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2 j лнпп:1 у Вінніпезі на 65-му році помер ре~актор 

т::жнсn::І~а "Новий Шлкх" Михайло Поrорецькнй, ккнй 

Gув о::но:вню-:ом ц~оrо поважноrо укрзінськоrо тижне

вика, що внхо~нть ось Yll{e 35-нй рік. 

В особі ре~актора М. Поrорецькоrо украінці Кана

~и втрзтнлн ві~даноrо робітника преси, що ціле своє 

свідоме жнттк ві~~ав на службу нашому наро~ові. 

Вічна Йому пам'вть! 

t ВАСИЛЬ КОСАРЕНКО-КОСАРЕВИЧ 
29 вересня на у~ар серцк на _73 році жнттв в НьІО

Йор!{у помер Василь Косаренко-Косаревнч, визна'Іний 

український публіцист, автор кількох великих праць. 

Наро~нвсв в Галн'Інні, в 1918-1919 р. був на ~иплома

т::qнііІ слу;!{бі Українськоі Наро~ньоі Республіки. ПЬ

ніше весь час жив на еміrраціі. О~но10 з цікавіших i:o
ro праць є книrа "Московський сфінкс", ви~ана німець
коJО· мово10 в 1955 р., а украіисько10 в 1957 р. 

Ві'Іна Йому пам'втьІ 

t ПИСЬМЕННИК ФЕДІР ОДРАЧ 
7 жовтнн ц. Р· в Торонті несnо~івано на 52-му ро

ці иа1тти nомер nовістар Фе~ір О~ра'І (Шоломіцький). 

Наро~нвсн на Полісеї і nисав переважно про Поліс

св. Головнішими iioro творамн є: "Щебетун", "В ~орозі", 

"Наше Поліссв", "Півстанок за селом", "На непевному 

rрунті", "Покинута оселs", "Біженці" та інші. 

Чимало творів лишив ще не закін'Іеннх. 

Чимало йоrо творів було також ~руковаио в рЬвих 

rазетах та журналах, в т. •нелі ~ещо і в "Нових Днsх". 

Смерть Фе~ора О~ра•а - велика втрата ~лs емі

rраційноі літератури. 

Ві•на Йому пам'sтьІ 

Ділимося сумною вісткою з нашим членством, 
друзями і колеrами, що 7-го жовтня 1964 р., 
в Торонті на 52 році життя відійшов у вічність 

СЛАВНОУ ПАМ'ЯТИ 

ПИСЬМЕННИК ФЕДІРОДРАЧ 

автор багатьох збірок оповідань і повістей. 
Хай пам'ять про нього живе вічно! 
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Михайло КОЦЮВИНСЬКИй 

До !ОО-ліття з дня народження 

INTERMEZZO 
(Скорочено) 

Присвв"Іу10 Коноиівс•ким nоnвм. 

Лишилось тільки ще спакуватись... Це бу
ло одно з тих незчисленних «треба», які мене 
так утомили і не давали спати. Дарма, чи те 
«треба» мале, чи велике, - вагу те має, що 
кожен раз воно вимагає уваги, що не я ним, а 

воно мною уже керує. Фактично ~ стаєш не
вільником цього многоголового звіра. Хоч на 
час увільнитись від нього, забути, спочити. Я 
втомився. 

Бо життя безупинно і невблаганно іде на 
мене як хвиля на берег. Не тільки власне, а й 
чуж~. А врешті - хіба я знаю, де кінчається 
власне життя, а чуже починається? ~ чую, _як 
чуже існування входить у моє, мов повІтря крІзь 

вікна і двері, як води притоків у річку. Я не 
можу розминутись з людиною. Я не можу бути 
самотнім. Признаюсь - заздрю ллянетам: вони 

мають свої орбіти, і ніщо не стає їм на їхній 
дорозі. Тоді як на своїй я скрізь і завжди стрі
чаю людину. 

Так, ти стаєш мені на дорозі і вважаєш, 
що маєш на мене право. Ти скрізь. Це ти одя
г ла землю в камінь _і залізо, це ти через вікна 
будинків - тисячі чорних ротів - вічно. диха
єш смоJюдом. Ти бичуєш святу тишу землІ скре
готом фабрик, громом коліс, брудниш повітря 
пилом та димом, ревеш від болю, з радости, 
злости. Як звірина. Скрізь я стрічаю твій по
гляд! Твої очі, цікаві, жадні, влазять у мене, і 
сама ти, в твоїй розмаїтості кольорів і форм, 
застрягаєш в моїй зіниці. Я не можу розмину
тись з тобою... я не можу бути самотнім... Ти 
не тільки йдеш поруч зо мною, ти влазиш все

редину в мене. Ти кидаєш у моє серце, як до 

власного сховку, свої страждання, свої болі, 
nозбиті надії і свій розпач. Свою жорстокість 
і звіпячі інстинкти. Ввесь жах, ввесь бруд сво
го існування. Яке тобі діло, що ти мене мучиш? 
Ти можеш бути моїм паном, хочеш взяти ме
не ... мої руки. мій розум, мою волю і моє сер
це... Ти хочеш виссать мене. всю мою кров, як 

той вампір. І ти це робиш. Я живу не так, як 
хочу, а як ти мені кажеш в твоїх незліченних 
«треба», у безконечних «мусиш». 

** * 
Ти дороге для мене. Я п'ю тебе, сонце, твій 

теплий зцілющий напій, п'ю. як дитина молоко 
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з матерніх грудей, так само теплих і дорогих. 
Навіть коли ти палиш - охоче вливаю в себе 
вогняний напій і п'янію од нього. 

Я тебе люблю... Бо... слухай: 
З тьми «невідомого» з'явивсь я на світ 

і перший віддих, і перший рух мій - в темряві 
матернього лона. І досі той морок наді мною 
панує - всі ночі, половину мого життя - сто
їть він між мною й тобою. його слуги - хма
ри, гори, темниці - закривають тебе від мене 
- і всі троє ми знаємо добре, що неминуче на
стане час, коли я, як сіль у воді, розпущусь в 
нім навіки. Ти тільки гість у житті моїм, сонце, 

бажаний гість - і коли ти відходиш, я хапаюсь 
за тебе. Ловлю останній промінь на хмарах, про
довжую тебе у вогні, в лямпі, у фейєрверках, 
збираю з квіток, зо сміху дитини, з очей ко
ханої. Коли ж ти гаснеш і тікаєш від мене -
творю твою подобу, даю наймення їй «ідеал» 

і ховаю у серці. І він мені світить. 
Дивись же на мене, сонце, й засмали мою 

душу, як засмалило тіло, щоб вона була недо
ступна для комариного жала... (Я себе ловлю, 
що до сонця звертаюсь, як до живої істоти. 

Невже це значить, що мені вже бракує това
риства людей?). 

Ми йдемо серед поля. Три білих вівчарки 
і я. Тихий шепіт пливе перед нами, дихання 
молодих колосків збирається в блакитну пару. 
Десь збоку вогко підпадьомкає перепел, брень
кнула у житі срібна струна цвіркуна. Повітря 
тремтить від спеки, і в срібнім мареві танцю
ють далекі тополі. Широко, гарно, спокійно. 

Собакам душно. Лягли на межі, як три 
копиці вовни, звісили з ротів язики і носять бо
ками з коротким свистом. Я сів біля них. Всі 
тільки дихаєм. Тихо. 

Час зупинився чи лине? Може, пора? 
Ліниво всі встали, ліниво стулаєм з ноги 

на ногу й несемо обережно додому спокій. 
йдемо повз чорний пар. Тепло дихнула в лице 
пухка чорна рілля, повна спокою й надії. Ві

таю. Спочивай тихо під сонцем, ти така ж уто
млена, земле, як я. Я теж пустив душу під чор
ний пар ... 

** * 
Коли лежиш у полі лицем до неба і вслу

хуєшся в многоголосу тишу полів, то поміча
єш, ·що в ній щось є не земне, а небесне. 



UЦось наче свердлить там небо, наче стру
же метал, а вниз спадають тільки дрібні, про
сіяні звуки. Ниви шумлять навколо і заважають. 
Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як 
дощ, спадають небесні. Тоді пізнаю. Це жай
воронки. Це вони, невидимі, кидають з неба 
на поле свою свердлячу пісню. Дзвінку, мета
леву й капризну, так що вухо ловить і не може 
зловити їі переливів. Може, співає, може, смі
ється, а може, зайшлось від плачу. 

Чи не краще сісти тихенько й заплющити 
очі? Я так і зроблю. Сідаю. Круг мене темно. 
БлиСІ{ають тільки гострі, колючі звуки, і дрібно 
сиплеться регіт на металеву дошку, як шріт. 
Хочу спіймати, записати у пам'яті - і не вихо
дить. От-от, здається... Тью-і, тью-і, ті-і-і ... 
Ні, зовсім не так. Трійю-тіх-тіх ... І не подібно. 

Як вони оте роблять, цікавий я знати? 
Б'ють дзьобами в золото сонця? Грають на А ого 
променях, наче наІ срунахі? Сіють пісню на 
дрібне сито і засівають нею поля? 

Розплющую очі. Тепер я певний, що з то
го посіву зійшла срібна нитка вівсів, гнеться 
й блищить, мов шабля, довговусий ячмінь, пли
ве текуча вода пшениці. 

А згори сипле та й сипле ... витрушує ду
шу з дзвіночків, струже срібні дошки і свер
длить крицю, плаче, голосить і сіє регіт на 
дрібне сито. Он зірвався один яскравий звук 
і впав між ними червоним куколем. 

Я вже більше нічого не годен слухати. Та 
пісня має у собі щось отруйне. Будить жадобу. 
Чим більше слухаєш. тим більше хочеться чу
ти. Чим більше ловиш, тим трудніше зловити. 

Тепео я бігаю в поле й годинами слухаю, 
як у небі співають хори, грають цілі оркестри. 

Вночі прокидаюсь, сідаю на ліжку й на
пружено слухаю. як щось свердлить мій мозок, 
лоскоче серце і тремтить біля вуха чимсь не
вловимим. 

Тью-і, тью-і, ті-і-і ... Ні, зовсім не так. 
Цікавий я знати, як вони оте роблять? 
Врешті таки підг леді в. 
Сіра маленька пташка. як грудка землі, 

низько висіла над полем. Тріпала крильми на 
місці напружено, часто і важко тягнула вгору 
невидиму струну від землі аж до неба. Струна 
тоемтіла й звучала. Тоді, скінчивши, nадала 
тихо вниз. натягала другу з неба на землю. Єд
нала небо з землею в голпену арфу і грала на 
струнах симфонію поля. 

Ue булп прекраснп. 

** :!: 

Город знову простяг по мене свою залізну ру
ку на зелені ниви. Покірливо дав я себе забрати і, 
по1ш залізо тряслось та лящало, я ще раз, вос

таннє, вбирав у себе сnокій рівнини, синю дрі
моту далеких просторів. Прощайте, ниви. Ко
тіть собі шум свій на позплочених сонцем хреб-

2 

тах. Може, комусь він здасться так, як мені. 
І ти, зозуле, з вершечка берези. Ти теж стро
їла струни моєї душі. Вони ослабли, пошарпа
ні грубими пучками, а тепер натягаються зно

ву. Чуєш? Ось вони бренькнули навіть ... Про
щайте. йду поміж люди. Душа готова, струни 
тугі, наладжені, вона вже грає ... 
9. ІХ. 1908 р. - Чернігів. 

Максrtм РИЛЬСЬКИИ 

ДВІ ЛАСТІВКИ 

Дві ластівки весною залетіли 
У наш гараж - і там гніздо зліпили 
На сволоку, в бензиновій імлі. 
Ну 11 диваки, створіння ці малі! 
Хіба ж то мало місця є круг хати, 
UЦо виноград обплів П лапатий, 
Вгорі, уздовж карниза, - для гнізда? 
Повітря там привільне, як вода 
У казковому синьому Дунаї; 
Там пахнуть квіти, вітер там гуляє, 
Там сонце й грози в злагоді живуть ... 
Ну, а вони обрали каламуть, 
Де можуть дихати лише машини, 

З якоїсь невідомої причини. 
Ми шибку вийняли, щоб можна їм 
І вилітать, і залітать в свій дім, 
І мошок для малят своїх носити ... 
Та виросло nотомство те несите --
1 разом із батьками у блакить 
З безумним щебетом воно летить, 

Кружляє, .rювить щось там чи не 
ловить

І кожне, дивлячись на них, промовить: 

- Чvдесні діти волі й чистоти, 
Ясних просторів сестри та брати, 
Породження безмежної стихії! 

Хто може зрозуміти -- зрозуміє. 

с. Мале Устя на Чернігівщині, 
5 серпня 1960 р. 

В ЗАТІНКУ ЖАйВОРОНКА 

М ьt ех али по степ ям У краиньt, и один 
из наших привалов бьtл назван Вами «В 
тени жоворонка». 

Із nнета М. Ушакова "о аа'І'ора. 

Ми степом їхали. Немилосердно 
Палила сонце, коники сюрчали 

В сухому полині. Здавався тріск 
Отих зелено-сірих стрибунців, 
Яких Крилов з бабками переплутав\ 

' Криловська «попрьtгунья--стрекоза» це, 

розуміється, не «стрекоза» (бабка). яка ніколи не 
стрибає, тільки літає, а «кузне1ШК» {коник). 
М. Р. 
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Сухим, як і полинь. В таких випадках 
Про воду, звісно, марять подорожні, 
Про сині ріки, про озера срібні 
(Не сердьтесь за епітети старі!), 
Про затінок, про вогку прохолоду, 
Про відпочинок під гіллям вербовим 
Чи в зелені березового гаю, 
Про тихий сон на запашному сіні 
Під вічний, невгамовний шум осик 
Та ~окорів ... 

До традиційних мрій 
про все оте приєднана була 
І гадка, що пора вже пообідать, 
Чим Бог послав і що поклав нам Бог 
В атомобіль, дбайливо перенісши 
З одеської крамниці гомінкої. 
Тараня там була} хоч не чумацька, 
Але прозора, жовта і солона, 
Така, що з задоволенням потяг би 
В перекупки Халява-богослов\ 
Були й кефаль, і бриндза, і маслини, 
І на олії смажені бички, 
І пиво, й дещо інше - необхідне 
Мандрівникам, шоферам і поетам. 
Ну, словом, їсти й пити нам хотілось, 
А тільки де? Невже під голим небом, 
Під сонцем невблаганного промінням, 
На стоптаній, закуреній траві, 

ОБ'ЄДНАННЯ УКРЛУНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

нсЛОВО" 

Докія ГУМЕННА 

СНАРГА МАйБУТНЬОМУ 
Роман 

Ювілейне видання, присвячене 150-літтю 
Т. Шевченка, 

326 стор. Твёрда оправа. Ціна - 5 дол. 
З незалежних причин ця праця з'являється 

в світ через 8 років після виходу роману-хроніки 
"Хрещатий Яр", що є, власне, продовженням ро
ману "Скарга Майбутньому". 

Читачів, зацікавлених мати цілість і додати 
до "Хрещатого Яру" "Скаргу Майбутньому", 
просимо звернутися на нижче подану адресу не 

відкладаючи, бо пізніше цієї книжки вже може й 
не бути: фінансова неспроможність оплати дру
ку та відсутність місця для зберігання ~идань 
примусили видати "Скаргу Майбутньому" мен
шим накладом, ніж "Хрещатий Яр", з тим, щоб 
книжку відразу ж і розіслати. 

Замовлення й оплату слати на адресу: 

D. Humenna 
с/о The Ukrainian Academy 
of Arts & Sciences in the U. S., Inc. 
206 W., IOOth Str. 
New York, N. У. 10025, USA. 

Но R І ,1 Н /, Jlt'()RTEHh, 1Я64 

Край шляху, де текла пилюка жовта? 

Ні кущика, ні деревця ніде, 
Все степ та степ, та курява, та спека ... 
А в небі, незважаючи на опеку, 
Вилися жайворонки і співали 
Прозоро так, немов джерела чисті 
Холодної, пахучої води 
Там, угорі, безжурно дзюркотіли! 
І я сказав: - А що, як пообідать 
У затінку пташиних крил? -

І ми 
Свою дорожню скатерть-самобранку 
У жайворонка тіні розіслали, 
І враз на нас вологий холодок 

Згори повіяв, і блаженний спокій 
Нас огорнув .... 

Спасибі, друже, Вам, 
Що Ви про епізод цей незначний 
Мені в листі своєму нагадали! 
Нехай живе поезія, мій друже! 

Київ, 27 червня 1960 р. 

J У «Вії» Гоzоля . .- М. Р. 

Максим РИЛЬСЬКИй 

ТИРСА І ХОХІТВА 

Присеячую заповідникові Михайлів
ська цілина на Сумщині. 

Тирса не росте, а хохітва (стрепет) 

не внводнт•св на зораній земnі. 

Такі вони уперті - птах отой 
І та трава - такі вони уперті! 
Де плуг пройшов - там тирса не росте, 
Де зорано - там не гніздиться стрепет. 
Чому б, здавалось? Зорана земля, 

Підпушена, піддобрена уміло -
Ну, чим не грунт, щоб тирсі шовковіти, 

Пір'ясті викидаючи султани 

І хвилею ласкавою ллючись 
Під благодатним небом? А пшениця, 
З весни зелена, жовта десь у липні, 
Хіба не славне місце для гнізда, 
Для стрепетиних виводків пурхливих? 

Здавалось би... А стрепет утікає 
Не оглядаючись від тих ланів, 
Де орачі та сіячі хоч раз 
Хазяйською ногою походили. 
Здавалось би ... А тирсу аж ніяк 
У сад не запросити ботанічний, 
Хіба що із землею разом, з дерном, 
З цілинним грунтом, де їі коріння 
J\1ережою густою заплелось ... 

Не хочу жодних висновків робити, 
Та думаю, шо треба на землі 
Хоч клаптики маленькі зберегти, 
Де міг би стрепет звить собі кубло 
І де б могла рости сріблиста тирса. 

3 



Не ті.'Іьки для ботаніків nотрібні 
Та для зоологів такі кутки, 
А й д.1я nоетів ... ну, не всіх, звичайно, 
А деяких. Таких, скажім, як я. 
Гагра, 18 вересня 1960 р. 

ЛfюІ."снм Р11ЛЬСЬКИИ 

ЩО ЗБЕРЕГЛА ШСНЯ 

Та стелись, стелись, барвіночку, 
Не корінням - листом. 
Та козак дівку викликає 
Не голосом - свистом. 

-Чll ти чула, дівчинонько, 
Як я тебе кликав. 
Та через твоє подвір'ячко 
Сірим конем їхав? 

- Ой чи чула. чи не чула, 
Не догадалася, 
Та темна нічка, дрібен дощик. 
Не сподівалася. 

Пісня 

Колись було це. вечором імлистим, 
Десь грім гримів. Співали солов'ї. 
До ночі йшло. Не голосом, а свистом 
;у темряві він викликав ·а. 

Було не знати - чула чи не чула 

І чи хотіла те почуть вона. 
Здалось чи ні, що тінь їі майнула 
У перехресті чорного вікна? 

Спинив коня, і вдарив кінь копитом 

У нетерпінні. Дощик накраnав. 
Здалось на мить, що у вікні розритім 
При блискавиці забілів рукав. 

Та блискавка погасла. Ще темніше 
Загусла ніч. Погасло все село ... -
А серце б'ється, свіжий вітер дише, 
Немовби хоче остудить чоло ... 

Не вийшла, ні! Чи чула, чи не чула -
Дарма, і ні до чого тут жалі! 
Рука козацька сірого торкнула, 
І він розтав із вершником у млі. 

Ні коли і нікому не вгадати, 
Ні хто був він, ні хто була вона, 

JOSEPH J. RAJCA FURS 
921 College St. - ТеІ.: LE 4-5545 

( at Dovercourt) 
КУШНІРСЬКА РОБІТНЯ 

Хутра на замовлення з різного роJІу шкІрок 

6 ПЕРЕРІБКИ, 
6 НАПРАВИ, 

д ПОВНА rАРАНТІЯ. 

Мимо якої проїздив він хати, 

Які були в них лиця й імена. 

Було давно, давно обох немає, 
А в nісні збереглись для поколінь 
І свист отой, що милу викликає, 
І дрібен дощ, і ніч, і сірий кінь. 

Гагра. Дощ. 15 вересня 1960 р. 

Олександра ЧЕРНЕНКО 

МАКСИМОВІ РИЛЬСЬКОМУ 

Земля була nорожня і розрита ... 
По виnнутих П сухих та голих ребрах 
Скакав свавільно біснуватий вітер. 
Світила дірами nола nодерта неба ... 

Геть вирвано з корінням цвіт співучий. 
Затроєно всі гусла, спалено плоди. 
І берегла крізь смертоносні, грізні тучі 
Твоя рука насіння рідного сліди. 
І сіяв ти невтомно бурі під колеса, 
Щоб заросли і вгрузли в землю, мов труна. 
І наливають зерна золотом колосся, 
І nроривають шлях у бур'янах. 

Відмиють часу кришталеві води 
Від чистого зерна всю гіркоту nолови. 
І nокладуть нащадкам артос вічний слова 
На світлому nрестолі днів свободи. 

В Інституті літератури ім. Михайла Ореста, 
коштом Товариства nриятелів творчости Ми
коли Зерова в Австралії", вийшла з друку книга: 

БЕЗСМЕРТНІ 

Збірник сnогадів про М. Зерова, П. Филиnо
вича і М. Драй-Хмару. 
Книга розміром на 23 і 1,4 друкарського ар

куша (344 стор. + 16 ілюстрацій на окремих 
вкладках крейдяного паnеру), великого фор
мату, містить статті-сnогади 23 авторів про 
життя і творчу діяльність трьох видатних nо
статей-каторжан у нашій літературі ХХ століт
тя. чільних діячів украУнського неоклясицизмv. 

Ціна одного nрnмірника: У США і Канаді -
4 доля ри ( nолотняна оправа - 4.50 дол.), в Eв
pnni - 15 нім. марок (nолотняна оnрава - 17 
нм). в інших краУнах відnовідник останньо'і су
ми в перерахуванні на місцеву валюту. 

У справі набуття книги nросимо звертатися 
на пднv з таких адрес: 

Т. Kroovwianskv. 1098 So. C1arkson St., 
DP-nver 9, Со1о .. U.S.A. 
М. Borys. 8 Miinchen 9, DoПmannstr. 4/ІІІ 

DPutsch1and. 
К. Kasdoba. 10 Beaconsfie1d St., Un1ey, 

Soпth Austra1ia. 
"Peremoha". Av. J. М. Campos 556, San 

Andres. F. С. G. Mitre, Pr. Buenos Aires, 
Argentina. 
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Віталій ВОЛКОВ 

ДЗВІНОК 
Оповідання 

У нашому бюрі перебудовували внутрішню 
телефонну сітку. Через тиждень все було закін

чено і КОJІИ в наступний понеділок я прийшов до 
праці, скрізь панував порядок, а на столах виб
лискували новенькі апарати. 

Не встиг я примоститись біля рахункової ма
шини, як на моїм столі відізвався телефон. Я 
був приємно заскочений: старий, різкий дзвінок, 
що за довгі роки в'ївся в мій слух, зник, а віді
звався молодий, тихий та чистенький. Дуже при
ємний до~lЯ слуху і... дивно знайомий. 

Я його десь чув. Але де? 
Асоціяція зворушила приопану пам'ять, в 

моїй уяві з'явилися давні, милі картини ... 

йшов 191 б рік. Російська армія, що дшшла 
до передмїсть Кракова, несподівано, під натис
ком німецьких залізних дивізій, перекинутих на 
австрійський фронт, завернула і "тріюмфальний 
марш на Вєну, на Берлін", як хвалились росіяни, 
обернувся в безладний відступ на схід. 

- Це ж ви куди тепер ідете? - питались 
здивовані селяни. 

-- Нє відіш? В ... на перєдєлку! - сердито 
відповідали росіяни. 

Цей відступ докотився й до Дубного, на Во
лині. Почалась евакуація. Нашу гімназію перенес
.1и до м. Вовчого, тодішнього Волчанська, і во
линяки опинилися серед нових людей та нових 
обставин. 

Тепер навчання відбувалось у місцевій ре
альній школі на зміну: до •полудня - реалісти, 
по полудні- гімназисти. Так чергувались і наші 
гімназистки з місцевими. 

Ми мали досить часу на вивчення наших 
лекцій від ранку до полудня, тому вільні після 
навчання години ми витрачали на спорт та інші 
приємності: взимку - ковзани та санки, літом
човни, футбо;І, крокет, прогулянки (часто до 
Дінця, де проходила границя Курської губернії) 
та інші. 

Ми з братом попа.пи на помешкання до ро
сійської родини Огурцових. З нами було ще кіль
ка гімназистів. 

Сама Огурцова була досить привітна жінка 
і страви для нас варила смачні. Одну лише ма
ла слабкість, мабуть, притаманну всім Огурцо
вим: дуже часто - разів чотири-п'ять на тиж
день - варила розсольники. Вони були дуже 
смачні і ми об~їдались, але ... що занадто, то не 
здорово, і розсольники врешті нам набридли. 
Ми зажадали зміни меню. Пару разів вона змі
нила, а потім знов перейuма на розсольники. 

Не бу.тю іншої ради. і мн знайшJІи помешкан-
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ня в одного аг~Іонома. Кімнати припала нам про

стора, суха, тепла і з двома вікнами на вулицю. 

Як довідалась наша кляса про зміну, зробила з 
цього подію майже світового значення. У визна
чений день прийшли всі, цілою клясою, і врочи

сто, зорганізованим походом перенесли все наше 

майно до нового помешкання. І не тільки наше, 
а.ТJе й Павла Шумовеького та Миколи Кресте
цьtюго, що виявили бажання мешкати з нами в 
одній кімнаті. 

Цю подію ми запили чао·t з тісточками, що 
нам ласкаво запропонував аграном. 

На сусідній вулиuі, через квар:тал, мешкали 
дві сестри: старша, Наталка, була на •Першому 
курсі філології в Харківському університеті, а 
молодша, .Jijtta, була ще гімназисткою. Батьки 
дівчат - за.\южні купці мали на головній вулиці 
велику !{рамницю солодощів. 

З-посеред шкільної молоді ми були найближ
чі сусіди тих дівчат. Якось ми з ними познайо
мились на нrчірці, провели додому і від того ча
с~ стали вони запрошувати нас до себе на пар
тІю крокету Це ~rвійшло в звичку і ми там май

же щодня грали. їхніми постійними партнерами 
були Павло та я. Часом прилучався Микола або 
Манек Вітковський. Мій брат не любив спорту. 
Коли темніло надворі, гра вривалась і дівчата 
забирали нас до себе на чай. Після чаю ми вер
тались додому і завше знаходили в своїх кише

нях повно цукерків та інших солодощів. Ми про
тестували, сварились, погрожували, що більше 

не прийдемо грати -- нічого не помагала і ки
шені завше мали свою здобич. 

- Та в нас цього добра повна крамниця, 
- впевняли дівчата. - І так усе лежить без 
руху, то краще корнетаймо разом. 

Ми примирились, і... поєднували приємне з 
корисним ... 

У Вовчому був місlJкий театр, де часто від
бувались вистави переважно російською мовою. 
Були й українські. їх називали тоді "малоросій
ськими п'єсами". Після кожної вистави, як пра

вило, відбувались танці і це найбільше притяга
ло шкільну молодь. 

Одного разу М.анек приніс нам новинку. 

-- Слухайте, хлоп ні! Місцеві гімназистки nо
чиають цікавитись на:\-ІИ. Вони хочуть листува
тись і то ориrінальним способом: кожна з них 

має свій нумер. От береш нумер навмання й пи
шеш ... 

·- Як в льотерії! - завважую. 

--- По суті - так. Я, між іншим, дещо роз
нюхав, - каже Манек. - Між ними є й гар

ненькі. От, наприклад, Дарка. Брюнетка з си

ні~ш очима. Має одинадцятий нумер. Або Же
ня -- шатенка з карими очима. Її нумер сто двад
цять п'ять. Кажу тобі ---- красуні! Тільки дивись 
та вибирай! 



А ти з котрею хочеш листуватись? -
питаю. 

Я вже маю іншу, а тобі раджу nознайо
митись з цими обома. Чим ти рискуєш? Вір ме
ні, що не втратиш! 

Я почав листув:~тись з обома. Люди кажуть, 
iJJ.O письмо зраджує характер, а його зміст -
інтеліrентність. Я був за.'\юлодий, щоб застанов
лятись над такою фі.'Іософією. Тоді ще не дума
лося про кохання. і ми на листування дивились, 

як на легкий флірт. Досить того, що на одному 
з вечорів, а це вже було після кількох листів, 
під час вальсу я познайомився з Женьою. До
поміг мені Манек, показавши на неї очима. Саме 
оркестра ІПочала вальс і я запросив П до танцю. 

Ми обіІішли залю один раз і я неоподівано за
пнтав: 

Чи вам подuбається число 125? 
Так, - відповіла й nочервоніла. 
Називаюсь - Вітя. 

- То це ви такі гарні листи пишете? 
Мене наче полоскотали всередині. 
-Я. 

- Будьмо знайомі, -- простягнула руку. -
Однак ви вже розкрили мою таємницю. Назива
юсь -- - Женя. 

ІІотиснули собі руки. 
Женю! Танцюємо далі? 

-- Очевидно. А може ви втомились? 
- В11 смієтесь? Я ж мужчина, - кажу з 

гордістю. 

Ми закрутились. Потім прийшли: па-д'ес
пань, па-де-катр, тарантеля, полька, па-де-па

тіне ... 
Провів додомv опівночі. 
На наступноl\~У вечорі, коли я шукав Женю, 

знов допоміг мені Манек. 

- Не шукай Жені. її сьогодні немає. Маєш 
нагоду ІПознайомитися з Даркою. Хочеш? 

-- Дуже радо. А де вона? 

--- Дивись у цей бік. Рахуй лямпи на стіні. 

Наша буде перша, а то буде четверта. Бачиш? 
- Бачу. 

Під четвертою стоїть при стіні Дарка. 
- Котра ж вона? Там є їх кілька. 
- Та, що стоїть з високим брюнетом. Він 

виглядає, як зализане коровою теля. Бачиш? 
-- Невисока брюнетка? З ямочками від ус

мішки? 

-- Так. Ти сам підеш? Чи може я ... 
- Дякую, не треба. Я сам. Буде романтич-

ніше. 
У тім моменті заграли па-де-катр і Дарка 

пішла з прилизаним брюнетом. Я слідкував за 
ними. По танці вона підійшла до товаришки, а 
ії партнер вийшов покурити, бо витягнув з ки
шені портсиrара. 

Я мерщій до Дзрки, але обережно: усе nо
під стіною та попід стіною, аж поки не наблизи
вся на кілька кроків. Заграли венrерку. Я швид-
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ко підійшов і гарним уклоном запросив 11 до тан
цю. Не відмовилас~. .Навіть усміхнулась ямоч
ками. 

Я любив танцювати і не пропускав нагоди 
покрутитись, але щойно з Даркою пізнав насо
лоду цього милого спорту. Вона була звинна й 
нагадувала метелика. Я також не відставав у 
викрутасах, притаманних венrерці, енерrійно ви

стукуючи закаблуками. ffoдi Я, ЯК співається В 
пісні, "дав лиха закаблукам, ді ст лося й 'передам". 
Чи мої викрутаси були гарні - не знаю, пам'я
таю лише, що піт рясно зрошував моє чоло. 

Ми не говорили - не було часу. Щойно в 
перерві я запитав, чи вона не змучилась. 

- Хіба ж від венrерки можна змучитись? 
Це ж не гопак! 

Почався вальс. Пішла зо мною, хоч і виси
лювався прилизаний брюнет П запросити. При

гадав собі початок розмови з Женьою й nоста
вив Дарці подібне питання. 

-- Чи вам подобається число одинадцять? 
- Чому саме одинадцять? Я, наприклад, 

люблю число десять. Воно дуже вигідне nід час 
обчислювань. 

Відповідь заскочила мене. Може це не Дер
ка? Може Ман ек на іншу показував? Але під 
лямпою та з прилизаним брюнетом тільки вона 
стояла ... 

- А мені більше подобається одинадцятка, 
-- пробував я далі. - Ви тільки подивіться: з 
вигляду вона нагадує добірну пару, крім того, 

старша від десятки і не губиться при обчислю
ванні. Навіть у картах "туз" є найвищою кар
тою і має також одинадцять очок. Врешті, я мо
жу наявно довести, що число одинадцять є ду

же важливе. 

Я витягнув з кишені листа й показав Дарці. 
На коверті слояло: "Жіноча гімназія. Нумер 11 ". 

-- Бачите? 
По червоніла. 
- Що ж тут особливого? Звичайна коверта. 
- Можна П знищити? 
- Дивне питання! Поперше, це ваша влас-

ність, а подруге, тут смітити не вільно. 
Якщо бажаєте, можу віддати вам. 

- Навіщо? - запитала вдавано байдуже. 
- Бо до вас адресовано, - кинув, дивля-

чись у вічі. 
- Ах, Вітя! Звідки ж ви знаєте, що мій ну

мер буде одинадцять, коли ви бачите мене 
вперше? 

- Уже те, що ви назвали моє ім'я, свідчить, 
що лист адресований до вас. Скажу більше: я 
можу на коверті додати "'Дар ка". 

Байдужість не витримала. Вона ІПОчервоніла 
ще дужче й простягнула руку. 

- Віддайте мені! 
- Тепер він зайвий, бо ми познайомились ... 

Здається, па-д'еспань грають. Підемо, Дарuю? 
Того вечора ми танцювали тільки удвох і до 
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самого кінця. І]рилизаний брюнет два рази під
ходив до неї, але кожного разу вона сухо від
повідала, не поглянувши в його бік, що вже зай
нята. 

А на другий вечір я вже чекав Дарку біля 
кіна. 

Ви сердитесь, що змусила вас чекати так 
довго? 

Чому? Я радий, що ви прийшли. Могли 
ж і зовсім не прийти. 
-А слово? 
Зрозумів. що любить порядок. Навіть запла

тити за ·п квитпк не дозволила. Я купив ірисок. 
У ·nовітрі іПродзеленчав дзвінок. Мабуть перший 
ми простояли надворі і це був другий, бо коли 
ми зайняли свої місця, продзеленчав ще один і 
сеанс почався. 

Раніш я часто заходив до цього кіна, але не 
звертав уваги на дзвінка. Щойно того вечора, з 
Даркою, я спостеріг його дивну милозвучність. 
Дзвонив він дJlібненько-дрібненько, наче соловей: 
тюр-р-р, і так ніжно та чисто ... 

З Даркою ми часто зустрічались, майже не 
пропускавши ні чергової ,п'єси в театрі, ні ново
го фільму в кіні. Женя якось відійшла в тінь ... 

--- Ви любите слухати, як він дзвонить? 
раз заскочила мене Дарка. 

- Не розумію, про що ви говорите? 
- Та про цей дзвінок у кіні. Це був другий. 

Зараз підемо в залю. 
А-а-а! Про дзвінок... А чому ви так ду-

маєте? 

Бо коли він дзвонить, ви якось дивно 
прислухаєтесь. 

Я змішався. 
-- Та-ак ... Я дуже люблю, як він дзвонить ... 

Це ж ознака скорого початку сеансу, - додав я 
поспішно. - Я не люблю довго чекати. 

-- Ах, та-ак? То ви нудитесь моїм това
риством? 

Устала й хотіла вийти. Затримав силою. 
- Що ви, Дарцю! Якби нудився, то ними

нав би зустрічі з вами. Скажу ІПО правді. що че
каю нетерпляче на початок тому, що-о-о ... маю 
нагоду сидіти близько вас. 

- А хіба зараз ви не сидите біля мене? 
- Інша річ сидіти .при світлі на очах ІПублі-

ки, а інша -- бути в темряві, коли ніхто не звер
тає уваги. Крім того ... 

- Що крім того? 

Почався сеанс. 
- Крім того ... 
-- Ш-ш-ш ... МtJвчіть! Потім скажете. 

Не любила, як хто говорить під час сеансу, 
хоч сама кидала короткі завваги на адресу ар
тистів. А тоді грали такі відомі зірки, як Віра 
Холодна, Іван Мозжухин, Полонський та інші. 
У же й прізвища призабув. 

Свого речення так і не довелося мені скін
чІпи. І ось чому. 

ll О /ll } НІ. ;h'OBTEJ/J,, J!IUi 

Після кіна я проводив Дарку додому. Роз

мовляли про фільм. У моменті, як звертали на 
головну вулицю, зустрінули мого інопектора. 

- Добривечір! -- скинув я кашкета, бо вті
кати не було куди. 

Інспектор зупинився на хвилинку, засопів, 
бо був дуже грубий, подивився на Дарку, потім 
на мене, щось пробурмотів, знов подивився на 
Дарку й пішов далі. 

- Ви не чули, що він сказав? - питаюсь 
Дарку. 

- Мені видалась, що відповів "добривечір". 
А хто це? 

Наш інспектор. Думаю, що завтра буде 
буча. 

Що ж я наробила!.. Не треба було йти 
мені з вами до кі~а. Це тільки моя вина ... 

-- Не ваша й не ~оя, - відnовідаю з філо
софським спокоєм. -- Така вже моя доля. Те, 
що сталося, мусіло статись. Ви не турбуйтесь 
- воно вже належить до минулого, - пригадав 

собі лекції з логіки та філософії. 
-- Це випадок -- так. Погоджуюсь з вами. 

Але те, що вам завтра дістанеться, до минулого 
не належить. 

- Завтрашнє, очевидно, належить до май
бутнього. Що буде - не знаю. Я не пророк. 
Знаю лише одне, що після завтра воно також ста
не минулим, -· удавав я спокійного. 

-- Безперечно, воно проминеться, - nого
щмася Дарка. - Тільки не знати, який буде з 
того наслідок? 

- Думаю, що з гімназії не викинуть. Що 
прочитають мені доброго "патер-ностера" - не 
підлягає сумніву. Можуть ще зменшити оцінку 
з поведінки - це в гіршому випадку. Я. між ін
шим, ще ніколи не мав зменшеної оцінки з по
ведінки. Завше було п'ять. 

-- Я не можу заспокоїтись. 
- Дурниця! Нема над чим думати. Краще 

докінчимо нашу розмову про фільм та домови
мось про наступну зустріч. Добре? 

Але Дарка втратила гумор і наш вечір про
пав ... 

Наслідок rПрИЙШОІ~ на другий день і то ори

rінально. 

Лекція з фізики, яку викладав інспектор, 
припала того дня останньою. Ми всі були втом
лені. Думки снували мляво. Заходить інспектор 
і прямує до катедри. По дорозі зупиняється бі
ля мене на одну мить, наче б хотів щось ска
зати, але йде далі. 

У мене в середині nохололо. 

А він сів, розкрив журнала й провів очима 
ІЮ клясі. Звичайно після цього він викликав ко
гось ДО ДОШКИ. 

- Коб хоч не мене! -- пронеслось у кож
ного в голові. 

Тим разом сталося чудо. Нікого не викли
кавши, почав викладати черговиП :матеріял. На 
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закінч~ння поставив на дошці дві грубі точки та 
й каже: 

- І от, як одна точка при nродовженню 
простої лінії завше знайде другу точку, так і ка
валер знайде панночку. От ви, наприклад, -тик
нув в:н пальцеІ\·І у міtі бік, - з ким так пізно 
вчора гуляли? Ану ходіть сюди ближче! 

Бачу, що очі цілої кляси звернені на мене, 
а відчуваю, що паленію до нестями, nроте встаю 
о з удаваним спокоєм підходжу до дошки. 

- Може поясните нам, чому одна точка 
знайде другу? 

--- Завдяки всесвітньому тяжінню, -- ляпнув, 
не подумавши. 

Інспектор здивовано подивився на мене. 
- - Он як! І це ви вчора довели на власному 

прикладі? 

В клясі почувся регіт. 
- А хто відкрив закон всесвітнього тяжіння? 
- Коперник. 
Раптом згадав студентську пісню: "Чтоб 

доказать зємлі вращеньє, Копернік целий вєк 

труді.1ся", і я хутко ви:правляю !Помилку: 
-- Вибачте, Володимире Васильовичу, це не 

Конrрник. 
--- А хто? 
-- Не пригадую, але в кожному разі не він. 
- -- Не пригадуєте... А може пригадаєте за-

h:он Байля-Маріотта? 

я мовчу. 
- Також забули ... А Гей-Люссака? .. 
Далі мовчу та думаю, чом ти не спитаєш про 

закон Архімеда, а тільки саме те, чого не па
м'ятаю? 

---- Сідаtіте. Прийдеться продовжити nросту 
лінію, щоб знайти точку. 

І всі виразно бачили, як він nоставив у жур
налі одиницю. 

Але 11 це проминуло ... 

Одного разу Да рка питається мене: 
-- Що ви робите в цю неділю? 
- Піду до церюш. 
- А після церкви? 

-- Я({що ви маєте час, можемо nіти куди-
небудь. 

- Добре. В такому разі 1110 обіді, десь біля 
другої, прийдіть до мене, то підемо в парк ... 

У неділю, точно о другій годині, я підход
жу до знайомої фіртки. Бачу, Дарка вже чекає 
на мене. 

MODERN HEATING 
ОПАЛЕННЯ: 

Водяне - Па-рове - Поипи 

Оіл Борнери та направи. 
J. KIRICHENKO 

945 DUNDAS ST. W. TORONTO, ONT. 
PHONE: ЕМ 8-6602 

---------·~----····--·· 
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-- Одну хвилиночку, - каже вона, -- я за
раз вернусь. 

Хвилин через п'ять виходить Дарка в то
варистві незнайомої мені жінки. 

- Це Вітя, - каже Дарка до незнаrюмої, 
-- про якого я тобі оповідала, а це - вона по-

казала на незнаrюму - моя старша сестра -
Тетяна Максимівна. 

- Дуже приємао, -- вклонився я і ... закаш-
лявся. 

Тетяна Максимівна, на вигляд старша від 
Дарки, мабуть, на років десять, досить худа, із 
золотим пенсне на носі, дуже поважна і, голов
не, вища від мене на цілу голову, що мені чомусь 
зовсім не сподобалось, двічі мовчки оглянула 
мене з ніг до голови. Думав, що забажає, аби 
я обернувся, але вона перевела зір на Дарку й 
кинула в мій бік тоном наказу: 

- Ходім. Проведете мене й Дарку. 
Ще й досі пам'ятаю ті оглядини та nраво

дини! 

Уявіть собі, іде висока жінка широким кро
ком, а за нею, майже підбігом, шістнадцятиліт
ній юнак та трошки молодша дівчина! Наче ма
ма з дітьми. Бракувало, щоб тримала нас за 
руки! 

- Підемо через парк! - новий наказ. 
Звернули вліво й вихоДимо на головну. Ще 

один квартал залишився. 

- Ну, - думаю, - тепер відпочинемо. 

Тільки увійшли в парк, як Тетяна Максимів
на свої кроки ще збільшила. Спочатку я пробу
вав ступати широко, бо зустрічадись знайомі, 
особливо гімназистки, але зрівнятись не міг і по
чав підставати. Що ж, прийшлось бігти! Не ка
жу вже про Дарку - вона весь час бігла. 

ПЕРША УКРАІНСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 

Future Fuel ОіІ Ltd. 

& Service Station 
945 Bloor St.. West - Toronto, Ont. 

24-ГОДИННА 

СUЛІДНА 

І СКОРА ОБСЛУГА. 

Чищення і направа форнесів безплатна. 

Скористайте з доброї нагоди і замОВJJяйте 

оливу в нас. 

Наші телефони: 

Телефон бюра: LE 6-3551 Уночі: RO 2-9494 
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Якось проминули парк. Біжимо далі. За пар
ком у першому кварталі ще хідник був цегля
ний, а вже в другому почався З настелених до
щок. Тут я зачепився носком черевика за якийсь 
виступ і розтягнувся. 

- Хі-хі-хі! - почув Дарчин голосок. 
Сильні руки Тетяни Максимівни підхопили 

мене і я підвівся. 
-- Ідіть обоє додому. Дійду сама. Дай йо

му щітку почиститись та голку з ниткою, щоб 

штани зчепив на коліні. Бач, як роздер! .. Е-е-е, 
та й черевика розбатав спереду не на жарти! 
ЗаІідіть ще сьогодні до шевця. Нехай залатає. 

Щось буркнула собі під ніс і зникла за ро
гом. Дарка казала, що їй залишилось ще чоти
ри квартали ... 

Вечером прийшов до мене Манек заграти в 
шахи. Подивився на мене й почав реготати. 

А це що з тобою? - пи таюсь. 
Скажи мені, куди ти сьогодні біг з Дар-

кою? 

Біг? .. Де біг? 
А в парку! 

-- У парку? .. А-а-а! .. Та ми не бігли, тіль
ки гуляли. 

- Ха-ха-ха! Вперше чую, що можна гуля
ти бігом! 

Я був певний, що розкаже в клясі. 
Не сказав ... 

Прийшла зима 1917 року. Російська револю-
ція була в повному розпалі. ·· 

Мої залицання до Дарки не вгавали і ми 
часто зустрічались, як не в кіно, то в театрі або 
на вечірках, що їх улаштовували місцеві замож
ні гімназистки. Очевидно, що я сам проводив 
Дарку додому. 

Одної весняної ночі 1918 року вертались ми 
з Даркою з кіна. Було холодно й місячно. Ми 
зупинились, як завше, біля їі фіртки. Вона сто
яла напроти мене, опершись плечима об стовп. 
Я щось сказав, а вона, вся у місячному сяйві, 
замість відповісти, відхилила голову до стовпа й 
прикрила повіки. 

-- Яка ж вона зараз прекрасна в тім сяйві! 
- подумав. - А що, як зірву один поцілунок? 

Кілька разів нагинався, наблизивши свої ус
та до їі, і все не міг відважитись. І от у думках 
nролетіли сцени з фільмів, де після першого по
цілунка дівчина хви.:1инку дивилась на свого ми

лого, потім закидала рученята за його шию і з 
жадобою відповідала довгим поцілунком. Дарка 

не раз бачила в кіні разом зо мною такі сцени. 
Я набрався переконання, що вона чекає на· мій 
перший крок, бо весь час мовчала, 1nрикривши 

очі. 

І я таки відважився. Перехрестився в душі 
і ... nоцілуєав. 

Що то значить бути молодим та недосвід

ченим! 
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Від цього nершого, у великій напрузі, солод
кого поцілунку я сп'янів і втратив панування над 
собою. Всі мої кінові пляни переплутались, десь 
зникли, мов міраж! Я вже не чекав на П руче
нята, а з жадобою та поспіхом цілував П уста, 
щоки, очі, шию ... 

Вирвалась і з плачем nобігла до хати. 
Оттакої! Наче поличник за моє кохання, на

руга над моєю амбіцією ... 
-- См арката! Не знає, що таке кохання ... 

Ще дитина. На1nевно вдома з ляльками бавиться! 
Я повернувся і, не оглядаючись, tПішов до

дому ... 
Зустрів їі щойно через місяць, або й біль

ше. В кіні. Зовсім еиnадково. Сама nідійшла й 
nривітал::\сь. 

- Ви не сердитесь? -спитала розгублено. 
-Ні. 

- Я тоді всю ніч проплакала. 
Нащо було казати про плач? Наче відро 

холодної води жбурнула на мене. Ми мовчки зай
няли свої місця. Вона нервово поправлялася в 
крііслі, кидаючи погляди на мене. Я мовчав. бо 
nам'ятав, що не любить розмов під час се.ансу. 

- Скажіть, мені відверто, чи наші ... відноси
ни ... не змінилися? - nочала перша. 

- Як це розуміти? 
- Тобто, чи ваші почування до мене ... зали-

шились ті самі? 
- Справді смарката! - подумав. - Приз

натись або не так сказати, то ще готова тут, у 

кіні, розплакатись. 
- Не знаю. Мушу перевірити себе. 
Замовкла. Після кіна провів додому. Майже 

не говорили. Було по півночі. Відчував, що хоті

ла щось сказати. 

Не наважилась. 
-Добраніч! 
-Добраніч! 
Через два тижні я знов був у КІНІ. Злість 

пройшла. Хотілось побачити Дарку. Мав щире 
бажання все поправити, привернути попереднє. 

В кіні їі не було. Продзеленчав nерший дзві
нок. Я здригнувся. Що сталося? Чому дзвінок 
змінений? Як же він дзеленчить різко, хрипли

во! Наче цвяхом по нервах. 
А може вона прийде? Краще почекаю. 
Хвилин через десять дзвінок знов захрипів. 

Я не витримав і вийшов ... 
А на другий тиждень ми отримали дипло

ми про закінчення гімназії і· вернулись на Волинь. 
Наші шляхи розминулися ... 

-------------------·----------------~------
РОЗШУК 

Розшукую брата Мик()лу СеребрянсьІ<ОГ(). 

Хто б щось знав чи хоч чув про нього чи його 
самого прошу написати на адресу: 

ZOIA 
1029 Shaw St., Toronto 4, Ont., Canada 
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Марія КЕРІ ВАН 

У самотній .мандрівці до вічности 
Спогади про Тодося Осьмачку 

Довголітня приязнь з Тодосем Осьмачкою зо
боn'язує мене написати ці сторінки. У них біль
ше фактів, ніж коментарів. Про минуле поета пи
шу так, як я від нього чула. хоч я свідома, що про 

це він оповідав по-різному різним людям. Вживаю 
багато його ориrінальних висловів та цитат із ли
стування. Це тому, щоб образ Осьмачки-людини 
вийшов якнайвірніший. 

Може хтось скаже, що тяжко сполягати на 
свою пам'ять, коли мовиться про події чи розмови 
з-перед кільканадцяти років. Тут мушу стверди
ти дві речі: поперше. Осьмачка був великою, не
nересічною індивідуальністю, а такі залишаються 

у пам'яті на багато живіше, ніж звичайні люди. 
Тому мені не трудно відтворити розмови з поетом 
навіть з початків нашого знайомства в 1945 році: 
подруге, пишу тільки те. що в мене не залишає 

сумніву. зазначивши усе, у чому я не впевнена. 

Rоли я вважаю Осьмачку великою індивіду
альністю, то маю на думці не тільки його величи

ну в літературі. Не менше великим він був і ха
рактером, патріотизмом, світосприйманням, а по

над усе своєю фанатичною любов'ю до правди. 
Його психічна хвороба ніяк не зменшує, навпаки 
- на мою думку - тільки додає до його вели

чини. Можна дивуватись, що людина з психічною 
хворобою дала такий колосальний вклад у куль
туру, а до того стала прПRладом по-геройському 

безкомпромісового життя. 
Постать Осьмачки глибоко трагічна. Та для 

мене є щось радісне й оптимістичне в цій постаті 

самотнього мандрівника, що йшов до вічности та

ким гірким шляхом української правди. Для мене 
він говорить: Москва і зло не всесильні! 

Наше знайомство з Осьмачкою почалося на 
еміrрації в Німеччині 1945 року, коли ми переїха
ли з табору Д. П. у Байрайті до такого ж табо
ру у Фюссені. Був це великий на пару сотень лю
дей табір, приміщений у військових Rасарнях на 
краю альпійського містечка. Там я стала працюва
тн у таборовій амбуляторії. Хоч мешканці табору 
були майже виключно українці, - лікарі та об
слуга а~-t:буляторії складалися в більшості зі ста
рих еміrрантів москалів (або змосковщених укра
їнців). Вони ж і мали великі впливи на адміністра
цію табору. 

Одного осіннього для зайшов до амбуляторії 
високпй. немолодий уже пацієнт. одягнений у ко

жух радянського крою, вовною наверх і в такій 

же шапці. Rоли заговорив гарною українською мо
вою. я поrлянула уважніше на нього. -На його об
личчі. що в першій хвилині видалося мені облич
чям затурбованого українського дядька з густими 
бровами та синіми очима, вразила мене якась особ-
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лива уо.1ішка тонких уст. Було в ній багато люд
ського горя і трохи презирства. У нього була ма
ла рана на п:'яті - ч:єревик намуляв. На його ре
єстраційній карті бу ло прізвище - Осьмачка. Я 
зразу спитала, чи це він поет ОсьмачRЗ, автор 
«Думи про Зінька Самгородського», що і-і недавно 
прочитала. Поет увесь прояснів, очі в нього за
сяяли, обличчя теж, уся постать змогутліла і він, 
на багато молодшим голосом, як досі, запитав: 

«А хіба ж ви. шановна пані лікарко, інтере
суєтеся поезією?» 

Я відповіла, що люблю поезію, що крім «Ду
ми про Зінька Са\fгородського». знаю його збірку 
«Сучасникам» і ще дещо. друковане по журналах. 
ОсьмачRа стояв. слухав і сіяв. Я попросила його 
зайти до нас. познайомитися з моїм чоловіком. що 

в той час намагався зорганізувати в таборі спіЛRSУ 
мистців. На це поет зразу заявив. що він уважає 
всі організації зайвими та нікудишними. Я пода
ла йому чом ер бльоку та кімнати. де ми жили. і 
він відійшов. А коли опадудні я прийшла додому з 
амбуляторії, коридором перед нашою кімнатою 
проходжувався Тодось. ждучи поки хто з нас 
прийде. 

Відтоді розпочалася наша приязнь з Осьмач
кою. що перетривала кільканадцять років. д всім, 
що знали поета. аж надто відомо, що жити з ним 

у приязні не така вже проста річ. Тодось умів 
робити собі ворогів. Як часто він, здавалося 'б б:ез 
причини. ображував людей. що були йому при
хильні! Та в ім'я правди мушу сказати, що його 
ставлення до нас було завжди коректне, повне до
віри. навіть щирости. Такий сповидно дрібний факт, 
що Тодось завжди у нас ів. не відмовляючися. як 
по інших домах. є багатомовним для того, хто йо
го знає. Тільки один раз упродовж цих років. Ось
мачка загнівався на нас і це тривало Rілька міся

ців. Та після цього наші взаємини повернули до 
попередньої щирости. 

Думаю, що одною із причин поетавої довіри 
до нас було те. ·що ми були із Західньої України. 
тобто галичани. У часі, коли ми познайомились. 
Осьмачка ставився з великою підозрою до своіх 
ближчих земляків. утікачів з радянської України. 
У них добачував він платних агентів НКВС. що 
чигають на його життя. Тому й обминав їх. як 
тільки міг. У же менше застережень мав до старих 
еміГрантів, а найбіЛЬШе ДОВіри мав ТаКИ ДО Г&l
ЛИЧаR. 

Поетова довіра до нас нам трохи підлещува
ла. а для нього була вона порятунком не тількu 
морального, але й фізичного порядку. Як відомо. 
Осьмачка жив у постійному страху. що його хо
чуть отруїти. і тому з великою підозрою ставився 
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до харчів з таборової кухні ·ra консервів з маrа
зину. Харчів із кухні він не їв - не переконувало 
його, що їли їх сотні людей без жодних злих на
слідків для себе, а кожний діставав страву· зі спіль
ного казана у власну посудину. Щоправда. ку
хонні харчі були монотонні. не завжди смачні та 
поживні, тому я доварювала дещо для нашої ро

дини і для Тодося. У тому часі він не їв у нікого, 
крім нас. і ми не раз жартували, що Тодось міг 
би загинути з голоду. якби не ми, і то серед бі
лих упрівських хлібів, перетривавши жахливі го
лодні роки в Україні. Я додавала, що це була б 
таки непростима глупота. Та Тодось був впертий 
і послідовний у своїй недовірі ДQ кухонних харчів. 

Щоправда. декілька разів удалося мені перекона
ти його, щоб пішов зі мною до таборової кухні по 
обід чи вечерю. Та повертаючись, він денебудь -за
лишав чи виливав ту їжу. Безпосередньою спону.
кою до такої дії була завжди зустріч з якимсь та
боровиком, звичайно І"fОЛодим здоровим парубій!
кою. Таких у таборі не бракувало, тому й годі 
було не зустріти котрого з них, проходячи доріж.
кою між бараками. Нічого дивного не було для 
мене. коли такий прохожий поглянув на нас, чи 

й сказав якийсь привіт. Та Осьмачці завжди прн.
чувалося, що він сказав «гам-гам» або «пріятного 
апетіту». а це був не хибний знак, що його їжа 
затруєна. Тому я перестала намовляти поета хо
дити за обідами до кухні, а завжди старалася ма
ти для нього щось зі Rласного куховарства. Та ча-
сто прямо не бу ло що варити, бо таборових крам.
ниць у тому часі ще не бу ло, а щоб вимінювати 
харчі в німців, треба було мати що міняти і хист 
до того. І я мусїла трохи хитрувати та обдурю.
nати Осьмачку. Він дуже любив кислу Rапусту, 
а нам їі доволі часто давали з кухні. І коли голод-
ний Тодось приходив на вечерю, я частувала його 
тою ж капустою, влевняючи, що це моєї роботи. 
А про це він завжди декілька разів допитувався, 
поки nочинав їсти - аж мені ніяково ставало. Та 
я не бачила іншого виходу. 

Коли я вже при такій непоетичній темі, як хар
чування, то мушу зазначити, що смак у поета був 
невибагливий. Він любив капусту й борщ (борщем 
називав кожну зупу), вуджену солонину, жарене 

м'ясо. Не любив ні кави, ні чаю, хоч таборову 
«люру» пив - з конечности. До консерів, які нам 
видавали з магазину (молоко в. бляшанках, м'ясо 
тощо). також не мав довіри. Та не викидав їх, тіль
ки nриносив до мене - вимінювати на ті, що ми 

дістали. Не хвилювало його ані трохи, що давши 
нам консерви, які він уважає затруєними, вистав.

ляє нас на таку ж небезпеку. І для мене це не 
було ніколи проблемою, я завжди радо міняла кон-

серви, та нашим співмешканцям ця вимінц ніяк не 

подQбалася. Нас жило тоді три родини у великій, 

лерегороджеюи сірими військовими покривалnми 

кімнаті. Зокрема покійний інженер ·Федір Піrідо. 

що разом з дружиною був нашим слівмешканцем, 
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завжди відмовляв мене вимінювати Осьмачці кон
серви. На його думку, це було велике нахабство 
зі сторони Тодосяr давати мені молоко, яке він ува
жає затруєним, знаючи, що в нас мала дитина. Та 
я була свідома, що Осьмаччині думки ходили ін
шими шляхами, як других людей, і що напевно він 

не хотів нас труїти. Тому, хоч інженер Піrідо -
до речі, дуже гарна людина - мав свою рацію, 

я все ж таки вимінювала Тодосеві консерви. 

Тодось був не тільки моїм столовником, а й 
пацієнтам. До мене, як до лікарки, мав дуже ба ... 
гато довіри і тому часто заходив до амбуляторії 
зі своїми здебільшого уявними хворобами. Був гі
похондриком, що підозрівас у себе різні тяжкі хво
роби. Фактично в нього був здоровий та на диво 
витриnалий організм. Довгі роки злиденного жит
тя, тюрма, перебування на кладовищах у гробів-
цях. по оборогах, позначилося сильно на його псн.
хіці та мало на фізичному здоров'ї. Нізащо в сві-
ті не лікувався б у лікаря з. нової підбільшовицької 
еміграції або москаля. Завжди просив мене внпи
сувати йому рецепти до німецької аптеки в місті. 

хоч міг дістати ті самі ліки безплатно з таборової 
аптеки. Часом мені здавалось, що він загалом не 
купує ліків, тільки приходить по рецепти - щось 

зачасто приходив по рецепти і надто хвалив їх, та 

він жваво заперечував, коли я жартом його про це 

питала. Та знавши, яка це невдячна роля - ліку
вати гіпохондрика - я могла б бути і гордою на 
такого задоволеного пацієнта, якби не одна обста-
вина, що мені ніяк не подобалася. А саме кожної 
ночі, між першою і другою годиною, Осьмачка 
стукав у наші двері. входив до кімнати і крізь по-

кривало, що було нашою стіною, говорив до мене: 

«Пані лікарко. у мене дуже болить голова, 
дайте щонебудь!» 

Я пояснювала йому сердито із-за «коца>>, що 
я вилисала йому ліки. які він мусить ще мати. що 

я не маю чергування цієї ночі. а той і той (спи-
сок чергових завжди висів у бльоці на стіні) .. та він 
знову повторював те саме. Для відчелного я да
вала йому яку аспірину чи пірзмідон у його про

стягнуту з--лоза «коца>> руку і він відходив. Та 
співмешканці вже побудилися і голосно нарікали. 
Мій чоловік та син завжди міцно слали. А коли я 
вдень попереджувала Осьмачку. щоб не робив 
цього. постійно діставала ту саму відповідь: 

«Так що ж. шановна пані. коли мені хочеться 
почути ваш голос!» 

На щастя. у лобляжчому місті Кемптен зор
ганізувався шпиталь УНРА. Тому що Тодось що.
раз частіше скаржився на різні хвороби (нирки, пе
чінка) . яких не бу ло спроможности прослідити у 
Фюссені. я намовила його переїхати до кемптен-
ського шпиталю на обслідування. Там він пере
був біля двох тижнів (зима 45-46) і властиво ні-
чого поважного в нього не знайшли. !Коли повер
нувся до табору. усе ж таки заспокоєний щодо сво
-його здоров'я, то перш усього спитав мене, чи пан 
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(забула прізвище) передав мені листа від нього. 
Я сказала, що ні і Осьмачка зідхнув з очевидною 
лолегшою, сказавши: 

«Я невимовно радий, що воно так вийшло!» 
Чого він був радий і що бу ло в цьому. на сім 

аркушів довгому листі. я не знаю. Ще поки по~ 
вернувся Тодось зі шпиталю,., зайшов до мене один 
таборовик і перепросив. що загубив листа від Ось
мачки. Вони лежали разом у кемптенському шпи~ 
талі. Він виходив скоріше і Тодось, написавши 
листа на сі:-.1 аркушів, просив його передати мені. 

Та лист загубився. Нічні. відвідини поета також 
уже не повторювалися. 

І мій чоловік і я скоро· збагнули всі дивацтва 
Осьмачки, проте ніколи не намагалися його рефор
мувати чи навчати. Властивий Осьмачка - непо~ 
вторна індивідуальність - це були не тільки його 
поезії з частими проблесками геніяльности. (його 
проза в т-:>му часі ще не бу ла нам відома) , але і 
його дивацтва. Більшість мешканців табору )іе зна~ 
ла И не оцінювала в ньому поета. зате докладно 

добачувала дивака. Для більшости таборавиків 
Тодось - це був той півбожевільний. що ще й 
вірші пише. Для нас був nін українським поетом 
у трагічному розумінні того слова. Иого самот~ 
ність серед власної спільноти зворушувала мене. 

Тому я зразу постановила собі. що: для Осьмачки 
завжди буде приязне місце біля нашого родинного 
вогнища - незалежно від усіх його дивацтв. А 
врешті це не була ніяка жертва, було приємно 
роз'яснити сірість таборових буднів теплим почу
ванням приязні великої людини. 

Відвідував нас поет дуже часто· - RільRа ра
зів денно. Для нього не існувала ЯRась відповідна 
чи невідповідна пора відвідин. ·Міг прийти зовсім 
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рано. пізні~і вечеро\І, навіть уночі. Відвідини зви~ 
чайно були короткі - кілька хвилин. Тільки раз 
денно сидів довше, їв вечерю, оповідав дещо або 
читав поезії. Коли до хати зайшов хтонебудь з 
наших знайомих. це бентежило його. зокрема, коли 
це були люди. яких він не знав, або не любив. Він 
уривав розмову чи їду. сидів хвилину мовчRи, а 

потім уставав і зі словами ·«Так що ж, хіба я вже 
піду від вас». відходив. А вже з місця і мовчки 
відходив. коли гість наважився почастувати ·його 

цигаркою. Це був д.:Ія нього безсумнівний більшо~ 
ницький дrент. що хоче його отруїти (Осьмачка 
не курив взагалі). Іl~астя, що в час, коли ми ве~ 
черяли. вечеряли і всі інші і рідко коли хто захо~ 

див. І Тодось. з'ївши вечерю та подякувавши гос
подині (а цього він ніколи не забував). часто ви
тягав з кишені якісь записки та починав читати 

вірші. Великої шкіряної торби ry нього тоді ще не 
було. З'явилася вона nізніше і стала неразлучним 
додатком, органічною частиною образу поета. Од~ 
ною з перших. тоді ще недрукованих поезій, що 

їх Тодось нам прочитав. була «Вдовиця» та «Мо
литва». 

До с~:.огодні бринять у моїх вухах ці вірші, ре~ 

цитовані автором. У його голосі було стільки щи
рої та пристрасної туги за любов'ю, що мені аж 
лячно стало, бо в мене від початку нашого зна
йомства не бу ло сумніву. що його єдиною судже~ 
ною може бути самота. 

«Молитва» написана з думкою про монахи
ню. у яку поет влюбився, перебуваючи в Західній 
Україні, мабуть. у Криниці. Була це василіянка, 
середнього віку (на думку Тодося, їй було 38 ро
ків). Вона вчителювала в гімназії і знала добре сві
тову літературу. Чомусь поет переговорював з нею 
у справі видання своїх творів, мабуть, · ішло про 
«Старшого боярина», зрештою докладно не при
гадую. У кожному разі вона захопилася творчістю 

Осьмачки і - на йог~ думку - ним самим (а мо
же це тільки в його уяві?). Симпатія не укрилася 
і на неї наклали домашюи арешт. На прощання 
вона сказала поетові. що найбільшим щастям для 
неї бу ло б ще колись видавати його твори. Цю 
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8 альманасі е багато цікаrвих і дуже ріsноианіт
них матерія.,ів. 

Uіна за примірник - 1.50 доляра. 
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,\юнахиню Тодось довго й часто згадував з nобож
ністю та щирим захоnленням. З думкою про неї 
написав він декілька віршів,, що увійшли до збірки 
«Китиці часу» («Присвята». <<Предше», «Кривда», 
«Хустка». «Молитва~·). Тодось був nрекрасним 
рецитатором своїх nоезій і я завжди була звору
шена. коли він читав вірші. Зокрема, як я вже зга
дувала, в читання любовних nоезій він вкладав 
стільки щирости та б~зпосередности. що можна бу
ло дивуватш:я свіжості nочувань його п'ятидесятріч

ного серця. Здавалося, 'що він nочинає життя там, 
де його залишив 1930 року. коли його вnерше ув'яз
нили. Його серце. наче б nроспало стільки років. а 
тепер збудилося з великим бажанням любовних 
переживань. Самозрозуміло, що я ніколи не гово
рила йому про свої мелянхолійні nрочування у 
зв'язку з його тугою за любов'ю. 

Думки та мрії про любов не були єдиною 
турботою поета в тому часі. У нього було ще ба
гато інших турбот. одні - щоденного характеру 
з відповідним nриміщенням у таборі,. з nриділами 

одягу та харчів, другі - зі своєю уявою про nе

реслідування. Одні й другі мішалися в нього без 
виразної межі. Неохоту таборових референтів да
ти йому окрему кімнату чи якийсь одяг він брав 

вс на карб малої особистої культури тих людей, 
їхнього браку зрозуміння мистецтва, тількиt на карб 
переслідування його більшовицькими аrентами. У 
таборі у Фюссені Поет nримістився у куточку nід
дашшя, відгородженому тонкими дошками. ·Навіть 

на бідні таборові обставини ця кімната робила на 
мене страшенно nрикре й nонуре враження зі сво

їми стінами з неструганих дощоR, зі шnарами. Та 

УВАГА ТОРОНТО І ГЕМИЛТОН! 

8 БЕЗПЛАТНО чистимо печі (форнеси) і 

8 даємо БЕЗПЛАТНУ цілорічну 24-годинну 

обслугу печей нашим відборцям опалової оливи. 
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СТАНЦІї 

509 Jane St. Toronto RO 2-1969 

Осьмачці докучала не так убогість обстановки, ЯR 
факт, що на nіддашші відбувалися кожного вечора 
nроби танців таборового ансамблю. Були в нього 
також слухові та зорові галюцинації, щоnравда в 

Німеччині рідші, як на цьому континенті. Та все 
ж таки мушу ствердити з nризнанням, а навіть і 

з nодивом. що Тодос!> умів nристосуватися і дава
ти собі не найгірше раду серед ненормальних зов
нішніх та таких же внутрішніх (душевних) обста
вин. Сприт nідрадянської людини, що там, мабуть, 
рівняється ~.інстинктові самозбереження, він безсум
ніву мав. Він завжди був nорядно одягнений (дбай
ливість про свою зовнішність бу ла nитоменною ~ля 
нього, як і охайність) і завжди мав якісь гроші в 

кишені. Коли захотів кудинебудь поїхати, то ціна 
квитка ніколи не бу ла для нього nерешкодою. Він 
не курив і свій nриділ цигарок nриносив до мене. 

Я відносила їх до одної лікарки з нової підрадян
СЬІЮЇ еміграції. Була це старша JНезаміжня жінка, 
що все життя займалася науковою nрацею. З нею 
жив їі брат. теж неоцружений науковець. Обоє ро
били враження відірваних від реального світу ди
ваків, а nроте, які вони, чи радше вона. була сnрит
на: торгувала цигарками і не тільки ними. Тоді я 
зрозуміла, як тяжкі життєві умови виробляють 
сприт - як і в Осьмачки. Коли я раз сказала То
досеві, щоб він безnесередньо nродавав цигарки 
тій лікарці, то він злякано відмовився, говорячи: 

«А що як вона енкеведистка ?». Мені видавалося 
це неправдоnодібним. Ані мій чоловіR, ані я ніко
ли не розпптували Ось~ачки про його минуле. У 
нас бу ли інші цікаві теми - українське мистецтво, 
зокрема література. ·Між нашою сnільнотою утер
лося неnравдиве поняття, що Осьмачка визнає 
тільки Шевченка та себе. Це вигадка. Тодось го
ворив з признанням та високою оцінкою про ба
гато прізвшц в українській літературі, як давній, 

так і модерній. Він майже боготворив новелі Вин
ниченка і Стефаника, поезії Федьковича (лірику), 
із сучасниRів цінив Домонтовича, а недолюблював 
неоRлясиків. Вокрема не любив одного з наших 
визначних прозаїків на еміграції і це nристрасне 

nочуття допровадило його врешті до бійки (уже в 
Канаді). Та цього він соро~ивсЯJ і, оnовідаючи нам 
про цю nодію. всю !3ину складав на пиво, Що йо

го забагато випив. Бідтоді він взагалі nерестав nи
ти пиво. Горілки не цурався. та ніколи не пив nо
над міру. Чарка-дні. не більше, і ніколи я не ба
чила його н:е то що п'шш:о-t. але навіть підnилим. 

Винятково випивав з нами чарку вина. 

Та nовертаючись до літератури, мушу зазна
чити, що поетичним Євангеліє~ Осьмачки був 
Байрон і .- в меншій ~ірі - Пушкін. Про Бай
рона він говорив з захопленням, як про поета. Про 

Пущ~іна ж перш за все говорив, що в нього була 

~олоденька дружина. через яку він згинув у дво

бої. Факт, що хтось мав кільканадцятирічну дру

жину. дуже і~шонував Тодосеві. Одного з наших 

еміграційних пись;...Іеюшків він завжди подивляв, бо 
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той - за словами Осьмачки - вже після п'ятиде~ 
сятки одружився зі .своєю кіль.канадцятирічною 

ученицею. 

Прекрасно та цікаво оповідав Тодось л ро по
етів та письменників українсь.кого ренесансу двад~ 

цятих років. Усіх їх знав особисто, а з дея.кими, 
наприклад. з Косинкою щиро дружив. Оповідав 
про зворушливу зустріч зі старою матір'ю Косин~ 
ки, вже за німців, що зустріла його ..як рідного, то~ 

му. що він був приятелем ~ї розстріляного сина. 
Між іншим:, Осьмачка твердив, що О. Влизь.ко не 
був глухонімим. тільки та.ким прикидався. 'Коли йо~ 
го вели на розстріл, то він багато~ дечого нагово
рив на москалів та жидів. Не раз згадував Мару~ 
сю Галич, що була трохи ЗИЗООRа а :вони всі по
товариському сміялися з неї, що в неї «один глаз 

на Кавн.аз, а другий ... » - не пригадую .куди. Ії 
уважав Осьмачка доброю поет.кою. 

Про ставлення Рсьмач.ки до Шевчен.ка нема 
потреби писати, воно загально відоме. Він твердив. 
що прийде час, коли світ поділиться ~а двоє - на 
Шекспіра і Шевченка. ПригадуtЮ одну розмову у 
нашій хаті у трохи ширшому товаристві про др~ 
хипенка. Хтось висловив думку, що скульптор не 
дуже признається до українців і ледве чи почуває 

себе українцем. Та при тому була згадка, що він 
різьбив Шевченка. Тодось з місця вирішив: 

«Раз він різьбив Шевчен.ка, так він у.країнець 
і не може бути іншої думки про це». 

Архипенка як мистця Осьмачка вважав різь~ 
барсь1шм графіком. 

Не раз згадував, яке колосальне враження ро~ 
бив Шевченко на нього в його молодості ,_ зав~ 
жди зворушував його до сліз. Один раз в Часі ре
волюції, Тодосеві довелося промовляти на ~ільсь.ко~ 
му мітингу - мабуть таки в рідній К уцівці (та я 
не певна щодо місця). Він сказав rгіль.ки, що ми 
мусимо йти боронити У .країни, ,бо RОЛИ ми не пі
демо, так що скаже отой тут... і в .казав ру.кою на 

портрет ШевченRа на стіні і дальше говорити не 
міг, бо його залляли сльози. Ця промова мала над
звичайний успіх. Про себе Осьмачка згадував, що 
він був коротко в Чорних Запоріжцях. 

Любив переповідати та.кож одну подію, що 
виглядала радше на анекдоту, хоч запевняв, що 

вона автентична. Група у.країнсь.ких радянсь.киіХ 
поетів поїхала у відвідини до одно1 ІЗ азійських 

республік. Під час зустрічі з тамошнім населен
ням, я.кась косоо.ка молодиця із залі сІІ}Італа, чи 

є між поетамн Тарас Шевченхо. Коли почула, 
що нема, сказала: 

«Так вітайте його від мене, бо оце він про 
мене свою «Катерину» написав! Я завжди їі чи
таю і завжди плачу, та.к вірно про мене написано!» 

Репродукцію І автопортрету молодого Шев
'-Іенка Осьмачка всюди возив зі собою та чіпляв 
на стіну в .кожному меш.канні. Убрав його в те.к
турові рямці, прикрашені рослинним орнаментом 

власної роботи, до речі, поганим. Свої дум.ки про 
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Шевченка він висловлю~ в одному листі до нас, 
який наводжу вцілості ( поминувши останнє речен
ня, що відноситься до одної знайомої) : 

Вш. Панство і Вш. колишні мої приятелі! 

Дякую Вам за листа і пам'ять про мене. Ви. 
мабуть. усі страшно змінилися і Ваші діти. мабуть, 
стали вищі за Вас. Що ж, вітаю їх ріст і знайом~ 
ство зі світом.. Я теж страшно змінився . .. f для .мо
єї душі є єдиний «Кобзар» як утіха і радість бід~ 
ного мого серця. Кращооо в світі такого "емає. ·л 
якщо і є для якихсь пишногубів та славогласів, 
то тільки риторики та фальшівники почу7Тів. /Зсі 
.wиn,i тільки ті нам дорогі, що близько нашому по~ 
чуттю, що вміють на:: зворушити і заплакати з на

Аfи. Бачите, який я став старий. І .мені жаль, жаль 
того часу, що я знівечив ~ад ля писання кни.жок, а 
не задля пиumocru свого почуття. Я не .мав наго
роди за жодну свою книжку. І чи хоч варто було 
витрачати серце для їх? ... 

Вітаю всіх, 

Ваш Т. Осьмачка, року 1959. 9 травня». 

Коли Тодось розговорювався і наче б оживав 
душею, то в нього було багато своєрідного доте
пу. Ми часто переходили на веселий тон і Осьмач
ка сміявся характеристичним дрібним сміхом. Яо
го сміх як і його хід були якось неспівмірно дрі6н:і 
до великої людської постаті. Він любив Іпо.ке.у
вати із самого себе (називаючи себе часто старим 
дурнем), часом, незлобно, .з мого чолові.ка, а вже 
ніколи з мене. А холи він трохи насміявся та уві
йшов у добрий настрій, тоді залюб.ки згадував своє 
мину ле, завжди відірваними фрагментами, ні.коли 
систематично. 

Багато епізодів, які :Він нам розказував, зней~ 
шли свій відгомін у його повістях та в поезії, перш 

за все в «Поеті». ·Цю поему присвятив він своєму 
батькові Степанові, що його справді уважав най
чеснішою на світі людиною. Та говорив )Іро нього 
мало, ніколи нам не згадував, що бать.ко лі.кував 
худобу, або, що залюб.ки пив, хоч знаю, що роз
казував про це іншим. Частіше та зі зворушенням 
згадував матір. Мати була простодушна, добра 
серцем, завжди дуже запрацьована жін.ка. Це факт, 
що після його народження ,·(а був він не першою 
з-поміж числа дітей дитиною), вона оглухла, як і 
мати «Поета». З роками їй частинно повернувся 
слух. Тодось оnовідав, ~о рідня й сусіди часто 
йому підкреслювали цей факт і в нього - дити
ни - зродилося почування вини ва .каліцтво ма

тері. Тому в хлоп'ячому віці він завзято помагав 
мамі в роботі: замітав хату, носив воду, дрова, щоб 
спокутувати свою провину. Мати говорида тільки 
по~українському і тіль.ки українську мову вважала 

християнською, а то й людсь.кою. У школі Тодось 
вчився по~російському і, прийшовши зі шокли, не~ 

раз заговорив тою мовою дома. Мати зараз же 
починала лаяти його: «Та говорив би ти, сину, по-
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християнському», або «Чому не говориш по-люд
ському?» 

Такі моменти Тодось 'згадував зі справжнім 
зворушенням. 

Де була ця школа, що до неї ходив Осьмачка, 
і як довго він ходив до школи, я не знаю. Сьогодні 
мені здається, що я могла б була дізнатися бага
то більше про життя поета, ставляючи йому від
повідні питання. Та я не думала збирати його бі
огріфічні дані. а, мабуть. і саме тому, що ми ніко
ли не ставили поетові особистих питань, то він і 
мав стільки довіри до нас. 

Після закінчення школи, він, здається. пере
бував тапи на селі, бо часто згадував про час, ко
ли починав парубочити та залицятися до дівчат, 
про звичаї, які були тоді між сільською молоддю 
- хлопці й дівчата цроводили літні ночі разом по 

стодолах та садах. Дівчата вибирали собі пари і 
який він був гордий, іІІОЛИ раз одна дівчина запро
сила його до себе, як тільки він починав парубку
вати. Потім та дівчина вийшла заміж та до нього 
все ставилася з великою симпатією. І коли вже у 
тридцятих роках він переховувався •;від арештуван

ня по оборогах, вона післала на Великдень свою 
кільканадцятирічну дочку-красуню до нього в по

ле зі свяченим. А факт, що хтось згадав про ньо
го в час, коли весь хрещений мир святкує Воскре-

Вади.ч СВАРОГ 

сення Христове. що і йому хтось сказав «Христос 
Воскрес» надзвичайно зворушив та підніс на дусі 
поета. Був це один з найкращих моментів у його 
сумному житті. 

Коли Осьмачку покликали до царської армії 
(з вибухом війни) він, начитавшися вже револю
ційної літератури. з переконання не хотів служити 

у війську. Отож. побувш трохи в солдатському 
мундурі, надумав симулювати туберкульозу 
щоб його звільнили. Насильно кашляв якийсь час, 
а раз, під час довгого маршу, нарочно впав на за

круті. Закашлявся сильно, розкусив собі .язика і 
далі кашляв та плював кров'ю, аж знепритомнів. 
Все обличчя в нього було вкрите кров'ю з піною. 
РІого віднесли на носнлках до вшськовоrо Л!ікаря. 
Лікар був старий та дуже совісний. Він довго та 
докладно оглядав Тодося, а потім покликав дру
гого, молодшого віком лікаря. Осьмачка чув їхню 
розмову. Старий лікар попрохав другого,· щоб він 
оглянув цього солдата, бо. на його думку, у ньо
го легені здорові. Вони удвох ще раз цокладно 
оглянули Тодося і хоч погодилися, що легені та 
серце в нього цілкозІ-по здорові, все ж таки його 

негайно звільнили з армії. Я питала Осьмачку. чи 
йому подали причину звільнення, та він відказу

вав, що і не цікавився тим. щасливий, що його 

звільнили. (Далі буде) 

МАР'ЯНА ВЕРЕСОЧ І 11 ПРИЯТЕЛІ 
(До проблеми літературного героя) 

Новий твір Докії Гуменної «Скарга майбут
ньому» за замислом письменниці ;Має бути першою 
книгою тtєа дилогії, другою 'Jtнигою якої відтепер 

стає «Хрещатий яр». Свого часу «Хрещатий яр» 
справив на мене глибоке враження переконливим 
rІ:дтворенням фатального історичного моменту т~ 
допитливим вглядом у душі людей, характерних 

для описаної в цій повісті доби. 
«Скарга» це повість про двох дівчат з одного 

села, щирих подруг, які, тікаючи від родинного 

<<кріпацтва» та прагнучи наукової кар' єри, дістали
ся в Київ. Ім трагічно не пощастило. Мар'яна Ве
ресоч («кругла, апетитна пампушка». як їі малює 

пис.ьменниця ) уже почала бу ла спеціялізуватися в 
історичних науках, але не змогла перетравити 

марксо-ленінську казуїстику й мусила відмовитися 

від своєї мрії. Після цього вона опинилася на бурх
ливих хвилях підрадянського життя без керма й 
без вітрил. 

Ії подруга, Васанта Чагир, «струнка, висока, 
Діяна (романтичний родовід якої йде від якогось 
nолозецького князя) уже стала була співпрацівни
цею мовознавчого інституту, коли раптом .- через 

те. що її батько перед вступом у колгосп ліквіду
вав свою одноосібницьку худобу - їі оголосили 
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ворожим елементом виюшули з інституту. Згодом 

їй «пощастило» влаштуватися секретаркою. якогось 

наркома й стати його коханкою. Коли цей ,нарком 
був заарештований як «ворог народу», Васанта зно
ву опинилася без місця в житті. 

Взаємини між обома дівчатами почали псува
тися ще до їхніх життєвих 'Катастроф, ·тому. що 
Васанта стала перероджуватися на безпринципову 
«радянську службовку». Коли ж вона стала фа
вориткою наркома й навіть почала втрачати своє 

національне обличчя, колишні подруги стали зов
сім чужі одна одній. 

Отже суть позісти полягає нібито в тому, що 
сліпий у своїй безоглядній, «стихійній» брутально
сті режим сталінських клевретів знівечив життя 

двох талановитих дівчат, які навіть не були воро
жі цьому режимові. Обидві влилися в знедолену 
:\Іас у тих поколінь українських людей, що їх пись

менниця слушно називає <<нерозквітлими поколін

нями». Про трагедію цих поколінь. до яких ми 
належимо самі. у нас написано ще неnрощенно мало. 

«Скарга майбутньш.tу» справді могла стати 
nрологом до подій, оnисаних у «Хрещатому ярі». 
Переконливе розкриття теми пропащих сил нашої 
нації залежало в цьому творі насамперед від роз-
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криття живих характерів людей «нерозRвітлих по

колінь». 

Про трагічних героїв, чи то фізично, чи то 
морально загинулих під час славнозвісної ·«сталін

сьRої епохи», ми можемо говорити лише тоді, Rоли 

покажемо, що жертвами люд·ожерсьRого режиму 

бу ли передусім ідейні й талановиті сини та дочRи 
України, ЯRі могли б принести своєму народові 
велиRу Rористь, мог ли б стати перв·оборцями за )ї 
національне відродження. Навіть Rуці хрущовсьRі 
«реабілітації». обмежені лише зопалу замордова
ними Сталіним Rомуністами,: поRазали, бодай у 
натяку, скільки не абияRих людей з'їла сталінщина. 
Шпроко розпахнути завісу над страшною правдою 
Хрущов не хоче й не може. 

Мар'яна - головини 1 єдиний позитивний 
персонаж <<СRарги майбутньому». Письменниця ні
бито не щадить ясRравих фарб, щоб поRазати їі в 
найRращому світлі: Мар' яна '-". висоRообдарована 
дівчина з багатьма талантами та незвичайним ро
зумом. ЯR вона сама наже про себе, «вона Rохаєть
ся у грі інтелеRтуальних сил». Разом з тим вона 
гарна дівчина з ніжним, чутливим серцем, що \пра

гне дружби й кохаю-1я. За замислом письменниці, 
їі драма має бути винувальним аRтом проти тих, 
хто брутальними лапами зім'яв це золоте серце. 

Але чим глибше ми входимо в духове .життя 
Мар' яни, тим щораз більше починають турбувати 
нас деякі риси 11 вдачі. Соціяльна драма героїні 
починає швидRо замінюватися історією: Мар'яни.
них Rохань. Виявляється, що Мар'яна ~адзвичайно 
влюблива дівчина. Вона щоразу заRохується в різ.
них «звабливих)> парубRів і навіть одружених чо
ловіків. Ці «звабливці» майже всі поспіль -виявля.
ютьсл «фізіологами», «змисловцями», не схильни.

ми ні до якої «черемхи», тобто романтичного RO ... 
хання. 

Мар'яна дуже .tшївно ідеалізує кожного зваб ... 
ливця, що полонив її спрагле «любовної Rазюt» 
серце. Кожен з них з першого ж погляду вими
кає в неї, кажучи їі словами, «стан переповнено

сті r.ищістю екстази», запалює «сонячні фіялRові 
спалахи» в «сяючих палацах 11 душі», готовість 

віддати йому всі «свої нюанси». Від зустрічі з чер.
говим звабливцем в їі серці негайно «розцвітаєть ... 
ся тролнда», хоч і Ц1Jіте вона до Чергового розча.

руваншr. 

·Мар'яна наполегливо шуRає чоловіRа, ЯRИЙ 
увів би й «в Rазку». У цьому жаданні еротичної 
казки вона вбачає особливу тонкість і навіп за,. 
гадRовість своєї натури. Але один з П знайомих 
цинічно каже, що вона лише іграшка в pyRax Roж.
r-юro, 1юму (ян: пізніше здогадується! й сама геро.

їня) «удалося откопать грубую бабу». 
\Письменниця, напевне, вирішила врятувати 

свою героїню від публіцистичної схематичности, 
дати їй індивідуальну біографію, ускладнити 11, 

збагапли й романтичною душею, що «прагне 
крепдешину чудових візій». Вона, мовляв, ніжна, 
делікатна квітка, ЯRУ нещадно нівечить жорстоRа 
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доба. Нівечить якщо не фізично, то духово. 
У тому, що молода дівчина прагне ·поетично

го кохання, що вона шуRає собі щирої пари, не.
має, звичайно, нічого осудного. Якщо вона в цих 
пошуRах помиляється, це їі особиста nроблема, і 
я не збираюся судити їі фведінку з погляду яко
їсь загальноприйнятої моралі. Але те, що Мар'я
на раз-у-раз уходить у зв'язки з недостойним11 
людцями, не свідчить про і-і велиRий інтелект. Ма ... 
р'янина наївність невдовзі починає діяти читачеті 
на нерви, а їі численні «романи» починають J:raб-1 
ридати своїми одноманітними сюжетами. Вона нев
томно, на протязі всієї повісти, шуRає симпатично

го чоловіRа, але шуRає його не там, де його мож.

на було б знайти. У тому вульrарному товарн.
стві, у яRому вона обертається, ;по-справжньому хо.
роших, симпатячних людей знайти не можна. Тим 
більше, що в Мар'яниній душі живе фатальна су
перечність, що «нейтралізує» 'П Rращі пориви: SІК 

вона сама признається, «зло» (під яким, очевидно,. 
треба розуміти піRантну принаду статевої розбе
щености ) має для неї ЯRусь притягальну силу. По
дивімося, ЯRі люди «осявають палаци П душі со

нячними спалахами». 

У же на початку повісти вона зраджує в по
біжному «романі» свого •нареченого (за ЯRого вона 
чомусь збирається заміж, хоч і не Rохає його, тим 
часом ЯR він і-і обожнює) ·з випадRово зустрінутим 
Володею, яRий у свою чергу зраджує з нею свою 
наречену. Чим не сюжет для ультрамодерної літе.
ратури? 

Потім ії Rоханцем- стає ЯRийсь екзотичний пер
сонаж на ім'я Януш, ЯRИЙ називається також. Яш
RОЮ. У цього звабливця в очах «таїнні туги сінай
сьRих пустель», але Rоли Мар'яна поRЛИRала його 
до себе, то цей Януш-ЯшRа виявився •.<mлощинним 
ЯR і всі», неціRавим і «неприкрито змисловим» з 

прозаїчною мораллю <<хапай, де можеш». Незва ... 
жаючи на це, Мар'яна ще довго продовжує RО-
хати його. 

іНаступна П пасія - одружений Левко Бере.
говий, «теплопромінний і чутливий ДО вібраціЙ». 
За ним іде «статурний провінціяльний лев» Мирон, 
злодій, лІQдина з надзвичайно нечистою мораллю. 

Одна присутність його, проте, переносить Мар'я ... 
ну «в світ казки» ... 

Далі їі приятелем стає Натан, «чудовий ре
бе», сивіючий похабниR, який при першій же з у ... 
стрічі робить їй непристойну пропозицію. Як ви
являється згодом, він раз-у-раз зраджує свою· дру

жину. Він надзвичайно імпонує Мар'яні своїм гос.
трим розумом, тобто своєю улесливою повагdю до 
Мар'яниного розуму ... 

Потім Мар'яна спалахує ніжною страстю до 
«чудового горбаня» Ремеза, який «сповнений теп.
лотн та внутрішнього сяйва» зі своїми <<сімома ·вИ

разами блакитних очей». Цей горбань пізніше пи ... 
ше рецензію на статтю Мар'яни, обвинувачуючи 
П в антимарксизмі. 

Трудно ·прониRнутись пошаною до дівчини, 
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яка водиться з такою колекцією похабників. Адже 
істотною ознакою розумної людини є вміння роз

биратися в людях та добирати собі вартісне то
!jариство. Стежачи за перипетіями ·Мар'яниного 
інтимного життя, я мимоволі згадуЕав давню істи

ну: Скажи мені, хто твої приятелі, і я скажу тобі, 
що ти за людина. 

Письменниця може відповісти мені на це: 
Значить nи хочете від мене одновимірної героїнJ. 
nс;репозненої політикою, але позбавленої живої 
людської душі? Людська натура багатогранна і в 
кожній людині буяє багато суперечностей,, неуз
годжених нахилів і почуттів ... Помиляються й ро
зумні люди. бо вони шукають. 

У ее це так. У житті нерідко трапляється, що 
розумні й талановиті жінки ,.а дівчата ·закохують

ся в невартісних людців. Розумні люди часто роб
лять великі дурниці. Дурні люди іноді роблЯ'Ть 
розумні речі. Боягузи раптом бувають героями. 
Немає ніяких законів, які б забороняли виводити 
таких персонажів у літературних творах. Але тво
ри з такими персонажами будуть ~сихологічними 
поІJістямп і головною їхньою темою неминуче бу
де сама суперечливість психіки їхніх героїв. 

«Скарга майбутньому» не є ані біографІєю 
відомої жінки. ані повістю з пси,хологічною trемою. 

Л в творі. який має за тему історичну чи ,історіо-1 
софську тезу. робити виразником ідеї твору люди
ну. яка в силу сзо:ї нецільности чи неповновар

тісности не може бути втіленням великої ідеї .
значить не до~ести цю ідею. Таких дівчат, як Ма
р'яна. є багато, але чи можна виставляти П як ха
рактер. здатний нести навантаження великої ідей

ної і інтелектуальної ваги? 

На кого власне скаржиться Мар'яна? На Ми
рона. Яшку. РемеЗа та інших, кого вона влучила 
в своє товаристr.о? Адже вони займають авансце
ну твору! 

Може письменниця виводить цих Яшок. як 
продукт моральної деформації всього nідрадянсько
го суспільства? Якщо так, то слід було б показа
ти їх у процесі їхнього становлЄІНня, «розви11\.у~>. 

Але в повісті на це немає місця. бо вся вона пе
реповнена розкриттям Мар'яниних любовних пе
реживань. 

Література не є й не може бути дзеркалом, 
яке просто відзеркалює дійсність. У літературно
му творі життя не відзеркалюється, а реорганізу

є.ться - не для того. щоб його спотворити, а \щоб 
звільнити його від випадковостей, : які зазажаю"Г'Ь 
знаходити головне й сутнє. Так творяться усі 
мистецькі твори. у тому числі навіть і мистецькі 

фотографії, як це знає кожен фотограф-профе
сіонал. 

Герой літературного твору мусить бути жи
вою й багатогранною людиною. Було б дуже по
гано, якби це було не так. Але треба, щоб усі 
грані його характеру в' язалися ~ єдиний ко~шлекс 
стимулів і всі разом, логічно й неуникненно, фор· 
мували його долю. Для цього, насамперед, треба, 
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щоб ні одна риса його вдачі не була випадков~. 
недоцільною. Позитивний герой мусить або бути 
цільним, або домагатися цільности. 

Майстри клясичної літератури саме так і бу
дували свої твори. домагаючись того, щоб усі де
талі, ~сі побічні фабульні лінії і ~авіть ·суnеречли
ві риси в характерах персонажів були nідnоряд
ковані єдиному мистецькому завданню. 

На жаль, у «Скарзі» Мар'янині вчинки, влас
не вся ІЇ поведінка, суперечить П словам, а вt:і 

П «романю> механічно нашаровуються один на 

один, не викликаючи в творі ані внутрішнього ру

ху. ані цілеспря~юваного зовнішнього проrресу йо

го сюжету. Отих «романів» може бути більше 
збо менше, але сюжет від того не буде розвива
тися в напрямі до потрібної йому кульмінації. 

У творі, що має назву «Скарга майбутньому», 
нерозбірлива влюбливість начебто nозитивної ге
роїні є випадковістю. яка не поглиблює й не зба-
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гачує оораза, а. навпаки, знищує, скаламучує но-

го. Весь твір ніби написаний на сентиментальний 
мотив «Я до тебе з щирим серцем, а ти з неправ
дою». Ми можемо співчувати Мар'яні в ІЇ безу
спішних пошунах «світу казки», але це ж і-і nри

ватна драма. Вона відсовує соціяльну драму на 
задній плян, бо підрадянська Дійсність ~·являється 
в творі лише «наrюротами». Отже sнову: на що, 
власне. скаржиться Мар'яна? 

Прочитавши повість, я запитав себе: Яка ж 
тема цієї повісти? У чому П «nослання»? 

Чи це повість про «зайвих людей» радянсько
го суспільства, про наші «нерозквітді nокоління»? 

Може ця повість ставить nитання про право 
людини на виключність і самобутність? Або про 
право на самотність? 

Чи може це. навпаки. повість про страшну 
самотність людини в підрадянському «колективі

стичному» світі? 

Може в цій повісті дана «реабілітація» любо
ви як організуючої сили ~~ людському tусnільстві? 

Може це повість про наївну дівчину, яка мар
ІЮ шуиає співзвучної собі душі серед розбещено
го чоловіцтва? 

А може це «гостро-сюжетна» nовість про лю
бовні пригоди дівчини: повість, у яюи докладно 
фиtується любовні томління без жодної спроби 
виснувати з них якусь мораль? !Такого роду тво
ри дуже модні в <<модерній» літературі. 

Може це. нарешті. проблемна повість про ви
щу місію Жінки в людському світі? У ній бо є 
ряд думок на цю тему. 

Біда в тому. що «Сиарга» намагається бути 
р.сіма цими повістями одночасно. ry сі n~релічені 
вище цін.аві й важливі теми з додатиом інших, ви

ще не згаданих. тісняться на досить вузькій міс

цині, штовхають. деформують. викривляють одна 
одну. В одній купі їм дуже тісно ·й 'Ні одна тема 
не може розвинутися на своє повне потенціяльне 

звучання. Перевантажена авторчиними ідеями й 
за;-..шсла:vш l\rІар'яна втратила свою справжню ін-
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диві~уальність зне:'vІагає під нав'язаними їй інте-
оо~туальни:'vІи інтересами. які геть понад їі сили. 

Ну який з неї філософ? Це ж просто наївна дів
чина, влюблива, змислова, і не дуже інтелекту
альна. Цікавлять і-і не стільки різн\ абстрактні 
ідеї, скільки дуже конкретні парубки, при чому не 
дуже хороші П3J~убки. 

:Письменниця користується в своєму творі 
осrоливим літературним засобом. який полягає в 
тому. що про пригоди своєї героїll;і ·розповідає са

ма авторка, але прп цьому вона ніби зливається 
зі своєю героїнею, розповідає з ії суб' єктивних по
зицій і навіть ії інди:3ідуальною мовою. rfобто, ·по 
суті. весь твір є сповіддю самої ·Мар'яни. Вона 
сама характеризує себе стилем своєї розповіді. От
же зробім деякі висновки. 

:Скромність не належить до числа Мар'яни
них чеснот. Мар'яна невтомно r~овторює ·читачеві, 
що вона, Мар'яна. - .«аристократка духу», «лю
дина селикої долі>~; що їі «мозок витворює найтон

ші вібрації»; що їі цінавлять різні глибокі Іпробле
ми. Вона. насамперед. прагне nізнати цей світ і 

людей. побачити справжнє нове ів світі й відріз
нити його від старого та негодящого. Вона шукає 
в минулих епохах загублений секрет щастя й гар
моІіійности. Вона певна, що не чоловіки, а жінки 
були справжніми творця:'vІи людського проrресу, 

що саме жінки заклали потрібні для нього підва .. 
лини. бо вони є уособлення~~ Доброти. li так далі. 

Інтелектуальні інтереси Мар'яни зформульо
вані так загально й нечітко, що ніяІюЇ «програми~» 

мислення та саморозвитку побудувати на них не
можливо. Наївне са~юхвальство .Мар'яни, яка весь 
час кокетує незвичайною тонкістю своєї натури та 

своїм інтелектом; їі нездібність r конкретизувати 
свої духові запити (деякі з них явно надумані, 

шшр.. проблема пережитків прадавньої многомуж
ности в свщомості. чи вірніше,. nідсвідомості. су

часних жінок); П нерозбірливі .«романи» з усякими 
· рринадно-відворотними перелесниками»; П наївно
сt-•?ойдистичне переконання про те. що «без еротич
них проявів не може бути ніякого творчого ·здійс

нення» - не свідчать ні про П великий розум, ні 

про «аристократизм» їі духу. 

Це враження посилюється тим. що Мар'яна 
висловлюється надзвичайно претенсійно й по-мі

щанському «красиво», .ретельно добираючи вигад
ливу квазі-інтелектуальну. «вишукану» лексику й 

фразеологію. Ось іще кілька зразків П вельми ха
рактерного стилю: «nринцеса сералю», «трамвай

на інтимність публіки». ,<<котурни неуцтва», «хви
лі звукобарв». <<атавізм праці», «левино-сивий роз
квіт життя», <<у манастирі своїх нездійснених ба
жань». «виразисті вияви понад загал передмістя». 

«грань їі відмінности». «перехрещення точок еро

тизму й товариськости» й ·r. д. Деякі з їі неоло
гізмів суперечать законам нашої мови: «зарплат-
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неве забезпечення». <<.самошщІятивно», «спинозіг

нуті постаті», «їй було задовільно». '«роль будува
ти родину», «безкорисна прив' язаність матері до 
дитини» (мабуть, безкорислива?) ... 

У мові київських дівчат особливо вражають 
dм·.~rрантські слова й вирази західноукраїнського 
походження: «змаг», «триб», «пантрувати», «фу
ріозний», «nлитка вода». «штука кокетства», «пан

нунця», «куртуазія». «вИJІомився з-під диктату», 

«любас». 
·.Насильне змішання різнородних, не пов'язаних 

органічно тем уже становить композиційнmІ не-

долік повісти, але вона не вільна й від інших ком

позиційних хиб. Повість починається як паралель
ні історії двох дівчат. але fВасанта незабаром с~о
дить на задній плян і з'являється лише епізодич
но. Історія їі переродження не показана. Проте й 
сама Мар'яна дана •·· пЬвісті не в їі становленні, 
а цілком «готовою». Радянську дійсність поRазано 
блідо. Відсутність у повісті внутрішнього (та й 
:ювншнього) руху я вже відзначив. У повісті фак
тично немає безумозно .nозитивних jперсонажів, і 
це надає їй песимістичного, безперспективного ха
рактеру. Ні в жіночому, ні в чоловічому оточенні 
Мар'яни немає хороших людей; цей композицій
ний «засіб» дивує читача. На У країJ$ ніколи не 
бракувало симпатичних людей.. ідеалістів і аль
труїстів. націонанальна й соціяльно свідомих су

противtшків комуністичного режиму. Ух особливо 
багато було саме в лаЕах «нерозквітлих поколінь», 
але в «Скарзі» ці покоління не представлені.: 

«Скарга майбутньому», здається мені. потре
бує ще однієї частини. у .якій би Мар'яна, нареш
ті, проявила свій інтелект, про який вона rгак 'ба
гато говорить. а замість Яшок. 'Болодей, Ремезів 
та Натанів з'юшлися б nредставники .кращої час
тшш нашого народу. 

Я зовсім не хочу створювати враження, що в 
ловісті все не дороблене. Є в ній і цікаві думки, 
добрі окремі пасажі ( напр .. описи київських крає
видв). є вдало знайдені слова й образи. ·Але мені 
зараз ідеться головно ·про образ Мар'яни і про те, 
що завадило йому стати гідним уособленням «не
розквітлого покоління». Хиби в образ~ Мар'яни 
напевно є наслідком того, що письменниця, крім 

того. що вона намагалася сказати в одному творі 

занадто багато. ще й nисала св1и .твір занадто по
спішно. Докії Гуменній, яка заслужено Rористує
ться репутацією вду\1ливої і спостережливої пись

менниці. не слід спішити з випуском своїх ІШиг у 

світ. Ми VІаємо право сподіватися від ІJІеї АОСко
наліших творів. 

«Скарга» паnакована багатьма цікавими тема
ми й думками. Іх вистачило 6 :на кілька значних 
творів, але в «Скарзі:-'> вони не зжилися. Кожна з 
них nроситься геть на простір. поза тісні межі роз

мірно неветfкої повісти, у якій ні одна тема не 

r..юже розвинутися на повну силу. 
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В «УКРАІНСЬКІй КНИЗІ» МОЖНА НАБУТИ 

ЛІТЕРАТУРУ ПО ЗНИЖЕНИХ ЦІНАХ. 

Т. Г. UUевченко в образотворчому мис-

тецтві. В-во «Мистецтво». 1963 - - 5.50 
Т. Г. UUEBЧEHKO. Твори в б-ти томах. 

В-во АН УРСР. Київ 1964 --- - 14.00 
Т. Г. UUEBЧEHKO. Твори в З-ох томах. 
Держлітвидав худ. літ. 19бЗ р. - · - 6.50 

Т. Г. UUEBЧEHKO. Біоrрафія. Є. П. Кири-
люк, Є. С. UUабліовський, В. Є. UUубрав
ський. В-во АН УРСР. Київ. 1964 р. - 2.б0 

Т. UUEBЧEHKO. Кобзар. Держлітвидав 
худ. тіл. Київ. 19б1 р. ------ 1.25 

Т. UUEBЧEHKO. Кобзар. Повна збірка по-
езій. Багато ілюстрована. Держлітви-
дав худ. літ. Київ. 19б4 р. - - - - 7.00 

Т. Г. UUEBЧEHKO. Мистецька спадщина в 
4-ох томах. В-во АН УРСР. 19бЗ. Мо-
жна набути 2, З і 4 томи. За один том б.ОО 

СВІТОВА ВЕЛИЧ ШЕВЧЕНКА. У З-ох то
мах. Держлітвидав худ. літ. 19б4. - 6.50 

Т. Г. UUEBЧEHKO. Повісті. Держлітвидав 
худ. літ. Київ. 19б4 р. ------ 1.95 

ЛИСТИ ДО UUEBЧEHKA 1840-18б 1. В-во 
АН УРСР. Київ. 1962 р. - - - - - 1.б5 

ІВАН ФРАНКО. Оповідання та повісті. 
Держлітвидав худ. літ. Київ. 196З. - - .95 

Г .. ОСТРОВСЬКИй. І Франко і образотвор-
че мистецтво. Київ. 19бЗ р. - - - - .90 

Т. ФРАНКО про батька. Статті, оповідання, 
спогади. Київ. 19б4 р. - - - --- .85 

І. ФРАНКО. Статті і матеріяли. В-во 
Львівського університету. - - - - 1.40 

І. ФРАНКО. Борислав сміється. Повість. 
В-во «Молодь». ·київ. 1962 р. - - - .75 

О. КОБИЛЯНСЬКА. Твори в 5-ти томах. 
Держлітвидав худ. літ. 19б2 р. - - - 6.75 

М. КОЦЮБИНСЬКИй. Твори в б-ти томах. 
В-во АН УРСР. Київ. 19б 1 р. - - - 8.00 

М. РИЛЬСЬКИй. Твори в З-ох томах. 
Держлітвидав худ. літ. 195б р. - - 4.25 

П. ПАНЧ. Твори в 5-ти томах. Держлітви
дав худ. літ. Київ. 19б1 р. - - - - 6.00 

С. ВАСИЛЬЧЕНКО. Твори в 4-ох томах. 
В-во АН УРСР. Київ. 1959 р. - - - 7.00 

П. ТИЧИНА. Твори в б-ти томах. Держліт
видав худ. літ. Київ. 19б1 р. - - - 7.50 

А. МАЛИUUКО. Твори в 5-ти томах. Держ
літвидав. худ. літ. Київ. 1962 р. - - 5.00 

. ·. Б. ГРІНЧЕНКО. Твори в 2-ох томах. В-во 
АН УРСР. Київ. 196З р. - - - - - 3.50 

А. ГОЛОВКО. Твори в З-ох томах. В-во 
«Рад. письменник». 1962 р. - - - - З.75 

І. МИКИТЕНКО. Твори в 2-ох томах. 
Держлітвидав худ. літ. 1957 р. - - - 2.75 

С. ТУ ДОР. Твори в 2-ох томах. В-во АН 
УРСР. Київ. 19б2 р.------ 2.50 

В. КОЗА ЧЕН КО. Твори в 2-ох томах. 
Держлітвидав худ. літ. Київ. 196З р. - 2.75 
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П. МИРНИй. Повія. Роман. Верж. в-во 
худ .. 1іт. Київ. 1964 р.------ 1.20 

О. І. БІЛЕЦЬКИй. Від давнини до сучас
ності. Вибрані праці в 2-ох томах. - - 3.00 

УКРАїНА СМІЄТЬСЯ. Сатира та гумор. 
в З-ох томах. «Рад. письменник». - ----:- 4.50 

М. СТ АРИЦЬКИй. Вибрані твори. Держ
літвидав худ. літ. Київ. 1959 р. - - - 2.00 

ПАНАС МИРНИй. Вибрані твори. Держ
літвидав худ. літ. Київ. 1962 р. - - 1.00 

М. КОЦЮБИНСЬКИй. Вибрані твори. 
Держлітвидав худ. літ. Київ. 1963 р. - ;95 

ЛЕСЯ У'КРАІНКА. Вибране. Держлітвидав 
худ. літ. Київ. 19б3 р. - --- -- ---- 1.05 

О. Кобилянська в критиці та спогадах. 
Держлітвидав худ. літ. 1963 р. - - - 1.55 

М. СТЕЛЬМАХ. Велика рідня. Роман-
хроніка в 2-ох книгах. Київ. 196З р. - 2.75 

С. СКЛЯРЕНКО. Святослав. Роман. Держ
літвидав худ. літ. Київ. 1964 р. - - - 1 .. 95 

С. СКЛЯРЕНКО. Володимир. Роман Держ
літвидав худ. літ. Київ. 196З р. - - 1.65 

І. КОЧЕРГА. Ярослав Мудрий. Свіччине 
весілля. Держлітвидав худ. літ. 1963 2.00 

ІГРИ ТА ПІСНІ. Весняно-літня поезія 
трудового року. Київ. 1963 р. - - - 2.50 

УКРАІНСЬКІ СТРАВИ. Держлітвидав 
технічної літ. Київ. 196З р. - - - - 2.00 

М. СТЕЛЬМАХ. Правда і кривда. Держ
літвидав худ. літ. Київ. 1964 - - - 1.15 

Ю. MYUUKETИK. Крапля крові. Роман
повість. «Рад. письменник». 1964 р. - .75 

П. й. КОЛЕСНИК. Коцюбинський - ху-
дожник слова. В-во «Наукова думка» 1.85 

УКРАїНСЬКІ РАДЯНСЬКІ ПИСЬМЕННИ-
КИ. Критичні нариси. «Рад. письменник» 1.30 

М. Т. ЯЦЕНКО. В. Гнатюк, життя і фолькло
ристична діяльність - - - - - - 1.00 

КАТАРІНА С. ПРІЧАРД. Буремні дев'я-
ності. Роман з анr лійської - - - - 1.25 

Б. А. ДАВИДОВИЧ. За ширимою. Роман. 
В-во «Рад. письменник». 196З р. - - .бО 

В. М. КОСТАРЧУК, Б. І. ХАЦЕТ. Курс ви
щої алrебри. В-во «Рад. школа». - - 1.45 

Ф. С. ГУ ДИМЕНКО. Бища математика. 
В-во Київського університету. - - - 1.05 

Дослідження і матеріяли з української мо-
ви. «Наукова думка». 1964 р. - - - .85 

М. М. СКАТКІН. Природознавство для 4 
класу. «Рад. школа». Київ. 1962 р. - - .65 

О. П. КОРНЄЄВ. Зоолоrія для б- 7 класів. 
<<Рад. школа». Київ. 1964 р. - - - - .75 

О. Т. ДІБРОВА. Геоrрафія УРСР для 8 
класу. «Рад. школа». Київ. 1 9б4 р. - - .65 

Приходьте або присилайте поштові замов

.1ення разом з грішми на адресу: 

" UKRAINSKA KNYHA 
1162 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario. 
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ПОЕ3ІН Г ЛИ~ОКОГО ДРАМАТИЗМУ 
"ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕД:КІВ" НА Е:КРАНІ 

Цей фільм з':tвивсn на світ буквально в ~ень на

ро~женнв М. М. :Коцюбинського. Так, саме 17 вереси& 

1аRіН'ІЄНО ВНГОТОЕ'ЛеННЯ nерШОЇ коnіЇ карТНИИ "Тіні За• 

бутнх nре~ків", вку nотім в~ень було вnерше показа

но громадськості. 

У своему внетуnі nepe~ nоказом фільму в Жовтне

вому nалаці його nостановник с. Пара~жанов говорив 

npo те, з винм наnру?кєннвм і захоnленнвм працювала 

груnа на~ нартнмою, на~ Rінематографі'Іннм втіленнвм 

о~ного з найnоетнчнішr!х творів :Коцюбинського. :Колись 

було сказано: "нет повсети nечальнее на свете, чем по

весть о Ромео н Джульєтте". J все ж, є nовість не менш 
nе'Іальна. Це повість про кохапив Івана і Марі'Ікн, це 

nовість "Тіні забутих nре~ків". 

Мабуть, такий nогnв~ творців фільму на nовість 

:Коцюбнського і став ві~nравною то .. иою в іх роботі 

на~ картиною. З великою емоційною силою вони роз

гортають на екрані nанораму зне~оленого жнттв краю, 

"забутого Богом і nк·~ьмн". В ті ~алеиі 'Іасн в цім краю 

'Іасто nлакала трембіта, віщую'Ін смерть. Бо ж смерть 

мало не що.цнн 'Іатувала на гуцула то пі~ нев~ало зва

леною натомленими рукамн старою смереиою, то в хо

ло~ному нестрямному гірському nотоці, то в бійці, вка 

з'Інналасн враз, то тут, то там, хоч ~алеко· не завж~н 

можна було зрозуміти, з вкоі прн'Іннн. І от у цьому 

царстві не~олі і сліз, взаємної ворожне'Іі, затурканости 

і темноти розцвітає, ян ~ІІвоцвіт, паnка і світла, все

nеремагаю'Іа любов. Вона, любов Івана і Марі'Ікн, ила~е 

кінець віковій вороІКне'Іі ~вох ро~ів, розриває кай~а

нн затурканостн, торжествує nеремогу на~ бу~енністю 

злн~енноrо жнттв. Разом з нею торжествує nеремогу все 

високе, благородне, невмируще, на що з~атна nю~нна. 

Цю .цумну творці фільму розкривають наполегливо 

і всіма засобами, икі на~аваnо ім синтетичне мнстецтво 

кіна- Монтаж картини, а отже, і іі ритм, стрімкий, на

вальний, тривожний, ин і no~ii, що іх виносить стрічка 

на екран. Щоnрав~а, іно~і ~аєтьсв взнаки на~мірна за

мнnуваність режисера барвнетими нарн~амн, самобут

ІІімн звн'Іаами та обрв~амн гуцулів. Захоnившись іх 

nоказом, він, особnиво Е першій nоловині стрічки, іно

~і невнnрав~ано ~овго ионцентрує увагу гли~ача на 

~ругорв~ному, не завж~н ху~ожньо ~овершеному і 

влучно ~ібраному етнографічному елементі, що й~е на 

шко~у розкриттю характерів і nо~ій всієї велично-тра

гічної розnові~і. 

В~умnнво, не nосr4~шаючи розnові~ає nлівка про 

~итинство Івана, наймитуваннв, те горе і страж~аннн, 

вкі супрово~жуваnи юнака на всьому його життєвому 

шляху. 3 особливою 'Ііткістю внкарбовуютьса в nам'аті 

сцени nеребуванна Івана на поnонині, блукань у лісі 

і загибелі Марічки. Особnиво в~аnою вийшла останна 

сц~на- Цв унвна зірка-цоля, що заманливо час ві~ часу 

загораєтьса чарівним вогнем на небосхилі, вка3ую'Іи 

~івчнні шлих ~о милого (а може, в безо~ню), вра:sиаю

'Іа багатомовна. Трагічка загибель Марічки, іі nа~ін

кя в річ!'Іу вигли,пнть в :У.артині таким JКе закономірним, 

ак внnа~ковнм, а то;:>"Іу - nереконує і хвилює. 

Сере~ інших eni3o~iz nере~усім звертає увагу май

стерно режнс~рськн вирішена, вір·rуозно знята і з:мон-
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тована сцР.на боротьби мольфара 3 грозою. Це, мабуть, 

о~нн з найвскравіших, найбільш вражаю'Інх епізо~ів. 

Не~арма в залі ni~ 'Іас nоказу то зрнваnнса оnлески, 

то залвгаnа мертва тиша. Бо JК сnрав~і о~разу не зна

сш, якому nочуттю більше ві~~атнся: захоnленню філо

софським nольотом режисерської ~умни, чи блиском іі 

кінематографі•Іного втілеинв. 

Такою ж nоетичною наснагок·, творчою винахі~nн

вістю nіцзна'Іаються сцени весільного танцю та сутн'І

ки старого Палій'Іуна з ГутеНJоком. О, ті 'Іервоні ко

ні, икі побігли пере~ очима смертельно поражекого то

nірцем Палій•tука! На~овго заnам'атає іх кожний, хто 

бачитиме ці Ііа~ри. Лаконічна і багатомовна ~етаnь. До 

того ж, вома у філь"rfі не с~нна. Яскравих, точних, влу'І

них, сnравжніх кінометафор немало в цьому своєрі~

ному в багатьох ві~ношеннвх кінотворі. 

Не можна не зуnннитисв й на тому, як вирішує 

режисер фінальну сцену. 

Помили померлого Івана, накн~аnн ~укатів на гру

~и. вшанували його і... залишиnи на самого себе. Або 

ж J\K інаJіШе?! У сіних моло~ь затмnа ігрища. Навіть 

старі захоnнnнсв ними... Жнттв про~овжуєтьсв. І бага

томовним ~оказом цього - милі nн'Іка нових Іванків 

і Марі'Іко, що он nритиснуnнс~t зна~вору ~о шибок, 

зачаровані тнм ~нвовнжннм, ві'Іннм танком-круговоро

том постійного ві~ро~ж~нна nляну JКнтта. 

Що ж ~о анторських робіт, то найбільшою в~а'Іею 

с, безnеречно, Іванно у ~нконанні І. Мнкоnай"Іука. Важ

!'О щось до~атн, зауважити чи nі~nравнтн в тому, що 

робить акт!)р на екрані. Його сцені'Іна nове~інка без

~оганна. Слова, рухи - то"Іні, про~умані, вивірені, 

ві~чуті. У його манері грати спнно10 (зга~айте ХО'Іа б 

чу~ову сцену, коnи Іван, аинй уже раз nосnере'Іав

шись 3 Паnагною, і~е, згорбившись, сnати на сво·ю хо

ло,ану о~нноку nостіль) в ба'Інв щось бучмівське. А 

у'Іаст:r. у "Тінях" - це лише ~нnломна робота Мнко

лай"Іука RJ{ сту~енrа-внnускннка :Київського інституту 

театрального мистецтва. Коnи ж взвтн ~о уваrн, що в 

'Іас роботи на~ ~иnnомною роллю· моло~нй актор ство

рюпав такоІК могутній образ великого Шев'Іенка у філь

мі "Сон", і створював його натхненно, можна зі всіма 

nі~стгвамн твер~ити, що в українське кіномистецтво 

nрийшов талановитий актор, акнй не раз ще nopa~yc 

нас, ашцо ми всі йому в цьому ~опоможемо. 

Безумовно, виліnити багатогранний образ карnат

ського Ромео Миколай•Jукові ~оnомогnо те, що вони з 

героєм, таи би мовити, земnакн. А~же актор ро~ом 

з БуковиJ-:н, саме 3 тих країв, про вкі й~етьсs в nовісті 
:М:. :Коцюбинського. Навіть зйомки, вк каже Миколай

чук, "ві~буваnиси у нас на горо~і". Актор і його герой 

ходили о~яими й тими ж гірськими стежкамн-пnаами, 

••упалисr>: z тому ж Черемоші, і nасли вівці на о~ній 

ПQnонині. "Щоправд"'-, - смієтьсв 1. Миколайчук, - мій 

Іванно бус дев'ятна~цятнм, а а лише ~есатим у своїй 

сім'ї". 

Марі'Іна. Не з~вжди, скаіІtемо о~верто, розкриває 

пере~ нами до :кіицп своє ще~ре серце у виконанні Л. 

Ка::;очннновоі- Та вина в цьому, га~аю, не стільки ак· 

'І'рнс;r, ак nостаноzииків, що ~о nрнкрого рі~ко ~озво-
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ns10ть ій з нами зустріча•rнсn. А шкода. Бо, мабуть, 

саме тому ми не встигаємо глибоко її поn10бити. По

nJОбити так, щоб надовго-надовго її образ залишавеа в 
нашому серці. Адже такий він у Коц10бинського! 

Соковито, переконnиво в ціnому змальовує постать 

пристрасноі і напоnегnивоі Паnагни Т. Бестаєва. (Хо

четьсs nише звернути увагу на невдалий грим актри

си. Адже найменша неточність навіть зовнішнього вн
гnsду тут небезпечна). 

Особnиво вдало проводить Бестасва сцену на сіно
жаті. Паnагна, вкнй вже раз, хоче цілунком сиріпити 

сімейні узи, що розпада10тьсs, внввнnнси такими слаб

кими і ненадійними. Ій не хочетьсв вірити, що щасти 
безповоротно втрачене. Слабкий вогник надії на мить 

спалахує в іі змученому серці і тихо гасне, затуше

ннй холодним, байдужим погnвдо·м Івана. Безмовна і 

спустошена, безвільно опускаєтьсв на земn10 Паnагна -

Бестаєва, як ті квіти трава, акі щойно зрізала без

жальна коса в руках Івана. 

Актриса проводить ЦІО· сцену максимально стримано, 

наповнено, правдиво. Мольфар у виконанні С. Багаш

віnі - образ довершений. Краще не придумаєш. Саме 

таким і тіnьКІІ таким, здаєтьса, мас бути мольфар. Гру

бим і дужим,. обережІіим і паnкнм, одчайдушним і 

стриманим, привабливим і відворотним. Опутаний те

нетами підступности і егоїзму, цих темних сиn вnас· 

ницького суспільства, зін приносить n10дам багато зла, 

хоч міг давати радість. 

Про те, чим хвнn10с й збагачує цей новий, цікавий, 

ориrінаnьннй кінотвір, створений на студії ім. О. П. 

Довженка, можна було б ще довго rоворитн. Та й роз

мови довкоnа нього· триватимуть. Будуть у ньоrо свої 

переконані прнхнnьннкн, будуть і запальні опоненти. 

Бо твір серйо"Jннй, у чомусr. строкатий, десь не позбав

лений певних, навіть принцнпового мнстецькоrо значен

ни неточностей, недоробок, недогnадів. Крім уже раніш 

сказаного в цьому плані, зазначимо, наприклад, що вве

дении в картину ще одно·rо божевіnьноrо наврад чк 

внправданР й потрібне. ХібСІ. що дnа екзотики?! 

Є й інші спірні моменти. В ціnому ж фільм "Тіні 

забутих предків" - твір сміливий, аскравий, динаміч

ний, сповнений високих роздумів і тонких спостере

жень. Ознайомnенна з ким приносить велику естетич

ну насолоду і усвідомnеннв тоrо, що на Киівській сту

дії, мабуть, справді відбуваютьсв, нарешті, бажані зру· 

шенив. Довгі дискусії, благотворні перебудови почина

ІОТЬ приносити свої плоди. І доказом цього сnужить ви

хід на екран двох високої кінематографічної доскона

nостн, акторської майстерности і режисерської наснаrн 

картни "Сон" і "Тіні забутих предків". Приємно, що 

іх створиnи с::.мс довженківці. 

Оnександер КОНДРАТЕНКО 

("Рад. куnr.тура", 20. 9. 64 р. Киів.) 

···-----·-->·~·-----···· 

Підрадянська дійсність • 
сценІ на 

(ДО ПОСТАВИ П'ЄСИ М. КОВШУНА "ПЕРВОМАЙСЬКА ІНТЕРМЕДІЯ" В АВСТРАЛІІ) 

Минулого роиу ми з цікавіст10 дивились драму М. 

Ковшуна "Епілог прийде", а цьоrо року на сцені Укр. 

Нар. Дому в Ессендо._і біла Меnьборну з неменшнм ус

піхом була поставлена інша п'єса того ж самого авто

ра "Первомайська іитермедіп". Ц10 комеді10-сатиру, ак і 

nоnереднього разу, поставив драматиt~ннй гурток "За

rрава" при осередку СУМ під мистецьким керівництвом 

n. інж. Яр. Ггвка. 

СJС·жет твору, "Jдаєтьсв простий, але зміст досить 

глибокий і реальний. Дів відбувастьсв в одиому з об

nасиих міст Украіни під час травневих сват. Інженер за

воду М. Вареньєв з цружнно10 готустьса до бенкету: 

внтрачастьса багато грошей, бо запросиnи rостей, навіть 

з Киева приіде поет , дружнно10. За порадо10 дружи

ин, чоловік навіть не пішов на заводський першотрав

невий мітннr, де його маnи б нагородити за винаходи, 

віра'Ін, що нагорода від нього не втеt~е, принесуть до· 

дому й уроt~нсто вручать. Він сподівастьса, що дістане 

Hf' менше двох-трьох тнсач rрішми. 

Тнм t~асом перед самим бенкетом до них приіз

дать із села брати самого інженера Вареиьєва. Дружина 

інженера спершу була збентежена, що до них увійшли 

вкісь "коrути", обшарnані, нужденні сеnини. Та t~оnовік 

був радий їхній поаві, засnокоїв дружину, а щоб не 

було конфузу t~ерез їхній "сильно пролетарський" вн

гnид, дали їм надіти сво10 одежу. Тут же внsвнnось, що 

сnравжнє прізвище іиж. Вареньсва є Вареник і, ан він 

пояснив, це етаnось тільки через чн10сь там "помилку" 

при внда'Іі документів. Та брі'І.тн вірно зрозуміли, що 

це дух часу, наступ русифікації: "Та воно внось і бла

городніше, - з прихованою іронією зазнаt~нв брат На-

!І П R 1 ,1 НІ. ЖПRТF./ІТ.. 1%1 

ум, - А поміж окуиамн, знаєш, і йоржеві легше при

моститись". 

З розмови довідуємось, що брати приїхали СІОДН аж 

із Полтавщини за 300 кілометрів, щоб купити хліба дnа 

колгоспників. Розмови ті розкрива10ть гірку правду про 

злиденне жнтта в селі, що n10ди в коnгоспах праЦІОІОТЬ 

майже задурно. Та ще більше ситуаціа в країні і нас

трої сеnан розкрива10тьса в супереt~ці прибулих братів 

із братом-інженером, що намагаєтьсв оборонити існуJО

чv.й стан. Суnеречка доходила вже до сварки, але втру

чанна дружини інженера та прнбутта гостей розрвдн

nи напружену ситуацію·· 

Серед гостей парторг авіозаноду Іван Кнутов, го

nовний інженер заводу Матвій Рубін, поет з Києва JІни 

Громовськнй, що все закидає російсько10 мово10. Під час 

бенкету І. Кпутов заt~итус уроt~нсто "первомайскнй прі· 

каз" про нагородженив Вареньєва. Внавnsєтьси, що йоrо 

нагородили тільки грамото10 та творамн Леніна. Дру

жині інженера. робитьсл погано, іі внносать на баnьвон, 

а інженер Вареньєв робить вигnвд, що він дуже задо

волений. 

Центральними дmовнми особами у цьому творі бу· 

nи Наум Вареник, pon10 ·яко-го виконував сам режисер 

і артнет Яр. Гевко; Варnам Вареник (П. Сенів), інж. Ва

реньєв (Д. МураЕськнй) та його дружина Ліна Андріївна 

(Христи Сорока). Інші ропі виконували такі особи: ма

тір Лін11 - Люси Лапан, брата Ліни - Грнци, - Юрко 

Бобурко, поета Громовськоrо - Юрко Коц10мбас, дру

жину поета Кас10 - Ксеиа Метn10к, nікари Л. Веселого 

- в. Коц10мбас, дружину директора харt~отресту - Ок

сана Коц10мбас, Івана Киутова - О. Василько, Матвія 
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Рубіна - Яр. Кулик. Крім цьоrо·, cni.-. зrа.-.ати, що .-.е

кораціі майстерно виконав В. ПунJVІк, а,_міністраці8 -
П. Сорока, світnа - n. Сенів. 

Пі.-.сумовуJО"ІН весь зміст твору, вnа,.ас в О"Іі, що 

автор добре знає змальовану нии дійсність. Твір nере

сиnаний не тіnькн вдаnнмн дотеnами, ane й дошкуnь
ннмн фактами. Під "Іас сутн"Ікн nрнбуnнх братів зі 

своїм братом-інженером, рахівник Варnам rоворн'І'ь nе

рекоипнвнмн фактамн: "Твій дід за дев'втІІІі сніn у nа

на заробnвв коnу за день, а брати твої... на соціалісти"І· 

них nанах від зорі ,цо :~орі rнуть rорба за 200 rрам 

sбіжжв на трудодень". 

Майстерна rpa саиоrо n. Яр. Гевка та iioro .-.обра 

режисерська npaцs зробнnн виставу на nотрібному ми· 

с'І'ецькому рівні. Заrаnом комі"Іні сцени, дотеnи у n. 
Яр. Гевио виходвть бnвску"Іе. Окремі сцени, ви nриїзд 

6ратів, або коnи Піна .-.ае накази своему "ІОnовікові, що 

саме куnувати, nроіішnи дуже вдаnо. Здастьсв, сnа6ше 

nройшnа сцена с:уnере"Іки мі• 6ратами. Вареиьсв трохи 

'І'рафаре!'ио nо-біnьшовнцькому викnадас свої арrумен

тн. Із братамн й без сторонніх свідків він міr би rо

воритн інакше, визнавати дещо із тоrо, що rовориnн 

брати з cena. Хо"І, це, nравда, торкастьсв не rрн, а 

'І'ексту. 

Сnід nі.цкресnнтн, що Христи Сорока, що rpana дру
Jннну інж~кера, надзвн"Іайно віnьно се6е nо"Іуваnа на 

сцені, і це даnо ій можn:нвість створити о6раз хитрень

кої, уnесnнвоі, де треба, жіно"Ікн, що уміс й nю6нть 

коман.-.увати "Іоnовіком. Не даром Варnам на•е про •і

нок: "Жінка, RK те ибnу"Іко здаnв: уздриш - задивнш

СJІ, а вкуснш - скрнвншсв". 

Інші дійові особи ціnком вnораnнсв із своїми роnа

ми, хо"І, крім самоrо nоставника іі режисера n. Гевка 

та n. В. Иоц10мбаса, це 6yna моnодь, що вже не раз вн
стуааnа на сцені. Це nерева•но недавні у"Іні наших 

шніn. Єдиним недоnіком, ка що кожен, nевно, звернув 

уваrу - це буnи невірні наrоnосн. Усе JК завдакни 

кожиоrо театру "ІН драиrуртка мистецький твір nо.-.ава

ти .-.оскоиаnим не тіnькн з бону rрн, а іі з6ону мови, 

бо мова невід' ємна "Іастнна мистецьвої ціnостн. Запа

м'втаnнсь такі nомнnкн: НишкОм, завОдські, бЕре'І', Со

ціАлізм, rосnодАрим, 3аnІзннці, нОсками, nрнщИкнуnа, 
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ФАХОВО. СПРАВНО. СКОРО. 

СОЛІДНО. ДЕШЕВО!!! 

Наше бюро полагоджує в ці
лому світі: прогульки групо
ві, індивідуальні, іміграцій
ні справи, купівлі квитків на 
літаки. пароплави, поїзди, 
автобуси на всі світові лінії. 
Плянуєте подорож І хочете 
заощадити? 
Пишіть або звертайтесь осо
бисто по проспекти до єди
ного українського представ

ника нашого Бюра Подоро
жей 

МАРКІЯНА КОГ~УТ А 

ТНЕ POST HOUSE TRAVEL BUREAU, 
2402 Bloor St. W est, Toronto 9,. Ont. 
Телефони: 767-7580 або 767-7589 

у"ІИтеnів, rнуть rОрба. Або така иеузrодJКеиість: МВJО 

ДВІ берети, візьми ОДИН і т. д• 

Проrе виставка npoiiшna з усnіхом. Цеіі успіх тре

ба зав.-.в"Іуватн ви авторові, так і режисерові та всім 

виконавцим і орrанізаторам "Заrравн". 

т~пер уже можна констатувати, що нова су"Іасна 

тематика на нашій сцені зна.йшnа собі місце. Sinв 350-
400 rnвда"Іів, а серед них і 38 деnеrатів-у•аскнвів t-ro 
З'їзду СУОА, що nрнбуnн з різних стеІітів Австраnіі, 

маnи наrоду nоба"Інти QІС· вдаnу виставу. Це тако• rо

ворнть про те, що в особі драматурrа м. Иовшуна ми 

мас:мо таnановнтоrо автора, що уміє майстерно зиаnJО

ватн дійсність мнстец~tкнмн фарбами, а в особі "Розва

rн" маємо тих ентузівстів, що зуміnн донести ті мис

тецькі фарби до rnада"Іа. 

Дмитро ЧУВ 

А В УКРАІНІ ПОСМІХАЮТЬСЯ ... 

Н. САНЕВИЧ 

КАРТОПЛЯНА ЛІРИКА 

ПАРОДІЯ 

В ceni колають картоплі, 

Зривают'> пізні помідори ... 

Васнnь Діденко, збір~а "Під 

зо рими всннми". 

У внбалку в :моїм селі 

З простою назвою - Шатрище 

У;ке колають к&ртопnі, 

І зіллям пахне картоплище. 

Мнкоnа Сннrаівськніі, збір~а 

"Мої сторони світу". 

Иоnа10ть вСІОди картопnі: 

І в Поrребнщі, і в Шатрищі. 

Петв'І'ь на nівдень •уравnі 

Якраз на.-. нашим картоnnнщем. 

Летвть на nівдень журавnі. 

Нащо ім мнnе нартоnnинкв? 

Летвть на півдеи• JRypaвni, 

Забувши навіть rарбузнннв. 

Забув би й в свої JКani, 

Та ~нов беруть мене у шори 

Оті npoвnui ;~apтonni 

І ті и~ранні nомідори. 

Оnекса ЮЩЕНИО 

ЗАМЕЛО! 

А біnиІі сніr обличчя огортає 

І стан твій заллітає в 6іnнзну ... 
Всвіжене волосев 

Спадає "<!орио в біnість сніrову ... 
Ми живемо в "Jасніженому місті. 

Зима в сніrах лице своє ховає, .. 
Сніжники на губах ... засніжені трамваї ... 
Сніr іде надворі ... 

в. Коротн"І, збір~а "ВуnнQВ 

BOJIODIOK". 

З "Вуnнці" не внрвешсв та іі rоді ... 
Сиіrу стіпьан •н 6yno в nрироді ?І 

Сніrовнще отаке 6 на поnа, 
То пос:ухн не буnо 6 иі•оnн. 

{"Літературна Україна". Киів.) 

Нn В І .1 НІ, ЖОВТЕН'h, 1964 



З МІСЦЕВОГО ЖИТТ.R 

ГОЛОВА БИК. ОРГАНУ УНР-ади 

В ТОРОНТІ 

Голова ВО УНРади іиж. Мниоnа Лівицький уже не 

раз бував у Канаді, а зокрема в Торонті. Цьоrо разу 

він був у Торонті довший "Іас, бо відси він вніздив з 

доповідами в інші міста Онтаріо. 

19 вересии він про"Іитав до-повідь (у Нар. Домі) на 
тему: "Перспективи українськоі визвольної політики", а 

28 вересии в тому ж Нар. Домі відбуласа зустрі"І rоnо
ви ВОрrаиу з rромадяист·вом. Ве"Іір зорrанізуваnо Пред

ставництво ВО УНРади в Канаді на 'ІОJІі з іиж. Є. Па

стернаком. 

Зали була ціnком внповнеиа представниками різних 

орrанізацііі та rромадJІиством. Зокрема було· "Іимаnо 

нашоrо духовенства: православні, католики, протестан

ти. Були також присутні майже всі редактори торокт

ських "ІаСОПИСів. 

Вечором керував інж. Пастернак. Привітав rости 

від усіх орrанізацій, що входsть до КУК, ronoвa відді

nу КУК д-р О. Бойко. Гість з Европи сказав змістовну 

nромову про прац10 й завдакив УНРади і про нашу 

визвоnьиу nолітику взаrаnі, уиикаІО"ІИ повторении сво

сі доповіді, що відбуnо1сs nівтора тижні перед цим. Ми

коnа Лівицький - політик з великим досвідом і добро10· 

шкоnо10, rариий промовець, тому цs сnравді вибрана 

публіка сnухала йоrо промову з цікавіст10 й присмиіст10. 

По доnовіді відбулоса обrовореиив, а потім закJІІО"І· 

не слово доповіда"Іа, яке також позиачиnосв оптиміз

мом, змістовиіст10 й куnьтуро10 мови. 

Чай і тісте"Іиа дn11 nубліки nодаваnн дів'Іата з 

ОДУМу та МУНу, вкими керувала nані Є. Пастернак. 

Вечір пройшов nриємно й весело. 

Шановний rість зробив на nриввиих дуже ):(Обре 

вра•еинв і можна заnевнити, що він завжди буде ба

жаним rостем канадських українців. 

ТАБІР ЮНОГО ОДУМ-у В ТОРОНТІ 

Цьоrо літа (від 9 по 21 серпнв) відбулоса літне та

боруваииа Юноrо ОДУМу Канади. Це був друrий з 

черrи nітній табір цієї молодої ще о·рrаиізаціі. Цьоrо 

року кількість дітей збільшилась до 95. Табір орrаиізу

ваnа Головна Виховна Рада Юиоrо ОДУМу й Головна 

Управа ОДУМу Канади і відбувсв він на фармі "Киів". 

З уваrи на Шевченківський рік табір названо "Ка

нів". Усі шатра, а також і кімнати, у вких мешкаnи 

найменші діти, маnи шев"Іеиківські назви: "Гайдамаки", 

"Кириnівка", "Піnеі" і т. д. З дітьми відбуто бесіди на 

тему назви табору і окремих шатер, що збільшило іх 

знании про Шевченка і про Украіну взаrаnі. 

У таборі бу nи діти з Торокт а, Ош ави, Покдону, 

Гамільтону і '1 америкаиськоrо міста Баффало. Треба 

відзначити, що цьоrо року табором більше цікавилось 

rромадвиство, ніж мииуnоrо. Табір стало відвідували 

"Іnеии Гол. Вих. Ради (М. Валер, П. Воnиивк, Є. та в. 

Пітвіиови, А. Ліщина, Г. Романенко, Т. Хохітва), батьки 

дітей, ronoвa Шк. Ради Сх. Канади проф. В. Іваиис, 

Комендантом табору був іиж. П. Родак (ronoвa Гол. 

духосеиство на 'IOni з архксn~Іскоnом Михаїлом тощо. 

Вих. Ради Юиоrо ОДУМу Канади), буи"Іужиі: Леоиід 

Руденко, Марів Бойко, Oner ПітвіІІов та Ona Баран. 
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Виховники: Віктор Педеиио, Гаnина Білоус, Віктор 

Духиай, Петро Артишук, Ганна В'10неико, Тамара Кузь

мич, Ран Лисенко. Ручними роботами керував Л. Ру

денко. До речі, діти виввили чималі усnіхи у nіпnенні 

з rіпсу та в плетінні з лози. 

На закіичеииs табору відбулнен сnортові змаrаиив, 

у т. "'HCni й футбольні змаrаинв з доростом сnорт. т-ва 
"Україна", акі закін"Іиnись проrр010 каиів"Іаи у користь 

rостей (1 :0). 
На закіичеииа таборуванна за кращу поведіику і 

успіхи, а також за стаnе вживанна украіисьвоі мови ви

дано иаrороди (книжки, статуєтин Тараса Вев'Іеика то

що). Табір може бути зразком nорвдку й дисциnnіии, 

ика утримувалась . виховаииsм, а не каральними засо

бами. 

На фоті: Високопреосвsщеиий архиеnискоn Михаїл 

серед учасників табору перед таборово10 брамоtо. 

НОВИИ ЛІДЕР ЛІБЕРАЛЬНО-У ПАРТІУ 

ОНТАРІО 

17, 18 й 19 вересиs в 
Торонті відбулась кок

венців Ліберальної Пар 

тії Онтаріо, на &КІВ 

лідером партії обрано 

39-літньоrо ЕндрІО Том-

nсоиа, ім'в sкoro не 

раз зrадуваnось . на 

сторінках нашоrо жур

каnу. Е. Томnсон ne
peмir своrо противин

ка (недавньоrо редан· 

тора .щоденника "То

ронто· Дейлі Стар") 

Чарлза Теплетока 212 
rоnосами (772 проти 

540). Усіх кандидатів 

:на nідера бу nо 7, але 

пісnи першоrо rоnосу

ванни іх nишилось ли

ше два. 

ЕндрІО Томпсон народиаси в Ірландії і прибув до 

Канади 15-nітиім хnопцем. Освіту здобув в універси

тетах Кінrстону і Ваикуверу, де одержав званнв "Мас

тер оф Сошіаn Ворк" і прац10вав в урвді пр. Бр. Ко

люмбії на посаді фахівци по реабілітації зJІО'ІНИців. 

Пізніше був nектором у Маиітобському університеті, де, 
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до речі, nочав був вив'Іати українську мову у nроф . 
.R. Рудницькоrо. У 1951 р. nереходить на nрац10 у фе

деральний урsд Канади, де був зв'азковим міністерства 

Іміrрації та Громадниства на західи10 Канаду, а nотім 

на Онтаріо. З 1958 р. він був сnеціаnьним асистенто·м 

nідера Ліб. Партії (теnерішньоrо nрем'єра Канади) Л. 
Б. Пірсона у сnраві етнічних rpyn Канади. 

ЕндрІО Томnсон добре обізнаний з етні'Іинми rру

nамн Канади, одружений з новоnрнбуnою естонкою 

(до"Іка коnншньоrо nocna до nарnаменту Естонії n. Рііс

нн). Це ще біnьше дono·мorno йому обізнатись з жнттвм 

новоnрнбуnнх rромадвн Канади. Е. Томnсон - 'Іnен про· 

вінційноrо nарnаменту Онтаріо від 1959 р. Він, хо'І і мо

лодий, ane досвідчений vже nоnітк"Іннй дів"І, n10днна 

'Іесна, дуже nроста в nоведінці, всім достуnна, що свід

'ІНТЬ про йоrо внеоку культуру й добре вихованка. Він 

утримує добрі nрнsтеnьські взаємини з баrатьма укра

інцsмн. 

Ліберальна nартів вже ось 21 рік не може nрийти 

до вnади в Онтаріо. ЕндрІо Томnсон nоставив на кон

венції nитаннв про зміну nоnітн'Іноі nnsтформн nартії. 

Він вважає, що nоnітн'Іна nартік не може бути засобом 

дns освrненнs вnади дns nевних осіб, а інструментом, 

за доnомоrо10 якоrо народ змаrаєтьси за кращий rро

мадськнй nад. З цим він nepeмir на конвенції, з цим 

racnoм він хоче вестн nібераnів у майбутніх виборах. 

Ліберали йому вірять. Етнічні rpynи Онтаріо, вкі є на

ціонаnьнимн меншинами в nровінції, з йоrо вибору ду

же вдово·nені, бо в особі ЕндрІО Томnсона вони ма10ть 

nевноrо й вірноrо друrа, sкий стоіть на засаді, що в 

розбудові держави всі n10дн мусить бути вільними й 

рівними nартнерами. 

ВЕЧІР «НОВИХ ДНІВ» В ОТТАВІ 

3-ro жовтки відбувсs ве'Іір "Нових Днів" в Оттаві. 

Ве"Іір відбувса в новозоудованііі заnі nравосnавної цер

квн (1000 Байрон стр.), nроєкта вкоі наші "ІНТа'Іі маnи 

змоrу отnвнутн на nершій сторінці обкnадннки n:ютне

воrо 'Інсnа 11ашоrо журналу. 

Цей ве'Іір був дns баrатьох несnодіванко10. Ініців

тором йоrо був Р. Васнnенко, дуже noмornн йому в 

орrанізаціі ве'Іора д. Кнсnнцs, Б. Миrаnь, С. Яворський 

та інші наші "ІНТа'Іі. Скnадавен вечір з двох частин: 

доnовідІt д. Кислиці про 15-nіттв видавництва "Нові Дні", 

заnитанна 'ІНТа"Іів, відnо·вІдІ редактора, обrовореннs 

журкаnу тощо і з концертовоі 'Іастннн: діти Ліда Васн

nенко та Наталка Мнrаnь nродекnвмуваnи по одному 

віршкит з "Сонsшннка", Дмитро Романик nро"Іитав оnо

віданнs П. Воnннsка "Мати", ние буnо вндрукуване ще 

в nершому 'Інсnі "Нових Днів", Віра Василенко nро"ІН· 

таnа пару nоезій Михайла Ситника, а на закін'Іеннв Р. 

Васнnенко nро"Інтав монтаж з nоеми М. Рнnьськоrо 

"Марина". 

Поскільки ве'Іір був nрнсвs"Іеннй "Н. Днам", то мені 

не nн'Інть щосІt rоворнтн навіть про виконавців йоrо. 

Скажу nише, що· в не мав найменшої nотреби червоні

тн за щось - щонайменше все буnо в нормі і мені не 

nишаєт•с• ні"Іоrо, крім найщиріше nодакувати всім ви· 

конавцвм. 

Особnиво двку10 Дмитрові Варnамови"Іеві Кислиці 

- він мене справді виру'Іив з біди. .R на тому ве'Іорі 

приrадав собі nодібний ве'Іір "Нових Днів" у Чікаrо, 

акий відбувсв 8 'ІН 9 років тому. Там мені сказали: 
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rовори про "Нові Дні" і все! Ото буnа зада'Іа! Призна

юсь, що мені nerшe ко·втнути, виба'Іайте за вираз, жи

ву жабу, ніж "ізректи" собі "оду похвалу". Думав в, 

думав, і вирішив: ма10 перед собою своіх найдорОЖ'ІИХ 

і найрозумніших у світі "ІИТа'Іів, то в ім скажу, що в 

"Нових Днsх" поrане, бо, мабуть, не всі вони зна10т1t 

це і думають, що в "Н. Днsх" хиб нема... Ото в й ПО· 

чав rоворнтн. ПрнзнаJСсь, що за пів rодннн з "Нових 

Днів" nншиnась тіnьки мокра пnвма, бо - А&Кувати Бо

rові! - критикувати s, здаєтьса, вмію ... 
Орrанізатори ве'Іора з тоrо буnи вкрай невдоволені, 

заавили мені, що "з наших східнаків иі'Іоrо nутвщоrо 

не вийде, бо вони не вміють иавіт• nоказати те, що 

вже добре зробили", npиcsranиcь, що біnьше мене в 

Чікаrо не запросить, бо s відірву довіру до "Нових 

Днів" раз і назавжди ... 
В Оттаві R не мав наrоди критикувати "Нові Дні", 

бо Д. Кислиця досить об'єктивно, обrруитоваио й соnід· 

но rоворив про все ca!'rl. Говорив він rодииу й 10 хви
лин. Зробив ціnий рвд завваr, побажаиІt. 

Чи s задоволений обrовореинвм журналу? Ні, бо, 

на жаnь, ніхто не критикував, иівкоі оnозиції не буnо, 

хоч у заnі буnа майже :ccs провідна інтеnіrенціs Оттави 
- nюди з різних обnа.:тей Україин, з обох наших цер

ков і з різних партій. Разом буnо коnо 80 осіб, а ви на 

Оттаву, де vкраїнців маnо, ТО це дуже добре. Призна· 

юсь, що а сподівався мати там не біnьше 25-30 осіб 

публіки. Правда, приїхало ще трьо·х наших 'ІИТа'Іів аж 

із Монтреаnю, 'ІИМ cnpз:rsдi зробили мені вели'Іезиу при· 

ємність. 

Що дав цей вечір ,uлsr журналу? З десsток нових 

передплатників. Кажете, мало? Ні, дуже баrато, бо це 

"Jбільшнло кількість передnлатників в Оттаві на вкнх 

50% . .Я:к це станетьса по всіх містах Канади і США, 

то "Но·ві Дні" стоатнмуть, ак мур! Вір10, що це не все: 

в Оттаві ще створать комітет дnа доnомоrи "Новим 

Днам" і кіnька передплатників ще додастьсв напевно. 

Такий комітет :котілн створити вже на цьому ве'Іорі, 

ane це не було підrотовлене, тому й відкладено. 
Оттава rарне місто, rарні л10ди в ньому. Прийма

ли нас там з п. Романиком дуже щиро· й тenno. За це 

щира дяка nсім віц нас обох. Зокрема хо'Іу відзиа'ІИ· 

ти, що православна rромада Успіииа Пресв. Боrородиці 

в столиці Канади на чолі з о. В. Сеиишииим та rоло

вою rромади п. А. Лазаровичем поставилась до "Но

вих Днів" найкраще і найnрихильніше. Серде"Іно ди· 

кую всій rромаді і вважа10 себе іі боржником. П. ВОЛ. 

УВАГА 

Особи, котрі данніше передплатили «Літера
турознавство» А. ІОриняка, а в міжчасі змінили 
місце мешкання, ласкаві бу дуть подати мені свої 
нові адреси. З техн.-видавн. причин «Літера
турознавство» виходитиме окремими бипуска
ми-брошурами, що їх розсилатиметься в пер"" 
шv чергу давнім передплатникам. 

Повідомлення про зміну адреси (також за
мовлення і гроші - якби хтось хотів набути 
перший випуск: «Творчі компоненти літера
турного творv» - ціна 75 цен., від автора 

nезпосередньо) надсилати на адресу: 
А. Yпryniak, 2033 W. Le Moyne St. 

Chicago 22, 111., U.S.A. 
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До всіх 
• 

читачІв 

Через пару місяців «Нові Дні» відзначати
муть своє 15-ліття. Час існування журналу, як 
на еміrраційні умови, досить поважний. Не 
багато журналів досяг ли його. 

Треба відзначити, що «Нові Дні» виходять 
ось уже 15-ий рік без єдиної перерви, реrуляр

но. Крім того, журнал видає не організація й 
не гурт людей, а одна людина. Правда, маємо 
ще пару журналів, що їх видають, окремі осо
би, але ті журнали з місячників уже стали дво
місячниками і навіть тримісячниками, виходять 
з великими перебоями і стають усе тоншими й 
тоншими. 

Реrулярність виходу «Нових Днів» і їх 
живучість треба завдячувати не лише працьо

витості, впертості та послідовності їх редак
тора й видавця Петра Волиняка, а також і під
тримці журналу від співробітників та читачів. 
А це є доказом того, що «Нові Дні» - журнал 
потрібний, корисний, що він виконує певну гро

мадську функцію, бо є люди, які ним доро
жать, помагають йому. 

Додатнім є факт, що «Нові Дні» видає не 
організація, а одна особа. Це дає змогу редак
торові діяти відважно, не оглядаючись на пев
них осіб, не чекаючи на вказівки якихось звер
хників. Це також дає йому змогу залучити до 
співпраці людей з різними політичними погля
дами тощо. 

Крім журналу, в-во «Нові Дні» видало -
й видає далі - цілий ряд шкільних підручни
ків, деякі з них уже кількома виданнями. Ви
дало також і кілька інших праць, зокрема «Ува
ги до сучасної української літературної мови» 

Олени Курило (вилучена й заборонена в Укра
їні ще й досі), «Щоденника» А. Любченка та 
ряд інших видань. 

Така діяльність заслуговує на увагу й до
помогу, хоч видавець ніколи і-і ні від кого не 
вимагав і не просив. Тепер у Торонті створив
ся Комітет Допомоги «Новим Дням» у складі: 
Микола Валер - голова, Іра Романик - сек
ретарка, Микола Підлісний, Андрій Ліщина та 
Іван Олексюк - члени. 

Усе це люди, які керуються лише одним: 
помогти журналові. Вони роблять це, не керу
вавшись ніякими «директивами» організацій. 
Тому ми рекомендуємо всім читачам «Нових 
Днів» поставитись до них з довірою і помогти 
їм приєднати нових передплатників, роздобути 
оголошення до журналу і взагалі поширити йо-

ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 
Кожен річник окремо, гарна nолотняна оnрава із 

золотим тисненням, разом 432 сторінки друку. 

Uіна за річник .... 5.00 
-----------·---------------

НО В 1 ,7 111, ;F.'ORTEI/h, 1%1 

н д . '' ,, ОВИХ ВІВ 

го матеріяльну базу. Не забувайте, що приєд
навши нового передплатника, Ви не тільки по
можете журналові, а зробите добру справу лю
дині, якій порадите читати добрий журнал. 

Сподіваємось, що наш заклик матиме пов
ну підтримку всіх читачів «Нових Днів». 

В. Волков, Філаделфія, CLIJA; О. Гай-Голов-
1\О, Вінніпе1·, Канада; А. Галан, Рочестер, США; 
Д. Гуменна, Н1~ю-йорк. США; М. Дербуш, Мін
неаполіс, США; Д. Завсртайло, Чікаrо, США; 
Б. Зорич, Торонто, Канад-а; В. Іванис, Торонто, 
Канада; Л. Івченко, США; Д. Кислиця, Оттава, 
Канада; Г. К11тастий, Чікаrо, США; О. Коновал~ 
Чіка1·о, США; П. Маляр, Детройт, США; М. 
Менжега, Міннеаполіс, США; Ю. Мовчан, Ма
кедонія. lllJЛ; Д. НиколенІ{t), Роксбу ри, США; 
І. Розгін. Цснтrалія, США; л•итр. прот. о. П. Са
І'лецh, Ніягара Фаллс. Канада; В. Сварог, Мон
тсреі"і, США; В. Скорупський, Торонто, Канада; 
прот. о. В. Слюзар, МонтреаЛІ~, Канада; Д. Со
Jювей. Сан По.'І, США; М. Степаненко, Сомер
сет, США; К. Теличко, Едмонтон, Канада; М. 
Химич, Філаделфія, США; В. Чапленко, Нью
йорк, США. 

ЩО І ЯК МИ ДУМАЄМО ЗРОБИТИ? 

Перш усього треба сказати, хто ми такі. 
Звичайні довголітні читачі «Нових Днів», що 
добре знаємо журнал і його редактора. Бачимо 
і знаємо, що він робить сам просто таки непо
сильну працю. Думаємо, що та його праця ко
рисна. Давно ладились допомогти йому трохи 
більше, ніж ми це робили досі. Зійшлися. Пора
ди.гшсь і вирішили створити комітет, про який 
була мова вище. Ніхто нам не заважав, бо ми 
це робимо самі, а не за якимсь наказом чи до
рученням. МалІІ троХІІ плопоту з n. Волиняком, 
який не дуже то такі справи любить, і не дуже 
в них вірить ... Але погодився якось ... 

Ми зІ:Зернулися також до визначніших на
ших громадян, до людей, щп багато чим прислу

жились «Новим Дням», щоб впни своїм автори
тетом підтримали наш почин. Як бачите, вони, 
-- спасибі їм! - не відмовились нас підтримати. 

lll.o хочемо зробити? 
І. Здобути хоч J(ілька сот нових передплат

ників; 

2. Здобути трохи оголошень; 
З. Зібрати трохи грошей на підтримку жур

наJІу; 

4. Допомогти позбирати борги за журнал 
та книжки, яких, як ми тепер довідались, є чи
мало. 

Чн ми - п'ятеро ж нас тільки! - зможемо 
це ІКс зробити самі? Ні, ми того самі не зро
бимо. То.'\\У просимо всіх читачів журналу по
могти нам. Для цього треба створити місцеві 
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комітети всюди, де є читачі «Нових Днів». По
в'яжіться з нами - ми вишлемо Вам і збіркові 
листи, і квитарі, може щось порадимо, поможе

мо. Якби десь хотіли зробити вечір «Нових Днів», 
то зверніться до нас: постараємось намовити 

редактора Волиняка, щоб він поїхав у ту чи ін-· 
шу місцевість, бо він обіцяв нам, що буде ра
хуватись з кожною нашою порадою. 

Агітувати за «Нові Дні» ми не збираємося, 
бо говоримо ж це до читачів нашого журналу, 

які знають йому ціну так само, як і ми, бо так, 
як і ми, читають його. Ми певні, що лише на 
американському континенті знайдеться пара сот 
людей, які візьмуться допомогти «Новим Дням» 
з нагоди їх 15-річчя. А це значить, що ми лег
ко приєднаємо 500-600 нових передплатників, 
знайдемо трохи оголошень, зберемо деякі (бо
дай більші!) борги, щось зберемо на пресовий 
фонд. У ее це може дати добрих пару тисяч до-

лярів, яких - ми за це ручимо! - наш редак
тор таtш не змарнує, а використає по-господар

ському на розбудову нашого журналу чи на ви

дання якоїсь книжки. 

Як ми це зробимо, то тоді зможемо поста
вити деякі вимоги й п. Волинякові: збільшити, на
приІ{лад, об'єм журналу хоч на яких 8 сторінок 
чи щось подібне. 

Ми справу почали. Хто хоче приєднатися 

до нас, то ми вітаємо його як будівничого «Но
них Днів». 

Комітет для допомоги «Новим Дням»: 
.\'\икола Валер - голова, Іра Романик 

секретарка, Андрій Ліщина, Іван Олексюк, Ми
tюла Підлісний - члени. 

Наша адреса: 

М. \Yaler 
187 Yarmouпth Rd. 
Toronto 4, Ont., Canada 

···>·~>•<~·<С··· 

Докія ГУМЕННА 

Родинний альбом 
Прадовження 

Земля-Мати. Людська мати з дитиною в асо
ціяції із сонцем-дитиною, їі nородженням. 

Хлібне зело, що стало надійним і головним 
ресурсом тодування, ~ образі дівчини-жінІИІ, що 
дає себе в жертву, а з неї виростає годувальне зело. 

Сонце і його nочаткове усвідомлення в сезо
навих мандрівн.ах та зв'язана ·з цим Rоляда. 

Скотарство, усвідомлення чоловічого nринци
nу, культ фаллоса. Сенсуалізм, як культовий релJt
гійний чинник у магії nлодючости. Священна про-· 
ституція у храмах Астарти, ваRхічні містерії у Гре
ції, ваRхічшtй елемент в українському весілm .. : \ 

Розділення тотемної ідеї божества на тварину 
жертву і невпдний дух. До цього часу божество 
уявлялося конR.ретно: 'Ш ВелиR<'# 1\..fати в образі ко
рови, чи «дивоє звір'с», Великий Брат Олень. Аж 
ось коли стався розрив між тваринним і людсьR.им 

видом у уяві .т1юдини. Божество - невидний дух. 
Бог-nатріярх, бог грому ясного неба й блис

кавки, бог nогоди й бурі, могутній творець життя, 
єдиний головний бог, патріярх і над меншими бо;.. 
гами, але вже всі вони - людсьR.ого вигля,ц'у. 

Бог невидний, Єдиний Творець Всесвіту. 
Еволюція ідеї Бога nривела людину до вели,.. 

ких релігій, але усі вони походять із ·тотемної R.Qf-
лиски. Творилась монотеїстична ідея в часи nат
ріярхату, тому на ній великою мірою nозначилась 

nатріярхальне уявлення божества, - як сивоборо
дого nатріярха Саваофа, що сидить у хмарах из 
золотому царському троні. 

Але от ідеї християнства. ідеї добра й любо
ви, nроросли із неолітичної матріярхальної основи. 

Галілея була хліборобська nровінція. 'Ось довідка 
із енциклопедії; ;«Галілея - стародавня nровінція 
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в півні'Чні:й частині Палестини. В епоху розселен· 
ня колін Ізраїля була зайнята Ізраїлем, але неміц· 
но. і вже в епоху Царів П захоnили й колонізува
ли фінікіяни з Тіру та арамеї. Тоді й затвердилась 
за нею назва (;аНІ Haggoim «округа чужих наро
дів». або Haggalii - звідси ім'я Галілея. Не іу
дейською була Галілея ,11;0 11-го століття до Р. Х., 
лише в JОб-105 poRax доР. Х., Rоли Галілея була 
nриєднана до Іудеї, знову там nочалася іудаїзащ\я. 
Галілея набрала особливого значення у nершому 
столітті по Р. Х .. як житниця Іудеї·. Христос', ЯR. 
відомо,; говорив арамейською мовоЮ і nочував себе 
в !єрусалимі чужим.»27 

З цієї довідки видно, що Галілея - хлібороб ... 
ська провінція, майже не оnанована R.очовими cR.o .. 
тарями під час завоювання Палестини. Автохтони 
там nлекали ·свої стародавні вірування, там ніколи 

не переставали любити Царицю Небесну, матір ів 
дитиною на руках, що була неолітичним хлібороб
сьR.им божество:о.~ та символізувала любов і доброту. 
У ее краще. взяте з nоnереднього розвитку етичних 
уявлень материнського роду, зосередилось у образі 
сина цієї матері ~ дитиною. Христос же і є той 
зразон., на nочатку нового етаnу біографії людини 
даний. що на нього треба в:юруватися, щоб не ді
йти до сліпої бездороги nоnередніх рас. Вчення 
своє Христос зафіксував у nритчах у дусі свого 
часу. але вони ще й досі не: розшифровані цілRом. 

Як це любити своїх ворогів? НавnаRи, ми мо
лимось. щоб Бог поміг на\І вигубити їх, забуваю
чи, що молимось ми не до nлемінного «тільR.и на

шого» бога, а до універсального Бога, що добрий 
до наших ворогів так са~ю. як і до нас. У всіх же 
християнських арміях є церкви. куди йдуть моли-
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тися вояки, добрі християни, перед тим, як nідуть 
убивати других християн. 

Що це за царство небесне? Ми ж знаємо, що 
нілного неба нема, є атNІосфера, стратосфера. без~ 
nовітряний простір, є сонячна система, що входить 

малою точечкою у галяктику, а галяктюса с-а"-Ш 

•Входить точечиою у галяктику галяктик. Де ж 
царство небесне міститься. коли самого неба, ви
являється, нема? 

Як може стариі:f дід бути Богом, дідусь Сава ... 
оф із сивою бородою. коли старість неминуче має 
кінчитися смертю, а Бог - безсмертний? 

Само сонце, що без нього ми ~жодного дня 
не жили б і що має найбільше право бути нашим 
божеством, само сонце nерестало ним бути, коли 
побачили всі, що наше сонце - гномик серед ін:... 
ших сонць, звичайна плянета, загублена із своїми 
сателітами в темному й закуреному кутку галяк

тики Чумацький Шлях. Людина тепер навіть гор ... 
до вважає себе вищою істотою за сонце, бо вона 
має душу, а сонце - бездушна матерія ... 

Все~все потребує негайного переоформлення, 
бо старі nоняття вже застарілі й не діють. 

І всі відповіді на це є у Христових ідеях. 'Но~ 
ни не тільки не застарілі, а актуальні сьогодні, aR~ 

туальніші, ніж були дві тисячі років тому. У них 
аакладена протидія причинам, що ведуть у бездо
ріwжи, що звуться: себелюбстно, мстивість, зне
нависть, використання загального добра для осо~ 
бистих цілей ... Протилежність цьому - християн
сьні ідеі і вони - розвиток тотемістичної .. 

У ее таки - як це можна любити своїх воро.
гів? Ми не можемо. Це тому. що ми ще малі, тіль
ки велетень духом на це здібен. Але ж ми пряму
ємо до нього, до велетня духом. Інакше ж бо -
яке завдання нашої раси. людства? І ось що каже 
на це Христос: «Коли зерно nшеничне, впавши на 
землю, не вмре, то одно зостанеться. Коли· ж ум~ 
ре, то багато овочу приносить>> ( Иоан, 12). У 
цЬому - все. І це каже він якраз тоді. коли ми пе
реживаємо епоху надмірного себелюбетва та са
r..t:отнього індиві,rwалізму. Не біймось вмирати для 
чогось, що вважа,ємо великим і висоRим. Або, тро
хи буденнішими словами: не біймось утратити СВої 
вигоди, коли треба бути прин.циповими й сміливи~ 
ми, сказати в вічі правду. хоч це й на ШRОду нам 

самим ... Що ж, доводиться вчитися велиRого вмін
ня вмирати для проросту багатьох зерен на малих, 
щоденних дрібницях нашого побуту. 

І що це таRе Царство Боже? - удруге пита
ємо, бо ніхто сьогодні в жодній церRві не може 
цього вияснити. 

Воно є в кожній людині. - Rаже Христос. 
ДеяRі тепер називають його космічною свідомістю·. 
Це - відчуття себе не ізольованою істотою, а 
включеною у всесвіт. Ото ж те уміння прощати. 
ворога!\-~ нашим - ворота1 до космічної свідомости. 
Чи не цікавіше ЦЄ' за найбільші комфорти нашої 
високотехнічної епохи, що заради них людина му

сить щохвилинно кривити душею, любити найдуж
че себе. ліктями відnихати інших там, де пахне 
«благами», якщо не можtна перегризти горло? Світ 
відразу розширюється до безRонечности, людина 
виходить із тісної Rомірчини свого себелюбствіа у 
безмежні царини. Мати в собі всесвіт;~ - я в ньо-
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\ІІу, а він у мені, - буде звичайною свідомістю май
бутньої 'людини, а покищо з' являються раз на три 
тисячі років поодинокі провісншш дороги в. май ... 
б утн є. 

Старими дорогами вже нема Rуди йти. На 
щастя, у наш особлшю егоїстичний час людина ще 
не має стільки знань, щоб могти впливати. на Roc~ 
~ічну рівновагу, і Rатастрофа не загрожує ще сьо
годні. Але ж і тупцюватися на місці - не вихід. У сі 
попередні дороги' людства заводять у сліпий Rут. 

Треба шукати нової, tбо людство в своїй еволюції 
не може спинитися. Цю дорогу nоRазав Христос 
- у пляні тотемістичної єдности всесвіту. Від нас 
на цій новій дорозі напочатку вимагається таR ма
ло: лише навчитися з'дисциплінувати своє особисте 
«я». Учімось ставити рівненькі палиtчRи у підготов
чій КЛЯСі. 

7. 
Якось так вийшло, що ми успадкували дер

жавний знак атлантшського царя Посейдона -
тризуб. Це зобов'язує. Треба ж знати, що разом 
із ним дісталося нам, яка місія лежить rreпep на 

нас. коли вже стали ми спадкоємцями символу по

передньої раси. 

Може й незаслуJІtено. Е. якби то ми були 
драпіжні загарбники, що хотіли б заглиманити 
увесь світ, от хоч би таRими бу ли, ЯR асирійсьЮ 
царі, що хвалилися: «Я, Сеннахе.ріб, зрівняв іЗ зе~. 
млею 29 міст і 820 сіл, забрав 208 тис·яч полоне
них, забрав і спалив Вавилон до тла. Чоловіки' й 
жінки, старі й малі лежали такими високими гора

ми на вулицях, що якби й хотів хто вrіRТИ, то не 
вибрався б перед ти~І. як місто було віддано вОІі
неві ... »~) 

А ми якісь усе биті, усе поневолені, усе при
ходять якісь іззовні, щоб підбити й зробити погно
єм. Чудова наша земля й усякий; до неї ласий. Усі 
ії люблять, а через те нам нема там місця Rращо
го. як злиденне. Здавалось би. давно в:же наш: нарід 
,мав би переваритися в шлунках сусідів та ти'х, що 
тafl нас «люблять». Одначе. ми уперто продопжує
\Ю тяглість свого самобутнього існування, із своїм;и 
добрими й слабкими рисами. Народи, що приходять 
підбити. втягаються в наш організм tамі, розчиня
ються й розпливаються. На очах історії так стало
ся із різними печенігами та половцями, що посідали 

весь південь У ираїни кілька століть підряд. а те
пер від них зосталися лише назви місцевостей. На
ша кволість стає нашою силою. 

Піддайність мирного хліборобсьRого народу, 
невміння відгризатися від номадів, широRа гостиfІ;.о 

ність усім, що прийшли з метою зробити нас ра
бами, - це. безперечно, кволість. ·Ми не встигає
r-,ю вистоятися, коли вже інша навала палить вог

нем, забирає у ясир, топче й виRорчов.у.є з Rope~ 
нем. Вино не встигло настоятися, як у нього уже 
підливається іншого rатунку. Починається новий 
hроцес переброджування, витворення нової одно
родное ти. Після болізного шоRу домішки народній 
організм мусить наново :перебудовуватися, заліко
вувати рани і ... неухильно реrенеруватися, запо

чатковувати новий ренесанс. Це наче б то без Rін
ця-краю, це - зміст нашої історії. 
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<<Я шкодую, що не належу 11.0 завойовницькw 
нації>-\, _, сказав був колись Г. Косинка і за це 
заплатив головою. у цих словах с гірка істина. м~ 
нездібні поневолювати інших .. Це тільки на шко
ду нам, бо саме тому інші хочуть поневолювати 
нас. Ця ідея. так несучасна для періоду варвар~ 
r.тва~імперіялізму. що ми переживаємо, вона rлибоко 
сидить у нас і всіляко маніфестується. Взяти хоча 
б козацьке гасло «без холопа, без пана». Оце не~ 
допускання, щоб вилонився з наших надр власнJІЙ 
пан, який збудував би палаци, А'юртеці й універси~ 
тети, і є причиною нашої кволости. Ця нездібніс"М> 
витворити з самих ~tебе сильну централістичну вла~ 
ду обертається проти народу, бо замість своїх мо~ 
нархів і палаців постають чужі, а ми опиня'ємося' 

під п'ятою загарбників. 
І це якось уживається із дивовижною здібні

стю українського народу. тисячоліттями перебува~ 
ючи під чужими окупаціями, не тратити органіч~ 

ного зв'язку порізаного на шматки тіла. Звичаєва 
і мовно від Кубані до Карпат ми один нарід. Це 
- інстин·кт дуже здорового живого тіла, що не 

дозволяє розділеним частинам розповзтися й аси~ 
мілюватися з чужим. І що знаменно: від Кубані до 
Карпат - це ж той обшир. який вважається коли~ 
скою, прабатьківщиною індоевропейських народів. 

А може це невююрінене бажання рівнос'Р.И :в 
свойому середовищі й небажання нападати на ін
ших та їх поневолювати, може це найздоровІша 

ідея. що їй судилос;~ пережити добу варварства? 
Може це і є та ідея, що веде в майбутнє? Може 
це тільки в часи варварства-імперіялізму вада? Ця 
ніби кволість, вона _, потенціяльна сила, що не 
дає розчинитися і зникнути. Ця скрита сила дрі~ 
має й жде. коли прийде час стати дієвою. 

День-у-день переконуємось ми, що сучасна 
епоха заплуталась, зайшла в один із тих глухих 
мішків бездоріжжя, у якому можна задихнутися, 
коли не буде пробитий шлях .до нових ідей. У за
гостреній формі світ переживає хворобу, що від 
неї загину ла попередня раса. ,Ціла половина земної 
кулі охоплена маразмом «клясової боротьби», гас~ 
ла зненависти, і загрожує заразити ще й другу по~ 

ловину. Ну. і що ж далі? 

Боротьба між народами вже переросла в без
глуздість, а війна стала анахронізмом. Нею нічого 
не розв'язується, тільки :Ще більше затягається не
розв'язні вузли. Людина з людиною навіть не бо
реться. бореться машина з машиною, а людина _, 
тільки жалюгідний додаток~обслугач тих жахли
вих маших, натискач rудзичRів. Кожен обслугач 
- маленька кузка, що не має найменшого бажан
ня когось убивати, вона лише боїться потвори~ма
шини. То ж як люди не хочуть·. _, що їх веде на 
ті смертоносні винаходи та на взаємовбивства? Я~tа 
ідея тут? І чи є взагалі якась ідея, що об·єднувала 
б усіх? 

Світ потребує ідеї. А бачимо: одна частина 
світу - вогнище знензвисти, обману й брехні. на~ 
сильства і рабської праці·, друга ж частина світу 
вдивилась у матеріяльні комфорти й для неї нічого 
іншого в світі більше не існує. Без плодатворчої 
;11еї молодь не знає, чого їй бажати. Одна частина 
іІде на гачок обману, а друга падає в обійми роз~ 
·~~узданости. Світ потреб~ ідеї. 
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ця ідея гармонії й рівноваги у стосунках між 
;-rародами-сусідами. ловага прав другого й неба
жання його визискувати. а одночасно певність. що 
й сусід не висмокче твоїх життьових сил, вона є. 

Це. власне. та ідея, що була причиною нашого по ... 
11еволення, бо це м и завжди віримо, що й другі 
наші сестри-нації інавколо такі ж шляхетні, а тим 

часом вони використовують нашу віру для обма~ 
ну. Але ця ідея може стати ідеєю всесвітньої кон
федерації, якщо всі партнери будуть чесні. Вона 
вже діє, бо навіть лише ідеєю бувши, вже є пер~ 
шим кроком до розрядження важкої атмосфери. 
Це ж навіТЬі не самопожертва, а лише маленьке 
піднесення над зоологічним взаємопожиранням. 

Недарма ж не кому іншому. а нам передав 
дід Посейдон свій СИ\-ІВОЛ _, тризуб. Він став сим~ 
волом тяглости еволюції людини, перерБаної й по~ 

рушеної надмірни'\1 р()з6урханням егоїстичних тен~ 
денцій ~в одній частині попередньої раси. Така дум
ка месіяністична. та що ж! Кожен ~арід і кожна 
людина мають цю місію _, вкласти свою частку 

в еволюцію всІЄІ людської раси. Нам доводиться 
вирізьблювати ідею. народжену в тотемізмі, випле
кану в ~атеринських хліборобських родах, вино~ 
шувати її в умовах тугих. важких і періодично ка ... 
тівських. - але українс!,j{ИЙ нарід триває, не роз

пливається. бо він для того існує. щоб показаrn 
реальність такої ідеї. 

Цивілізація нашої раси тільки на старті і ми 
багато не втратили. Іlоnередні досяги людства ~~ 
зникли безслідно, а відклалися в генах. Наша зем
ля вже доконала одне завдання: викохала зародRИ 

народів. що розійшлися на схід і на захід та впкві

тували східню духовість і західню техніку. Іlоро
билися невпізнаними й чужими, тільки ще невидні 
нитки мовної колишньої єдности й незрозумілі за~ 

бобоюr, звичаї. рештки й уламки колишніх вірува}Й) 
в·яжуть ці. тепер зовсім різні народи. 

І всі Еони - наші родичі. Одні - предки, дру~ 
гі - брати. свати. Спільного предка маємо одно
го: попередню расу. Крайня східня гілка, Індія, 
витворяла філософію, за якою все, що ми бачимо. 
чуємо. дотикаємо, усвідомлюємо через свої органи 

чуття. уся природа --- усе це лише гра сил Майї, 
великої Ілюзії. У ее це лише зміна ії форми, що за 
ними ховається справжня реальність. А слізнати 
справжню реальність можна лише через з • єднання 
з безконечним Універсумом засобами не сенсорни
ми. а позасенсорними. Бо дані нам органи чуття 
обмежені. Навіть і інтелект не може спізнати, бо 
він сприймає лише наближено, ззовні. «Які сили іс~ 
нують в Універсумі. ·- каже ця філософія, _, во
ни існують і в тобі в ллтентному стані». Треба ur:и
ше їх розвивати. вправляти... Отже, у кожній лю ... 
дині є здібності позасенсорні _, ясновидіння. теле
патія, левітації, лікування на відстані думкою, nе

ретворення одної речовини в другу і багато-багато 
jнших чуд. Перші двері до цієї незнаної заходові 
царини _, інтуїція. Людина, що утотожнила се.бе 
із справжньою реальністю, _, каже індійська фі~ 

лософія. - та розви~ула в собі позасенсорні здіб
ності. уже нсхтус дарами Майї (себто матеріяль
ної природи. навіть з П удосконаленими заходом 

комфортами), а розкошує духовими багатствами 
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реального знання. звичайно тут нема місця на~ 
сильству. 

На думку заходу, це місrика. Але це саме 
те, чого так бракує сучасній західній людині. Не 
побуту вдосконалення. а вирізьблення своєї влас
ної душі. 

Західня думка. що в їі орбіті й ми. пішла шля~ 
~ом логічно-раціонального мислення. з погордою 

відкинувши науку магії чи. іншими слвами, май

стерність володіння силою тонRих невидних зви~ 
чайному оRові вібрацій. Врешті. доходить 'до тих са
мих результатів. тільки за допомогою грубших за.
собів - речей, машин. Але наша цивілізація не
кастова/ знання не належить лише малій купці жер-

ців-інтелектуалів. Кожна дитина знає про елек~ 
триRу, і ЯR виглядає сонячна система. і який атом 
вона у галяRтиці. Простори перестали грати ролю, 
їх переVІагає машина. Зборюючи недомагання, що 
від них загинули старіші раси, наша переходить їх. 

як дитячі хвороби. і від них не гине. Але в нас є 
свої. нові загрози. 

Якщо звір у тяжRій, довгій еволюції став лю~ 
диною, пройшовши ШRолу тотемізму і в цій ШRолі 

здобувши мову, уміння мислитИ', мислею творити. 
то виникає логічне питання: а що ж витвориться 

з людини? Про це мислителі давно вже думають. 
ба навіть придумали термін: надлюдина. 

Але це вже виходить за межі нашого родинно
го альбому. 

Нью~FІорк 
1960-1963. 
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ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОІ ГРАМОТИ 

Приватні лекції рисунку, малярства та компо

зиції для осіб різиого віку дає Петро Маг деико 
в Торонті. 
Зацікавлених проситься телефонувати на 

УКРАІНЦІ ПО МІСТАХ КАНАДИ 

(За перелисом 1961 року) 

LE 5-8545 

Міста: Кількість 
українців: 

1. Брентфорд, Онт. - - - - - - 1,276 
2. Калrари, Алта. - - - - - - 8,033 
З. Едмонтон, Алта. - - - - - - З8,165 
4. Форт Вілліям, Онт. ·- - - - fi,926 
5. Гвелф, Онт. - - - - - - 322 
б. Галіфакс, НС. - - - - - 432 
7. Гемилтон, Онт. - - - - - 10,931 
8. Кінгстон, Онт. - - - - - 317 
9. Кіченер, Онт.------- 2,163 

10. Летбрідж, Алта. - - - - - - 1,358 
11. Лондон, Онт. ------- 1,834 
12. Монтреал, Кв. - - - - - - 14,519 
1 З. Мусджо, Саск. - - - - - - 1 ,797 
14. Оттава, Онт. ------- 2,985 
15. Ошава, Онт. - - - - - - - 3,626 
16. Порт Артур, Онт. - - - - 3,410 
17. Ріджайна, Саск. - - - - - 5,741 
18. Ст. Кетерінс, Онт. - - - - 3,816 
19. Сарнія, Онт. - - - - - - 986 
20. Саскатун, Саск. - - - - - 9,072 
21. СС.Марі, Онт. - - - - - 1,240 
22. Судбури, Онт. - - - - - 4,942 
2З. Сидней, НС. - - - - - - 579 
24. Торонто, Онт. - - - - - - 46,650 
25. Ванкувер, БК. - - - - - 18,712 
26. Вікторія, БК. - - - - - - - t ,509 
27. Веланд, Онт. - - - - - - 1,693 
28. Виндсор, Онт. 5,508 
29. Вінніпег, Ман. - - - 53,978 

Роман Метельський 

БОМ 

Піднеслися доми під хмари 
В новім барвистім місті світу, 
І не було ще видно літа, 
А він вже спить на тротуарі. 

Мов заколисаний піснями, 
Простягся на холоднім бруку, -

нn н 1 1 н 1. жпвтr.нт.. 1.%.J 

Під голову поклавши руку, -
Предивними впивався снами. 

Жалючий вітровій надворі, 
З високих хмар летять сніжини, 
А він без ліжка, без перини, 
Лиш пару з уст пускає вгору. 

На мерклій вулиці сторінці, 
Наповненій ущерть юрбою -
його незграбною ногою 
Минають всі, мов пса в бабинці. 

А він у радості чи горі, 
Глумливого не чує шуму, 
Запав у незглибленну думу, 
У ній втопивсь, неначе в морі. 

Одну чуттєву мав тривогу, 
В його вона тремтіла сл усі: 
Це був rальон зі шнуром в усі, 
Яким вино прип'яв за ногу. 

Навколо грізні хмародери, -
Для нього замалі то хати, -
Не сила все те відгадати, 
Куди ведуть його химери. 

Він напевно знав свій стан духовий: 
Хоч у подертому законі 
За це він може й без іроній 
Відповідати, - й був готовий. 

Лиш я не смів питати в нього 
Про стан духово-недоречний, 
Щоб не прокинувсь він сердешний, 
Не просторікував усього. 

Щоб не розказував про моду, 
Про модне зглиблення Єrови, 
Яке зродило бомське слово 
Для модних вибранців народу. 

Це слово нинішнього віку, 
Породжене з усіх символік, 
Стягає всіх з старих престолів, 
lЦofi вік скінчити чоловіку. 

З ВЕЧОРІВ "КОЗУБА" 

ВИСТУП ПИСЬМЕННИКА О. r Ай-rОЛОВКА 

"Козуб" відкрив свій новий сезон доnовідд10 0. ru
ronoвкa, що nрибув з Віиніnеrу. Йоrо доnовідь маnа 
кілька цікавих думок. 

1. ЕміrраціІІ ще не створила визиа"Іиих творів, на 

акі ми моrnи б рівиатисв. 

2. Українські nітератори емі.rраціі nнwнnн УкраІну 

не дnа тоrо, щоб тут доробитиса маєтків і анrідно •и

ти, бо баrато з нас моrnн до6ре JКНТН і а УкраІні, •к

бн доrод•апн впаді. Нам треба скористати з aoni дум
ки і слова, щоб зробити те, •oro наші коnеrн не мо•уть 
зробити в Украіні. І тільки no цьому нас оцінить іс

торіІІ. 

3. Неnравда, що nисьменник не може дати веnнкнх 

творів на чужині. Цілий рад nрнкnадів зі саітовоrо 

nисьменства стверджує це (доnовіда'І nepeni'lyc ці nрн

кnади). 

ЗІ 



4. Амернк. континент з ~вома-трьома мільйонамн 

українців (це ціnа маnа ~ержава!) ~авав нам веnнкі 

можливості, ane вони змарновані, бо тут rрома~а no
~ineнa на "~омівківців", ~кі ба'Іать nише свою "~омів· 

ку", і ~оробкевн"Іів, акі ~нктують свою воnю. 

5. У nоезії на еміrраціі ~і є ~ва nрнмітнвн: а) роз

nоnітикований nримітна, що заnиває ~омівківсьиі rазе

тн віршнnнщамн з nримітивною мовою й формою, 

6) ~руrнй nримітна, що заховавса за заумність і внnаро

вує з своєї "nоезії" затхnі виnари. З ornя~y на nорожие

'ІУ й nовну без~умність цієї "nоезії" вона ні на коrо не 

виnиває, ane час, місце й кошти nожирає, о~но'Іасно 

о6~ур1010'Ін rрома~янство, що ми таки "щось маємо". 

6. Критика майже не існує, 6о вона зво~нться ~о 

взаємоnохваn. Л10~н, які вмі10ть мнсnнтн, етаnи збоку 

і іх місце зайняли "цомівківці". Насnі~ком цьоrо, на

nрнкnа~, в анrnомовній антоnоrіі українськоі nоезії, вку 

вн~аnн в Кана~і, нема сnравжніх nоетів, ак Іван Баrри

ннй 'ІН Мих. Ситник, а є ті, що стояnн бnнж'Іе ~ухом 

~о самих ~омівківців. 

Bзarani ~оnові~ь буnа '3МістоЕна, ві~важна. На жаn~>, 

~нскусіJО скерували на особисті nорахунки бнзнесменів 

з nисьменниками, тому вона стаnа безnре~метнОtО і 

фактн"Іно знкщиnа цікавий вечір. А шко~а, бо ~оnові~ь 

була варта rnнбшоrо й соnі~нішоrо обrовореюrи. 

Публіки икнх сто осіб. Ве'Іір ві~бувсв в заnі кате~

рн св. Воnо~нмнра. 

Ве"Іір nам'втн М. РИЛЬСЬКОГО ві~бувсв в тій же 

заnі 2 жовтив. Доnові~ь "Рильський офіційний і Рнnь

ськнй сnравжній" nро"Інтав Б. Оnексан~рів. Поезії М. 

Рнnьськоrо і про Рнnьськоrо nроqнтаnн Зіна Пруса'Іен

ко та д. Романки. Сцену rарно оформив маnяр П. Маr

~енко. 

Пу6nікн nона~ 50 осіб. 

НАШЕ ЛИСТУВАННИ 

Веnьмншановннй Петре Кузьмовн"ІуІ 

.R ~авній nере~пnатннк і . уважний 'ІНТа'І наших 

"Нових Днів". Журкаn мені nо~обавсв й nо~обається. Не 

забирав в сnова, щоб не на~окуqатн, ane цим разом 

~озво·nьте мені внеnовити Вам найщирішу й найбільшу 

nо~вку за вн~рукуваннR розві~кн Д. Гуменної "Ро~нн

trнй Альбом". 

Не мені смертному й сиромнову 'Інта'Іеві nисати 

рецензію 'ІН робити фахову оціику цьоrо на~звн'Іайно

rо твору, наnнсаноrо в поrаннх еміrраційннх умовах 

nатріоткою своrо наро~у. Та, на мо10 ~умну, "Родинний 

Альбом" - наукова розві~ка з nраісторіі нашої Батьків

щини, ane наnисана на основі nершо~жереn. Авторка ви
ввила і хист, і веnнкі знання та вміння nрац10вати на~ 

веnнкнм матеріалом, а також і вміннв nросто й цікаво 

наnнеати про такі сиnа~ні ре'Іі. Твір 'Іитаєтьсв nerкo, з 

цікавіст10, nеречитуєш по кілька разів. 

Нам, що В'Інnнсь ще в російській школі, а nізніше 

"нака•уваnнсь" офіційною біnьшовнцько10 "науко10" (усе 

ж національне там винищено!), в цій nраці nо~ано ба

rато 'loro новоrо, '3 'IOro національно сві~омнй 'Іита'І 

може бути rор~нй, бо баqнть, що наш карі~ бере свій 

nо"Іаток з снвоі, снвоі ~авнннн. Хо'І ми то~і ще не на

зивались PycCJO чи Україною, ane наші центральні зе

млі вже то~і були заселені культурними nлеменами, на

ща~ками вкнх ми є. 

Щира nо~вка Докії Гуменній за іі корнсну мурав

лину nрац10 цля нашої культури, :~а вку 'ІН ~іж~етьса 

бодай моральної вннаrоро~н, а вам, дороrий ре~акторе, 

.32 

не менша nо~ака за зрозуміння ваrи цьоrо твору за 

ви~рукузанни "Ро~ннноrо Альбому". Цим Ви зробили 

npиcnyry не nише "Іитачам "Н. Днів", а й нашій куль

турі. 

З nрав~нвою nошаною ~о Вас 

Іван МАНЧЕНКО, Бруклин, США. 

ВеnьмншановнІ~Й Пане Воnиняк, 

у "Нових Дних" ч. 176 Ви відважно вистуnнnк на 

захист nрава українських nротестантів взвтн уqасть в 

урочистості посввчення nам'ятника Т. Шевqенкові. За 

це Вам щире сnасибі, бо баrато ~ума10ть так само, ane 
ім бракує сміливости це одверто сказати. 

Проте, "Інтаючи Вашу оборону nрав nротестантів, и 

не знав "ІН nлакати чи радіти з тоrо, вкнм сnособом Ви 

нас обороняєте. 

Ви nишете, що українських nротестантів Ви не ЛІО· 

бите. Дуже wко~ую і бажав би, щоб Ваша нехіть ~о 

нас змінилась на nриязнь. Я nевний, що українські 

еванrеnнкн не засnужиnн ні Вашої, ні аноісь іншої не

любови. 

Я думаю, що Ви прнnисуєте ексцентрн'Іності маnнх 

сект ус·м, або більшості украіиськнх протестантів, і ~у

маєте, що "нормальні nюдн" nоміж нами є якимсь ''від
nамо:\1" ві~ оцієї більшости ексцентриків. 

Так ІІР. є. Переважна більшість українських nроте

стантів у Канаді належить до так званих реформова

них церков: Пресвітерськоі, Зnуqеноі, Анrлікаиської, 

Л10теранськоі і Баптистів. З 11_6.250 українців у Каиа~і 

які nодаnн себе ак nротестантів, більше nоnовнии на· 

лежить ~о реформованих иаnрямкіс, таких ик Зnучека 

Церква і Пресвітеріиин. Лише дуже малий відсоток на

лежить до невеликих сект, з якими, на жаль, иао'Іно 

Ви маnи стн'Іність. 

Усім протестантам Ви закн~аєте "веnнкі qужі вnnн

вн", "акі сnрияють винародовленн10". Щоб nереконатись 

чи ~ійсно воно так є, треба nише ві~ві~ати наші ро· 

дини, боrослужения і рідні шкоnн. Тоді виявився б факт, 

що українські еванrеnнкн не більше вииародовnеиі, ніж 

решта українців. В окремих внnа~ках вони краще за

"оваnи украінсьІ,ість. Той факт, що ми nов'взаиі з 'ІУ· 

жннцимн, не є злою річ'Ію·. Кожна церква в сиnу своєї 

духовости завжди сиrає за межі своrо народу в своіх 

стосунка". Пов'изані з чужницвмн і українські rреко

катоnнкн і nравославні. Всі вони nрнйма10ть або nрнй· 

маnи допомоrу від чужинецьких церков, бо цьоrо вн

маrаnн обставини ::~акордонноrо жнттв. Врешті, жодна 

орrанізаціи церковна чи nоnітн'Іна не може відтати себе 

від середовища, у яІіім вона nеребуває, та й це є рі'І· 

чю неnобажано:ю з точки зору народьноrо добра. Поки 

церква затримає уJ(раїнське облн'ІЧІІ і сnужить свому 

народові її зв'~зки з чуж1І!-!ЦRми можvть бути :ЦVJІ(е ко

рисними. 

Так, наnриклад. по друrій світовій війні в qасн ре

nатріяцій скнт<~.nьців мені вдалося nереконати nровід 

Пресвітеріинсьv.оі Церквн в Канаді, що скнтаnьцвм роби

ться веnнка nривда, що репатріяція - pior нелюдяна і 

шкідлива. Про ці ре"Іі вони nросто не маnи уввн, бо 

преса про жахи репатріації мовчаnа. Провід Пр~світер· 

ськоі Церкви офіційно звернувся з рішу'Інм nротестом 

до уряду з внмоrою nриnнненив реnатріацій і дістаз 

від уриду nозитивну :відnовідь. Так само зробиnн і укра

їнські баnтисти. З тоrо часу кані'Ідськнй урвд на між

народнім noni побор:ював рР.патріяційну nолітику. Усі ж 
nротести КУК у Канаді nишаnись без иасnідків. Я мав 
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від nрезидії ИУК nиста-подяку, у вкому сказано, що 

nротест Пресвітерськоі Церкви завважив куди біпьше, 

ніж протести ИУИ. 

Иоnи в Сп. Штатзх відбувапась дисиусів, чи дозво

nити украіицам збудувати пам'втнииа Т. Шевченкові чи 

ні, Українське Єванrеnьське Об'сдианнв змобіпізуваnо 

впnивову аиrnомовну протестантську пресу і провідних 

осіб по боці українців. Нас справа може потребувати ще 

не раз і принаймні за це нас треба буnо б вищо не 

n10бити, то ставитись до нас прихиnьно. 

Друrо10 вадо10 українських протестантів Ви вважає

те те, що вони співають у церкві "німецьким унісонним 

rуrн.ввінивм найпримітивніших текстів". Може і с такі 

rромади, ane не вс10ди так поrаио. Поміж нашим 'Іnен· 
ством с визначні співаки і добрі композитори. Ось пе

редо мио10 "Иииrа Хваnи", ику ми вживаємо щонедіnі 

в церкві. У цьому співаниику с такі пісні: "Snarocnoви, 

душе мов, Господа" і "Я:к сnавний Sor" Sортн.внськоrо, 

"Сввтий Sоже", "Цар10 Небесний" та інші кпвсичиі цер· 

ковиі композиції- Усе, що можна аратувати з нашої тра· 

диціІіноі музики і співів, ми рвтусмо. Ми за реформу, 

а не за відкинекив всьоrо староrо, не за ревоnюціІО, 

ane за розумну зміну. 
Щодо "иайпримітивиіших текстів", то окрім зrада

них вище та й інших реnіrіііиих творів, вкі шаиу10ть 

усі церкви, наш співаниик мас псапьми в переспіві Т. 

Шев'Іеика, чоrо не мас жадна інша церква. 

Сподіва10сь, що наведені факти трохи зм'вr'Іать Ва

ше неrативие ставnенНJІ і Ви пі'Іиете трактувати нас не 

тіпьки 3 зимио10 справедnивіст10, ane і 3 прихиnьніст10. 

Так само надіІОсь, що Ви зможете видрукувати цьоrо nи

ста на сторінках "Нових Днів". Робиnи подібне Ви дn• 

інших, певний, що зробите і дnв нас, бо це так само 

с вимоrо10 справедnивости. 

Щиро Ваш 

Михайnо ФЕСЕНИО, Торонто, Ианада• 

ГАРНИй ПОДАРУНОК ДІТЯМ 

''СОНЯШНИК,, 
ШІСТЬ РІЧНИКІВ 

оnравлені у три великі книжки 

у ашжній по 440 сторінок друку) : 
І. За 1956 і 1957 роки ціна: 6.50 дол. 

2. За 1958 і 1959 роки - ціна: 6.50 дол. 

З. За 1960 і 1961 роки - ціна: 6.50 дол. 

Куnіть ці три ашижки і позбавитесь клопоту: 
що дитині дати прочитати, чи що ій прочитати, бо 

8 У цих трьох ашигах знайдете відповідні ма
тсріяJІІІ на І<ожну пору року, на кожне політич
•tе чи релігійне свято. 
8 У цих трьох юшгах знайдете матеріяли з 
історії та географії України. 
8 У цих трьох книгах знайдете твори най
кращих сучасних дитячих nисьменників і пись
менників-клясиків. 
8 У цих трьох книгах знайдете багато доб
рІІх ілюстрацій майже до ашжного твору. 06-
І<ладинка кожного числа видрукувана у двох 

кольорах. 

Книжки гарно оправлені в полотно, із зо
лотими витисками. 

Замовляти в "Нових Днях". 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

д .. 1я всіх кляс українських шкіл на е.\ІЇГJ13І1Їі: 

І. Л. Деполович 
БУКВАР 

Дев'яте видання 
Ціна: v Кана.1і і CUIA ·--- 1.25 .10.1 .. 

в Англії ~ 10 шіл., Автралії - J 1 ШЇ.іІ 
2. Петро ВолинJlк 

БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
П'яте видання 

Ціна: у Канаді і США - 1.25 дu:1., 
в Англії - J О шіл., в Австра.'Іії - І І ші.:І. 

3. Петро Волиняк 
КИ їВ 

Трете видання 

Читанка для 3-ої кляси 
Ціна: v Кана.1і і США - 1.25 .10.1., 

в Анг.'Іії __:___ І О шіл., в Австралії -- 11 ші.:І. 

4. Петро Волиняк 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Трете видання 

Ціна: у Ка·наді і США - 1.25 дод., 
в Англії-- 10 шіл., в Австралії - І 1 ші.а. 

5. Петро Волиняк 
ДН.ІПРО 

Ви ІІ.ання друге 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на е~Ііrраuії підручник такого типу. 
Книжка ілюстрована. 

Ціна: у Канаді і США - 2.00 дол., 
в Англії - 15 шіл .. в Австралії - 15 шіл. 

6. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Видання третє. 

Підручник пристосований до українських 
еміrранійних шкіл (багато прикладів і завдань). 

Сьогодні -- не єдиний підручник 
з української ~юnи на еміграції. 

Ціна: у Кана.1і і США - _і.70 дод., 
в Англії - 10 ші.1., в Австра-лії - 12 шіл. 

7. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАУНСЬКОІ МОВИ (синтакса) 

Ціна: у Канаді і США- 1.60 дол. В Англії- 10 
шілінг ., в Австралії - 12 шіJІінг. 

8. Петро Волиняк 
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАІНИ 

Підручник багато і.1юстрований, фота~Іи, картами, 
та схема~ш, стисло написаний, має багато 

tшрав і завдань для са~юстійної праці учнів, гарно 
видруку:Ваний на доброму папері. 

Ціна: у Ка·наді і США - 1.60 дол .. 
в Англії та Астралії -- 12 шіл. 

Замовляти в "Нових Днях". Школам і книгарням 
та церковним громадам знижкL 
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Ви можете купити Канадські Щадничі Бонди за готівку або на сплати. 

Купуйте їх через Щадничий Плян при виплаті зарплати там, де працюєте, 

або в банках, або в уповноважених до того посередників інвестицій, у 

біржених представників, у повірчих чи позичкових компаніях. Вони є 

у вартостях: $50, $100, $500, $1,000 і $5,000 аж до найвищої границі -
$10,000 на особу. 

ЛЕГКО ПРОДАТИ 
Ви можете продати Канадські Щадничі Бонди кожночасно по іх повній 

вартості плюс належні відсотки. Коли ви потребуєте грошей, то все, 

що ви маєте зробити, - це виповнити формуляр на бонді і принести 

той бонд до банку. Вам негайно виплатять гроші. 

ВИГІДНО ТРИМАТИ 
Ви отримуєте відсотки за Канадські Щадничі Бонди 1 листопада кож
ного року - 4 Yz о/о за кожний з перших двох років; 5о/о за кожний з 

чергових п'яти років і 5 Yz о/о за кожний з останніх трьох років, що дає 
в середньому 5.00о/о річно, коли ви триматимете бонд повних 1 О років. 

Кожний повинен щось ощаджувати 
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