорновол, іДитиняк. " 

Внрред, хоробрі (1дмонтонці! 
На8доганяє "Козуб" нас. 
Ми - ревні стилів оборонці, 
"Північне сяйво" - наш ПаРШІ!'! 

6а нами вся l(анада стежить. 
І не бере нікого грець 
Тоді, як голосом мережиТІ) 
Серця дівиць Брррзрнець. 

Та тільки учні Яременка 
Зі струн поллють зелену жовч, -
Від щастя мліюп) бап)ко й неньпа. 

Спинися, "ІІІумко"! ,~Дніпре", 
3МОRЧ: 

Вперед, хоробрі rДМОНТOJщі! 
Наздоганяє "Козуб" нас. 
:Ми - ревні сцени оборопці, 
"Північне сяйво" - Н:1Ш Парнн!' ~ 

Не наше гасло "хто не :з нами, 
Того і цькуй, і бий, і ріж." 
Не гризимось ~и :3 ворогаМlІ, 
Бо 3 нами Лондон і П:1РИЖ! 
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Пи що, не знали? 3 нами lll'pP(' 
І велемудрий критик РаЙс. 
Розкрив нам перший віршів Чt-'IНЧ', 
А другий вислав едельваЙс. 

Вперед, хоробрі едмонтон ці ! 
Наздоганяє "Козуб" нас. 
Ми - ревні миру оборонці, 
"Північне сяйво" - наlІІ ІІарюн'! 

Нехай хитрує спритний ЖРНЧIfК 
І в "Личакивві" ж u е. 
Ні, нас невірний Романенчук 
3 дороги вірної не зб'е! 

Себе u о 1t е р він, огероїп, 
Ру 'к О в оплямив стриltський 

дзбан. 
Богдан же сам бої потроїн, 
Завдав сміттю смертелмшх ран. 

Вперед, хоробрі едмонтонці! 
На~доганяв "Козуб" нас. 
Ми - ревні слова оборонці, 
"Північне сяltво" - наш Парнае ~ 

За чистоту ми r Не збагнути ж 
Яремам яловим наш стяг. 
Якщо між нами cal\1 СлаВУТІІЧ -
Тремтіть, герби усіх звитяг! 

І ти радій, радій, чнтачу. 
Во ми живем і робим рух. 
И бачу, бачу, бачу, бачу 
І чую, чую пічний дух! 

Вперед, хоро('рі едмонтонці! 
Наздоганяв ,.ltозуб" нас. 
l\Iи - ревні руху оборонні, 
"Північне сяйно'' - наш Парнас! 

Під впливом шпитальнuї ГШІБП 
Дарії l\fОГИЛЯНКИ 
ІІИСОНУВ для забагаюш 
і для укол КИ 

ПІВНІЧНОСЯl1ВНИК, 

редактор і видаnеЦІ., 
віршогравець 
і на всі РУКИ :митеЦІ., -:-

Royal A!exandгa Hospital, 21, 2112-2, 
4 вересня 1964 о 3 год. ночі 
після операції правого вуха 
І' майстра-доктора Дідуха. 
І~ОЛИ медсестри снови(али 

і хворі стогна..lIИ, 
а :ІіІ,арі Щ{' IІРlІробудно ('ШІЛІ!. 

ВІД )'/lОРЯДНllКА 

lIершр ЧІІСJІО а~Il.l\ШIШХУ ,~ІІінніЧlIе (' нйно" зустріло прихильність 

я І .. ЧНТ~I1Іів так і lіРИТIIJШ. TO~IY НlШУСБО{:l\Ю друге ЧJlСЛО раніше, ніж 

IІсредGача:IОСН. Трртс. 1111І':10 ГOTYЄ~IO і(О сторіччя ДО~lіиії І\аН(lДIf. 
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