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Недалеко від шумноrо Хрещатика, 

серед струнких баrатоповерховнх 

споруд прнтуnнвсв маленький дере

в'вннй· будиночок. 

Тіеі весни, коnи тут осеnивсв вели

кий украікський поет-демократ т. r. 
ШевченІ{о, будинок, що належав мі

щанинові Жнтницькому, не ввnвв со

бою такоrо контрасту з оточуючими 

Gудовами. Тарасу Грнrоровнчу спо

добаласа відведена йому кімната. Во

на була затишна і зручна дnв роботи. 

Тут молодому nоетові ніхто не зава

жав працювати над здійсненним сво

іх творчих задумів. 

т. r. Шевченко npOJКHB у будинку 
Житницькоrо весну й літо 1846 року. 

До цьоrо періоду належать чисnеи

ні зарисовки мальовничих околиць 

Киева, іаорнчннх архітектурних 

пам'вток міста, майстерно зроблені 

талановитим nоетом і художником. 

Toro ж літа Шевченко написав чу

дові nоез11 "Ліnев" та "Русалка", у 

яких тонка і задушевна nіричність 

тісно nереплетена з rnибокнм соці

яnьним звучанням . 

... 113 років мниуnо з тоrо ""Іасу, ви 

;кив тут Тарас Шевченко, але й сьо

rо.циі, nі.цнімаючнсь вузькими, рипу

чими сходамн до кімнати веnнкоrо 

І:обзарв, мимоволі відчувасш хвн

JІІОВ<~ИНІІ. Здаєта.сн, що зараз відкрІІ

Іотьсв ннзьv.і двері, і иазустрі'І вийде 

сін сам, nривітно проста:rие руку, 

о5ійме теnлим, nронакnивнм nоrnя

дом. 

У 1927 році за ухвалою уриду в 

ц :. o:vry буднику відкрнвсв Держав

ню! nітературно-меморівnьинй бу

диком-музей Т. Г. Шевченка, перший 

в Украіні музей, nрнсвв""Іеннй па

м'вті rенівnьноrо енна унраінськоrо 

народу. Закохані в свою справу сnіа

робітннки-wеаченкозкавці старанно 

НО В І ) R І; БЕРЕЗЕНЬ, 1959 

відтsорюваnн в буднно""Іку обстанов

ку, яка була тут при житті Шевчен

ка, з винятковою продумакістю під

rотуваnн експозицію. З рокамк без

перервно зростала кількість ексnо

натів будинку-музею, і зараз він яв

nвє собою велику меморіальну та 

історнко-культурну цінність. 

Експознців музею розміщена в 

шести кімнатаУ. nepшoro поверху і 

мансарді, де саме жив Тарас Шев

ченко. Тут представnені матерівnн, 

акі ілюструють подвижницьке життв 

і твор""Іість веnнкоrо народньоrо по

ета і художника з днтвчих та юнаць

ких років до самої смерти: докумен

ти, що свідчать про вшануваннв йо

rо пам'вті всіма народамн СРСР. В 

експозиції широко представnені тво

рв народньоrо художника СРСР В. 

І. Касівна, народніх художників 

УРСР І. С. Хк-tакевн""Іа, К. Д. Трохнмен
ка, Г. П. Світnнцькоrо та інших ви

датних майстрів образотворчоrо мис

тецтва. 

Уваrу відвідува""Іів музею nривер

тають nерші виданни творів т. r. 
Шевченка "Кобзар" 1840 року, 

"Кобзар" 1860 року та баrато пізні

ших вндань. З інтересом оrnвдають 

відвідувачі майстерно виконані мит

цем rравюри-офорти. 

В одній з кімнат музею експону

ютьсв бюст Т. Г. Шев""Іенка роботи 

академіка Ф. Каменськоrо, посмерт

на бронзова маска поета роботи 

скульптора П. Кnо.цта, орнrінаnьннй 

малюнок художника Н. Дмитрієва 

"Т. Г. Шевченко в труні". В окремо

му розділі представnені твори на

родньоrо мистецтва і художньої про

мнсnовостн, приевичені пам'иті Та

раса ГрнrоровнчL 

З особливим хвнnюваннвм входить 

ві.цвідува""Іі до кімнати на мансарді, 

ре жив веrrикий український поет і 

.це зберіrаютьси зараз йоrо особисті 

речі. 

Під склом лежить прнnадди дnа 

маnюваннв rравіруваннs. Оцими 

пензnвми, оnівцвмн, різцвмн ство

рив Тарас Грнrорович свої чудесні 

картнн.н, з-під цих старовинних пер 

nвranи на аркуші паперу рв.цкн йо

rо безсмертних поетичних творів. 

У вітрині напроти лежать соро•кн 

Шевченка - одна, подарована сес

трою Яриною під час перебуванни 

поета в Украіні в 1859 році, .цруrа 

соnдатськ~ вку Тарас Грнrорович 

(Закінчення на стор. 31-ій) 

Державний nітературно-меморівnьннй будинок-музей 

Т. Г. Шев•ен~а у Иневі 



Василь ЧАПЛЕНКО 

БИБИК 
Оповідання 11 Як Бибик розбагатів в Америці" 

наробило мені клопоту. Просто сказавши, я вско
чив з ним у скандальну історію. Незабаром після 
його появи в "Свободі" мокрющим рядном накрив 
мене один наш поет. Видатний поет. Навіть апо
каліптичний. Він підійшов до мене в публічному 
місці - в Літературно-мистецькому клюбі, на Дру
гій авеню, число 149, у Нью-йорку, і сказав за
грозливим голосом: 

- Як ви могли написати таке про Бибика?! 

Ну, а що це було все-таки в публічному місці, 
то я сяк-так з цієї халепи викрутився. До нас лі
дійшло одно з публіки, обізвалося друге ... 

Гірше скінчилася зустріч із самим Бибиком. Це 
теж була зустріч (як і описана в попередньому 
оповіданні) після чималого інтервалу, через де
кілька місяців після наших із ним весняних зустрі
чів, після наших обідів з індиками й горілицею, на 
його рахунок. Як ви, читачу, пам'ятаєте, це для 
мене була досить прикра ситуація, але мені неси
ла була перемогти його тисячницьку добрість. На 
літо він був зник із Нью-Йuрку, тобто на той час, 
коли я надрукував те злощасне оповідання. А це 
вже була осінь, початок різних українських вистав 
та зборів. І я зустрівся з Бибиком у вестибюлі од
ного театру. На свое нещастя, я прийшов точно на 
призначений час початку вистави, а тому публіки 
ще майже не було. Та вона ще після літнього відпо
чинку й не розгойдалася якелід для громадського 
життя. 

У широкому вестибюлі було ще голо й непои
вітно, паркет блищав загрозливюr блиско1\І, не бу
.тю й найменшого закутка, куди 1\южна б у разі 
небезпеки захилитися... Дивлюсь - а навперейми 
мені шкандибає мій Бибик, мій. 1\южна сказати, най
щиріший друг, своїм ціпко1\І не так підпираеться, 
як загрозливо вимахує. Ca1'1re так: загрозливо. На
че в бій поспішає ... І ше злаля кинvлося мені n 
вічі: одяг на ньомv не такий блискvч~й - якийсь 
куuенький піджачок, коліна Н:l штанях повипинані. 
бриль вютинялий, прим'ятий. Не встиг я й рота роз
зявити, шоб висловити сnою радість з приводv та
кої приемноі зустрічі, а він як не заАерещить не 
своїм голосом: 

- Не займай мене, бо я можу вбити! 
Дивлюсь: він на виду блідий. як крейда, очі кое

шуть іскри-блискавки, орлиний ніс скривився набік, 
губи тіпаються від злости, мало з них піна не ка
пає... Uіпком уже біля самісінького 1\ЮГО носа ви
махує. 

Оглянувся я навколо - а поблизv ані лялечки. 
ІПо його в ката діяти?! А руки мої інстинктовио 
скинулися вгору, щоб від удару захиститися. 

І от уявіть собі - сталось зовсім несподіване. 
Мій напасник, як ізмигнути оком, крутнувся на 
своїй нозі-дерев'янuі - та від мене драла. Як віз
лоабинячок із вигнvтим колесом заколивався. На
віть не оглянувся. Так страшно закричав був і ото 
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І ОЛЬГА 
так трохи чи не мого захисного вимаху руками зля

кався! Здогадно так пояснюю його ретираду. Бо 
він же все таки проти мене, як комашка, дрібний, 
не те, що отой поет-багатир. Та ще й на нозі-де
рев'янці: досить було б його тільки торкнути, як 
він так би й поїхав по слизькому паркету. 

Річ ясна, що я зразу ж догадався, що це був ви
падок із тієї ж серії, що й напад поета-апокаліп
тика. Але не міг ніяк добрати, чому й він (тобто 
Бибик) огнівився. Він же свого часу, під веселу 
руч, та ще й при ~відках, дозволив був використати 
його образ для веселих оповідань. Сам був весе
.1ий жартун - і мені дозволив. Він же, наприклад, 
умів дотепно оповідати про розмову украінського 
прем'єра Б. Мартоса з чеським Едвардом Бенешем. 
А Мартос же був таки справжній прем'єр, не такий, 
сказати б, потенuійний, як сам Бибик, що тільки 
лохвалявся цим у шпиталі (в першому оповіданні) 
та в ресторані, під чаркою бувши. Правда і Мар
тосова розмова відбувалася вже тоді, як він був у 
Празі не в офіційних відвідинах, приїхавши з своєї 
держави, а як постійний її мешканець. Проте, він, 
Мартос би то, і в цій, будь-що-будь не виграшній 
для укра інського прем' ера ситуації зумів не вро
пити гідности, коли почав свою розмову так: 

- Ви прем'єр і я прем'єр, так побалакаймо, як 
рівний :з рівним ... 
Але треба було чути, як оповідав про це сам 

Бибик! І Мартос не брав цього за образу чи зне
вагу учасника визвольної боротьби! 

ІІІодо Бибика, то :\Іені завжди здава.1ось. що йогn 
найбільша патріотична заслуга була не в йnго vчасті 
v збройній боротьбі (щось він не згадував про це, 
і хто-зна, чи він вистрілив коли хоч раз на ворога), 
а в отих його жартах, у творенні. так би мовити, 
визвольного фолкльору, у веселій фіксаuії обра
зів її учасників. 

Отже, я uього Бибикового вибухv не міг зро
зvміти. Але події пішли далі ще гірше для мене. 
Ло мене дійшла чутка, що він задvмав навіть пози
вати мене за образv, за те, що я начебто вивів його 
в отих двох опоnіл:н-rнях як "гохштаплера". (І ле 
він таке побачив? Таж я писав про нього з лю
бов'ю!). Мав вимагати віл мене, як ue ::Jвичайно 
роблять в Америuі, грошової ко1\юенсаuії ... 

Але все ue стало зрозумілюr мені аж толі. як 
я ловідався (не nід нього. звичайно), шо сталося з 
ним улітку. Він тоді поїхав бvв до штатv Мейну 
відпочити, на приролу поливитися. чистю1 гірсь
ювt повітрям подихати. 

- Чого 1\Іені сидіти n пьомv луономv Нью-Йор
ку, - казав, - коли я .ттюдина з гріш1'Іш? Хай тут 
силять ті, шо не 1\Іають пента за лушею ... 

Hv, А поїхав. ~vпинився n oдH01\fV rоте.тrі. приліп
.ттеномv, як ластія'яче гніздо. на схилі гори, заА
няв чистенькv кімнзткv, з окре1\юю vбиральнею і 
~ верандою. А з тієї нераили як глянеш - далеко
,1:1.1еко внизv, на дні долини. .ттеліе соібна нитка 
nічки. хи!'.rерно звиваючись по1'Іrіж сvпільнюr гv
ІШ1КО1\І зе.'Іені. А ще далі, уже зводячись роз.тюrо 
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до обрію, сизіють гори, теж уктиті кучерями лісу, 
настроюють мрійно. А в цілому яка то пишна дале
чінь! Так і пориває людину летіти ... А вранці, як 
ще сонце тільки но показується з-поза високого 
рубця гір, простршrлюючи голками променів павоть 
туманцю над долиною, то, здається, устав би, пе
реступив невисокі бильця вераяди і пішов би, отак 
у виступцях, по тому туманцю-хмарці, як по м'я
t-:енько:'\ІУ 'юхоnі ... так і пішов би... І килюr-са~юліт 
непотрібний. Са:'\ІИХ кри.1 за~tріяности та естетич
ної насолоди вистачило б ... 

І Бибик, як людина з розвиненим естетичним чут
тям, з душею, що просто впивалася тією красою 
природи, спочатку годинами проснджував на сво

їй веранді. Дратували його тільки два сусіди, два 
дідки, що завжди сиділи на сусідній веранді, уш
нипившись у свої шахи. Сиділи мовчки, наставив
тись, як барани, один проти одного лобами й ли
синами: мовляв, той не попхне і той не піддасться. 
І хоч ~ тобі раз поглянув котрий на тую красу 
природи! Дратувала отака нечувственність дідків, 
цих вишкрібків міської "культури". Та ще кома
рики ... 

Комарі дошкуляли, звичайно, вечорами, тоді, ко
.1и в міжгір'ї нараджувалась інша, своєрідна кра
са, коли там, де сходились два велетенські горби, 
як два багатирі староруські, вилазив на небо мі
сяць, ЯІ{ діжа завбільшки. Свіжо-вмитий, ще чер
воний спросоння, важкий г.тшвтяк... А по долині під 
Аого поглядом так і заметушаться перелякані мо
роки-тіні ... ховаються у всякі там щілинки, закапе
.1очки ... І не встигне чоловік хоч би трохи очумати
ся від тих чарів, як у самісіньке тобі вухо - дзиз! 
--- так і влипне проклятущий ... Тільки відігнав цьо
го. - з другого боку, у друге вухо як хто го.1кою 

розпеченою шпигоне ... 
Доводилось мерщій- ховатися за гvсті сітки на 

иікнах, тобто в кімнату. · 
Один такий день і вечір проминули, другий. тре

тій... А далі став наш відпочиванеuь відчувати, що 
йому чогось бракує, що са:'\ЮЇ природи, хоч би й 
такої розкішної, як у Мейні, йому для повного 
щастя не досить. А потім стало й nияснюватись, 
чого саме бракує. Не подумайте, читачу, чогось 
поганого про нашого заслуженого учасника виз

вольної боротьби, -- не подумайте, кажу. але пе 
факт: ЙО:'\ІУ закортіло ... жіночого товариства. Так, 
так, не якогось там іншого, не ближчого, напри
Юlад, взаємнепня хоч би з отюrи пришелепvватими 
дідками, що чапіли над шахами, а ті.'Іьки жіночого, 
веселого, щебетливого товариства. 

Можливо, що до такої забаганки призвело його 
добре харчування (він же за кілька днів зразу 
прибув на вазі). а :'\ЮЖ.'Іиво, що й наочні, нілком 
н:онкретні споглядання заразливих у психологіч
ному розумінні зразків. Було ж бо таке. що він 

іноді ходив до паблизького лісv (бо Jte :'\ІЇГ, вилима 
річ, тільки на веранді сидіти!). Оне піде собі, сяде 
на якійсь там лавпі під гіллястим деревом і дивиться, 
як навколо нього ча Рівно ходять. мов живі, соняч
ні плями - ясні зайчики, за лісови~Іи холодочка~ІИ 
-- від пахитів vгорі гі.ТІля -- ганяються. Холять 
по траві-мітличці чи там по лісnному бур'янці, по 
втоптаній біля лавки зем.'1і, а там. дивись, і на Ао
го сандал чи на коліно такий зайчик стрибне зле-
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генька. Як золоте кошенятко. Втішений цим, Бибик 
часом аж пасміхався сам до себе. Ач, мовляв, по
ганець! І думав: "Та й ловко ж тут!" Мурашка ча
сом кумедно, з величезними труднощами, як на 

яку гору, стеребиться на його покладему на лавці 
руку, - він зіб'є її незлобливо щутком і ... і теж 
посміхнеться. 

І от уявіть собі! Саме тоді, коли наш відпочи
ванець-самітник якнайменше хоче бачити інших 
таких самих, як він, двоногих істот, як на зло, де 
й не вродиться якась парочка. Сядуть собі на віль
ну частину лавки і - як це звичайно буває в Аме
риці - без усяких церемоній починають цілувати
ся. Цілуються, аж виляски ідуть, а на сусіду анія
''ісінької тобі vваги. Т<tк наче він поражне чісне 
або якийсь нечувственний пень. 
Або коли йому - нашому ж таки Бибикові -

заманеться піти на зелений моріжок, що був у він
ку білих берізок, як зелене озерне в берегах, лягти 
на простеленому ліжнику н самих коротеньких 
штаннятах - в спиячному кvпелі пшtаніжипtся ... 
Навіть свою ногу дерев'ян-у nідстібував. Туди обо
в'язково кожного разу теж прихоли.1а ,ю.'Іода пара. 
Полягають собі, одягнені майже так, як Адам та 
Єва в Райському саду або нашого часу нудисти, 
притуляться одно до одного і теж ... Але про цих 
мало сказати, що вони тільки нілувалися! Ні, вони 
перепліталися голими, молодюш й здоровими тіла
"и, як двоє вужів, та ще й так, що він зверху, а во
на насподі. Не навпаки ... І не цілувались, а вгриза
.'Іись одно в одного ... І він, кажу, знерху, а вона на
споді! 
Ну, чи не заразливий пе приклад д.'1Я сторонньо

го споглядальника? 
І наш Бибик не втерпів: бах шлюбне оголошення 

в газету! Так і так, мов.ТІяв, добре "уситvований" (і 
де він вишкріб ue галицьке слово?). сті.'1ьки от ро
І\ ів, люди кажvть, шо непоrс:~ннй ( ~r::~/')vть. згал:ав, 
що я хвалив його орлиний погляд і ніс), але саміт
ний українець uюr шляхом шvкає полрvги життя. 

Мусить бути відповідного вікv, приє\Іна, освічена, 
національно свідома (бо жених -- борень за волю 
стюєї батьківщини), але посаг, з огляду на за:'.юж
ність жениха. необnв'язкnвий. Ло .'Іиста треба ло
лати світлину 

Свого часу я це оголошення читав, але що воно 
Бибикове, я зрозvмів тільки пізніше. vже після отих 
трагічних нипдJІКЇ~. Rne'ТO "Рне ч Шf!'IHV (чн. як 
кажvть, західні українці, в блvл) те, mo в ньому 
не бу ло згадки про йогn хворобv - пvкрицю, нv, 
і про ногу-дерев'янку. Очевидячки, він тvт лип.ТІо
''атично змончав. Бо хоч ми знаємо, шо він сам не 
дуже жалкував за своєю костяною ногою (вона ж 
бvла з ревматизмом!), але, напевно. розvмів, шо 
жінкам v чпловіків більше полnбаються таки кас
тяні ноги. Отже, він ішов тут "ва-банк". Надіявся, 
либонь, що коли поквапиться котрась на його ти
сячі. то й на ui його вади пізніше подивиться крізь 
пальці. А якби про не написан, то хто-зна чи яка 
й відгукнулась би. 

Т він не помилився: через якихось там парv лнів 
поийшов лист. Із світлиною. :шичайно. Гарюt. vс
чіхнена, з я:мочк:1ми на шоках. Написала, що бльон
линка, але на снітлині нього не бvло видно. Вподо-
1'):~.'1ась Бибикові коса: r.'Іадею .. ко зачесана, такюr 

3 



якимсь nиріжком на голові, а не розкустрана, як 
теnер більшість дівок ходить, nо-хлоп'ячому під
стрижених, коли не зразу й догадаєшся, дівка воно 
чи хлоnець. Особливо, як ще й у штанях, тоненько 
обтягнутих на ногах. Таке чорт-зна що, якась роз
каряка, а не дівка. Бибик таких терпіти не міг. Тож 
зразу лохолився на цього листа відгукнутись. За
просив їхати прямо до нього: мовляв, поживуть у 

uих чудових умовах, ознайомляться одно з одним~ 
а там, як Бог дасть, то й до шлюбу ... І грошей від
повідну суму на дорогу вислав. 
У другому Ольжиному листі (її звали Ольга) 

була nовна згода на все, що він запропонував (тоб
то nожити в відnочниковій оселі, ознайомитись і 
т. д.). Наnисала, коли й nриї.и.е, скористувавшись 
nрямою автобусною лінією т. зв. "сірого хорта". А 
щоб він зразу її nізнав - триматиме в руках роз
горнуту газету з його оголошенням. 

Чи треба казати, як захвилювався наш уже май
же наречений, чекаючи сноєї нареченої?! Бо хоч 
він і забажав тепер жіночого товариства, але ще, 
сnравді, ніколи не був жонатий. (Не так, між ін
шим, як інші в його, скитальському, становищі, що, 
залишивши в кожній країні попереднього перебу
вання по жінці, видають себе в останній країні за 
незайманих па рубків). Би бик цей свій стан поясню
вав так: визвольна війна, nольські табори полоне
них, навчання в Празі чи там Подєбрадах (був він, 
як і всі "пражани ", званнюr інженер), -- ко.1и та!\t 
було думати про одруження? Але гріх було б ка
зати, що він свого часу ні з ким не кохався. Таке 
було, але тільки "пар амоур", без певних обов'яз
ків щодо наслідків, як воно у військовиків здебіль
шого й буває. Але теnер - хоч задум цей, як ми 
бачили, виник трохи чи не виnадково - вирішив він 
решту своїх днів прожити в подружній любові з 
іншою істотою. Годі бурлакувати! Треба скоттува
ти хоч на схилі віку, яке воно на смак, те подруж
нє щастя! 

І що більше зближався момент nершої зустрічі 
з кандидаткою, то дужче цей його замір зростав 
насилі, і дужче тіпалося його серце. Це ж бо не те, 
як ото лежить десь у себе на ліжку, задравши ноги, 
якийсь старий nарубок і мріе, мріе про якусь таку 
далеку, як хмарка на небі, істоту, хоч, може, й 
ідеально-nрекрасну, але недосяжну. Солодке це мо
же бути видиво, але тільки видиво, омана, сон, не 
варті уваги nоважної людини. До нього ж теnер 
їхала, реально зближалася зовсім жива жінка, жін
ка у nовному розумінні цього слова, - з пухкень
кими руками, з гарними ногами (ногам у жінок Би
бик надавав чималого значення), з ямочками на 
щоках, з грайливими бісиками в очах ... Ну, ще там 
плечі, груди і таке інше. І гаряча, як пекло, кров у 
всьому тому тілі, що просто запалює чоловіка. Бо 
тут же ~южна вже не тільки ~rріsпи, а й рукою за 
ту ручку взяти, безnосерелні~r лоторкшr від'Іутн 
той гаряч, а може, й за щічку з отими ямочка~ш 
вщипнути ... Тож, кажу, Бибик не абияк хвилювався. 
Ну, але без хвилювання ше ніхто в світі не оже
нився. 

Та, крім, сказати б, загальнолюдського хвилю
вання, у Бибика було ще й свое осібне: він потерпав 
за свою ногу. І, може, вперше за ввесь час, після 
того, як утратив костяну (хоч і з ревматизмом), 
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пожалкував, що це сталося. Але, з другого боку, 

він тоді не мав би грошей, а жінки ж, як відомо, 
особливо досвідчені, на літі, на самі костяІ!і ноги 
теж не дуже кваnляться. Отже, те та на те й ви
ходило. Ішов навдалу, на одчай-душі~ 

Був чистий блакитно-сонячний день. Про такі 
дні багато вже nисано в різних nоетичних творах, 
у романах також, але цей відрізнявся від інших 
таких тим, що його забарвило додатково оте Биби
кове хвилювання, його nіднесений настрій, тривож
но-тріюмфальне стрибання серця в грудях. Коли 
він, чисто nоголившись, одягнувтись у легкий, як 
павутинка, тропічний костюмчик, з виложеним по
верх нього, навколо шиї коміром білісінької сороч
ки, з краєчком білої хусточки в кешенці на грудях 
(наче там сів білий метелик), вийшов до автобус
ної зуnинки, то йому той чистий день показався 
чистішим, блакитне й теж чисте, як nогляд невинної 
дитини, небо nоказалося блакитнішим, а сонце ... 
Ну, на сонце йому не можна було глянути! Воно, 
бісове, ще не дуже гаряче, жартувало трохи, nо
с~rіхаючись. 

- Ага, -- здавалось, казало, ---- і тобі закорті
.1о женитись! Ха-ха ... 

А один чортів горобець так нахабно nролетів 
повз Бибика, цвірінькнувши, що мало об його носа 
(теnер ні.тrкшr поважного, орлиного) крилом не чер
кнув ся. Той аж піnком з несподіванки на нього ви
~ІЗхнув. Горобня не влучив, _а бриля з своеї голови 

- ясного, як сонне, солом'яного - збив. 

Хоч бриля через горобця збив, але серне на сnри
чинннюІ не набігло й трохи (дуже бо добрий був v 
нього настрій). Та й інші горобuі, навіть невидні, 
вицвірінькували на всю околицю, виповняючи ти
шу золото-блакитного літнього дня тією розсипчас
тою пвірінькотнявою. А високо-високо в тому чис
тшrу небі величнюr ширянням ширяв nташиний цар 
- гірський оре.1. озирав свої~r гострюr зоршr \Ю
гутнє нарство, усі гори й доли, сріб.ТІясті ниточки 
річок та nотоків, зе.1ені плями по.ТJонин, де паслися 
гірські сарни ... 

Але Бибикові uюr разо~r було не ло орла: він сам 
напружено юшився юt кінень асфа.1ьтового хвост:t 
гірського шляху, що ховався за недалеким nагор
ко~r. Звідти ~rав показатись "сірий хорт" і nривезти 
його щастя. Справлі, по якшrусь часі "сірий хорт" 
звідти беззвучно й викотипся і, викидаючи, наче 
пливучи n повітрі, nередніми .1аnа~rи-колесами, 
швидко етап покрипати гладенький асфа.ТІьт, набли
жатись до са~rітного чоловіка (Би бика), що чекав 
на зупинні. Блиснув проти сонuя склом nереду, як 
очюrа-оку.'Іяра~ІИ луnнув, і ш1авко припернvв до 
хідника зупинюr. Ті.1ьки загарчав гa.rrмra~rн, зідхнув, 
зупиняючись. 

Відчинились двері, і всі пасажион nочали nихо
лити: не бvла кінпепа зvпинка. Г.1яне Бибик. аж 
тш~: разо:о.r j іншшrи випурхнула з автобуса не ппо
сто жію<а, а щось таІ<е, як яснокршшй метелик. 
Б.'Іьондинка (власне, полосея плятинового кольору, 
пофарбоване, безперечно), у ясній. з балеркою, ен
ній, з білюrн крапочками, як дрібні кнітн конвалії 
сукні. Розгорнутою газетою в повітрі, наче нена
рО1-'О:'ІІ. по~tахує. А очима зирк-зирк на псі бокн. 

nи бик зразу ж таки до неі: так і так, мовляв, я 
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той, що ви .а.о flьoro приїхали.. Бибик. Бибик Ва
силь ... 

Казав і власного голосу не чув -- так його 
серце гупало. 

Пані зробила здивовані очі. Великі, чудові очі, 
з модно-видовжениІ\ш віями, з піднесеними повіками. 
Але головне буЛо в тих очах - чарівна сріблястість, 
наче нака,пана з неба, - краса, що її ні в якому са
льоні краси не зробили. І Бибик миттю цю красу 
своєї нареченої оцінив. Коса теж була зачесана 
так, як було на світлині, - пиріжком назад завер
нута, і кольором якраз до тих очей підходила. Прав
да, як уже казано, це не був її натуральний колір, 
не виключено, що під плятиною ховалась якась там 
доза сивини, але Бибик був уже в такому віці, коли 
.ІJюди обох статей роблять певну знижку на красу, 
тим і поглянув на це, як кажуть, крізь пальці. 

Була трохи вища за нього, тож він інстинктонно 
взяв витягати шию з пліч, як півень, кукурікаючи. 
А пані вже прямо, бентежливо глянула йому в 

вічі. 

-Ах!- каже.- Так це ви? Дуже- дуже при
ємно познайомитис~ 

І подала ручку в мереживній рукавичці, війнула 
ному в обличчя пахощами. 
Як він тоді відгукнувся на пе "дуже - дуже при

ємі-ю познайомитись", Би бик і пізніше, як не сил
кувався, не міг пригадати. Це був якийсь вихор 
утіхи! Та й nані, як зразу ж таки й виявилось, бу
.1а така балакуча, що він навряд чи й устиг тоді 
щос·ь · tюЧленоване вимовити. Не жінка, а якесь 

торохтьоло. Вона торохтіла, як зірвалася з припо
ну, а він поспішав за нею тільки виразом обличчя 
та грою своїх строго-сталевих очей. Ольга - бу
демо далі називати її так - похопилась пояснити, 
чому вона пішла на такий шлях знайомства - че
рез газету. Щоб він не подумав бозна-чого. Наші 
ж люди живуть розпорошено серед чужинців, і 

немає майже ніяких можливостей знайомитись без
посередньо. Єдиний шлях для цього - газета ... 
Отже, повторила, щоб він не подумав, що вона 
якась неnорядна абощо. 

-- Це нестеменна правда, - нарешті вставив і 
Бибик:- газета- єдиний шлях у наших умовах ... 

І витяг шию з nліч якомога вище. А що тим ча
сом спритомнів nісля nершого удару, то й зразу ж 
подумав про свою кульгавість - як Ольга до цьо
го поставиться. Чи не погордує ним, шкандибою? 
Та довго над цим думати ніколи було: треба було 
вести даму до готелю. І він, сказавши про це, ступ
нув своєю дерев'янкою, мов у скіпець. Ольга, 
справді, скосила на його ногу око, але вдала, що 
нічого не помітила. 

-- Делікатна, мабуть, --- nодумав з приємністю 
Бибик, - вихована ... 

І, владно перехопивши теnер розмову, і собі 
взяв насамперед пояснювати, що з його ногою, 

підкреслив, що з цього джерела походять і його 
тисячі. 

Та Ольга не дала навіть йому докінчити: 

- А :'ІІені байдужісінько... Аби вдача була до
бра ... Вдача й душа - го.1овне в подружньому жит
ті, а нога ... Вас же не треба носити на руках? 
пожартувала. І посміхнулась так, що більше не 
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треба було на цю тему говорити, - засвітила 
сріблом очей, заграла ямочками щік. 
У готелі він завів її до найнято і наперед кім

нати, частини фешенебельного мешкання, другою 
частиною якого була його кімната. А господареві 
сказав, що це приїхала його дружина. Має відпуск 
на роботі і тепер приїхала. Сказав так, аби щось 
сказати, бож сам господар ніяких пояснень не вк
магав. Для нього важливо було, що пожилець за
платив наперед за місяць. 

Показав Би бик Ользі кімнату, пояснив, як ко
ристуватись водою, холодною й гарячою, а сам 

вийшов, щоб дати їй змогу ломитися з дороги, пе
редягнутися. Ольга, зачиняючи за ним двері, мило 
посміхнулась і навіть, як йому показалось, грацій
но присіла, як це тепер роблять тільки акторки на 
сцені в старих п'єсах. Бибик з nриємністю це від
значив, бо виходило, що він не помилився, визна
чивши з самого початку її як виховану, культурну. 

Вийшов на веранду, де тепер стояв приємний 
холодок, щоб тим часом більш-менш спокійно об
міркувати те, що сталось. Холодок, як любляча ру
ка коханої, обійняв його всього, доторкнувся до 
чола й розхрістаних грудей та став збирати з них 
піт. Бибик хусточкою йому допоміг - витер і чо
ло й груди ... Але спокій у його серці й голову не 
приходив. Та й як можна було заспокоїтись, коли 
отакий цілком реальний, відчутний досяг! Це ж не 
те, як ото, мовляв, старий парубок лежить, задрав
ши ноги, і мріє ... Ні, тут уже жива пташка була в 
його руках! І радість понесла його тріюмфально 
понад долиною, він уже ширяв у високостях не 
нижче від отого гірського орла. А серце співало 
в одно: "Є пташка! є пташка!" Виходило, що він, 
справді, як той орел, упіймав пташку, тільки не 
для того, щоб її жорстоко роздерти, а щоб... По
чуття ніжности до Ольги розпирало йому груди, 
і він і в голові собі не покладав, щоб міг своїй лю
бій щось болюче зробити, хіба, може, тільки... за
цілувати до смерти ... 
Це його ширяння в високостях обірвала вона ж 

таки, Ольга, випурхнувши, справді, як та пташка, 
з своєї кімнати. Була вона освіжена вмиванням, 
напахчена ще густіше пахощами і інакше одягнена. 
Uей одяг - коротенька сіренька спідничка, біла 
блюзочка - nідкреслював стрункість її nостаті, 
майже дівочу хулавість талії. На голові мала ле
генький брилик, на очах темні окуляри, що робили 
її цікавою незнайомкою. 

- Ой, як тут гарно! - зідхнула вона, глянув
ІШІ спочатку на долину й гору, а потім з вдячністю 
на того, хто їй шо приємність зробив, тобто на на
шого ж таки Бибика. 

- Яка краса! 
Втішений Бибик тільки повів рукою, показуючи 

ним величнім жестом широку панораму міжгір'я, 
і злегка нахилив голову - уклонився: мовляв, "це 
спеціяльно д.т1я вас". 

Потіl\t вони пішли до їдальні на сніданок. Було 
вино, холодна індичина. Бибик мало не по-юнаuь
КО)ІУ увихався біля своєї дами, сипав грішми. 1 ... 
і обережно поглядав на сусідні столики, перевіря
ючи, як інші Відпочиванці поставились до того, 
шо він уже не сам ... 

І так nішли дні за днями. Сnали вони нарізно, 
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кожне в своїй кіІ\шаті, а вдень сходилися, разом 
снідали, вечеряли, ходили в ліс, лежали на моріж
ку, що в вінку білонагих берізок. Словом, усі, хто 
мав очі, завжди бачили їх у парі. І цікаво, що 
Ольга в цьому розумінні виявилась навіть актив
ніша за нього. Тягла його з собою й тоді, як він, 
притомлений (бо роки ж таки давалися в знаки), 
залюбки полежав би насамоті, як давніш, коли був 
ще без дами. Та Ольга, з легкістю вісімнадцятиріч
ної, свавільно заскакувала до його кімнати, ку
йовдиJІа йому чуба (хоч його й не густо вже було) 
і витягаJІа мало не за руку надвір. Немов демон
сгрув.з.1а їхне ''подружнє життя" перед іншими. 
Н uзяв слова ''подружнє життя" в лапки, бо на
справді в сутнішім, прикметнім для подружнього 
життя, у них довгенько нічого не виходило. Хто 
з них огинався, nажко було сказати. Сторонній 
суддя швидше поклав би це на карб парубоцькоі 
вайлуватости (доводиться вжити цього прикраго 
слова!) самого Бибика. Він бо, поживши багато 
років без жінки, майже забув уже, як треба nрак
тично, не на парадних зустрічах, а десь удвійку 
до ніжної половини людського роду підходити. 

Та от одного вечора, уже майже наприкінці мі
сяця, Ольга так дожартувалася (діло було в Би
биковій кімнаті), що Би бик, втративши властиву 
йому самообладу, схопив її огреб ом, цілував, ду
шив і... І хто-зна, що могло б тут статися, якби 
та ж таки Ольга не тьопнула знеобачка свого на
реченого, грубо кажучи, по мармизі. Аж йому іскри 
в вечірньому присмерку кімнати засвітилисІt. По
сковзнувшись дерев'янкою на помості, він упав 
жалюгідно на свое ліжко. 

За віщо?! Чим він її образив?! 
А обурена дама стояла посеред кімнати мета-

ла блискавки гнівним поглядом. 
- Як ви сміли, пане добродію?! Як ви наважи

лись! Та я вас після цього знати не хочу! Каліка 
нещасний! Бач чого захотів! 

Каліка!? Нещасний Би бик не йняв віри своїм 
вухам, не знав, що ій сказати. Каліка? А спочат
ку ж казала, що ій байдужісінько! 

- Каліка! Каліка! Йолоп ... 
І пішла сипати, як з рукава, використовуючи 

трохи чи не ввесь асортимент, що його мають про 

такі випадки українські жінки. 
Бідолаха затулив вуха і заплющив очі, щоб нічо

го цього не чути й не бачити. А тим часом Ольга 
крутнулась дзиrою і зашуміла з кімнати. 
Довго не спав тіеі ночі Бибик, з гіркістю в серці 

обмірковуючи незбагненну таємницю жіночої по
ведінки. Справді таки Сфінкс, найтаємничіший з 
усіх Сфінксів! Сама жартувала, зачіпала, а як спро
бував, - отак за їхала! Гм... Спочатку був лютиА
прелютий, а потім потроху став "відходити". А 
вранці підійшов обережно до Ольжиних дверей і 
обережно постукав. Думка була, видима річ, по
миритись. Та яке ж було його здивування, коли 
замість Ольги на цей стук відгукнувся ... господар 
(він жив у сусідній кімнаті). 

- Пані сьогодні вдосвіта виїхала, - поінфор
мував Бибика. 

-- Виїхала?! 
Сердега отетерів з несподіванки. Було ж бо яс

но, що з одруження нічого не вийшло. Але це 
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було б ще пів біди! Ба більше: він раптом відчув 
навіть якусь полегкість, що збувся клопоту. Але 
це, кажу, було б ще пів біди, якби на цьому й 
скінчилось. А то ж слухайте, що сталося далі! Не 
встиг наш Бибик і відпочити як слід від пережитого, 
нк сусіль - викJІик на суд. Позива.1а Ольга Н., 
його недавня наречена. Як? За що? З якої речі? 
Жінка вона йому чи що? Якась пройда ... 

Забігав Бибик обурений по кімнаті, на веранду 
вискочив (а звідти - росяний ранковий краєвид ... 
пахучий туманець... чарівна краса ... ), ударив де
рев'янкою стільця, аж він об бильце трахнувся ... 
Жінка вона йому чи що?! 
Але на суді виявилось, що, згідно з законами 

штату Мейн, Ольга таки була його жінкою. Чи 
були між ними справжні подружні відносини, цим 
суд не цікавився, йому досить було того, що ця 
пара цілий місяць жила під одним дахом. Це під
твердили всі відпочиванці готелю, а господар зга
дав ще й Бибикові слова, сказані напочатку, що 
"це, мов.пяв, моя жінка приїхала". 

І присудили, щоб Бибик віддав своїй колишній 
дружині половину своіх тисяч. Трохи чи не всю 
другу половину взяв Бибиків адвокат ... 
Оце так скінчилася його єдина в житті спроба 

одружитись. За правдивість усіх подробиць не ру
чаюсь. За що купив, за те й продаю. Особливо, 
щодо інтимних подробиць його відносин з тією 
пройдисвіткою-нареченою - що, мовляв (як він 
твердив на суді), нічого подружнього між ними 
не було. Ue ж бо все таке, що відбувається зде
більшого без свідків. 

~~~~ 
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Ну, а що й наша дружба при цій оказн постраж
дала, то це можна пояснити підступністю моїх во
рогів, таких, як отой поет-апокаліптик, що хотіли 
мене хоч дружньою рукою із світу згладити. Бо 
одним краєчком свого сміху я часом і їх зачіпаю. 
Звідти й той страшний Бибиків крик про вбивство, 
замір позивати мене, оте брута;Іьне "ти" тощо. Не
натуральне це все було для нього, роблене. Бо він 
будь-що-будь добряк у душі і до того був моїм 
щирим другом. Він тоді крикнув так страшно, з 
витріщеними очима, щоб одним ударом убити в 
собі почуття дружби, щоб психологічно підготу
вати грунт для ворожої супроти мене акції. 
Але до суду справа його позову так і не дійшла. 

У нього ж уже не було грошей на адвоката! А без 
цих побрязкачів у цій країні гов-тпру... Боляче 
тільки мені у_свідомлювати, що мій друг хотів мо
їми латками свої діряві кешені позалатувати. Але 
й таке буває на цьому грішному світі, де й на друж-

І. Т. РЕ БР О 

Виразне читання 

бу часом не зважають. От був у мене ще інший 
друг, друкар з фаху. Так він теж позичив у Сірка 
очей і наприкінці друку зажадав з мене більше гро
шей, як спочатку умовились. Правда, кажуть, що 
то йому його жінка в голову натуркала, що взявся 
дешево, що, мовляв, 

тепер же дружби, так ска~ать, 
ані печуть, ані їдять, -
наївна це, дурна химера -
і зовсім інша річ - кар'єра. 

В даному разі друкарська ... 
Від жінок же, кажуть, усе лихо на світі. Не.и.а

ром М. Гоголь називав їх "ізчадіем аду"! "О жі
ночки! - писав. - Ізчадіе аду! Від вас усі страж
дання між чоловіками" ... 
А ота дурисвітка, Ольга Н., що скористувалас~t 

добрими законами штату Мейн і зруйнувала нашо
го бідного Бибика, хіба не "ізчадіе аду"? 

в 
•u 

середвІн 
• 

ШКОJІІ 

(З досвіду роботи) 

Чимало и.аwих читачів иарікаtоть, що в "Нових 
Дивх" нема мвтерівnів на педаrоrічиі теми. Таких мате

ріапів на еміrраціі важко роздобути з тієї причини, що 

нам, ва і ко•ній еміrраціі, бракує висококваліфікованих 

фахівців з цinoro рвду ділинок иультуриоrо будівииц

rва. 

Щоб аиповииrи ЦJО проrаnииу і задовольнити nоnит 

читачів, пі за кваліфікованими статтвми, особnиво за 

ствттвми кв теми навчаиив українськоі мови, wука10ть 

- uередруковуємо тут tтаттtо учитела середньої wиоли 

ч. 10 м. Полтави І. Т. Ребра, вив вміщена в київському 

JКурнаиі "Українська мова в wиoni". Сnодівасмось, що 

цв ствттв стане в приrоді баrатьом учитеnам і батькам, 

аиі щиро намаrВJОтьс:в навчити своіх дітей українськоі 

М88Н. 

Реданцін 

Усне слово е могутнім засобом виховання мо
лоді й передавання їй досвіду та знань. 

Особливо важлива роля усного виразного сло
ва в школі. Виразне читання розвиває літератур
ний смак, уяву, сприяє ху дожньому вихованню 

дітей. 
Нам, учителя:\І, часто доводиться чути від уч

нів, що вони якогось твору або зовсім не зрозу
міли, або зрозуміли неправильно, і лише після 
читання цього твору вчителем, після того, як він 
зазвучав по-новому, вони побачишr те, біля чо
го раніше проходили з заплющеними очима, від
чули в ньому нові звучання, сприйняли нові об
рази, захопилися ними. 

Основні навички виразного читання, вправного 
володіння усним слово:\І учні повиню винести ще 
з 1 - 4 клясів школи. На ділі ж виходить, що 
багато дітей, які закінчують 7 к.1яс, не mrшe не 
юrіють виразно читати, а й часто-густо не до
тримуються вимог звичайного свідо:\юrо, лoriчнo-
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го читання. Ще гірше вони деклямуюп •. До того ж 
в учнів (особливо старших клясів) виробляється 
байдуже і навіть негативне ставлення до заучу
вання напам'ять віршів, зразків прози й до де
клямуваншІ їх. Багатьш1 із них властива фальши
ва соромливість. З учнів, що намагаються виразно 
читати (деклямувати), дехто в клясі іронізуе, а 
коли ж хтось читає монотонно, невиразно, - не 

реагують, немов би так і треба. З такими погля
да:\ІИ й настроями учнів старших клясів важко 
боротися, важко їх переучувати. Краще закла
дати фундамент виразного слова ще в початкових 
клясах школи. 

Становлення виразного читання в широкому 
його розумінні складаеться з трьох есмовних ета
пів: а) свідоме, лоrічне читання, що вКJІючае 
швидкість, правильність; б) виразне читання; в) 
ху дожне читання, що е вищою формою виразно
го читання. Зрозуміло, що різкої межі між цими 
трьома етапами единого процесу провести не мож

на: виразне читання не може не включати в себе 

логічного, свідомого читання; учитель на кожно
ЛІУ щаблі навчання наголошує на тій чи іншій сто
роні единого процесу, так: в 1 - 4 клясах шко
.'ІИ основну увагу слід приділити опануванню уч
нюш технічної сторони, швидкости й свідомости 
читання з нескладними моментами інтонування; 
у 5 - 7 клясах, посилюючи пройдений етап, ста
~имо ряд нових вимог до виразности читання. 

Виразне читання уже не техніка, а мистецтво: 
uоно включає психологічні моменти, вимоги роз
витку уяви. Художню уяву можна і треба розпи
вати в учнів, як і суто технічні иавички. Вихован
ню уяви в учнів сприяють такі засоби: читання 
художньої дітератури, ві.!.відування театру, кіна, 
:~1узеїв, розгдяд творів образотворчого мистецтва 
(у музеях мистецтва, картинних rа.1еріях), слухан
ня концертів, виступів майстрів художнього слова 



(безпосередньо чи радіо~t). Свої~І безпосереднім 
прикладш1 і проду~шною системою заходів учи
тель формує й розnиває художню уяву учня на 
уроках і n позак.1ясній роботі. 

Невірно бу:ю б гадати, що можна добре прочи
тати ~вір, опанувавши теорію, набувши техніки 
виразного читання ---- без почуття, без пережи

вання. 

Основне заuдання шtра:.шого читання --- довес
ти до слухача всі найтонші відтінки читаного, що 

досигається різно~tанітними засобами, наприклад: 
паузами, наголосами, інтонаціями. 

ІІаузи у ниразншtу чІпанні відіграють важлиuу 
ро.ію. І->озрізняють паузи граматичні, логічні та 
психологічні, або художні. Граматичні й логічні 
паузи доціJ1ьно об'єднати в одну групу -- логічно
граматичні, бо граматичних пауз від :rогічних ві
дірвати не можна. 

Логічні паузи поді:Іиють мову на ~юuні такти, 
.'іанки -- групи слів, зв'язаних З:\tісто~t та інтона-, 
нією. 

Логічні пауз11 часто не збігаються з паузами 
ГрЗ:\ІаТИLІНИ~ІИ. 

Опраuьовуючн синтаксу у 6 - 7 к:шсах, треба 
обов'язково зосереджувати увагу учнів і на інт()
наційно:\Іу принuипі, з'ясувати учням можливу роз
біжність між .1огічнюш паузами й розділовим·и зна
ками. 

Ось осноuні uипадки, коли розділові знаки не від
повідають інтонації: 1) не робюю зупинки на ко~tі, 
що ставиться після сполучника перед дієприслівни
ковим зворотом або підрядним реченнюr, наприклад: 
Оркестр загримів, і, міцно потрясаючи повітря, по
линули могутні звуки. Дрібні хвилі зливалися доку
пи і, мов брили зеленкуватого скла, непомітно під
крадались до берега ·(Коцюбинський); 2) у _ре
ченнях із uставнюш словами: Він, певно, не з на
шого села; З) при звертанні, коли воно стоїть 
в середині або в кінці речення, як-от: а) Неси ж 
мене, коню, по чистому полю (Франко). б) Ти 
прекрасна, вечірняя зоре (Л. Українка); 4) часто 
пауз не р\)би~ю . n _ск.lад~_опідрЯ.дІіИХ _ Р~\fеннях, . у 
як~~ _!І_іДряд.Jіі ЩJ_чи~!ІІ9-ТЬЧ1. ~fl(ручюн<_а~!'~ ЇІщ,- щоб,. 
хто (здебільшого ·підрядні додаткові). · . 

Слід звернути увагу й на протилежне явище, 
ко.1и пауза робиться та:\І, де не:\Іає ніякого розді
.10вого знака й бути не ~юже. У таких випадках 
учні, ідучи за інтонацією, став,:Іять коми. Тшtу 
потрібно глибоко опрацювати з_ учнями матеріял, 
щоб вони не ті.1ьки знали, де треба ставити коми, 
а й де не треба їх ставити, незважаючи на nаузи,_ 

і чому... ·-
НайчастіШе учні ставлять непотрібні коми в та

ких nи падках: 

- 1) Ко.111 :югічна пауза в поширено:\ІУ реченні
розді.іІяє групу підмета й груну присудка, напри
клад: Молодий вояк з -перебинтованою головою/ 
oxoqe . пригостив Дан-ька -своїм ··ніжним тютюнцем 
(Гонч-ар); . · · · "-

2) .: hеред: єдна.:н~ним,- · -іlротиставюі~І спо.1учнико~r, 
якИй- спо.1уЧу€ присуд~И-,-: що-. визначають дію_ не
одночасну: ~сонце виrлЯнуло із-за хмар І і осві
тило ·свіжу від дou.ty зёмлю; 

З) на ~Іісuях фізіологічної паузи. якою виді
.1яЮtьсsf ·поширені другоряl!ні ч.'Іе·нн речення (:мов-
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трьох ударів, за.аежно від інтонації; на краnках 
( ... ) -- ~отири, ~-кщо виражається незакінченість 
ду:\ІКИ, ПІсля яко 1 йде нова думка. У к і н ц і 
абзац а па у з а 4 удари,. піс.1я заголовка 
гвору - - 5 ударів. На письмі реко::\Іендуємо учням 
позначати паузи у;\юuно позначеннями - стор

човюш рнска:\ІИ, наприклад: кома (І ) , крапка з 
комою (//) і т. ін. Ui позначення виправдовують
ся вже хоч би тому, що їх доводиться стаnити 

не ті.1ьки там, де є розділові знаки, а й на місцях 
пауз логічних, що не збігаються з граматичннми; 
учні не повинні забувати й того, що крапкою в 
кінці речення . і о кінці абзаца, заголовка позна

чаються різні паузи. 

ХуJ.ожньою (психо.1огічною· - - непов'язаною з 
гра~tатикшо) паузою відокремтоються . сJюва, на 
яких автор хоче зосередитн увагу і особливо наrо
Jіое"ити. У тако::\ІУ разі пауза робиться після слова, 
н-а яке па;tає наголос, а ще частіше - перед цим 
с.1ово:..1, щоб відповідно підготовити rрунт для 

спрнйщншн, наприклад: а) Добра чимало наробили, 
чимало люду І о г о л и л и оці сатрапи ундіра 
(Шевченко). б) Од молдаванина до ·фіна на всіх 
язиках І все мо вчить... (Шевченко). 
У першо:"ІІУ .. реченні пауза nеред С.:'lовом оголили 

фіксує увагу на ньшtу с:юві і тю1 искравіше під
крес.1ює його вроти.:Іежність до попереднього ви

скласти таблицю й _ розібрати з учнями кілька 
аналогічни~ прикладів, провести вправи в клясі й 
ДШІа. . 

У шко:Іа_х цього недООІІрацьовують: ігнорують 
інтонаційний принцип, тому в роботах учиш зу-:
стрічається чюшло зайвих КО::\І. Неприпустююю є і 
друга крайність: прищеплення учням такої дум
ки, що не треба, ;\ЮІЗ .. lЯВ, прислухатись до вимови, 
а писати .1ише на основі прави.1 пунктуації. Хоч 
у такому разі увага уЧнів напружується до краю, 
ефект не заnжди може задовольнити нас: діти не 
привчаються до вира::нн:>го читання (поrічних пауз), 
та й_ неправи.1ьно бyJlO б запере~увати і інтонації 
при шшченні роздіJ1ових знаків: учень не зможе 
розпізнати характеру питаJ1ьних, окJ1ичних . ре:
чень, та fl _l:fe. зможе вживати знаків питання, ок
.:,иків, крапки. 

Питання про тривалість пауз ми розв'язуємо 
орієнтовно так: якщо за одинищо шшіру взяти 
паузу нри КО:\Іі, яка (пауза) дорівнює одному 
удару (одній чnерті,. за музичною терміно.тюгіею ), 
то для.· крапки потрібно три таких одиниці, для 
краnки з кшюю, двокрапки, риски -- здебільшо
го дnі, л..1я знаків оклику й питання від одного до 
ні такти, логічно відокремлені rрупи слів), напри
к.lад: · Тринадцятого червня 1958 року І в літньо
му театрі парку "Перемога" міста Полтави І від
булось свято закінчення навчального року І в се
редніх школах Полтавської области; 

4) після однорідних ЧJ1енів (передічування) пе
ред дальшюr дієс.'ІОВО;\І: На півдні і півночі, заході 
й сході І лунають грізні голоси проти Поневолен· 
ня народів; 

5) У кінці віршованого рядка, хоч за синтак
сичною структурою фрази кома й -не_ ставиться: 
Ми ступаємо .Іі.о бою нового І Не за царство· 1'И
ранів царів ••• (Франко). 

-Усі такі ни падки С~1ід графічно відобраЗит"и. ~ 
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сюuу, набуває іронічного звучанш1, rншриваt: зміст 
попередніх дієслів, що ПОІ<азують дії, вчинки са
трапів. Аналогічну функІJ.ію виконує психо.1огічна 
науза і в другш1у прик:Іаді. 

Психологічнюш паузю1и :\ІН підкрес.1юею також 
різні частини твору, що від:\Іінні змісто:\І, настро
юш, е:\ІОціями, як-от у вірші П. Г. Тичини: Гей, 
рубали ворогів та по всіх фронтах! І І І З криком 
сів на грудн ворон, чорний ворон-птах. І І І 

Наголос у нашій :\ІОві в основно:\ІУ силовий, а.1е 
він :\Іістить одночасно й е.1е:\Іенти висоти тонv. 
У ~ІОВі розріЗНЯЄМО НаГО.:ІОСИ С.'lОВеСНИЙ і w.'lОГіЧ

НИЙ. Останній тісно пон'язаний з паузами. Логіч
нюш наго.1осюш ~ІИ підкрес:ІЮЄ:\10 слова, які вва
жає:\10 го:юннюш, особливо З:\Іістоnни~ш в реченні, 
с:10ва, на які падає осноние ошс.1оне навантаження. 
ІЦоб правильно визначити наго.1оси, треба г.:шбоко 
проду:\tати реченнsr, і то не ізшІьовано, а в кон
тексті. 3:\Іістовий принщш визначення наголосу 
відіграє вирішальну ролю: де центр думки, та!'ІІ і 
:10гічний наголос. Корисно знати Н такі найчастіші 
випадки розміщення JІогічних наго.1осів у реченнях 
(логічний наголос ЗВІJІІаііно збігаєтhсst :з с:ювес
нюІ): 

1) JІогічнюІ наго:юСО:\І підкреслюється проти
стан.1ення : Гетьте, думи, ви х м а р н о с І н н і! 
То ж теоера весна з о л от а! (JІ. Українка). 

2) У порівнянні слова, що означають пред:\ІеТІІ 
'ІН явища, які зістав:Іюотhся, позначаються :юrіч
нюІ наго:юсо:\І: Мов гарячі з о р і, зацвіли л і т а •.• 
( Ма.1ишко). 

З) У реченнях з однорідНН:\Ш 'І.:Іенюш наго.1осн 
надають на однорідні члени: Ми тривожим с т р а
т о сфер у, атомне ядро і сфер у ••• (Тичина). 

4) При непря:\ІШ.Іу порядку с.1ів під логі'ІНИЇІ 
наголос сташ~ю інверсоnані с.1ова: В сім'ї не по
д і л ь н і й братерських народів сини України д о 
ЩаСТЯ ідуть... (РІІ.'ІЬСhКИЙ). 

5) У простш1у реченні під наго.·юсшІ бvває :-зле
бі.lьшого присудок (при зnнчайно:\tу порядк.ові с.1ів): 
Сонце світить. Робітник пр а цю є. Але прн 
інверсії: Світить с о н ц е. Сонце світило я с н о. 

6) Коли під:\Іет-і:\Іенник керує іншим іменниКО:\І, 
наго:юс переходить на кероване (підпорядковане) 
с.юно. наприк.'tал.: Основа мир у. Передовики 
шк іл. 

llloб з's1сувати учню1 значення .~югічного наго.lо
су, :\ІІІ :1ава.1и такі uпраnи: ІНІ лошні писали речен
ня і прочитали його кi.lhKa разів, підкреслюючи 
наго:ю~О:\І щоразу інше с:юuо в реченні, від чого 
лtіст речення набуnає іншого відтінкv. Напишемо 
д:Ія прикладу реченю1: Улітку ми їздили на екс
курсію до Киева. Якщо :югічний наго.1ос падати
:\Іе На перше CJIOBO, ТО НЮІ Підкрес.1Ю€~10, КО.'ІИ 
відбулась екскурсія. Якщо наго.1ос перенесемо на 
друге СЛОВО, ЮІіСТ речеННЯ З:\ІЇНЮЄТhСЯ: МИ ЇЗДИЛИ, 
а не хтось інший і так да.11і. 
Бувають речення, у яких доtюдІпься виді.1яти 

ІІаГО.lОСШІ декі.1ьКа слів; В СКЛадНО~ІУ реченні бу
ває наголосів нормально не ~Іенше двох: І м е н е 
в сІм'ї в е л и к І й, в сім'ї в о л ь н і й, новій не 
б t t 

за удьте п о м я н у т и незлим тихим с л о в о м. 

( Іllевченко). 
І н т о н а ц і я. Що треба датн учням з техніки 

виразного читання? Основне -- це nрави.1ьне ін-
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тонування, себто у:нінни передаватн rо:юсо~І pi:l· 
НО:\Іанітні відтінки ду~tки й почуття. 

Інтонація вк.1ючає в себе такі основні е.1ементи: 
нисота, сила, темп. У сі вони не існують розрізнено, 
а щільно :\Ііж собою пов'язані, бо кожен з :мовних 
тактів має такі е.1е~1енти, як піднесtння, приско
рення, посилення, і протилежні їм: зниження, упо
ві.'lьнення, послаблення. 

РипЮ!'ІІе.тюдичне значення розділових знаків. Ін
тонація при краш~і :1еrка ·-·-- це n основно~у ск.1а-

1 

дання ro.1ocy трk>шtа каскадами спокійне, 

глибоке зниження. 
Як прави.ІІо, учні не ю1іють інтонувати при крап

ці: голос їх спускається по двох ступенях, то~Іу 
інтонація набуває характерної :\Юнотонности. :'ІІі
норного забарв~ення. 

Бувають випадки й неспокійного зниження прн 
крапці, зу:\юв:Іеній З:\tісто:\t тексту, нк-от в тако:\ІУ 
уривку: 

"Все од неі (Маланки - І. Р.) тікає, все одцурапос~о. 

Був у неі Андрій - цілий вік rpнзnacs з ним, а теnер 

нема вже й Андріs. Пестипа мріІо npo земп10, а земnн 

встала nроти неі ворожа, жорстока, збунтувалась і втіипа 

з рук. Як марево nомакила і sи марево щезла. ЛeJRHTL 

хоnодна і ссе тепер кров ... " (Коц10бннсьинй). 

У реченнях литальних - спенифічно питальна 
інтонація: голос різко підноситься на тому слові, 
ЩО перебуває Під ЛОГЇЧНЮІ H:tГQ.IIOC0:\1: 

~ 
А тн коn н був у Львові? 

А тн копи б у в у Львові? 

Після куль!ttінанійного піднесення ro.1oc посту

пово спадає. 

Окличні речення вимагають підс11.1ення .1огічно 
наголошених слів. Але тут переважає не ме.1одія, 
а тембральне забарвлення, бо знак оклику -- зна~ 
емоційний. Речення "Жиnий!" можна вимовити з 
різнюш тембральнюш забарu.1еннями, за.1ежно від 
змісту, настрою, ставлення автора, читача до зо
бражуваного. Не обов'язкоnо кричати при ВИ:\ЮН
лянні речення, у кінці якого стоїть знак оклику чи 
навіть три знаки оклику; наnпаки, такі речення ~ю
жуть бути проказані майже пошепки, а.1е з не.1и
кою експресією. 
Перед двокрапкою темп прискорюється, і го.1ос 

злегка знижує1 ься, обривається: І ллються поклики 
все далі, вглиб і вшир: "Геть, привиде війни! Хай 
славен буде мир!" (Ридьський). Коли двокрапка 
стоїть перед переліком того, що бачать, чують, 
голос перед днокрапкою іде nгору, після неї чимала 

пауза, наприклад: Навколо зазеленіло все: поля, 
сади і луки. 
Ме л од і я !>І о ви. Ме.1одія, як тер!>ІЇн музич

ний, визначає музичну думку, виражену за допо
~югою одноголосного сдідvвання звvків об'єдна-
них інтонацією А ритмом. · · ' 

(ДаnІ на стор. 3І·ііі) 
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. 
з лtричних 

Все неначе сннтьсв: 

Місто. Кам'вниці. 

Незнайомі nицв 

і воrиі... Воrиі ... 
Наче років з ~вісті 

вже не маю вісті. 

Я в чужому місті 

~есь на чужині. 

Tyra ~ушу крає, 

мов coninкa rрає! 

Чи про вас зrа~аю? 

Люба, не nитай: 

Я не сnлю ночами, 

а ~УМНИ КJІЮЧаМН 

Линуть на~ nолями 

в рі~иий, любий край. 

Бачу ~оиьку в хаті: 

Ій і~е вже n'втий! 
"Мамо! Де мій тато?" 

І ри~аєш ти, 

Ломиш білі руки ... 
О, цей біnь розnуки! 

Скіnьки rоря й муки 

Треба ще знести! 

Бачу рі~иі села: 

там теnер nустеля. 

Лю~и - наче тіні 

й~уть ... Ку~и ж вони? 

Боже, ~е я? Що ж це? 

Чи ж устане сонце? 

Чи розвіє сон цей 

rромом весивиим?!? 

** * 

1943 

У час жорстокий і безра~иий 

Зустрілись ми на чужині 

І все чим жив я і що втратив 

Ти иara~ana знов мені. 

В очах твоїх весна нсиіє 

неба рі~иоrо блакить. 

знову серце моnо~іє 

nnоменіє: жити! Жить! 

З тобою жити І День по ~неві 

Мов келих виnить зоnотий, 

Пізиати розкоші життєві 

І nр озу бу~иів nерейти! 

Моа утіхо І На чужині 

Світи мені і не забу~ь! 

Ласкавим сонцем Украіни 

Дnа мене бу~ь І 

поезій 

Ку~и б не йшов я, ~е б не був в

О~иа тривоrа й заnит ~ум: 

Що ~еиь nрий~ешиій нам rотус? 

Koro в тобі теnер зиай~у? 

Що nринесеш? Щасливу ~олю? 

Незламну вірність і тenno? 

Чи може знову neкno болю 

Жалю за тим, що утекnо? 

Чи бу~еш ти коханим зором, 

Як та зори ясна зоріть? 

Чи тіnьки блиснеш метеором 

На небосхилі моїх піт? 

Не ж~и! Не ~зеиькие, не за~звоиить 

Веселим тоном телефон. 

І ronoc любий не nромовить. 
Забу~ь ус~ нк дивний сон. 

Не за~звенить, не заrоворить 

Мовчить закnятий телефон! 

Мов на~ моrиnою страшною 

В німій журбі ст~ю на~ ним. 
Я nnомеи.ів, в жив тобою, 

І все розвіаnось, ак ~им. 

** * 
В мерехтіиив облич моnо~их 

Ти ~ивиnась в той вечір з журбою, 

А музика і танці і сміх, -
Наче хвилі морськоrо nрибою. 

І nnивnи, вк вінки на во~і, 

І rой~аnись "На хвиnах Дунаю" 

Mono~i... І nочув а то~і: 

"Як же шви~ко усе це минає!" 

І замовк в. Прииишк. Похмариів. 

Ти ж казала: "А ви nотаицюйте! 

Не сумуйте. Лишіть це мені. 

А мені моnо~ою не бути". 

А мені?.. Пролітають літа, 

Як у вирій сnолохані nтиці!!. 

... І оркестр, як живий, зари~ав ... 
Серце, серце! Чому ти не з криці! 

І rриміnа музика то~і, 

Наче хвилі морськоrо nрибою. 

І кружnаnи, nnивnи моnо~і 

Мимо нас, нк вінки за во~ою. 

11 nn т ,7 н т, ІІr:rн:-п:нт,. m:ї!І 



Пам'ятники Кобзареві України в Канаді США 
. 
1 

За останні роки зросли українські впливи не тільки 

в Канаді, де ми маємо цілий рsд українців на посадах 

roniв великих і мвnнх міст (нвпрнкnад, Едмонтон, 

Вінніпеr, Кенора тощо), 'Іnенів парnsментів окремих 

провінцій, міністрів провінційних урвдів, суддів, фе

деральних послів і сенаторів, врешті, й міністра праці 

у федеральному урвді Квнади і т. д. Українська мова 

в Канаді внкnадаєтьсв в баrатьох університетах, а та

кож в середніх школах трьох провінцій Канади і т. д. 

Не буде нескромніст10, ви скажемо, що укрвінців 

зна10ть, з ними раху10тьсв і - що найrоnовніше! - іх 

поважа10ть, ви n10дей здібних, працьовитих, 'Іесннх, ви 

n10дей, вкі бвrато поту і крови проnнnн, розбудоВуJО'ІН 

ЦІО прекрасну країну. 

На іншому місці ми друв:уємо заклик центрапі Ко

мітету Українців Канади про будову пам'втннка Та

расові Шев'Іенкові. Пам'втник буде збудовано на дУ· 

же rарній площі міста Вінніпеrу (стоnнцв провінції 

Манітоба) перед провінційним парламентом. Це най· 

новіший здобуток укрвінців у Канаді. 

Трохи відмінним шnвхом іде зростакив наших 

впливів у моrутньоrо пІвденноrо сусіда КанадІІ - у 

США. Там, на жаnь і на сором, украінці ще не здобули 

внзна'Іннх посад не тільки у федеральному ур11ді, а 

навіть і в провінційних урндах 'ІН міських управах. 

Там наші здобутки просто бnискавн'Іно зроста10ть nиш 

у здобуванні щирих прнхиnьииків серед иайвизна"ІІні

ших державно-поnітн'Іиих дів'Іів США і в найширших 

коnах америкаиськоrо rромадвиства, що створ10є надій

не підrрунтв дnв освrів у вищих сферах. 

Ці освrн напевне прийдуть у найбnнЖ'ІНХ роках: 

можна сподіватнсв, що американські поnітнкн, вкі сьо· 

rодні факти'Іно Украіни ще не ба'Іать і - прн1наіімося 

щиро! - навіть не хо'Іуть іі ба'Інти, у скорому часі іі 

мусить поба'Інтн і вирватись із-під впливу російсько

жидівських "консультантів". За всі наші иевда'Іі, зде· 

біnьшоrо, ми обвииува'Іуємо себе. Це добра ознака, 

бо хто ж за нас подбає, вк не ми самі? Ба'Іити свої хиби 

-- запорука перемоrи. Ane у випадку з америиаицsми 

в б не зааnив ус10 вину на українців. Американці, ви 

наців молода, дуже динамі'Іні в економіці, вони вивви

nи також велике уміник освоїти здобутки світової куnь

'І'урн .. Та пору'І з цим американці винвткоао неповорот
ні й реакційні в політиці. У поnітнці вони, sк правило, 

відста10ть на ціnе покоnінии. До вкнх зrубних насnід· 

ків дnв Америки і дnв цinoro світу приводить це від

ставаннв, ми можемо ба'Іити на прикnаді Південної 

Амернии та арабських держав. Мусимо ці ре'Іі розумі

ти і не тратити надії, а тнм більше віри у свої сиnи і 

здібності. 

Справді, украінці США уиnаnн баrато працІ и умік

ив у здобуванні собі прнхиnьиниів. Дnв прикладу вза

ти хо'Іби уже традиційні сьоrодні в США проrоnошенив 

украінськоrо див і вивішеннs украікських прапорів на 

будинхах великих і малих міст, на будинках штатних 

nericnвтyp, молитви і відповідні промови у Конrресі й 

Сенаті США, що відбуваєтьсв кожноrо року в день ук

раїнськоі самостійностн. Це величезний освr, вкнй дуже 

непокоіть наших вороrів, ane вкоrо не завжди доба'Іа· 

ємо і належно оцін10ємо ми самі. На жаnь, наша преса 

(за вннsтком nиш "Свободи") не капіталізує цьоrо иа

шоrо веnикоrо здобутву. 

Не.ііновішим освrом с законоnроек'І' про будову na-
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м'втннка Тарасові Шев'Іенкові, sкнй уніс у Сенат США 

сенатор Дж. К. Джевітс. Ннж'Іе ми друкуємо повний 

текст заsвн цьоrо сенатора. Цей акт має внниткове зна

'Іенни в розвнтку америнансьноrо розумінив ваrи Ук

раіни в міжнародній політиці. Без усвкоrо сумніву мо

жемо твердити також, що будова пам'втннка Кобзареві 

Украіни у стоnиці США - найбільший поnи'Іннк ро· 

сійським імперівnістам усіх коnьорі~: і 'І ераоним у Мос
кві, і білим у Нь10-Норку. Пам'sтник Т. Шев'Іеннові у 

Вашінrтоні незабаром зробить великий вплив на стано

вище Украіни у міжнародній політиці, матиме він ве

nи'Іезннй вплив і на становище Украіни і в самому 

СРСР. 

Украікцим США треба неrайно приступити до ре

аnізаціі цьоrо справді rрандіозноrо проєкту. Це буде 

Іх найбільший виnад у справу визвоnеннs УкраІни 3-пІд 

російської окупації. 

В ІМ'Я МАйБУТНОСТИ 

УКРАЇНСЬКОї СПІЛЬНОТИ В КАНАДІ 

... І ЗJ?рі 'Червоні, я,; перше плzми, 

Поп.111вуть і поті.ч; і ти, 6і.rо.шций, 

По снньо.ttу не6у втідеш ноzу.tять ... 
... л,. над Вавu.Іоно.tl, над йоzо сада.мtt, 

І над mu.tt, що 6удє s нашzит cuнa.wu, 
Тн ві<tнuй 6es "'раю! Люблю роs.мовляmь. 

("Г.48ДАМАКН", Т. ШЕВЧЕНКО) 

УКРАІНЦІ КАНАДИ І 

Комітет Українців Канади, викоиуJО'ІИ в цій краІні 

перед урндом і суспіnьио-поnіти'Іннми інстнтуцівмн 

обов'взкн всеукраїнськоі краєвої репрезентації та не

су'Ін вже повних 18 років великий твrар відповідаnь

ностн за доn10 цієї вітки украінськоrо народу, зверта

єтьсв до украінськоrо rромадвнства та всіх родів і сту

nенів йоrо товариств, орrанізацій, установ, об'єднань, 

церновних rромад, станиць економічноrо характеру, тор

rовеnьних і nромнсnовнх, приватних спілок і коопера

тив, до всіх українських родин, чоловіків, жінок і мо

nоді з rаричнм закnиком ставати в ридн будівничих 

пам'втннна-моиументу найбільшому Сниові Украіни, на

шому безсмертному fенієві Тарасові Шевченкові. 

Цв мистецька споруда, над вко10 nраЦJОє кіnькаде· 

свть наших мистців, буде збудована у Вінніпезі, що 

rеоrрафічио розташований у середині нраінн, та завди

кн прнхнnьностн до цієї справи урвдовнх 'Іннннків, на 

одній з найкращих пnощ у Канаді, перед rарннм бу

дником Манітобсьноrо Парnвменту. 

Це вперше, відкоnи ноrа украінськоі n10дннн сту

пила на Північно-Американському суходолі, ми, укра

інці Канади, ви одна зцілена украІнська спільнота, бу

демо реаnізувати тут тоrо роду пnвн у всеунраІнському 

розмірі. 

Між украінцsми Канади не буде 'І'акоі nJОдннн, вкоі 

серце з цьоrо nриводу не задрижало б від радости, 

вкоі зазиа10ть тіnьнн творці великих історичних цін

ностей. 

Друrий крок у тому самому иапрвмі й тоrо самоrо 

іс'І'орнчкоrо значеннв - буде створекив ВсеукраІнської 

Заnізноі Фундаціі ім. Тараса Шевченка, вкоі Чартер 

ухавпить найбnнJИ'ІИЙ Всеканадський Конrрес Yt::) 1· 

інців Каиа~н в 7ІJІnні цьоrо рому. 
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Це тон історичний wnвx до світлої манбутностн, 

що iioro нашому покоnінн10 визначає безсмертне Шев
ченкове Посnаніє до живих, мертвих і ненароджених 

земnаків, в Украіні й не в Украіні сущих, з йоrо сви

тоJ:О n10бов'10 до нас усіх та йоrо ж журбою, щоб ми не 

запропастиnи своєї душі, відріка10чнсь скарбів Укра

їнськоі Земnі. 

Цим нашим закnиком відкриваємо, по"Іинаючи від 

1 березни 1959 року, заrаnьну збірку фондів на пам'ит

ннк Тарасові Шев"Іенкові, сума ииих за кошторисом 

устііінена у 150 тиса"! доларів. 

До тоrо часу всі українські rромади в ціnій Канаді 

повинні мати свої місцеві Шевченківські Комітети. Кра

євий Шевченківський Комітет буде вибраний на Все

канадському Конrресі. 

Технічні питаннв збірнової кампанії і відповідні 

вказівки будуть проrоnошеиі в черrовнх повідомnенивх. 

Хай же Боr Всевишній допомаrає нам у цьому ве

ликому .ціnі й утривалить між нами иепереможноrо 

Шевчениовоrо духа. Без Шев"Іениа наш козацький рід 

у Канаді звівси би на ніщо й заrииув би. Тільки над

ридна сиnа духа Тараса Шев"Іенка буде rараитіє10 май

бутности нашоrо народу в цій країні, а йоrо пам'итнни 

- провідно10 зоре10, що своїм асннм спалахом приrаду

ватнме нашим дітим, внукам і правнукам, хто вони й 

хто іх нарід, та ще вони, на широких автострадах у 

вільному світі, не сироти й не безбатченки. 

І дnи нас, су"Іасників, стане nerшe жити в кnіматі 

великих ідей Шевченка й навіду10чись до пам'итиика/ 

у хвилинах нашої радости й скорботи, будемо наби

рати свіжих сиn і віри. 

Починаймо ж, Дороrі Земnиин, здІнснJОвати нашу 

спільну задушевну мріІО про репрезентативний пам'ит

нни-монумент Тарасові Шевченкові в Канаді, з таким 

ентузіазмом і n10бов'10, на ииі це істори"Іне .ціnо засnу

rовує. 

КОМІТЕТ УКРАІНЦІВ КАНАДИ 

Президіи 

о. д-р С. В. Сав"Іуи 

1-ий віцепрезидент 

о. д-р В. Кушнір М. Поrорецький 

президент 2-ий віцепрезидент 

і координатор 

І. r. Сирнии 
ген. секретар 

Члени:П. Вах, о. С. Іжик, r. Кукса, В. Мартинець, д-р Т. 
Михайnівсьииіі, П. Оnі.йннцьиий, проп. Л. Стандрет, 

Е. Ситник, А. Фі:ус. 

ПРЕМ'€Р КАНАДИ ДЖ. ДІФЕНБЕйКЕР 

У СПРАВІ ПАМ'ЯТНИКА Т. ШЕВЧЕНКОВІ 

(Переклад з англійської мови листа до КУК) 

Мені буnо приємно довідатисв, що Комітет Україн-

ців Канади в недаnекому часі починає збірнову кам

паніJО за фондами на кошти будови пам'втнниа в честь 

веnииоrо украінсьиоrо поета й апостола свободи Тараса 

Шев"Іеииа, а також на першу Українську Канадську 

Фундаці10, що маnа б фінаисувати культурну дівльність 

Вашоrо Комітету. 

Ці Ваші починанни ма10ть дnи нашої країни, ик ці

пости, велние зваченив і и без ваrанни схваn1010 іх, осо

бnнво дnв моїх співrромадвн уираінськоrо походжении. 

Бажа10 Вам усім иииайкращнх успіхів у кампанії. 

Щиро відданий Вам 

ДІКои Діфенбейиер 
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ПРЕМ'ЄР МАНІТОБИ Д. РОБJІІІІ ДО КУК 

З веnиио10 приємніст10 пересиnа10 через Вас поздо· 

ровnеини дnи rромадин уираїисьиоrо роду у Манітобі й 
rpaтyn1010 з наrодн пnину збудувати пам'втннк-мону

мент Вашому найбільшому поетові Тарасові Шевченкові. 

Мені відомо, що баrато українських піонерів при

возили з собо10 до Канади твори Шевечениа й вони бу

nи дnи них, у перших тижинх роках іх жнтт11 у цій кра

їні, заохото10 і підтримио10. Іменем Поета вони назива

nи свої товариства, иn10би, будинки, шкаnи й oceni, щоб 
таким чином віддати йому належну честь. Кожиоrо ро

ку вони орrанізовуваnи концерти й вистави, на вких 

деиnимуваnн йоrо поеми. 

Все це маnо веnнииіі впnив на розвиток культури 

в цій частині Канади й допомаrаnо в розбудові новоrо 

й к.ращоrо життв. З тоrо поrnиду можна сміnо сказати, 

що творчість Шевченка буnа універсальним моральним 

чинником і це причина, що Шевчение не чужий у Ка· 

наді. 

Я особисто rорднй з тоrо, що пам'втнии-монумент 

Шевченкові буде збудований на пnощі Пеrісnвтурн на

шої Провінції. 

Бажа10 також поt'ратуn10вати Вам при цій наrоді, 

що в 100-річчи смерти Поета Ви постановнnн оснувати 

Українську Канадську Фундаці10, з прибутків виоІ Ви 

будете розвивати дальше Ваші культурні цінності, що 

буде мати добрі иасnідии дnи ціnоі нашої країни. 

Думка про здвиrиенни пам'итнииа Шевченка в сто

личнім місті нашої Провінції, що водночас є центром 

уираінсьиоrо орrанізованоrо жнтти Канади, доказує Ваш 

поступ на шnиху до Вашоrо ро-звитку. 

Усі rромадаии уираінсьиоrо роду будуть мати на
rоду прибути с10дн і віддати пошану пам'вті Поета 

й це дасть краще розумінии й оцінку Вашоrо иуnьтур

ноrо удіnу в будові нашої ПровінціІ і Канади, sк ціnости. 

Даф Робnін 

Прем'єр Манітоби 

ТЕКСТ ЗАЯВИ СЕН. ДЖ. К. ДЖЕВІТСА 

ПРО БУДОВУ ПАМ'ЯТНИКА Т. ШЕВЧЕНКОВІ 

У ВАШІНrТОНІ 

"Я зronowy10 дnи відповідиоrо екеруванни законо

проєкт, що уповноважував би здвнrнеини на nублічній 

пnощі у Вашінrтоиі пам'итиниа Тарасові Шевченкові, 

українському національному поетові, sинй, надхненнй 

амерниансьио10 ионституційно10 демократіє10, оспівував 

своєму народові воn10 і свободу. Пnвни пам'втнниа і йоrо 

приміщеянв будуть схвалені Департаментом внутрішніх 

справ, Комісії rарних мистецтв і Комісії плинуванна 

стоnиці країни. 

Фонди потрібні дnи здвиrнеинв цьоrо пам'втнниа, 

будуть зібрані пубnічними збірками протвrом п'ятьох 

років від часу ухваnенни цьоrо закону. Я ма10 запев

ненни, що не буде труднощів у здобутті цих rрошей 

від понад одноrо мільйона американців уираінсьиоrо 

походженни. Швидке схваnенни цьоrо закону вможnн

внnо б посввченнв цьоrо пам'итнииа, або місца під ньоrо, 

в 1961 році, у день 100-річчи з див смерти Шевченка. 

Тарас Шевченко був співцем свободи. Замоnаду він 

визнав Дж. Вашинrтона за зразок народньоrо провід

ника і оспівав йоrо своІм земnвиам, ви справжньоrо rе

ров і ви зразок у іх вnасних праrненних до ваnі. 

Прийшов Шевченко на світ, ви кріпак у ceni неда-
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nеко ріки Дніnра в серці Украіни в 1814 році, мнстеЦ1о

кн~ талант йоrо був швидко визнаний йоrо вnасником 

і nаном, 11кий уз11в йоrо з собою до Петербурrу, де від

дав йоrо на навчання до в'ІитеnІІ мистецтва. Шев'Іенків 

талант швидно звернув на себе таку велику уваrу, що 

культурні коnа двору Миколи І. nотраnили зібрати rро

ші дn11 винуnnснии йоrо на воnю. 

Він nродовжував свої мистецькі студії і onicnи, 1840 

року, ВИДаВ СВОЮ nершу КНЮІ~КУ "Кобзар", ЩО ВНЗНа'ІаЄ 

"СеnІІнськнй сnівець". Зібрані в цій книжці nоезії вн

кnнкаnн широкий відrомін в українському світі своєю 

rnьорнфінацією украінського мннуr.оrо і йоrо контрас

том з нестерnно;о су'Іасністю. Він висловив свою віру 

в краще майбутнє своrо народу. Потім дуже скоро бу

nи видані інші nоезії, що nоширювали зна'Іення КобзарІL 

Шев'ІСНІІО відвідав знов Украіну в році 1844, а року 

1845 nіспа заиін'Іенна навчання в Академії Мистецтв у 

Петербурзі, він вернувси в Украіну і nрнєднавси до 

rурту молодих л1одей, икі так же само, як і він, захоnи

лиса ідеєю федерації вільних слов'янських ресnублік, 

одніє10 з иких мала бути Україна. За рік Шевченка 

ув'ІІзиеио за йоrо nоезії і засуджено на службу в ро

сііtському днсцнnnінарному батальйоні в азійських сте

nах із сnеціиnьннм наказом цара, щоб йому не дозволили 

писати й малювати. Звільнено йоrо щойно в 1857 році, 

ии він був уже зламаною людиною. Він помер в 1861 

році у Петербурзі, наnередодні звільиеннв кріпаків, але ж 

до свмоrо кінци він не захитався у своїй боротьбі за 

л1одсьиу й українську свободу й за людську rідність. 

Шев'Іенкова поезія, не зважаючи на всі намаrаини 

офіційної цензури, була широко .:ідома в усій окупо

ваній росіянами Уир3Їні і вона стала зразком дnи тих 

українців, що ІІІили на західніх українських землих, у 

межах Австро-Уrорськоі Імперії. Для українців у всьому 

світі йоrо ім'я стало снионімом оборони національної 

незалежности н демократії, національної взаемс»заnеж

ности та співпраці і високим праобразом суспільноrо 

на~іонаn:ьноrо думанни. 

Це Шевченкова поезів в 1917 році одушеанла укра

інськи~ рух за незалежність і підбадьорювала Україн

ську Народню Республіку в іі розnа'Іnивій боротьбі без 

сторонньої доnомоги в обороні nроти arpecii російських 
комуністів. Це Шевченкова поезіл nідбадьорювала ук

раїнців, сиr.ою вклю•tеиих в СРСР, продовжувати сво10 

боротьбу за волю, а в час друrоі світової війни збу

джувала і скріnлювала український рух сnротиву од

наково, як проти фашизму так і комунізму. 

Сьоrодиі nонад одни мільйон українців й амери

канців українськоrо походженнв живе у США. Девиі 

з них nрибули сюди перед nершою світовою війно10. 

Інші приїхали nісля друrої світової війни на основі за

кону про переселении переміщених осіб. Обидві rpynн 

етаnи американськими громадинами і відоrрають сьо

годні свою конструктивну роnю в США. Ухні моnоді 

чоловіки й жінки займають щораз відnовідальніші ста

новища в американському житті. Вони ощадні, працьо

виті, слухиані законам nюдн, а кожний зонрема і всі 

разом розумі10ть ту pon10, яку Шевченко відоrрав у 

розвитиові їх народу, порівнюючи давні демократичні 

ідеі українців та їхні традиції з часу Друrої Украінської 

(Козацької) Держави, і навіть ще давніші, до амери

каисьІІИХ ідеалів иезаnежностн, воnі і рівностн, що іх 

внеnовкnи Джордж Вашінrтон та засновники Амери

канської Республіки. 

Справді бажано, щоб пам'sтннк такому національ

ному rероєві, sин~ нав'Іав амернкаисьннх ідеалів па

тр:отизму і служби nІодині, стоив у стоnиці Сполучених 

Штатів Америки". 

Вашінrтон, Д. К., США. 

· · ·)оо---•=а:;а>е-<са=----

ДІМА 

ВІД'іЖДЖАЮЧИ З ФРАНЦІЇ ... 

В день той коnеса мов плакали стиха 

R знову ввижаnись у сірій імnі 
Кру'Іі дніпрові ... 

А nотяr наш їхав 

В бік - nротилежний рідній земnі ... 

Далі і далі на Захід ... 
Миrтіла 

В пісі бліда іще осени мідь, 

Віти сосна npocтвrana, хотіла 

Ніби сказати: "Куди тн? Не їдь!" 

Села замрінні й місто за містом 

Мов nосnішали в минуле піти ... 
Франціє, Франціє, земле барвиста! 

Туrою будеш у серці цвісти ... 

Знаю: не раз мене смуток оrорне 

І за Парижем прокинеться жаль, 

й буде бажан на рости неnоборне: 
Знову nоба'Інтн Лувр і Версаль ... 

Даnі і далі на Захід ... 
Шукати 

Відблисків щаста, в незнане іти. 

Той, хто свою Батьківщину вже втратив, 

Сnравжньоrо щастя не зможе знайти. 

11 Оn І .1// І, U:PE:JE/JЬ, 195[1 

Тож і иоnеса мов пnакаnн стиха 

Й кру'Іі дніnрові ВВНЖ&ІІНСЬ В імnі 

В день незабутній, як потвr наш їхав 

В бік -
протилежний 

Хведосій ЧИЧКА 

Рідній Землі ... 

28. Х. 1958 р 

МАДРИГАЛ ОРХІДЕЙНИй• 

Поміж квітамн зпотобіпнмн, зв зепенвмв твіівосховвми, 

Що nіанннмн живоnnотами відrородJКеві від пюдей, 

На rапввнні асносонвшнііі зупниввсв в вад бузвовВІІR, 

Неnовторними в іх тендітності, черевв'ІВІUІИ орхідей. 

Між conoдROIO мадрР.сеnьвою, nіrустриною в 

&ІпіВ повені, 

На rаnввнні зачакповаиІВ в від пахощів Ьвеміr. 

І здаваnоса, що nриродою черевички ці првrотоваві 

Дnа біnесеньинх і rарнесеиьних - дпв везвймаввх 

ВВDІВХ иіr. 

• Чотиристопний "сугубий амфібрахій", себто пентон 
третій. 
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ДВІ ВАЖЛИВІ НАУНОВІ ПРАЦІ УНРАїНСЬНОГО ВЧЕНОГО 
€. П. Сластененко: "Риби Чорноморського басейну" і "Риби прісних вод Канади". 

І. "Риби Чорноморського басейну" 

У квітнево~tу числі нашого журналу за 1956 рік 
була вже згадка (nовідомлення) про вихід у світ 
великої наукової nраці сnівробітника "Нових Днів" 
Є. П. Сластененка: "Риби Чорноморського басейну". 
Ця праця буаа оnублікована в Стамбулі, Туреч
чина, - турецькою мовою. Передмова до неї nо
дана англійською :мовою. Видана ця праця в двох 
томах, перший том має 555 сторінок, а другий -
205. Книги видані великим форматом - 9,75 цаш1 
на 6,75. 
У першому томі згаданої nраці про риби Чорно

морського басейну подано систематичний оnис усіх 
наявних риб Чорного та Озівського морів разо~І 
із прісноводними nритоками (ріками), озера~ш та 
іншими водой~шщами у nрилеглих до Чорного ~ю
ря країнах, як Україна, Румунія, Болгарія, Кавказ 
та ін. Крім систе!\tатики, дано про кожний вид риб 
опис його біологічних особливостей, подано відо
мості про міграцію, поширення в просторі, сказано 
і про економічне значення кожного виду. Окре~ІУ 
увагу приділено в цій nраці порівняльнюt даним, 
а саме: автор зіставляє рибний світ Чорноморського 
басейну з морями Касnійським, Аральськюt, Мар
муровим, Еrейськи!\І та Середземнюt, а також з Ат
лянтійським, Північним Крижанюt та іншими оке
анаl\ІИ. 

Праця С.1астененка - це перший ог.1яд вс1є1 
рибної проблеми Чорноморського басейну, доnов
нений оnисом всієї фавни цього водного nростору. 
У праці підеумована майже еторічні дослідження 
вчених у цій галузі. Як у минулому, так і в цьо~ІУ 
сто.пітті появля.1ися наукові праці, в яких порушу
вались проблеми Арало-Панто-Каспійського басей
ну, але всі ті дані nідлягали грунтовному перег.lя
дові на підставі сучасних :\Іетодів дос.1іджень -
експедиційного та індивідуального характеру. Наш 
учений сім років полрашоnав над підсу:~Іка_:~ош ре
візії цілого комnлексу життя в східній частині Се
редземноморського басейну. Матерія.тюм до даної 
праці автора послужюш і його власні розвідки, що 
були результатом його ж дослідів. Ті розвідки дру
кувалися раніш українською, російською, фран
цузькою та італійською мовами. 

За висловом автора, Чорне море - це незви
чайне в світі море, коли розглядати його з боку 
фізичних та біологічних особливостей. Воно є ве
ликою лябораторією в натуральних умовах, а то
~•У має величезне значення з пог.1яду пізнання жит
тя, його розвитку і вnливів середовища на живий 
свІт. 
У nраці описано аж 250 видів риб, що належать 

до 20 груп, 57 родин і 123 родів, із них 183 види 
живе в Чорному морі, опріснених його затоках та 
:шманах рік, а 125 видів в Озівському морі, з яких 
лише 60 постійно перебуває в цьому :морі. У тек
сті даються таблиці для визначення родин, родів 
та видів риб, а також 142 ілюстрації. В кінці пер
шого то:~rу цієї праці юrіщено таб.1ицю риб басей
ну за категорія:~ш риб: прісноводних - 40%, со
лонуватоводних - 13%, а :морських - 47%. 
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Другий том цієї nраці, що :~шє 205 сторінок, 
складається з шести розділів. У першому розділі 
дається грунтовний історичний огляд досліджень 
Чорного та Озівського морів за останнє сторіччя, 
а крім того - зведені відомості з давніших часів, 
починаючи від 7-го віку до Р. Х. Дані про риби до 
Р. Х. взято з творів стародавніх письменників Гре
ції і Рюtу, а саме з творів, знайдених на місці ста
родавніх колоній, як Олівія та інші причорноморські 
селища. Автор поділяє дослідження Чорного моря 
на чотири nеріоди, а останній із них, сучасний, він. 
називає науковопромисловим. 

У другому розділі подається гідрологічний нарис 
:~юря, його рельєф з величезними глибинаl\ІИ, таки-
1\ІИ характеристичними для Чорного моря, особливо 
ко.1и nорівнювати його до мілководного Озівсько
го моря. Тут nодається як рівень цих морів, так і 
те:~шературний режю1 у різні nори року та в різних 
:11ісцях і шарах. Далі nодаються відомості про со
Jюність цих наших морів, які називає автор солону
ватюш, себто відносить їх до проміжних за своїм 
характеро:~t ~Ііж дійсно солонюш морями та прісно
ноднюш басейнами. Так само описано й газовий 
режю1 цих :морів; зазначено, що кисень є тільки у 
верхніх шарах, а в інших глибинних шарах є ба
гато сірководню, що є особ.ІJ~вістю Чорного моря, 
бо в інших :~юрях земної кулі його (сірководню) 
майже не:~шє. Насичені сірководнеl\І маси води в ·· 
Чорно~rу морі становлять від 85 до 90 відсотків. 
Такий стан уне:~южливлює органічне життя у цьому 
:~юрі нижче 200 метрів від nоверхні. Особливостями 
цього :~юря є також лужність, прозорість води, ко
лові течії, які ділять усе :"Ію ре на два гідрологічні 
басейни. У кінці розділу nодано мапу цих течій та 
багато таблиuь, в яких подано відомості про окремі 
rідро.1огічні фактори. 

У третьому розділі nодається гідробіологія моря, 
де оnисано дуже нестійкі гідрологічні умови, що 
:\І іняються не .1ише залежно від сезону, а й протя
гшІ окре:~шх годин. В силу саме таких умов, орга
нічне життя в цьо:~1у морі мае особливий характер, 
отже та:~t живуть такі рослини і тварини (зокрема 
риби), що змого~lИ пристосуватись до тих мінливих 
умов. Тут же подано відшюсті про загальний вилов 
морської та іншої риби в Чорному та Озівському 
морях в uілшrу, по зонах та з поділом на породи 
риб, про значення різних риб д.1я людини-спожива
ча, а також таблиці з даними про час нересту риб, 
про роз:"Іrіри ікринок окремих видів риб та про роз
:'ІІНожуваність їх, додана й біо.1оrічна клясифікація, 
біоценези :'Іюря тощо. 

У розділі четвертому nодаються таблиці про ск.ІJад 
фавни в кожншrу морі зокрема - Чорному і Озів
ському. Вся фавна, відповідно до її походження, 
поділяється на такі категорії: 

а) релікти стародавньо - понтійської солонува
товодної; 

б) середземноморські види, що населюють Чор
не море від встановлення зв'язку його з Середзе:~r
нюr; 
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в) прісноводні види, що живуть у прісних та 
солонуватих водах. 

Міграція риб до Чорного .:'ІІОря з Середзе.много, 
яка почалася ще з давніх часів, продовжується -
в деякими перервами - і дотепер. У книзі вказано 
на причини, які перешкоджають міграції та нату
ралізації більшости середземнш10рських видів риб 
в Чорноl\ІУ :морі - це насиченість глибинних шарів 
цього моря сірководне.:"ІІ, .:"І!Їлководність Дарданел 
та Босфору, низька середньорічна температура та 
більша солоність Чорного моря за солоність Се
редземного. У Чорно.:'ІІУ :морі натуралізуються тіJlЬ
ки ті види риб, що у всіх своїх стадіях розвитку 
перебувають у горішніх шарах води чи поблизу бе
регів, де немає сірководню. 
У п'ятому розді.1і подається ~оогеографічний на

рис Чорноморської фавністичної округи, як части
ни Середземно.:'ІІОрської підобласти, названо її ха
рактеристичні особливості та вперше поділено фав
ністичні зони. Таких зон нараховано 13, п'ять мор
ських, а вісім прісноводних. До морських зон за
раховано такі: 1) Одеську, або Північно-західню· 
2} Озівську; 3} Кавказьку; 4) Прибосфорську т~ 
5) Егейську, а до зон прісноводних: 1) Дунайсько
Дністерську; 2} Дніпро-Бузьку; 3} Донську; 4) Ку
бано-Кримську; 5) Ко.1хидсько-Анатолійську; 6) 
Босфорську; 7) Північно-егейську та 8) Малоазій
ську. 

Як підсумок, подаються такі таблиці: 1) порів
няльна таблиця видів риб у Чорному, Озівському, 
Каспійському, А ральськш1у, Ма р.:"ІІуровому, Егейсь
кому, Середзе:\ІНОМу, Північнш1у та БаJпійськшІу 
морях і в Атлянтійсько.:"ІІУ океані; 2) порівняльна 
!абл~щя видів риб у річках, що впадають у Чорне 
І Озшське моря; 3) таблиця кількости родин, родів 

ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 

Кожен річник окремо, гарна полотняна оправа із 
з~лотим т~сненням, разом 432 сторінки друку. 
Utнa за рІчник ............................................................ 5.00 

"СОНЯШНИК" 

Два річники в одній книжці (роки 1956-1957}, 
440 сторінок друку, у гарній полотниній оправі, 
золоте тиснення, ціна книжки .................................. 6.50 

За один річник, 220 сторінок друку, гарна 

полотняна оправа, золоте тиснення, ціна 
за книжку ......................... ........... . ... ....... .... . . .. . ....... ..... ... ... 4.50 

Купіть для вашої дитини річник "Соняшника" 
- матимете найкращу дитячу книжку з різно
манітним матеріялшt, з багатьма ілюстраціями, 
чимало з яких виконані у двох кольорах, написана 

гарною мовою, сучасниl\І правописом. Річник 
.. Соняшника" позбавить к.1опоту -- "Що дати 
почитати дитині? .. " 
Купимо чи за.:'Іtіняею "Нові Дні" ч. 2 (березень, 

1950 р.} і ч. 7 (серпень, 1950 р.). Потребуємо uих 
чисел для поповнення річників. 

Адміністрація. 

• 
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та видів за їх походженням, себто морських, соло
нуватоводних та прісноводних. 
У розділі сьомому дається огляд геологічної ( че

твертинної) історії Чорного моря, яка (історія) 
характеризується повторюнаними юІінами періодів 
опріснення і осолення моря, бо протягом цього 
періоду історії Чорного моря воно два рази бу.1о 
озером і два рази .:'ІІОрем. Ці моря-озера відшtі n 
науці під такими назва.:'Іш: Давньоевксинське, Тир
ренське, Новоевксинське та сучасне Чорне. (Див. 
"Нові Дні", ч. 52). 
У праці, крі.:"ІІ того, накреслено прогнози :\Іайбут

ніх хемічних та біологічних змін у Чорнш1у :морі. 
Так, у процесі осолення морська фавна буде збіль
шуватись на середземноморські елементи, з одного 
б?КУ, і утворювати нові біологічні фор.:'Іш в окреl\шх 
дшьницях моря з наявних місцевих видів, з дру

гого. 

Походження сірководню в Чорному морі в науці 
остаточно не з'ясоване, тому автор цієї праці .1ише 
н~водить два різні погляди. Одні вважають, що 
сІрководень витворився в Чорному морі після того, 
як во.но з'єдналося з Середземним, а інші думають, 
що сІрководень був уже в Чорноl\ІУ морі і до з'єд
нання його з Середземним. На підкріплення остан
нього припущення дається приКJlад Каспійсь1..:ого .:'110-
ря, де також уже є сірководень у придонних шарах 
його глибинних вод. У праці вказано на нові види 
риб Чорного моря, що проникли сюди протягш1 
останніх десятиліть. 

Бібліографія займає в цій праці 16 сторінок з 
поданням 400 назв джере .. 1, використаних авторш1 
у процесі писання цієї праці. Додано і список іто
страцій, вміщених у пра ні (індекс зай.:"ІІає 17 сто
рінок). 
Цей короткий ог.1яд юІісту книг під спільною 

назвою "Риби Чорнш10рського басейну" свідчить 
про те, що .:'ІІЗЕ:\10 справу з ве.1икою і дvже важ.1ивою 
науковою працею нашого вченого. Yw цій книзі по
дається в повнш1у обсязі uвесь кшш:1екс життя в 
басейні, описані хе.:"ІІЇчні й фізичні особ:швості його 
та подано всю історію Чорного :-.10рн. 

Здається, що всі.:-.1 ясно, як бажано бу.1о б видати 
цю працю українською :-.10вою, бодай у скороче
ншІу вигляді. "Націоналістичної" деклямації -
''Чорне море - наше l\IOpe!" в наші часи абсо.1ютно 
:'ІШЛО ... І{о.:"ІІУ-КО.:'І-ІУ, а нашю1 зе:-.І.lнка:-.І цікаво бv.1о б 
почитати, а деКО.:'ІІУ - і не тільки почитати! ___: кни
гу з такими данюш про наші .:'ІІОря і їх притоки та 
озера на українській землі. 
У турецько.:"ІІУ урядовому журналі ч. 6 - 7 за 

1956 рік, сторінка 5, бу .1а вміщена перша рецензія 
на працю Сластененка "Риби Чорноморського ба
сейну". В рецензії сказано, що це найкраща науко
ва праuя з усіх, що дотепер були шстrані на шо те,Іv 
В lli.riO.:'I-ІY світі. -

Книгу "Риби Чорнш10рського басейну" (турець
кою .:'ІІОвою) :\ІОЖНа купити, вдавшись до видавнин
тnа "Honi Дні" (Ціна книги -- $ 20.00). 

11. "Риби прісних вод Канади" 

Нещодавно, 1958 р., в Канаді виііш.1а анг.lшсь
кою :"Ію вою :-.юноrрафія Є.· П. Сластененка під такою 
назвою: "The Fresh-water Fishes of Canada". 
Книга ця є першюr описш1 усіх прісноnодних риб 
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l\анади. У цій книзі кожний дuс:rі.1юrк, учитс.1ь, сту
:.t.ент, комерційний чи зннчайннй риба.1ка знайде 
всі відомості про риби, икі ж1шуть у І{анадсьюіх 

водах. Як і н попередній своїй прані, внданій ту
рецькою :\юною (про риби Чорно:\юрського басей
ну), аuтор напо.:нпь таб.:вщі д.:rи tнвначенни rю:нш, 
родів та нидів риб, а також дає опнс їх. ~Ік :\южна 
аачити :~ нієї юшги, в канадських во.1ах жrtnc 185 
нидів риб, що на.1сжать до 27 родів і 27 родин. 
Про І{ожний вид наведено такі дета:rьні дані: на

_\'І<она .1атинська та анг.'lійська на:·ши, .1ітература, у 

НКіЙ рол:ІИдаЕТЬСИ даНИЙ ВИД риб, ОПИС ЙОГО хаrак
І'СрИСТИЧНИХ ознак, ролrіри, вага, теш1 росту і чаr.::
ошальний вік (довгота житти), ІЮlШtренісп, (;н~ 
вощ.пься) взагалі і в водах 1\анадн та CllJA зокре:\Іа, 
а да.1і біо.:1огічні відшюсті роз~rноженнн. чюt 
живиться, міграція, а таrщж снособн :юну та різні 

дані про якіст:ь. риби. 
Піс.'ІИ цих відшюстей ідуть таr.::і додаткові ро:і,1Ї

:ш: а) Таб.:шни ршшіщснни окре~rих rшдів 110 щю
вінціих та водних басейнах Канади, ик Ат:rянтійсь-
1\ІІЙ, Піннічннй 1\рнжавий та Тихий оксани, басейн 
Вс.1нюrх озер. IJi відшюсті подано на те, щоб r.:о

(ц11 статТR рвюш друкувалась у тижневику ''УкраіJt

ське Слово", Париж), у як1и автор розгл11дас зміну 

твкти:ки :кремлівсь:кнх воло!\арів по смерті Сталіна. Ця 

тактика теnер виnеляється я намаганні }1искредитуватп 

еміrрвцію, алР. це робитьt::я н~льмн підло і nримітивно. 

Автор ро'3глядnС" відому брошуру Ю. Смолича і інші 

nасквілі. По11а<::мо тут уривок із статті Дм. Аидрісвс:.,

І:оrо, БRЯІКА•очи, що кnм~нтарів вона не потребус. 

Урнвок nередрукоnусмо без жодних редnІ~ці(tннх 

nравок. 

"Читаючи пнсаиину Смолича, набираєш вражеииа, 

що автор •• або не має поннттв про те, що пише, або 

числить Ні\ повну непоінформованість оrнтаоrів. Але ж 

йоrо брошура призиаоrека длs еміrраитів, акі живуть 

у віnьномv світі і знають правду niпwe, ан сов. rрома

дnикк! В такому р:\зі, автор пркзиаоrкв іі ,.ла "скіи"Іе

инх тум:\иів" "ІІ-І nJO,.t>й, донраю з,.емораnізованнх. Це 

смер,.вковщика •rиr-тоі 11оди, нка може ,_орівнвтк хіба 

халтурі дpyroro автора, що пише з-занор,.ону і звер· 

таєтьс?. цо coD. чнта"Іа. Маємо на ,.умці статт10 "Лицарі 

:зра,.к і шахр=Ійства", друковану в сов. журналі "Жов· 

тень" "1. 7, за 1958 та пі,.писану Т. Львівським, акин 

мешкає в Нью Норку. 

жсн канадсuь ~Ііг .1сгко :-~найти дані про ВИЩІ р11б В цій статті нf' тажко пізнати одкоrо відомоrо літе
.v його :\Іісцевості чн всій провіннїі. б) І Іоиснсншr ратора, кккй за с11ій вік побував в усіх унраїнських 
наукових тер~rінін, ужнтих у юшзі, та :l'ясуванни уrрупуваннкх, шоб вкінці опинитись на службі у боль
методів вивчення риб. в) Список .1ітератури :і р11- шевинів; це iioro - стиль таnановнтоrо rрафомана, 
бознавства - - про рибн 1\анадн і CLilA. г) Ін:tскс t йоrо моральне обnн"Іча вроджеиоrо "смер,.внова". Він 
науковІ-tК та звичайних анг.1ійських на:ш рнб. бавнтьск брехнею, пишучи, що на мапах проф. Кубі-

Llя книга :чає 385 сторінок, постачена ве.1нкою йо11ича кордонн Украіни скrахоть '_'за Варшаву і за Мос
кі.1ькістю ілюстраній ( lЗН ~Іа:JІонкін), а під кожнн:-.1 кяу" як та:;с;:к заrортають 'Гбіnісі; що так зв. Паризь-
МЗJ1ЮНКО~f даєтьси відповідниіі ну:-.tср, .13Пtнська кий Бnьок, до ккоrо росіанн ке входать зовсім, "с опа-
та анr.1ійська назви. 

11 
нований білоrвардійщнио10", що національна позІІКа 

Авторові належить па.lМІа перненства у :J.liii:- Украінського Державиоrо Центру прнзнаоrена на бу
ненні нього заду~ІУ: він бо перший .1ан повниіі дову військових кораблів". Внписувати і друкувати по
опис усіх прісноводних рнб 1-\:анади. Книга наІІІІ- дібні нісенітниці, це :знаоrнть - юtнтн з оrита"Іа і вн
сана н доступній формі, ясно і cпtc.lo, 11 :і інтсресоч давцк. Але бідний сов. rромадвнни, вкоrо снстемати"І· 
~юже читати кожний, хто хоче знати житпІ канад- но, кк ін,.нка, напихають брехнею, не бу,.е здивоnапий 

ських риб і їх пршшс.1оно-еконо~rічні ресурси. Пра.:.- і тверджениамн Львівськоrо. 

ЩІ ро:-1рахована нк. на дос:Іідннків, учнте:Jів і сту

де.нтів, так і на підприещів та а~шторів. 
Як наукова праця-~юнографін про риби Кана.1.н 

і США, ця книга :\ШЕ науr~опе :шаченнн~ що виходить 
поза межі uих країн, а тшrу кожний .1.ос:rідник-ри
бознавець в Европі, Азії та на інших континентах _ 
поnинен мати її в своє~rу фонді. Такого кшш.1екс
ного характеру і наукового фор:\Іату праня ні.'lКШІ 
заслуговує на те, щоб бути настільною книгою 
всіх науковніn у цій галузі, науковців усіх країн. 

Дмитро Кислиця 

Ціна книги в продажу --- $15.00. за~ювлення 3 

грошовими переказа~ш :-.южна надсилати на таку 

адресу: 

З ПРЕСИ 

Е. Р. Slasteпenko, 

827 Manning А ve., 
Toronto, Ont., Canada 

Тижневик "Наш КJ1нч" (Буенос Айрес, Аргентина) 

у числі від 20 листоnада, 1958 року дру:иує статтю 

відомого унрвінського журнвnіств Дм. Аидрієвсь~ого 
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Смердюковське облиоrча автора вповні виступас в 

харантернстиках окремих rруп з еміrраціі. Під йоrо 

(_пером "борці-журналісти пахнуть на сто rоиів сиву

хою, аrентурою, брехне10 і підnабузннцтвом ,.о нож

иоrо, хто скуповує пера і сумnіннв". 

Хто мав наrоду етикатиса з автором цьоrо пашкві

nа, той не може не пізнати в щойно змальованім обра

зі унраінсьноrо журналіста автопортрет. ПооrннаJО"ІИ з 

йоrо рі,.ноі Волині, оrерез Пари•, оrерез Берnік і аж 

до Нь10-Яорку проствrлась біоrрафів т о r о з атрофо

ваним моральним пооrуттвм автора. Відні ті оrасопнсн, 

ккі мусвть ,.рунуватн :iioro пнсаннну, пнсаннну роз

ложеноrо ,.о кра10 "смердвкова". 

Ми навели цих пару прикладів, щоб на них пока

зати нову тактину Совстів супроти українськоі еміrра

ціі. В тій тактиці "смерд10ковщнна", ак також в тій куль

турній "малоросійшнні", що Ії плека10ть Совсти в Ук

раїні, ВНЖНВаЄТJ.СR "хруЩОВЩНИа". Чи ЗМіНа TaRTHRH 

Совстів на відтикнах політнии й нультури v порівквакі 
з тактнио10 Сталіна є полеrwо10 "Ін поrіршеннвм по

nоженна дnа Украіни і длк украінської еміrрацііf Твж

ко сказати щось nевне. В кожному разі, накаnн Унра

іна і її еміrраців nережили і не заломились nід . твrа· 
рем сталінізму, тнм більше вони внстоsть і nеред хру

щовщнноJО". 

ll О В 1 Д Н 1, БНРЕЗЕНЬ, 195!J 



ІВАН ГНАТИШИН - НОВИй 

CEHATOP-YKPAIHEUb 
У КАНАДІ 

llpc:o.r'~:p 1\ана;t.Іt :tжон Діфсн
І>еі\кср на початку н. r. нри:та
•вш у Сенат Кана,1н україння Іва
на І"натиІІІІІНіl. Як відо~ю. v Ка
наді в ссніlт ( Bepxнst Па.1~11:а) не 
обІtрають, а нр:tзначують. Pa:J 
щтзначсннй у сенат :Jа.lишаєп,

ОІ ч."Існо:о.І аж до оrертн. Досі в 
сенаті був ."ІІІШ ошш уt..:раїнень -
В. На.1, тener :'ІІІJ ~rає~ю вже двох 

сенаторів. llc черговІІіі не.1июtіі 
1ю:rітнчннй :~добуток україннів у 
1\анаді. 

Хочемо но:-таНоюпи наших ЧІІ

таіrіп :J tювюr нашюr сенатороч. 

Сенатор Іван Гнатишин наро
;щвоr н Україні 20 січнн 1 ~Юї 
року. У 1\анаду Hor·o приве:J:ІІІ шс
стюrісячною ;lJПJІHOJO. Іlрнїхав 
він у 1\анаду з "атір'ю, бо бать1;:о 
виїхав раніш, щоб нідшукатн 
1шrат доброї зе~r.1і, яка б забез
нсчи:rа його родину. Такс чіснс 
бап,ко нашого сенатора ;\\нх:l іі -.п 
("наТІІІІІІІН :JНаЙШОВ :іа Т(1И Шt:Ji 
ві:t :o.r. Канорн 11 провіннїі Саска
•Ісван 11:1 3аході 1\ана:нt. Тут і 
І:ІІріс :о.rаіібутній сенатор. :цобув 
rю•raпamy оспіту' сеrедвю :цобув 
у ~r. Иорктоні. а rюті:о.r :Jакінчнв 
~·чІпе."Іьські r..:урсн 11 Саскатуні, 
rric.1я чого рік учrпе:rював. 

Та :\Ю:юдого Івана - нікавн."Іа 
:tа.1ьша освіта. Він встунає в Сас
І..:аченанський університет. Учн
пtсь бv:ю важко і юнаt..: :o.rvciв 
:ІіТО:\1 Зароб.1яти вчите.1юван~юr, 
щоб VЧІПИСЯ ЗЮІОЮ. Та нее ТаІШ 
бажання вчитись і добрі здібнос
ті пере:"Іrагають усі труднощі: 
1930 року він закінчив фі.lософ
ський факультет, а в 1932 роні 
--- юридичний. З того ж року і 
ровпочав свою аднокатську ка

р'єру - спочатку в чужій фір~tі, 
а nід 1942 року у в.11асній. 
Ще в університеті .майбутній 

сенатор виявив чима .. 1і здібності, 
він був визначнюr промовцем, 

здобув перемогу у з~rаганні про
~ювців і виступав від свого уні
верситету у змаганнях з універ· 
ситетшr Нової Зеляндії. 
Маючи гарні здібності про~юв

uя, аднокат І. Гнатишин включа
ється в політичне життя Канади. 
Він вступає в Прогресивно-Кон
сервативну партію. Він цієї партії 
nін багато разів кандидував до
Федера.1ьного пар.1яменту, до Са
скачеванської .1еrіслятури тощо, 

11 О В І Д /11, Бl:.'PE3Elll>, 1959 

а:ае жодного разу успіху не ::'ІІав. 
Причина, очевидно, не в сюю::'ІІУ 
кандидатові, а в партії, яка тоді 
не мала успіху в Канаді взагалі, а 
на Заході особливо. Але Іван 
Гнатишин не розчаровувався -
він послідовно стояв на позиціях 
своєї партії. його участь у пар
фенбейкера, який пізніше став о~lі
тійній праці зблизила до Дж. Ді
дером партії, а в передостанніх 
виборах, коли кансервати пере
:-.югли, очолив уряд Канади. Іван 
Гнатишин і Джон Діфенбейкер 
вже давно стали б~изькими при
ятелями. 

Сенатор І. Гнатишин одруже
ний (з Га.1ею Піць, 1931 р.), має 
четnеро дітей, дnоє з яких уже 

:іакінчи:ш університети. Родина 
Гнатишиних була завжди актив
на в українському громадському 

та церковному житті, всі були ак
тивними членами української пра
вославної парафії св. Духа в Сас
катуні і в організації СУС (Союз 
Українських Самостійників). На 
протязі 11 років сенатор І. Гна
тишин був членом дирекції Інсти
туту і~І. Петра Могили в Саскату
ні, у якшrу він у студентські ча
си cal'r нихохувався на доброго 
гро~шдянина Канади і на доброго 
українця. 

ПризнаЧ-ення Івана Гнатишина 
ва сенатора вико~1ика.1о радість 
усіх українців Канади: ци~r зміц
нrшоться наші позинії в сто.lюtі 
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~QЇ країни, U.им уряд Канади 
ще раз лідкреслив свою ловагу й 
довіру до українців, які так ба
гато зробили для розб у до ви Ка
нади. Ми певні, що наш новий 
сенатор виправдає і довір'я уряду 
Канади, і надії українців. Ми від 
імені всіх наших читачів і співро
бітників вітаємо нашого дорогого 
земляка з політичним осягом і з 
найбільшою лочестю та бажаємо 
йому і всій його родині найбіль-
ших успіхів! Редаиція 

ПРЕСА ПРО СЕНАТОРА 

ГНАТИШИНА 

Саскатунський щ о д е н н и к 
"Стар-Финікс" у редакційній "Се
натор Гнатишин" пише: 

"Призначення п. Івана Гнати
шина, І<.Р., сенатором Канади за
служене і так його зустріли в 
Саскатуні і поза ним, і то без різ
ниці на партійну приналежність 

та партійні міркування. Про по
шану, з якою ставляться до п. 

Гнатишина, можна судити з того, 
що він є президенто:\1 Саскатун
еького товариства адвокатів. Го
ловна основа його призначення 
до Червоної Палати (так часом 
називають сенат через те, що під
лога сенатської палати покрита 
червоним килимом) лежить у то
му, що п. Гнатишин походить з 
України, і те, що пре~І'ер Діфен
бейкер покликав його до сенату 
як першого українця з Саскаче
вану, є признанням тієї великої 
ролі, яку канадські укра їнuі відо
гра.'Іи і продовжують підогравати 
в цій зростаючій країні. Часто го
ворилося в .мину.пому, але не за

шкодить повторити й цим разом, 

що Канада є справді країною на
год для пильних і працьовитих, 
а перш за все для всіх людей 
серця і розуму, незалежно від їх 
національного походження. 

Розуміється, назначения п. Гна
тишина має свое політичне за
барвлення, що його мають і всі 
назначения до сенату Канади. Та 
все таки, в своїй політичній ді
яльності він служив своїй партії 
вірно й добре, і він ніколи, скі.lь
ки нам відомо, не знижувався до 

гострого політичного партизан
ства ради своєї партії. Пан Гна
тишин перший сенатор з міста 
Саскатуму і це також тішить нас. 
Ті, що його знають, цілковито 
свідомі того, що свою більшу 
увагу він присвячуван своїй влас
ній громаді і нема сумніву, що 
воно буде так і далі. Газета "Стар
Финікс" прилучується до бага
тьох приятелів сенатора Гнати
шина в rратуляції з нагоди його 
призначення, упевнена в вірі, що 
він і надалі лрисвячувати~Іе свої 
здібності для того, щоб двигну
ти вперед як загально-державні, 
так і місцеві інтереси". 

Іван Баrряний у Торонті 
Приїзд. Визначний український письменник, го

лова УНРади Іван Багряний 2 березня ц. р. при
був (із Детройту, США) в Канаду. На залізничній 
станції його зустрічали представники різних пар
тій, які входять в УНРаду, представництво УНРади 
на чолі з ген. М. Садовським, представники духо
венства та його численні читачі. Незважаючи на 
дуже холодну погоду, на станції зібралося яких 
120 - 130 осіб. Привітав гостя голова Представ
ництва УНРади ген. М. Садовський. Представники 
юного ОДУМ-у вітали голову УНРади букетом 
ро ж. 

ВІзити Ів. Багряного у Торонті. Вже З березня 
голова УНРади відвідав вищих церковних достои
ників: архиєпископа Української православної цер
кви в Канаді Михаїла та елископа Української ка
толицької церкви Ісидора. Відвідав також і насто
ятелів православної катедри св. Володи:'\іира в То
ронті - митрофорного протоієрея П. Самця та 
прот. Дм. Фотія. 

У той же день відвідав редакцію тижневика "На
ша Мета" (орган української католицької дієцезії), 
де відбулася довга й щира розмова з редакторо::\І 
о. Петром Хомином. 

У четвер 5 березня го.1ова УНРади відвідав ре
дакцію тижневика "Вільне Слово", редакцію ка
толицького місячника ''Світло", який видають оо. 
Василіяни, редакцію гетьманського місячника "Бать
ківщина", де ВИСЛОВИВ СВО€ слівчуття З приводу 
смерти керівника гетьманського руху гетьманівни 
М. Скоропадської. 

Спільне засідання Представництва УНРади та 
БУДО відбулось у залі православної катедри св. 
Володимира в четвер 5 березня. На засіданні голо
ва Представництва ген. М. Садовський привітав го-
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.1ову УНРади, який потім виступив з одногодин
ною промовою перед зібранюш, у якій інфор.му
вав присутніх про становище в УНРаді і про свої 
завдання та лляни у США та Канаді. 

Родинний вечір членства УР ДП, СУЖЕРО та 
ОДУМ-у для зустрічі з Іваном Багряним, який є не 
тільки визначним лись:\Іенником та головою УНРади, 
а ще й .'ІідершІ УР ДП та почесним головою 
СУЖЕРО (Союз Українців Жертв Російського Ко
муністичного Режи~ІУ) та одним з найбільших при
хильників Об'еднання Демократичної Української 
Молоді, відбувся в за.ТІях катедри св. Во.1одюшра у 
п'ятницю 6 березня. 

Вечір було задумано, як родинний. Тому на ньо
~rу уника.1и пршюв, щоб дати ююгу всім ч.1енам 
згаданих організацій особисто роюювляти з своїм 
JІідершr. Вечір відкрив голова Кр. Комітету УРДП 
Ю. Булат. З найкоротши~ш промовами виступили 
оо. П. Са~rець, Д. Фотій, (катедральні настоятелі), 
о. М. Овчаренко (Зах. Торонто) та о. Ф. JІегенюк 
(Нью-Торонто), ген. М. Садовський та голова осе
редку УР ДП в Торонті п. Любченко, а від СУС-у 
адвокат Т. Гу~rенюк. На закінчення вечері Ів. Багря
ниіі виступив з про~ювою, у якій вітав присутніх і 
дякував ї~r за увагу. 

Юні одумівці віта.1и гостя квітюш. Ці дитячі при
віти ( про.мовляли М. Бойко та Оля Романенко) та 
дитяча подяка письменникові за його прехороші тво
ри для дітей бym-t найзворушлиnішою частиною ве
чора. 

По nечері Ів. Багряний роздав кілька десятків сво
єї "Казки про .1елек та Пав.lика-J'\\андрівника" з ав
тографо~r кожній дитині. 

Від 9-ої години лоча.1ись танці лід оркестру п. 
Данилюка, а наш шановний rість розмовляв з кож
ною .1юдиною, яка до нього підходила. 

Було присутніх понад двісті осіб. Вечір закінчия
си ко.:ю другої години ночі. 

Jl О В І Д lll, БЕРЕ.ЗЕ/ІТ,, 1959 



Пресові конференції. У п'ятнJ:tцю 7 березня в Ро
ял йорк Готелі відбулась пресова конференція з 
представниками анг.тюмовних щоденників Торонта. 
На пресову конференцію прибули кореспонденти 
щоденників "Телеграм", "Торонто Дейлі Стар" та 
"rлоб енд Мейл", а також редактор польського ти
жневика "Звіонзковець" п. Гогенкорн. Організував 
пресону конференцію П. Волиняк, перекладачами бу
ли пані Марта Бабич та пастор М. Фесенко. 
Жвава розмова з кореспондентами тяглася дов

ший час: від пів третьої до пів п'ятої. Кореспон
денти виявили велику зацікавленість літературною 
працею Ів. Багряного, діяльністю УНРади і взагалі 
українською проблемою. У суботніх виданнях усіх 
трьох щоденників Торанта появились дуже при
хильні інфор~шції про Україну, а зокрема про Ів. 
Багряного. Особливо докладно і прихильно було 
інформовано читачів у "Телеграмі" та в "Торонто 
Дейлі Стар". 
У суботу 7 березня відбулася пресова конферен

ція з українською пресою, на яку прибули такі ре
дактори: проф. 13. Івание ("Український Голос", 
Вінніпег), о. П. Хо.мин ("Наша Мета", Торонто), 
пп. Солонинка та Матла ("Гомін України", Торон
то), О. Тарнавський ("Вільне Слово", Торонто), 
д-р С. Росоха ("Новий Шлях", Вінніпег), Гр. Ма
зурик ("Канадійський Фармер", Вінніпег), Б. Олек
сандрів ("Молода Укра їна", Торонто), о. д-р Со
ловій ("Світло", Торонто). 

Керував конференцією П. Волиняк, який пред
ставив своїм колегам гостя з Европи і привітав 
його від усіх редакторів Торонта. Ця зустріч з пре
сою забрала поверх чотирьох годин, бу.1о постав
лено цілий ряд питань, на які Ів. Багряний дав ви
черпні відповіді. Зустріч з українськими редакто
рами відбулася в цілкQм дру»<ній товариській ат
мосфері. Здається всі редактори, як і сам наш по
чесний гість, який є одним з найвизначніших на
ших публіцистів, були цілкшr вдово.1ені. Хіба що 
варто згадати невдоволення редакторів "Гомону 
України", що був єдиним часописшr Торонта, яко
го не відвідав Ів. Багряний. Звичайно "завинила" 
в цьому "бідна невістка" - П. Волиняк: 

Ред. М. Солонинка: Знаємо, Петре Кузьмовичу, 
що то ви nід~юви.тш п. Багряного, бо він мав намір 
відвідати нас. 

Во.~1иняк: Ні, не так. Я ще при зустрічі з Іваном 
Павловичем у Нью-йорку домовився, що ми від
відаємо з ним "Гомін України", бо я ж вам це 
обіцяв, що коли колись докоряв вам, що ви по
боялись показати п. С. Бандеру людюr. Та коли 
5 березня вийшло чергове чис.~1о "Гомону Укра
їни" з дуже неприхильною і непристойною інфор
~rацією про приїзд Івана Павловича, то я був справ
ді одним з тих, що відмовляли його від відвідин 
·томону України". 

Ред. Солонинка: А то чого? Таж кожен подітич
ний д~ч мусить бути готовий читати й слухати не 
завжди приємні речі! А як ви пишете про нас: 
чи завжди прихильно? 
В ол.: Дуже часто неприхильно, але я волів би, 

щоб у мене одсохла права рука, якщо б я мав пи
сати ~ьогодні про п. Ст. Бандеру чи про полк. А. 
Мельника в стилі · й дусі, у якому пишете ·сьогодні 
про . Івr Багряного ви і "Новий Шлях" ... 

11 О В І } 1//, El:PE.'JEHЬ, 1959 

Такі роююви ll нас llідбуваються часто, але вони 
ніяк не заважиди на товариській атмосфері пресо
вої конференції. ПобачИмо, чи всі редактори на
пишуть про цю зустріч так, як вони там говорили. 
На обох пресконференціях був присутній голо

ва Представющтна ВО ген. М. Садовський (пресові 
конференції влаштовані на доручення Представ
ництва). 

Загальний бенкет відбувся у Бальовій залі Роял 
йорк Готелю (найбільший готель у Комонвелті) в 
суботу 7 березня. На бенкеті було присутніх ко
ло 350 осіб. Відкрив бенкет Ю. Булат, товстмай
стром був М. Приходько. Вітали гостя: ген. М. Са
довський від Представництва, БУ ДО і громадян
ства, адв. Романюк від Комітету Українців Канади, 
С. Підгайний, Галя Романенко від ОДУМ-у (разом 
з букетом червоних троянд, який піднесли гостеві 
одумівки Валя Літвінова та Зіна Ліщина). Від Бі
до руської Національної Ради вітав гостя д-р Гри
цук. 

Стислою, ядерною промовою відповів на це все 
голова УНРади. Провідною думкою його промови 
була теза: "Живий про живе й думає". У промові 
підкреслено молоду силу нашого народу, вислов
лено цікаві думки про завдання еміграції і зроб
JІено цілий ряд доко.рів світовим політикам, які ще 
й досі не бачать динамічної сили національних 
визвольних рухів. 

Бенкет був дуже культурний, не було на ньому 
зайвих довгих і некультурних, а через те й нудних, 
промов: відбулося все точно так, як заплянувало 
Представництво УНРади та БУДО. 
По закінченні бенкету І. П. Багряний довший час 

розмовляв з гістьми, позуван фотографам, фотогра
фувався з багатьма групами гостей тощо. 

Бенкет розпочався і кінчився молитвою, яку з 
доручення присутнього на бенкеті архиєпископа 
Михаїла прочитали о. Д. Фотій і о. Ф. Легенюк. 

Віче в . МессеА Голл, яке відбулося в неділю 8 
березня зібрало чюrало публіки - коло 1200 осіб. 

Віче відкрив ген. М. Садовський, головував д-р 
О. Яворський. У президії були ще В. Чміленко, С. 
Підгайний та Т. Гу.:ненюк. На вічі зачитано приві
тальну те.пеrра:\ІУ від міністра Транспорту провін
ційного уряду п. Ів. Я ре~1ка, який саме тоді був у 
Лондоні. 

Голова УНРади прочитав велику (дві з полови
ною години!) доповідь, яка складалася з двох час
тин: 1. Становище в Україні, 2. Становище на емі
грації, зокрема значення УНРади у визвольному 
русі нашої нації. Доповідь була добре обгрунтова
на, докладна. На нашу думку, доповідь з успіхом 
можна скоротити. По доповіді почали ставити за
питання, яких було кілька десятків. До речі, біль
шість з них було написано на машинці, що є до
казо:\1, що вони були підготовлені наперед і то од
ною чи двома особами. Запитання здебільша були 
дуже провокативні. На всі їх дана вичерпні й ви
нятково дотепні відповіді, які викликали бурю оп
десків і са.пьви С:\ІЇху в залі. Інколи відповідь скла
далася з одного слова чи одного найкоротшого ре
чення. 

У залі були й· ·"опозиціонери": на празому кри
лі сиділи так звані "севеушники ", а· на лівшtу ко.;; · 
:\rуністи. Один з ко:'.rуністіn (і принесла ж його не-
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чиста сн.1а в за.1ю!) крнчаn: "Нанюна.1іст, фашист!" 
Нього раба uожого JLyжe uвіч.lІІІю а.1е рішуч~ ІЮ
ІІJЮСІІВ ІІІtіілt но:Іінаіі. Тоді ні.1нн.111 гар~rідср "сс
ІІсушниюt''. їх "Іюпросн:ІІr" сістн їхні ж сусі;щ. 

Часто ч·пt 1111ра:ш: ·· Е~Ііrранійна r·руна. нка від
І\о:ю.'ІасJ, J:i:t О[ІН:tеріннів і створн:Іа так :.тане ''СНУ", 
Lї\.-Іа.1аt·тьоІ iJ "схі;шнків" це, ~юв:Інв, "схід
ІІЯІLІ>І·j бан:tері:щі". ІІа жa.lh, воно не та!\: бешкет 
~· ::а.1і po6Jt:rн ... 1i;tcp11" СВУ 11 'ІІtс:rі трІ.ох осіб: 
;1110€ J ІШХ І·а.lІІ'І3НІІ, а OJti!H 1\0.lltШIK (:~ :\l::t.lOЇ :ІЇ
терн, :mІІ'І<Іііно). LlJкoдa, шо в 3a:ri 11с бу:ю .1-ра }t. 
.'L01шова і 11. Ст. І>ан.1ер11 - воніІ б ~Іа.111 наго.1у 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

.1.'ІН ІІСЇХ 1\,lЯС уІ\раЇІІСJ,J\ІІХ 1111\Ї.'І ІІа С:'ІІЇГраНЇЇ: 

1. Л. Деполович 

БУКВАР 

Четиерте nоправлене вилання 

І Lіна: ~· 1\;ш;иі і CIIJA - 1.25 .1о.1., 
в Лнг.'Іії й Австра.'ІЇі - - 10 ІІІЇ.'Іінгів 

2. Петrю ВолинЯІ< 
БАРВІНОК 

Читанка лля 2-ої кляси 

Трет€ nоправлене й поu1ир~не вилання 

\Lіна: у 1\ана:tі і CLII:\ -- 1.10 .1о.'І., 

в Лнг.'ІЇі іі Австра:Іії -- 10 ІІІі.'ІіІІгів 

3. Петро Волиняк 
КИ ЇВ 

Читанка лля З-ої кляси 

:tp~TC :iбi.lJ,IIJCHe ІІІt.1311ШІ ( бі.1J,ШІtіі фор,ІJТ 
і внразнішніі та бi.lhШJtii шрифт) 
\Lіна: у І\ана.1і і CILJA --- 1.25 ,10.'1., 

н Анг.1їі іі Австра.1ії -·- 1 О ші.1інгів 
4. Петро Волиняк 

ЛАНИ 

Читанка лля четвертої кляси 

:tругс ІЮІІІІtрсне іі rюnрав.'Іене видання 

( :~Gі.1ьшено h:Ї.'Ihh:icп. сторіноh:, :-Ібі.lhшсно шрифт 

і фор~Іат сторіню1). 

5. Петро Волиняк 

ДНІПРО 
Підру••ник з історії української .. 'Іітератури 

і хрестоматія. 

Єдrшttй на е~Ііrранії підручник тшшго типу. 

Книжка ілюстрована. 
Ціна: у Канаді і США - 1.50 до.1., 
в АНІ·лії й Австралії - 10 шілінгіп 

6. Дмитро Кислиця 

ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Підручник пристосований до українських 

е~rіrранійних шкі.1 (багато прикладів і завдань). 
Сьогодні - не единий підручник 

з української ~юви на еміrраціі. 
Ціна: у Канаді і США - 1.50 дод., 
в Англії й Австра.11ії ~ 1 О шілінгів 

ЗаМовпя·tи в "Нових Днях". Школам і книгарням 
та церкпвним громадам - відповІдна знижка. --- -·-в- -~·-·-·-~-- -·- -о-
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nочсрвонітн за своїх внхоnаншn. Найбі:Іьший з.lо
'ІІШ роб.lЯТL. ті ідейні та оргавізанійні "вожді", иh:і 
1\аЛі'ІЗТЬ :'113.'101111СЬ:'ІІСННІ1Х ~ІU.'ІОдІІХ :ІюдеЙ і СІ\еро
ІІУІОТІ> їх на протиукраїнсьh:у роботу. ГніватttСl. на 
НІІХ нещаСНИХ 11Jth:OH3BHЇB 'ІУЖОЇ JIO.li JfC :'ІІОЖІІа -
їх тi.'lhiOt треба жа.'JЇти. 

Відбу.1ась і "ррррррсво:щщійна аІ\Нін" - - щю
І\о.'ІО.1И онону 11 авті, икюt нриїхав 11. Ів. Багрюші1. 

І Іро не врочисто новідо:'ІІІШ го.1овуючий на нічі д-р 
О. Нворсьh:ІІЙ. У :Ja.li rючу:нtсІ> вис.1ови найбі.:Іьuю
r·о обурення наііширших h:i.-r уh:раїнського гро:'ІІа

.1НІІства, особ.1rшо :~ :~ахідніх об:1астей Уh:раїнн . 
Та все не, :іВІІ'Іайно, не ~1а:ю :шаченнн: nce скорu 

ушух:ю, ві•rе :~аІ\ЇН'ІІt.lось гршювнм українсьІ\JІ~І 
ГЮІНО:'\1 і :ІJОДІІ, весе:ю ГОUОрН'ІІІ, KO.lO 12-ОЇ Н01 ІЇ 
ро:~ііtш:шсь додому. 

Uнстунн Ів. Багрнного в Торонті ВІНІІш:ш пропо 
нечувану на С:'ІІіІ·ранїі :нобов ло нього нашого ІНІ
:іІІа•нюго llltCI>~ICHHИK<l Й ПО.lЇТІІ'ІНОГО .l.iH 11<1 від )'СЇХ 
врошарків с~Іігранії, н~еза.1ежtю ві.1. її тернторі
н:Іьного ІІОХОДЖСНЮІ, ІЮ.'ІЇТНЧНОЇ орієнтаціЇ Та ВЇ
ровн:ШаНІІЯ. Ів. І>агрнний, незважаючн на всі бру;t
ні .. опо:ншійні" внетупи проти ІІІ.ого, :\І о же б утн 
LїІранді гор;щіі :3 ніt:ї .:Іюбовн. Мені здається, що 
Іван І>а•·рянніі сьоголІЇ найщас.lІшіша :но,1нна на 
С:'ІІЇІ ранії -- - Ного :ІЮ.1ІІ щиро :нuб:rнп. і ро:ш його 
11 Н<ІІІІО:\1)' ІІО:ІЇТІІ'ІІЮ"У jj 1\,У:ІЬТурІІО:'ІІУ ЖИТТі 1111-

тпкова. 

П. Волиню< 

ГОЛОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬІІОЇ РАДИ 

В МІННЕАПОЛІСІ 

Ще наnередодні nриїзду Голови УНРади І. П. БА

ГРЯНОГО до Міннеаnоnісу rазетн вмістили нотатку про 

йоrо nриїзд, з відnовідними даними про rocтs. А уве

чорі 10 nJOтoro на nомешканни nn. д-ра М. М. МЕНЖЕГИ 
та М. П. МЕНЖЕГИ, у різні rодннн з'ивнnнси коресnон

денти тр•ох найбільших часоnисів wтату Міннесота 

"The Minneapolis Star", "Minneapolis Morning Tribune", 
"St. Paul Pioneer Press" і ronoвa УНРади дав інтерв'JО 

кожному зокрема. Усі три часоnиси вмістнnк дpyroro 

дни ці інтерв'10 на своіх сторінках. У цих інтерв'10 бу

nо rоловно висвітлено nнтанни украінськоrо Держав

ноrо Центру в екзилі, nнтанн.в nідрадвнськоі літерату

ри, радвнськоrо режиму, nнтанни Б. Пастернака, nитаи

ив коекзистеиціі між комуиістичио10 російсько10 імnе

рієJО й вільним світом тощо. При розмовах nерекладачем 

був д-р М. М. МЕНЖЕГ А. 

У четвер 12 n10тoro через радіо "WDCY" було зроб· 
леие спеціальне nересиnакив за участ10 rоnови УНРади 

та д-ра М. Меижеrи. У вкому а) було висвітлено стано

вище Украіни та боротьби украіиськоrо народу за не

залежність, б) подано відомості про Українську Націо

нальну Раду, іі прац10 та ціnі, в) переведено дискусі10 

з слухачами на тему більшовизму й становища в СРСР. 

Це пересиnании тривало рівно 3 rодииі, від 10 rод. ве

чора до 1-оі rод. ночі і пройшло з великим успіхом, су

дичи з відrуків слухачів. 

У п'втииц10 13 n10тoro rолова УНРади був приивтий 

rубериатором штату Міннесота Орвіnом Фрімаиом. Під

час цієї візити n. Баrрииий nодарував rубериаторові 

сво10 кииrу "The Hunters and the Hunted11
, та дістав 

усну сердечну подику, а зrодом, тоrо ж див п. Орвіn 
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Фріман пересnав сnецівn1.ннм кур'єром додому ronoвi 

УНРади свій nодарунок, кннrу про Міннесоту, з таким 

наnисом: 

"Іванові Sаrрвному - з щнро10 nошано10 та най

кращими побажаннвмн з наrодн йоrо візити до Мінне

сотнІ Орвіn Фріман, rубернатор Міннесоти; 13 n10тoro, 

1959 року". 

Підчас візити суnроводив ronoвy УНРади д-р М. 

м. Менжеrа. 

Увечорі в n'втннц10 ronoвa УНРади п. Sаrрвннй ви

ступав по телевізії, з теnевізійноі станції КТСА. 3 ним 
разом брав участІ. в цім телевізійнім внетупі д-р М. 

Менжеrа. Тема внетупу - "Література й пнсІ.менннкн 

під біnІ.wовнцІ.кнм режимом". Про цей виступ буnн 

заздаnеrід1. вміщені повідомnеннв в пресі. Сам виступ 

був добре підrотованнй і nройшов з успіхом, ви і вистуn 

по радіо. 

В міжчасі ronoвa УНРади сиnав візнту фіnіі Укра

їнс•кокrо Конrресовоrо Комітету Америки та ОДВУ, в 

особі rоnовн фіnіі УККА та ОДВУ п. проф. Грановс•коrо. 

Також відбув зустрічі з дівчамн поnітнчннх орrаніза

цій, у тім УНДС, Со10з Украінс•кнх Ветеранів, Т-ва nрн

хнn•ннків УНРадн, ОУРДП та Товарнетва Спрнвннв 

Украінс•кій Націонаn•ній Раді. 

У суботу увечорі відбувсв бенкет, за участ1о веnн

коі кіnІ.костн присутніх, украінс•коrо rромаданства Ст. 

Поn.-Міннеапоnісу. 

У недіn10 вранці ronoвa УНРади відвідав дві право

славні церквн - Св. Юрів та Св. Михаїла і був на 

Службі Божій. о. Володимир Левнц•кнй внrоnоснв на 

чест• rоnовн УНРади прнвітаn•ну промову та буnо про

сnівано "мноrав nіт а". 

У недіn10 по обіді відбуnасв доповід• rоnовн УНРади 

на тему "Sат•ківщнна і ми". Доповід• відбуnасв при 

великій кіn•костн присутніх та пройшла з успіхом. При

сутніх буnо 300 осіб - ви на Міннеапоnіс - це дуже ба

rато. 

У вонедіnок 16 n10тoro ronoвa УНРади дав інтерв'10 

дnа rазетн "Міннесота Дейnі". Увечорі мав зустріч із 

студентамн Міннесотс•коrо університету. 

ю. r-ко 

Одна американка, вка почула й побачнла ronoвy 

УНРади Івана Sarpвнoro на телевізії, зацікавнnасІ. йоrо 

творамн і йоrо nоnітнчно:-о дівn•ніст10. Цв пані і її чо

ловік наnежат1. до дуже визначних rромадвн міста Мін

неаnоnіса, вони бnнз1.кі прнитеnі одноrо з амернкансІ.

кнх конrресменів. Вона буnа також на зустрічі Івана 

Sarpsнoro із студентамн Міннесотськоrо університету. 

Пісnа цих зустрічей ци nані niшna в кннrарн10 і 

купнла два nримірники "Тнrроnовів" анrnійс•ко10 мо

воJО, один з них внеnаnа своему nривтелеві членові 

Конrресу США, а друrнй nереч11таnа сама. По nрочи

танні вона наnнеаnв Іванові Sаrриному такоrо nнста: 

"Ви зробили цей тиждень nам'атннм своїм виступом 

по радіо, телевізії й особнсто10 nрнсутніст10 на каві у 

Фanвen-Гonn. 

Ви збудили в нас чнмаnо думок. Дуже nриємно мати 

Baw роман "Мисливці й nоnьоввні" ("Тнrроnовн") та 

ще й з Вашим автоrрафом. Це чудовий одушевnв10чнй і 

ціnесnрвмованнй роман. Ви наnнеаnн розnовідь про хо

робру, вабn10чу родину, ви~ прокnаnа шnих до Захід

ньоrо (авторка nнста noraнo зорієнтована в rеоrрафії 

Сибіру - І'реба буnо наnнеати Східньоrо Ред.), Сн6іру, 

ocenнnaca там і розв'взаnа важкі nроблеми новопосеnен

ців. 

11 (J В І .1 Н ! 1 БЕРЕЗЕНЬ, 1959 

ЧнтаJО"'ІН Ваш роман, ми наче самі іхаnн, та&оруаа· 

nи, рибалиnи й поnJОваnн, буnн смертеn•но етомnені 

увечорі, ane відевіжувались на ранок. І це все буnо нам 

nриємне. 

7 Вашо~. r романі над усім чорніє з nовісна тінІ. 

руни Радвнськоrо Союзу. Та коnи на nочатку роману 

відчувається сиnа її nоштовху, то в кінці роману ми 

відчуваємо її безснJІість. 

Ми вдвчні, що Ви nрибули в нашу країну. Ви своїм 

романом nрнrадаnн нам часи 1776 р. (боротьба за аме

риканську незалежність. Ред.) Велике майбутнє nежнт1. 

перед Вами. Ви орудуєте nером, ви списом, у боротьбі 

за Украіну та інші nоневолені народи. Ви і ті народи 

- не можете не nеремоrтн. Ви завжди, ви і родина Сір· 

ків, наrадуєте: "Хоробрі завжди матимуть щасти". 

Не забувайте про Америку, nnвну10чн Bawi май· 

бутні подорожі. 

Щиро Bawi 

С. Дж. та Дженні Тіс 

Так про ronoвy УНРади і про nисьменника Ів. Sa
rpинoro nнwут• невтраnьні американці. Порівнайте, що 

nишуть про ньоrо так звані "націонаnістн" ... 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Та!)ас Шевченко - RIPIIJI, стор. 44, фор:\tат: 
1 Ох І, 42 і:tюстраuії і портрет Т. Шевченка робопt 
C:tttщf'нкa. J{ольороннй друк, обкладинка двокольо
рова, гарний паnір. Ціна - $0.90. 
РАйДУГ А - збірочка для дітей молодшоrо вІку, 

сюр. 16, фор.чат 1 О х 7 налів, 26 ілюстраній, rар11нй 
наnір, ''о:а.ороРніі друк, обк:tадинка в 2-х 1~о.1ьо
р:1 х. Ціна - $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 

! С.РІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 1 О х 7 на
:tів, ве.111Кі на нею сторінку і:нострації. обк.1З.1ІІ!t~а 
в 2-ох ко:tьорах. Ціна - $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка для дітей 

"t'ІОлодшоrо віку, стор. 16, фор~tат - 1 Ох 7 нa:tit~, 
33 і:ІІострації, гарний нanir, колt.оровий друк, об
;~:tа;ншкз в двох "о:tьорах. Ціна - $0.35. 
"РУКАВИЧКА"; стор. 16, формат 10 х 7 на:tів, 

І:С."ІІІІ\Ї Й Гарні Ї:ІІОСТр:1ІLіЇ, 1-:0.lbOpORHЙ друt.:. 
Ціна - $0.40. 

Замон.1япІ в "Ноuих Днях". 

ПрнЙ:'.І:lєп.ся nepe:tn:t:tтa на дитячий ~tісячнніі 
журна:t 

соняшник 

іІ\урна:t ''ає 20 сторінок .. 1руку, багато ілюстраши, 
:Lрукуєтьсst на гарншtу nапері, ко.1ьоровий друк. 

Пере.ІІІ:tата на рік: 

Канада -- 3.00 до.1., США - 3,50 дО.'І., 

Австра.'tіи й Анг:tіи - 20 ші:t. 
І Li11a ш:ре,юго 'ІИС.lа -- ЗО ttентів, в Анr:tїі й Австра

лії- 2 шіл. 
]<оюв.-.енни 

··І lonиx Днів". 
все :шстуванни с.1атн на адресу 

21 



З. ЛІТЕРАТУРНИХ ВЕЧОРІВ "КОЗУБА" 

ПАВЛО СТЕП 

(Короткий ornsд творчости) 

Нещодавно Мистецьке Стоваришевна "Козу&" уnа

штуваnо авторський вечір поета старшої rеиераціі Павnа 
Степа. Коротке вступне сnово про Павла Степа сказав 

поет Борис Олександрів, подRвши кілька цікавих даних 

з &іоrрафіі та про йоrо творчі ocsrи. Пісnа цьоrо сам 

автор прочитав віршаваиу казку "Брати", а Б. Оnекс:ан

дрів - жмут nіри"Іиих Степових віршів з осіииьоrо 

цнкnу. Потім відбуласа жвава дискусів над прочитаними 

творами. Щода ліричних пое"Jііі, то про них автор дістав 

найбільше схвальних відrуиів і то майже 6ез жодних 

застережень. Зате про казку "Брати" &упо чимало відмін

них від авторових інтерпретацій, хо"І &уnи й такі, що 

ціnком поrоджувапись із сnособом вислову та з патріо

тичноІО иастановаю автора. Деsкі, підкресnю10чи іі не 

sк казку, а sк &ansдy, - через показ дивовижних 

понадприродних перевтіnень. Дехто закидав навввість 

дндактнчиастн в кіицеви,. ро~~діnах казки, замість висло

вити це, мовмв, в образах. У своіх відповідах автор 

поsснював, що свід'>мо ставив крапки над "і", &о казка 

писана дnа 10иацтва, sке &оз дидактичвоrо розкриттs 

образу може не зрозуміти а6ож і хибно зрозуміти 

інтенції автора. Зате щодо nрочитаних ліричних поезій 

підареслювена, що автор умі.11о і доцільно користуетьсs 

о6разовіст10 вислову, і ці образи зде&іnьшоrо свіжі й 

ориrіиаnьні, sк ось, дnа прикладу, у вірші "Передосіние" 

"і шеnестат.. cpi6nscтi бунчуки, 

недавно ще :!еnеиих о'Іеретів ... " 

А ось еnеrантиа пу анта одиоrо з тих віршів: 

"Вітри на неі теж не зrnsиутьсs 

і зірвуть шати заn106ки, 

та ій з каnнии ще зостаиутьсs 

на•tиста доброrо разки." 

("Прийшла з усмішками ... ") 

Крім вище зrадаиоrо осіииьоrо циклу має Павло Степ 

rотовий до друку цикл "Виrиавське", 'Іастииа віршів 

вкоrо написана ще в •асі війни в Німе'І'Іині. Хо'І ці вірші 

&іпьш характеру иастроєвоrо та філософських роздуму· 

ваиь, проте автор уміє і ім надати о&разовоrо висnову, 

&К ОСЬ ПО'ІаТОК ОДИОrа З НИХ: 

"Журно тужать скрипки вже осінні, 

і циrаики у 6у6ин десь 6'10ть, 

так моі то думки в rоnосіииі 

ціnу ні'І мені спать не дuо'І'ь ••. " 

У цьому циклі міцно озиваєтьсs иаціоиаnьно-державин

цька струна. Під цим ornsдoм цікавий вірш "Хо'І ще на

вколо .•• " (написаний у Німе'І'Ікні, у 1942 році), мотив вкоrо 
&ренить уже з першаі строфи: 

"Хо'І що навкаnо скрізь руїна 

і nn10тьcs ще струмками сльози й кров, 

та мій народ радіе, ак дитина, 

&о він ім'• заrу&nене знайшов". 

В УираІиі Павло Степ видав кілька книжок (поезії, 

прозаві твори, ак також перекладав &аrато з 'ІУJКНХ 

мов), але, на жаль, іх нема під руво10, тому зrадаємо 

nише те, що він написав на еміrраціі. 

На еміrраціі по Друrій війні співпрац10вав у різних 

'Іасаписах, •• от - "Луна", "Наша Пошта" тощо, зреда· 

rував і видав книжку: С. Ннкоровн'І "Чарівне намисто", 

:::Sіриик дnJІ дітей, "Українські народні казкк" у 3-х 

'!o:tax тощо. Тепер у Канаді апівnраЦІОе в •уриаnах 
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"Нові Дні", "СоняшниІ\", "Мо;zода Україна", "Рідна Шво

nа", "Вільна Україна" тащо, :tи також містить і в інших 

періади.ІІки" ви~аииsх то дописи, то вірші. 

Крім rотових до друку иіnькох збірок поезій, має 

Павло Стеn rотову також історн"Іиу поему із 'Іасу rе

тьмаиувания Петра ДорошенкR "Три дороrи", sкоі одни 

розділ - "Діва'Інй манастнр" мннуnоrо року надруно

вакий у "Нових Днях". 

Павло Степ не цураєтьсJІ і прози. Тепер прац10с: над 

повістю і рівночасна пише сnоrадн про свої зустрічі 

з поетамн і письменниками, sк також про свої переJКН· 

ванна під· друrим, уже "европейським" окуnантом -
німцsми. 

Поrлsиьмо спершу на йоrо більші, епічні твори. На

самперед розrnsиемо вже друковані твори, ак також 

rодитьсs снАзатв й npo ті, що вже rотові до друку. За

rаnьно беручи, в усіх творах Павла Степа nомітний 

нахил до аnеrорнчнасти і казковостн. Ц10 рису помі

'Іаємо в уже кадрукаваних (у "Нових Днsх") - новелі~ 

казці "Кісмет", у казці "Брати-Вдови•енки" та у вірші 
"За'Іврований nнцвр", sк також у вірші "Казкове", що 

надрукований у "Молодій Украіні". 

Такий самий назвовий характер має і прочитаний 

на авторському вечорі твір "Брати", що навмисно напи

саний у стилі барокко, з "nоуко10" та розкриттам о&ра· 

зів, ак символів тієї науки. 

Отож, придивімось &nиж'Іе до Qих образів. Сnо'Іатку 

- це оповідь пра життs одиоrо с:тате'Іноrо rосподарв, 

що має дружину, двох сниів-орnів та дои10-красун10. 

Це життs іх пливе спокійно, це, моJИна сказати, ідиnіR, 

&о ні турбот ні nиха не зазиаІоть вони. І раптом стрв

сnоса над ними страшне nихо. Коnи дома заnишиnись 

тільки мати і даиьRв, напацаJОть внісь вороrи, схопnІО· 

10ть іх, а ціле подвір'& запаn10rоть. А сини, що &уnи 

відсутні (один заснув иео6а"Іно, друrий, ·закоханий, з 

Мавко10 &авитьсв), хо'І і похопиnись, та &упо вже за

пізно, а тут над'їхав батько, що десь nодорожував, і 

скартав іх, завдавши ім сораму - і вони із жаn10 та 

rиіву оберта10тьсs: - "буйним вітром", моnодший -
"дощем", і вируwаJОть на пошуки неньки і сестри. І 

фактично дальших змін не стаєтьсв, &о даnі йде nише 

опис тих дій та руйнацій, що 'Іинsть перевтілені &рати, 

але без бажаних наслідків, &о мами й сестри не знахо

дить... Отут автор зrідио приписів 6ароковоrо стиnrо 

- прикрашати і "роз'всинти" до &nискУ'Іостн свій твір, 

і ПО&СНІОЄ ЙОrО СВОЇМИ ДИДаКТИ'ІИИМИ науками, ціnКОМ 

розкриваІО'ІИ образи sк символи, що зrідио з йоrо заду· 

мом ма10ть означати: наші визвольні змаrаиив, поиево

nеиив УкраІни і нашу ще не скіи'Іеиу боротьбу за звіnь

неннs - матері (символізує Украіну) і доні-красуні (сим

волізує нашу рідну мову, що на окуnованих земnsх у 

своїй публічній сnуJИбі ввесь час мусить сnужити інте

ресам окупанта!). 

Тепер придивімсв 6nижче до казки "Брати-Вдови· 

'Іеики", що надрукована у вересневому "Іисnі "Нових 

Днів" за рік 1956. Недарма :~втор подає під заrоnоввом 
у дужках ніби розкриттв і иа:sвн і своrо заміру - "казка 

дnв дітей сивуватих". Цим сказано так &аrато, що автор 

ніде &іnьше в тексті не nотребував удаватиса до раз's· 

сиениs, ставnенНR крапки над "і", ак це 6а'Іимо у зrада· 

ній казці-Феєрії "Брати". Із самоrо тексту казки чкта'І 

ба'Іить, що ті "&рати-вдовн•еикн" - це саме і є наш 

еміrраитський зaran, подіnениіі на "ікс" та&орів-иаnрвм:· 

ків, а "Не'ІИС'l'Ий", що кожному з них підшіптує супере•ні _ 
думки, - це аrеити иашоrо вороrа 'IHCno 1-ше, що Іх • 
рясніше, ніж де:trто са&і припускає. Щасливий ніиец. 



цієї назкІІ настроює читача оnтимістично і вираз проти

лежно тому, ЩО підшіптує ОТОЙ "Не'ІИСТИЙ". fОДНТЬСВ 

звернути уваrу на pon10 тут старшоrо брата і каймо· 

nодшоrо. Старіший, безперечно, сн~воnізує каші старо

винні традиції та nаrідність предиові'Іну вда'Іі нашоrо 

народу, а моnодший - зна'Іенна духовости та поети'ІНО• 

сти, що внnнваєтьсв в народній твор'Іості та безпомильне 

веде шnsхамн внзвоnенна і nоступу. Оте впровадженна 

тут мотиву - "зіnnвтнса з природо10", розуміти мову 

природн, nідкреслює зна'ІенНБ духової твор'Іости ви 

nоезії, так і мнстецтва взаrаnі, що ушnвхетmоє n10дську 

вда'Іу. Сnід ще зазиа'Інтн, що казка хо'І і написана 

прозою, але так званою - ритмі'ІноJО, ака визна'Іаєтьса, 

сказати б, nоrічною ритмі'Ін.істю у побудові реченна, 

а це сприя!: nеrшому спрнйманню і nerкa дnа 'Іитанна. 

Наостанку rоднnоса б сказати дещо про поему, що 

вже rотова до друку - "Три дороrи". Та про не друко· 

вані твори ке пишуть, тому .:і ми по'Іекаємо до виходу 

іі з друку. 

На занін'Іенна хочу піднресnити темпераментність 

твор'Іостн розrлядуваиоrо нами автора. Хо'І n10дина вже 

іі немолода, а проте ми помі<Jаємо моnоде'Іиі: запал i:oro 
при порушенні веакої теми, - 'ІН буде то поема, 'ІН 

ліричний вірш: у ньоrо нема "академічноrо" підходу до 

теми, а завжди - житьовий, n10дськнй і n10данні:. 

Цв риса свідчить, що Павло Стеn ще може дати 

•имало rарних і цікавих творів, а наша rромадсь:кість 

радо сприйматиме і заціиавитьса творчіст10 автора. 

ЛЕВКО РОМЕН 

ПИСЬМЕННИЦЬКИй УСПІХ ІВАНА БАГРЯНОГО 

Нашю1 читача~• nідшю, що "Тигролови" Ів. Ба
гряного вийш:ІИ англійською ~ювою у трьох кра
їнах: у Канаді, n Англії і n США (у в-ві Сан Мар
тін Прес у Нью-йорку). 
Книжка мала великий успіх у читача і здобу.1а 

найкращі оцінки критики. Видавництво Сан Мар
тін Прес з~Іушене було n найкоротший час повто
рити своє видання. Але й того не нистачило і са~е 
тепер закінчується третє видання "Тигроловів" у 
цьо~ІУ видавництві. 
З місяць то~ІУ ми вже одержали nидання "Ти

гроловів", го.1яндською 1\ювою, видане в Утрехті у 
в-ві "Прію1а Бакен". Видання масове, неве.ІJикого 
фор:\Іату, тираж 200.000 прю1ірників. Перек.1ад го
.1яндською 1\ювою зроблено з ю1ериканського nи

дання Сан Мартін Прес. Книжка nийш.1а з дру){у 
на початку цього року. 

Книжка гарно офор.млена, ро~Іан ~tae нову на
зву: "В.1юхт ін де Таі1га" ("Втеча в тайгу"). На 
останній сторінці подано портрет автора і біогра
фічні дані: час і місце народження, освіта, заслання 

MODERN HEATING 
ОПАЛЕННЯ: 

Водяне - Парове - Помпи 

Оіл Борнери та направи. 
J. KIRICHENKO 

134 DOVERCOURT RD. 
TORONTO, ONT. PHONE: LE. 2~8~ 

/1 Пn 1 Д /!1,. ЛЕРF..1Е!!ь. 1.fJ5.'1 

тu інші репресії росшськнх окупантів, поліпІчнu 
,1ія.1ьність (лідер УР ДП тощо), головніші твори. 
Цей са~шй твір готується до друку німецькою 

:\tовою у видавництві "Абентоєріше Вельт", де має 
rн1йти також :\ІЗсовюr тиражем для молоді. Це ви
дання виходить v світ також за договором із нью
йоркським вида~ництво~І Сан Мартін Прес. 
У стані підготовки за раз є видання цього твору 

італійською :мовою. 
Один нью-йоркський видавець готує "Тигроло

ви" для видання російською мовою. 
Як бачимо, "Тигролови" мають веJІичезний ус

піх - сьогодні тираж цього роману чужими мова

~tи перевищує !\Іільйон пршtірників! Іван Багряний 
безперечно увійде n історію нашої літератури, як 
перший завойовник чужого читача. 

Уже перекладено і готується до друку англій
ською 1\tовою другий визначний твір Івана Багря
ного - "Сад Гетси~Іанський". Цей ро!\ІЗН має nи
дати одне дуже паважне американське видавниц

тво. Треба сподіватися, що цей твір також матюtе 
великий успіх у читача. 

"Сад Гетсюtанський" готvється також до друку 
французькою мовою (в Парижі). 

Вітає:\ю Івана Багряного з успіхо~t! Тішююсь 
цими успіха!\ІИ, бо успіх українського писЬ!\Іенни

ка в чужо!\ІУ світі, який досі був до нас або воро
жим, або - в ліпшо.му випадкові - байдужим -
це успіх усієї нації. А поскільки це успіх нації, то 
було б логічно, щоб так звана "націоналістична" 
преса передрукувала цю нотатку. Побачимо, чи бан
дерівці - націоналісти в лапках, чи без лапок. Най
ближчі числа "Гшюну України" і "Шляху Пере
~юги" переконають у цьо!\ІУ всю українську е~Іі-
rрацію. П. Вол. 

ЗВУКОЗАПИСНА СТУДІЯ "УТ А" 

142 Second Avenue - New-York, 3 N.Y., USA 

- виготовила -

ДОВГО ГР Ай НІ ПЛАТІВКИ 

1. У виконанні - йосипа Гірняка: 
В. Стефаника: "Сини", О. Вишня: "Чухраїнці", 

"Чукрен", "Лекції по українознавству". 

2. У виконанні - О. Добровольської: 
"На родні казки" 

Незабаром будуть виготовлені: 
1. Казки та байки для дітей дошкільного нікv. 

2.Тнори UJенченка, "Монологи" Гриця Зозулі, 4: 
"Мойсей" Івана Франка, 5. Пісні чоловічого хору 
"Дvмка". 
ЦіЙа одної платівин - $3.95 
Замовлення слати, залучаючи поштовий переказ або 
LІек на адресу: 

UT А Recording's Studios, Inc. 
Р.О. Вох 23, Cooper Station, 

New-York 3, N. У., USA 
У Канаді платівки "УТА" можна набувати у 

nредставника '' УТА": 

Mrs. N. Spolska 
210 Oakmount Rd. 

Toronto 9, Ont., Canada 



у дуймо стовий 

ПЛАСТОВА МОЛОДЬ КЛИЧЕ ВАС! 

Довгих 47 ро:ків наш ППАСТ творить і формує у молодих душах 

неnроминальні цінності висо:коі моралі й любови до СВОГО РІДНОГО. 

У грізних воєнних часах вихованці Пласту вnисались золотими бу:квами 
• о о • 

на стор1н:ках 1сторн наших визвольних змагань. 

Усі матеріяльні в:клади, що іх ми :колись вчинили на Рідних Землях, 

nроnали, але ППАСТ ЗАПИШИВСЯ ППАСТОМ і доніс своі вартості на 

всі континенти вільного світу, щоб тут дальше СПУЖИТИ БАТЬКІВЩИНІ. 

Внеліди nраці Пласту на тутешньому терені знайшли nовне при

знання нашоі сусnільностн. Тому Пласт заслуговує на те, щоб ми заці

:кавилися його життям і діяльністю та доnомогли йому створити КРАЩІ 

УМОВИ ПРАЦІ. 

У добі добробуту, :коли велині грошові суми мусять знайтися на тані 

nредмети, ян радіо, nатефон, телевізія, холодильник, авто і т. п., що скоро 

минаються, нільиасот нашоі ППАСТОВОУ МОПОДІ в Торонті душиться 

у В-ох малих, темних кімнатах старої хатини з потрісканими степями 
• • 
І СТІНаМИ. 

ДАЙМО ДОКАЗ, що ми не загрузли ще зовсім у захопленні матері

яльними, nроминаючими добрамн, що ВИЗНАЄМО й цінимо ВИЩІСТЬ 

ДУХОВИХ ВАРТОСТЕЙ і готові nринести для цих вартостей жертви. 

ЖЕРТВА для ППАСТУ це ВКПАД СОБІ, для майбутности нашого 

народу. 

Будівельний Комітет заnлянуввв новий nластовий дім у Торонті, що 

відnовідав би :конечним потребам нашої молоді і яким кожний унрвінець 

міг би гордитися. Кошти будови обчислені на 278.600 долярів. 

Ми бажали б, щоб ВИ, дивлs:чись на цей новий дім, мали nраво 

сназати: "Л ПОМІГ ЗБУДУВАТИ ЦЕЙ ДІМ. Моє утривалеие ім'я: ввійде 

в історію Пласту. Моє ім'я і nожертва будуть жити вічно в серцях і па-
t • - • ,, 

М ЯТІ НаШОІ МОЛОДІ . 

Коли члени Будівельного Комітету ВІДВІДАЮТЬ ВАС, ПРИЙМІТЬ УХ 

ян добровольців, що крім свого цента, жертвують ще й свій труд і час 

для цього великого діла: ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАУНСЬКОУ ДУШІ Й КУПЬТУРИ. 

ОЧІКУЄМО від ВАС ПОЖЕРТВИ, яну людина на Вашім становищі, 

у Вашому nоложенні, з Вашим успіхом і досягненнями, повинна дати. 

І не забувайте: Янщо цього бажаєте, можете сnлатити задекляровану по-
• 

жертву впродовж трьох рокІв. 

Віримо, що з Вашою доnомогою мн зможемо 

занедбаннJІ супроти нашої молоді, здвигнути в 

ський Пластовий Дім та вмістити ВАШЕ ІМ'Л 

ЖЕРТВОДАВЦІВ. 

• • • 
наnраВИТИ НаШІ СПІЛЬНІ 

Торонті гідний Украін

на сnиску ПОЧЕСНИХ 

ЗА БУДІВЕЛЬНИЙ КОМІТЕТ: 

Євrеи Борис, голова Іван Бойчук, се:кретар 

::?4 

• 
у оронт1 

Майбутність кожноrо народу 

запежить від йоrо молоді. 

Тому дnа власної молоді 

ніsка жертва не с завелика. 

Під та:ким гаслом проходить у 

Торонті вже другий місяць збір:ка 

фондів на будову Пластового Дому. 

Пластова станиця: в Торонті нара

ховує тепер 461 членів: 145 новац

тва, 187 юнацтва, 52 старшого плас

тунства та 77 пластових сеньйорів. 

Молодь нашоі Станиці душнтьс11 в 

тісному nриміщенні. Збудувати дnа . . . ... . 
НеІ ВІ,Q;nОВІДНИВ ,Q;IM 
наша найбільша nекуча сnрава, 11е 

лише з norna.Q:y nотреб самої nnacтo-
• • • 

:во1 моnо.Q;І, але теж за заrальио на-

• • •• 
ЦІОНаЛЬНОІ раЦІІ. 

Слідкуйте за до:кладнішимн пові

домленнями про а:кцію комітету бу

дови Пластового Дому в украінсь:ких 

торонтонсь:ких тижневиках, у s::ких 

поJІВЛІІютьсJІ теж спис:ки жертводав-
• 

ЦІВ. 

Не че:кайте, по:кн члени Будівель

ного Комітету відвідають Вас, щоб 

просити Вас про nожертву на бу до

ву Пластового Дому. Зголосітьсн са

мі до Будівельного Комітету і пе

редайте Вашу пожертву, s::ку людина 

на Вашім становищі, з Вашим успі

хом і ВашИМИ МОЖЛИВОСТІІМИ ПОВИН
на дати. 

АДРЕСА ИАНЦЕЛІІРІІ Комітету 
УПДому в Торонті: 

369 Brock Ave., Toronto 4, Ont. 

ТеІ.: LE 4-5782 

ГОЛОСИ ПРО ПЛАСТ 

"Осново10 майбутности кожноrо 

народу с йоrо молодь. Hapo.Q:, що 

має тільки баrато хлоnців і дівчат, 

нкі не лочува10ть у собі охоти rур

туватиса і разом сnільними силамн 
·- . ПО СВОІВ ЗМОЗІ npaЦJOBaTH ДЛ& МаЙ-

бутНОСТИ своrо народу такий иа

ро.Q: не мас моло.Q:і і не мас майбут

ности". 

Олексан.Q:ер Тнсовськнй Дрот 

"Пона,Q;nартійиий, т р а д и ц і і и и й 

Пласт с втілеинsм всеунраіиськоrо 
є,Q;наниа навколо 

українців ідеалу 

борноІ Украіни". 

с.Q:ииоrо длs всіх 

Самостійиоі Со-

АнА;рій Лівицький 

НО В І 1 В І, БЕРЕЗЕНЬ, 19-59 



Мих. СИТНИК 

МІй БАТЬКО 

Царство Ному неіесие І 

м. с. 

В nриж~sурених очах cyuopa .. 1аска, 
Під уса~ш усмішка nотайна, 
І кожне його слово, кожна казка -
Із nа.:~r'яти-крнннці uирина. 

Мене .1юбив, не.:~юu би без любови -
Без nоLtілунків, теn .. 111Х обіймань. 
Сnою любов і жертnенність, без c.1ona, 
В .:~ює життя шпшаn він, без вагань. 

У пам'яті ~юНі - г.1ибокі надра, 
А в 1tих - багатство давньої nесни, 
Та я nодюr .1ише ~rаленькі кадри 
Батьківської любови. Ось nони: 

... На полустанку хижа завірюха. 
Мороз. Чекання. І по тілі дрож. 
Він обгорнув .:~rене cnoї.:~t кожухом, 
Хоч .:~tав sr на собі кожух також. 

Мені і теn:ю і соршшуnато, 
г\дже ----· шко:1яр я, а не дитинча, 

А.1е я не наоtі.:Іюоаnсь сказати, -
Lllo вже, .:~ювляв, нагрівся, вистача . 

... Вантажшш зерно бі.1я .:~tашиНІt: 
На перехресті рук .:~tішка несе.:~r, 
Hece.:~r разом, та nажчу nо .. lОВІtну 
На себе батько звалює усе. 

І ніяково знов .:~tені, бо ж м'язи 
Ue ж не ганчірка у сі.:~rнадцять літ: 
Я б .1егко й два .:~tішки nідняв відразу, 
А .:~юже nідійняв би й uі."ий світ. 

... Нас зуnнюша давня трух.1а к.1адка 
Через гтtбоку і шу:\rну ріку, 
J. треба ж батьку перейти сnочатку, 
Щоб леn но було йти по ній синку . 

... Ми за столшr. На.:11 подає .:~rатуся, 
Що Бог nослав: і ;\І'ясо й х,~1іб, і сіль. 
Він неnомітно якнайбідьший кусень 
Перекидає у .:~юю таріль. 

11 

... Таких багато кадрів nризабутих, 
Ось ще один, що н серці не замерз, 
Як харч він ніс :\Іені до Інституту, 
Здолавши nішки тридцять вісім верст. 

І треба вже nризнатись до останку: 
Часшr стидався свого батька я, 
Одного разу на nерерві ранко.:~t 
Бу.1а зі .:~шою дівчина ;\ІОЯ. 

Вона -- таке розніжене дівчатко 
В нонЬІ уборі, в пудрі і духах, 
А він - в nодертих чоботях і .'Іfатках, 
Із хрестико:м столітнім на грудях. 

11 О В І ,7 111, ЛЕ'РЕЗЕІІЬ, 1959 

Мені б тоді крізь землю nров~ли'rи~ь. 
Вона ж с.:~tія.1ась: "Ето твой атєц?" 
- Ні, я, того... гм... я підлогу митн 
Найнявсь, - сказао він. Я стояв, як мрець. 

Ма.1енька павза. Серце ста.1о ніби ... 
Не втерпів я: "Мій батечку, здоров!" 
Поці.1vuалнсь, і заnахли х.-1ібом 
його ·вуста, Ного чу дна любов. 

ІІІ 

... Війна. І n.аач .:~rатусі. Виряджання 
Мене на фронт, а на путі - гроза ... 
Тоді я вnерше бачив, при nрощанні, 
Як виглядає батьківська с,~1ьоза. 

-- Прощай, синок! Іди. Хай Бог - з тобою! 
Ні, сядем - на дорогу - для удач ... 
Ну, йди, а я ще трошечки nостою. 
Чого, Михайде? Заспокойсь, не п.1ач . 

-- Візь.:~ш ось із собою, сину, хрестик, 
його ще дід твій з.:~rалечку носив, 
І ти його nоnинен всюди нести, 
Illoб хрестик цей дістав колись твін син. 

І я nішов. Я ОГJlЯдансь, у досталь 
Не надивившись на свій кревний світ, 
І довго ше виднілась рідна постать, 
Яка, :\ІОВ nрикипіла до воріт. 

lV 

... Пройш.1и літа незбагнено і скоро, 
На чужині виношу я журу ... 
його застрілив мій, котрийсь там, ворог, 
Десь - nишуть -·- за .:~tістечком у яру. 

А я чомусь живу -- із :tаски смерти, 
Хоч я тепер життя відд.ать готов 
За чоботи йоrо оті подерті 
І за його розстрі.1яну аюбов. 

Січень, 1959 р., Чікаго 

Ваnеитина ТКЛ ЧЕН КО 

ДЕ ТИ ЖИВЕШ 

Це ТИ JRHBf!W, там СВЇТJІе СОН .. 8 J'ІЇ8,_88, 

Сиіrи теnер у нас 6іпв ЦиіnрL 

Ніде й пистка :seneиoro ке аидио, 

Свтnа відпиrо10 :Jими пора. 

Нас миоrоверстаа дaneor po:sдinac, 

Та дnя кохакив відстані нема•. 

Від теіе вісті rідуть до мене ••сте, 

І кожний pa:s, копн одержу Іх, 

ІІскішас иеіес rnиiin орііпвста, 

Теnпішас ка вупи ... х міа~ових. 
11 що ке пкст, то дУ••• вІд•таuо 
Весияні nодихи у ріднім врuо. 
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Нові матеріяJІи до біоrрафії 
Т. Шевченка 

Про Олексів Храпаnв та Платона Симиренка, з вин· 

ми познайомивеа Тарас fриrорович під час своrо пе· 

ребуваииs в fородищі, дослідники біоrрафіі Шевченка 

знали JtVЖe маnо, недостатньо, а інколи навіть невірно 

висвітлJОвапи іх взаємини з поетом. 

У примітці до листувакив Шевченка (академічне 

видаиив, том VI, 1957 рік) про особу Храпаnв сказано 

всьоrо лише: "зsть Федора Симиренка, служив на цук

роварні Яхненків-Симиренків" (стор. 478). А Платон 

Снмирен.ко характеризований одним словом - "капіта· 

nіст". Хоч зазначено, що Шевченко прsмував на Мліїв· 

ську цукровари10, сподіва10чись одержати в борr rpo· 
шову допомоrу на виданни "Кобзарs", але чому саме 

сподівавсs, не сказано. 

В інших роботах з шевченкознавства теж иатраnлs

ємо на неточні формулJОваииа, перекручеииs. 

Так, Дм. Косарик у книзі "Шевченківські місцs на 

Украіні" (К. 1956), розповіда10чи про відвіданна Шев· 

ченком fородища, взаrапі не зrадує Симиренка та Хра· 

папа, а rроші на видакив "Кобзарв", за йоrо словами, 

допомоrли Шевчеику здобути робітинки цукроварні (?). 
В іншій своїй роботі Дм. Косарик, довільно тракту10чи 

відомості, подані Чалим, твердить, що Храпаль зробив 

донос на Шевченка, а це взаrаnі не відповідає ді!rс· 

ності. 

Дns поповиеииs відомостей про Храпаnв і Сими· 

ренка, а також дnв виправлеиив невірних оцінок іх 

стосунків з Шевченком мВJОть зиачеинв неопубліковані 

матеріsпи, з котрими ласкаво дали нам змоrу позиа· 

йомитнсь власниці фамілійиоrо архіву Т. Л. СимиреJСко 

та К. О. Храпаль - внучки Шевченкових знайомих. 

Найбільшу цінність длв шевченкознавців мас лист 

Симиренка до Храпалв, де є висловлJОванив npo nоета 
і цитустьса лист Шевченка до Симиренка, досі неві· 

домий. Наводимо уривок з листа Симиренка до Хра· 

пamr: 

"Шевченко, покойнwй, царство ему иебесиое, при· 

слал мне 1000 букварей на нашим взици по 3 коп. 
за кажвwй. Покойиьuі писав милЬІЙ так за цн бук· 

вари. "Составил в и нздап Букварь AJIS иаwнх сель· 

скнх школ в количества 10.000 зкземплsров, и про· 
дВІО ero в пользу тех же сельскнх школ по три ко· 
пніІии за книжечку. Через Вашоrо Києвськоrо ко

мнсвонера Г. Предаткниа, nослал на Ваше имв одну 

тwсsчу букварв, и nроч.""Коrда соберу за букварь 

век деньrи, то думВJО издать в таком же об'Ьеме 

буквари н личбу или арифметику. А nотом Космо· 

rрафі10 і reorpaфiJO иашеrо крав, преимущественно 

в большем об'Ьеме, но ке дороже 5 коп. Потом крат-

• 
МОЖНА ПРИДБАТИ КНИЖКИ ВАСИЛЯ ЧАПЛЕНКА: 

"Українська літературна мова, іі викикиеиив 

й розвиток" - - - - - - - - - - - - - - $ 5.00 
"Чорноморці"-------------

"Півтора nJОдськоrо", повість - - - - - - - -
"Зойк", збірка оповідань - - - - - - - - - -
"Ісько tава", сатиричиа поема - - - - -- - -
Замовпвти: 

Vasyl Chaplenko-, с/о UVAN, 11! West 26th St. 

New York, N. У. U.S.A. 
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3.00 
1.50 
1.50 
0.50 

ку10 Исторі10 иашеrо сердешиоrо народа. И коrда 

все сие сотвор10, тоrда иазову себв почти щастnи· 

вwм. О миоrом и миоrом нужно бw писать Вам, но 

s не здоров, и так rиусио оспабел, что едва пером 
двиrа10. Еще раз досвидаиив". 

Тай не диждав бидаrа, до киицв своrо желаниsІ 

Чwтали Вьr ero "Москалеву КрнииЦJО"? Чудо ero 
пера. 

До свидаииs мий добрьпі, доброди10. Будьте здо· 

ровьr и с жиико10 и с диточками вашими. А в те

nерь скажу вам дуже трудно мини писат. Руки не 

хотsть добре служить. 

Шану10чий Вас щиро Платон Симиренко. 

5 мав 1861 r. Городище". 

Напевно, Симиренко точно цитував уривки з Шев

ченковоrо листа, бо за мово10 і за змістом наведекий 

уривок схожий на останні листи Шевченка до Чanoro 

і Варфоломів Шевченка. З ньоrо ми дізнасмосs про те, 

що Тарас Грнrорович до останніх днів дбав про на· 

родн10 освіту, й дещо досі не відоме, що він мрівв 

сиnасти і космоrрафі10 (цьоrо в інших листах нема). 

З подібними листами Шевченко звертавек лише до 

своіх друзів і навіть не кожному з них висилав одразу 

таку кількість Букварів без поnереджеииs. 

На нашу думку, стосунки Шевченка з О. Храпалем, 

П. Симиренком та К. Яхненком потребУJОТЬ rлибшоrо 

вивчениs. Будинок-музей Т. Г. Шевченка придбав пор· 

трети зrаданих вище друзів поета, види Мліївеької 

цукроварні та хутора Храпапв у такому виrлвді, ви іх 

бачив Шевченко. Дуже цікаві -серед придбаних еиспоиа· 
тів nортрети П. Ф. Симиренка та йоrо дружини Тет&· 

ни Іванівни, виконані у 1852 р. визначним французьким 
художником і письменииком Франсуа Турнашоиом, ві· 

домим під псевдокімом Надар. Ці портрети, напевно, 

бачив Шевченко у вітальні Симиренків (вони МВІОТЬ 

меморівльие та художне зиаченив, цікаві і дnа історіі 

фотомистецтва, ви перші йоrо зразки). Нарешті, кавоАМу 

не відомі досі дані за старим стилемr О. І. Храпаль на· 

родивсs 13 березив 1813 року, помер 27 березки 1886 р., 

П. Ф. Симиренко иародивсв у 20-х роках, nомер 13 citt· 
кв 1863 року. 

Архів Симиренка та Храпапs заслуrовує на вив
че8иs. Йоrо цінність незаперечна. 

Платон БІЛЕЦЬКИЙ 

директор Будиику-музе10 Т. Г. Шевченка. 

("Літературна Газета", 18, 11. 1958 р., Киів.) 

ВИДАННЯ ТВОРІВ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

В УКРАІНІ 

З наrоди 120-річчв смерти Івана Петровича Котлв

ревськоrо (10 листопада 1958 р.) Книжкова палата Ук

раіни nporonocиna дані про видакив творів Ів. Котлв

ревськоrо в поревол10ційні часи. 

Твори І. Котлвревськоrо видавались 42 рази заrапь

иим тиражем 826.600 примірників. "Енеїда" вийшла 15 
разів тиражем 310.500 прим., "Наталка Полтавка" 12 ра

зів тираа(ем 217.000 прим., більше дес:пи разів вида

валиев збірки вибраних творів Ів. Котлsревськоrо. 

Треба до цьоrо ще додати, що твори Ів. Котлsрев· 

ськоrо видавались ще й в інших республіках СРСР і 

за кордоном, зокрема не раз видавались вони й на 

еміrраціі. 

НО В І ДНІ, БЕРЕЗЕНЬ, 1959 



НАШЕ ЛИСТУВАННЯ 

Високоповажаний Пане Редакторе І 

Лежить у мене на столі :К:алендар "Свободи" на 

1959 pil'l, розглв:дав и його. Лежить він, очевидно, і у Вас 

десь. ВідІ'Ірийте 32 сторінку і nрочитайте теJІІст 4-го 

Універсалу. Прочитав і и його, а колись читав його 

також. ПоJІІазавси мені оцей, "Свободин", nідозрілим:. 

Написав до Нью-Йорку на комnетентне місце і звідти 

мені nослали ориrінальний текст. Щоб легше було nо

рівнювати - nереnисав и обидва рівнобіжно і оце nо

силаю Вам те nорівнинн.ІІ, .ІІК також nроnозицію з Отче

нашом. 

Маєте гостре перо і маєте форум, з в:кого про 

такі речі треба говорити, - то длв: отого Вашого пера 

я й nосилаю те все. 

З пошаною 

Ю. Маслівець 

ЧАСТИНА 4-ro УНІВЕРСАЛУ ДИРЕКТОРІ! УНР 

за ориrіиалом і рівнобіжно за Календарем "Свободи" 

на рік 1959 (стор. 32) 
Ориrіквп: ... Від нині во сдиио зливuотьсв століттвми 

відірвані одна від одкоі •астивн единої 

Украіни, Західкьо Українська НАРОДИВ (під

креслеиив наше) Республіка (Гвnн•ива, Вуко

вина в Уrорська Русь) і Наддиіпрвкська Ве

лика Україна. 

"Свобода": ... Від нині зливаються в одно ві!\ами від

ділені одна від одної частини Украіни -
Галичина, БуJІІовина, Закарnаття і nридніnрян

сьRа У!\раіна в одну Benиl'ly УJІІраіну. 

Ориrіиаn: Здійсииnисв вікові 'Іні мрії, виими жили й 

за вкі вмирали кращі сини Украіни. 

"Свобода": Сnовнилиси відвічні мріі, для В:!\ИХ жили 

й за ІІRЇ вмир~ли найRращі сини У!\раіни. 

Ориrіиаn: Від нині с едина, незалежна Українська 

НАРОДИВ (підкр. наше) Республіка. 

"Свобода": Від нині є тільки одна незалежна У!\раін· 

ська Ресnублі!\а. 

Ориrіиаn: Від нині украікський народ, звіnьиениІі мо

rу•км поривом своіх вnасних сиn, мас тепер 

змоrу зсдииити всі змаrаиив своіх синів дnв 

утворекив нероздільної, незалежної Украін

ської Держави на добро щаств робо•оrо 

ЛІОдУ• 

"Свобода": Від кині уRраінський народ, звільнений мо

гутнім nоривом своіх власних сил, має змогу 

обєдиати всі зусилля своіх синів для створен

ни нероздільної незалежної Украінсь!\оі Дер

жави на добро і щаств: умраінсьRого народу. 

"СТИЛІЗАЦІЯ" МОJИІТВИ ГОСПОДНЬОІ, ПЕРЕВЕДЕНА 

ЗА ЗРАЗКОМ АВТОРА, ЩО "ВИСТИЛІЗУВАВ" НА СВІЙ 

СМАК ТЕКСТ 4-ro УНІВЕРСАЛУ ДИРЕКТОРІ! УНР. 

(Див. Календар "Свободи" на 1959 р., стор. 32.) 
Тату наш, що знаходишен на не6іІ Бажасмо, щоб 

імв Твое було сввтим. 

Бажасмо, щоб Ти був rоловою нашої вnади та щоб 

воnв Твов виконуввпаса однаково і на небі, і на землі. 

Подбав про наше хар•уваннв. 

Виба'І нам наші провини в такий спосіб, ви ми іх 

виба'Іасмо нашим винуватцвм. 

J/ О В І Д ІІІ, БЕРЕ3ЕІІБ, 1959 

Не прнв6дь кас до спокуси та взаrалі вн:J•6ль нас 

з подібиоі ситуації. 

Все це на підставі того, що Ти с наша найвища 

влада, Ти найсильніщий та найславетніший на :Jавжди. 

Дійсно. 

А що на це все СRажуть шановні редаJІІтори "Сво

боди"? .. 
П. ВолинІІк 

ЯК ПИСАТИ: З ШИШАКУ ЧИ ШИШАКА? 

ВеnьмишаиовииІі Петре Кузьмови•уІ 

У моіІі замітці "Шишак, Ракосі•, Сидір Летючий і ще 

дещо" ("Нові Дні" •· 109) в писав: "По•ну з Шишаку", 

"від Шишаку до ст. Гоrоnеве" і т. д. Скрізь закіи'Іеннв 

родовоrо відмінку подавав в на "у". Ви ж скрізь (з де

свток разів) виправили на: "По•иу з Шишака", "від 

Шишака до" ... і т. д. В даному разі Ви, о'Іевидно, прий

мали, що иaronoc пад ас на останиіІі скnад, подібно вк: 

"з КременчукА, з ЛебединА" тощо. В дійсності ж міс

цевий народній иaronoc тут падас на передостанній 

скnад і народив вимова цьоrо слова в родовому від

міику кіи'Іастьсв на "у": "прийшов з ШишАку", "від 

ШишАку до Баранівки" тощо. Тут закінченнв на "у" 

подібне до: "з Парижу", "до Леиіиrраду", "від Херсону" 

тощо. До ре'Іі, на Сnобожаищииі, недалеко від Шишаку, 

с КолОмак. Правописний словник Голоскевича ціnком 

вірно подас ДЛJІ иьоrо закіичеиив родовоrо відмінку 
також на "у", отож - "з Коnомаку". 

Думаю, що це виправлеинв важливе буде дnа мо

вознавців і дnв ветановленна віриоrо написанна наших 

rеоrрафі•них иазІІ, з вкими найбільше плутанини с в 

ИіЦІІЇЙ пресі. І то •асом з провини наших редакторів, 

вкі вірні форми виправnають на невірні. 

Прошу виба'Іити за ці зауважеииs. 

Д. Соловей 

Дороrий Дмитре Федоровичу І 

Каюсь. Винен. Прошу виба'Іити. Не врахував такої 

місцевої иародиьоі особnивости і був певен, що то у 

Вас зви•айиа описка. Хотів запитати, але не встиг на

писати. листа і так і пішло 11 ~рук. 

П. Волиник 

ВІДКРИТИИ ЛИСТ ДО п. Д. КИРЕЄВА 

З репортажу про конференцію 'ІИТа'Іів "Нових Днів" 

довідавсв, що Ви там rоворили: "М. Хими'І дуже добре 

критикує "Енциклопедію Українознавства", але сам ро

бить помилки також". Не знаю, що саме Ви маєте на 

увёtзі, бо в репортажі тільки наведено, що треба писати 

РубіжиЯ, а не РубіжнА, ви то у мене написано. 

Дуже просив би Вас написати про допущені мною 

помилки, бо то було б цікаво та корисно, і дnв М'І!не, 

дnа тих, хто читав мою рецензію. 

Справді, у статті були помилки, але іх робив не в 

у слідуючому •ислі (107) журналу іх виправлено. Од

иа'Іе, заnишиnаси одна не виправлена і досі найnрн

кріша помилка. Я писав, що чавуно-ливарний завод на 

р. Луrаиі побудовано у 1796 році, а не у 1795, ви наnи

сано в "ЕУ". І тут же зазна'Іив, що царський "Указ" ви

дано 14 листопада 1795 р. то не моrnи збудувати завод 

за півтора місІЩJІ. Не знаю, •ому написано у журиалі 

1 листопада (коректорський иедоrnвд. Ред.). 

Тепер про Рубіжну. І в, і Ви пишемо неправильно. 

Треба писати РубіжнЕ. 
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у RННІКЦі ннар. rосп. Укр. РСР'', стат. збірник, Київ, 

1957, на ст. 12 написано РубіжнЕ. У поемі В. Сосюри 

"Червона Зима" така строфа: 

Рубіжне... знову путь... Воnоднне... Кабаннс ... 
нарешті Сватове, і крикнув потsr: "Стій"! 

Сходнnк ка базар, помиnисs у бані, -
Я вірші став писать під вечір золотий ... 

Ane це все справи rраматики. Дума10, що Ви маnи 
ка увазі sкісь факти'Іиі помилки. Допускаю, що мова 

буnа про Макіївку. Коnи s nерераховував шахти Ма

кіівки, то ціnком свідомо доnустивсв територіІІnьиоі ие

точности. В дійсності у Макіївці с тільки шахта "Софіs". 

"Серrій", "Іван", "lтanis" с вже на оиоnкці, інші шахти 

- ще дальше, а шахта "Холодна Балка" навіть не иа

nежнть до тресту "Макііввуrіnь", а иаnежить до Ра

дsиськоrо кам'sиовуrіnьиоrо тресту, rоnовиа контора 

нкоrо містнтьсs на станції Ханжонкове, Дон. заn. 

Якщо Ви добре знаете nромнсnовнй Донбас, то му

сите знати і йоrо традиції, от в данім виnадку відносно 

території. 

Років 50 - 70 тому, сеnнща в Донбасі були рідко 

розміщені, а навкоnо них no стеnу, раді10сом 10 і біль

ше кіnометрів були порозкидані шахти, нкі хо'І і мали 

своі власні назви, але заrаnьио називалиса назво10 се

лища 'ІН міста. Наnрикnад: У Сталіному с тільки одна 

шахта "Смоnника", але до Стаnіиоrо відносить не тіль

ки "Встку" 'ІН 17- 17 біс, в й "Петровку", вкв знаходитьсн 

від міста км. 6 - 8. У Лисичанському с одна шахта 

'1. 1 - 2 (раніше ім. Рухімовича), а Лисичанськими шах

тамк назнва10ть: шахту ім. Войкова, нка скоріш с у м. 

Верхнім, шахта "Чорноморка" мабуть буде бnнж'Іе до 

Вовчеsровки; а то й шахту "Корунд", нка с аж під с. 

Привольнім (коn. 14 Рота). 

Коnи в nисав npo шахти Макіївки, то хотів навіть 

Новочайкниські шахти вnисати до неі, хоч іх уже ніхто 

ке відносить до Макіївки - і все це зробив дnн тоrо, 

аби доказати, що ні в Макіївці, ні в ближчій та дальшій 

окоnиці иівкоrо комбінату кольорової метвnюрrіі немае. 

Більше nомилок не nідозріва10. 

Ще раз прошу nоказати мені іх, буду вдн'Іиий Вам. 

З nошаною м. Химн'І 

Bn. Доброді10 ВоnииsкІ 

В одиому з недавніх чисел віниіnезькоrо "Новоrо 

Шnнху" в редакційному коментарі ми ви'Іитаnи, що ні

бито ХО'І Ви в "Нових Динх" і критикусте зміст листів, 

надісланих до редакції, nроте самих nистів 'Іомусь не 

друкуєте. Чи сnравді воно так - не зиа10, з архівом 

"Н. Д." н не обізнаний. Але що "nравовірні" редактори 

"Н. Ш." сnравді nюбnнть критикувати матерівли своіх 

доnисувачів, хоч самих матерінлів не друиу10ть, то це 

факт! Ось характерний nриклад: 

В '1. 1 "Новоrо Шлsху" за цей рік у веnи'Іезиому 

редакційному коментарі до статті - "Чи nисати "ЗДА" 

чи "США"? реданцін nодала, що автор цих рsдків у 

якомусь "иеоnубліковаиому листі" до редакції "Н. Ш." 

нібито nисав, що "Канада с "аиrnійсько10 колоиіс10", бо 

ка 'IOni іі с "анrnійська королева, нка nравить Каиадо10 

nри nомочі своіх, іменованих ие10 тут, rеиераn-rубер

иаторів та nровінційних rубериаторів" і т. д. 

О'Іевидио, все це неnравда. Корист&JО'Інсь з "Три

буни 'Інта'Іа" ( у нкій нібито "кожному вільно взsти 

сnово") тісі rазети, R иеrайио відnисав, що R не тіnьки 

иід, не nисав, що "Канада с аиrлійсько10 кonoиfcJO", 
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ane що взаrаnі • нікоnи не nисав •одних "листів" до 

редакції на ЦJО тему. Насnравді мова буnа npo девкі 

мої крити'Іиі завваrи на тему взасмовідиосии між Ка

кадоJО та AиrnicJO, про акі napy років тому • nисав у 

Іііицевому розділі у свій 'Іас оnублікованому в "Н. Ш." 

карнеі "Оттава - місто квітів", ane sкий (розділ) ре

дакціs 'Іомусь буnа не доnустила до друку. Мої кіль

какратні nроханна щодо оnубnіиуваник тоrо зацеизу

роваиоrо редакціс10 розділу або, nринаймні, дозвоnнти 

nодати мое сnростуваинs, щоб 'ІИТа'Іі знали, ви воно 

було насnравді, заnишиnисн без жодноrо результату. 

Правда, в листі від 15 nJOтoro ц. р. один з відnовідаnь

иих редакторів тісї rазети, інж. В. Мартинець дослівно 

наnисав мені, що "Коnи б ви (тобто, R - Ю. М.) так 

до вашоrо листа до Трибуни Чита'Іа доnучиnи 'Іеиа на 

каnр. 100 доnнрів, то може б ми, редактори, зробиnи 

дnR вас виниток і oronocнnн б ваш відкинений нами 

доnис". 

Отже, "sсио і nоиsтио"І Вишлеш 'Іек на 100 доn. 
дістанеш місце у віниіnезьиій "Трибуні Чита'Іа", не 

вишлеш - не дістанеш! Не nоrвний "бизнес"! Чи ке 

тому, може, вони не хочуть оnублікувати Вашої, добро

діJО Воnиинк, відnовіді на різні обвииува'Іеииа на Вашу 

адресу, що ви ім не ХО'Іете висnати 'Іекв на 100 доn.? 

З nравдИВОІО ПОШВНОІО 

ю. Мов'ІаИ 

Остап ТАРНАВСЬКИй 

ІНШЕ ДИТИНСТВО 

Був сутінок, як завжди в сутеренах, 
і пах.іІо п.1існю від канаJ1ьних РУР -
та ма~rа не іш.па, не шелестів ажур, 
нк це у Рі.1ьке, - хоч подібна тема. 

Для хлопця вигляд - лиш вікна квадратик, 
порізаний за.1ізом чорних rрат; 
крізь грати зорі .1или аромат -
далекі зорі ... без доріг ... без хати. 

І рук ніхто не к.1аn на к.т1явіятуру ... 
Де в Рі.1ьке фортепіян, стояла піч, 
що rpi.1a cepue чорне, наче ніч, 
те серце, що до зір кричало з дуру, 

ко:ІІt са~шй у те~шоті nідвалу 
х.:юnчина знаходив свій власний світ: 
де зорі -- - до далеких станцій з.1іт, 
:\Іора.-,ь у сер ні -·-- кюrінь в рівновагу. 

РЕЦЕНЗІЇ 

Д-р Василь Луців. ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ ТАРАСА ШЕВ

ЧЕНКА. Видавиицтво Об'сдиаинн українських neдaroriв 

у Канаді, відділ: Визначні neдarorи. Торонто, Канада, 

стор. 47. 
Сама назва цього нарису викликає не абиику ці

Rавість. Справді, чи ж багато ми знаємо про педагогіч

ну працю Шевченка? 

Та, прочитавши цей коротенький нарис, цілком роз

чаровуєшся: "великих слів велика сиnа" й ... більш нічого. 
Тут і твердження, що "поет був підо впливом атен

ськоі виховної системи" і друге, що він клав натисR 

на старовинну латинську приказку: "У здоровому тілі 

ll О В І .1 НІ. REPE:JEJJJ,, 1959 



здоровии дух немає МІСЦІІ В КОрОТКІН рОЗВІДЦІ ПО· 

давати зразки Шевченкової nоезії з виховними ідеими 

Сократа, Платона чи Аристотеля". 

Ціnа низка тверджень викликає щонайменше зди

вування: автор називає Шевченка "одним з nерших і 

хращих nедагогів та виховнихів" (стор. 5). А Сковоро
да? Чи не сnід було, насамnеред, згадати впливи Сковоро

ди на Шевченка? На цій же 5 стор. автор зробив велике 
"відкритти": "nарохіиnьні шхоли" (nарафіиnьні І - на

ше) по селах за часів Шевченка. Звідхи це? Чи стежив 

парох за "nедагогічною" діильністю, прикладом, дsха 

Губського? Звідки твердженни що "в 1820 р. московсьха 

влада... ка ДJІКО•В'Іитеnів (nідкр. - наше) nризначала 

нездібних дли дальшої науки чи морально невідnовід

них богословів" (стор. 6). Ніиких "дико-вчителів" мос

ховська влада не призначала. Трудно nриnустити й те, 

щоб ци влада взагаnі nризначала хоч і на диківські 

посади, "морально невідnовідних богословів". Хіба це 

було в інтересах вnади? 

Автор nише (стор. 11): " ... елладо-римська nедаго

гіка nовиою течією ринула на древню Русь-Украіну ... " 
До цього часу ми знали, що старе українське шкільниц

тво було nід вnливом саме візантійської nедагогіки. Цей 

беззаnеречний факт давно доведено. Якщо в нашій 

nедагогіці можна nрипускати римські вnливи, то з'и

виnиси вони набагато nізніше, за часів Могилинськоі 

Академії, не раніше. 

Як вигnsдає й таке: "Дійсною nерлиною не тільки 

в українській, але і евітовііі neдaroriцi (nідкр. наше) є 

noe:siи "Садок вишневий коло хати ... " (стор. 18). Сnрав

ді, це чудова поезіи, та все ж nрилучати іі до творів 

"світової педагогіки" чи не занадто. 

Який зв'изок nедагогічних ідей Шевченка з наве

деним листом кн. Реnкіноі до іі nедагога: "І що ж за 

м'икнй та чаруючий сnосіб читании (у Шевченка). Вона 

(сnосіб??? - наше) nолоннла наче музика, висnівуючи 

мелодійні вірші нашою чудовою, исиою мовою" (стор. 

24- 25). 
Взагаnі серед біографічних даних, що іх щедро на

водить автор нарису, дуже багато таких, що аж ніи.к 

не стосуютьси до ідей Шевченка. Хоча б таке: "У груд

ні 1845 р. nрезидент Академії Мистецтв офіціально (офі

ційно? - наше) стверджує диnлом Шевченха на зва

ниа "некnасиого художника" (стор. 25). 
Постає ще одне nитанни: дли хого nисав свій нарис 

автор? Батьки иеnедагоги знайдуть у нuому багато 

імен nедагогів, nисьменників тощо, часто батькам не

відомих. Учителі - давно відомі біографічні дані про 

Шевченка й знову таки сам nереліх іменнів, nедагогам 

відомих. 

Та ні батьки, ні nедагоги не знайдуть "єдиного на 

nотребу" - чітко й исно nоданих nедагогічних ідей 

Шевченкових, визначеної не загальниками тільки nе

дагогічної nраці його. 

Це все, що можна схазати про цей нарис. 

S. Подіn•с•кий 

Михайnо Ломац•аніІ. УКРАІНСЬКЕ ВЧИТЕЛЬСТВО НА 
ГУЦУЛЬЩИНІ. Торонто, Окт. Видавництво "Педаrоrі'Іиа 

6і6nіотека" О&'сдивнив украіис•ких neдaroriв у Канаді, 

1958, стор. 72. 
У цій невеличкій книжечці автор, що вчител10вав 

на Гуцульщині ще за часів Австрії, а nотім nоверсаль

ського "uоцарс'І'ва" - Польщі, nодав цікаві сnогади про 

cJSoix кoner, про їхнє життs й nрацю та боротьбу, що 

Н О.В І !ІН І, БЕРЕЗЕНЬ, 19~9 

ВОНИ ІtрОВаДНЛН За ІІОШНреННІІ Н6ЦlОНа1ІЬНОЇ СВІДОМОСНІ 

серед гуцулів. 

Поnри всі труднощі, nер~сnідуванни, особnиво nоль
ської вnади, матеріильні нестатхн, учительство гідно 

виконувало своє велике й nочесне завданки. 

Перед очима читача nроходить ціла низха nоста

тей "учителів - сіичів зерна nравди, добра й світла по 

селах гуцульської Верховини". 

Не боітьси автор nоказати й "nочцівих русинів'' 

греl'іо-l'іатолицьких свищеників, що nровадили "уридову 

лінію", часто завдаючи багато лиха цим народові й 

учител им. 

Дивно, однаl'і, що цю l'іНижечl'іу видала "Педагогіч

на бібліотека". Адже, читач у ній не знайде нічого ані 

про методи навчанни, ані nроцес його - коротко саме 

того, що можна шукати у видамних nедагогічної бібліо

теки. :Книжечl'іа бо належить до мемуарів, щоnравда, 

наnисаних жваво, гарною мовою. Чнтаєтьси легко, з 

веnиl'іою цікавістю, та все ж nедагогічного в юн маnо. 

Дуже цікаве "Слово про Автора" n. Семена Фод

чука, nодане Иl'і nередмова. У цьому "Слові", хоч і ко

ротка, біографіи "безіменного nnугатари" - скромного 

вчнтеnи, що все житти в тижкнх умовах працював на 

l'іорнсть рідного народу "не дnи nохвал чи нагороди", 

а з любови, безмежної любови до нього. 

І що ж? Гірко читати авторові слова: "Виїхала "бра-

тік" за море й забула "старого" 

не наnисав" (Автор залншивси 

в будинку дnи старших). 

навіть l'іартки ніхто 

в Німеччині й живе 

А "братіи", наnевне, добре знає його, серед неі, мож

ливо, є й учні цієї небуденної людини. 

Ні, таки Франl'іів "Цехмістер :Куnріин", мабуть, ще 

довго не втратить свого значения, ик искравнй малюнок 

ставленни "братії" до своіх кращих людей. 

В. Сте6nец• 

КЛАДКА 

(3 КрИ'І'И'ІИИХ ИО'І'а'І'ОК) 

Передо мною кілька уl'іраінських книжок, що вий

шли з друку ос·rанніми роками на чужині. Звичайно, 

що ще завчасно говорити про їхніх авторів, ик про 

досхоналих мистців. Але, що ці автори мають Божу 

іскру, - то це безnеречно. А мати Божу іскру, - це 

велнхе щастя дли автора й народу чи етнічної сnільно

ти на чужині, серед якої вони nеребувають і з икою 

щодни стрічаютьси. Та, на жаль, у нашій дійсності не 

відбулоси nомітних змін, і наші люди з Божою іскрою 

зароблені тиж:кою nрацею гроші відривають від уст 

своіх дітей, щоб утілену Божу іскру в образи nередати 

своєму сліnому, німому, а часто й неnривітному ото

ченню. Отож nерша з кіnьl'іох l'іННжечок, що схвилю

вАла мене до глибини душі, належить авторові nоnеред

ньої збірки "На nерехресних шnихах" - Іванові Бод

нР.рчухові. 

"На перехресних шлихах" - це nерше авторове 

nидnнни, його дебют у жанрі коротких оnовідань. Ві

.тtомо, що творчий дебют дли серйозного, вибагливого 

й відnовідального автора (бо чимало наших "nітератів" 

днвлитt,си на красну літературу, ик на ремесло) це щось 

більше зn атестат зрілости, ба навіть - за універснтет

сLкий диплом. Автор з Божою іскрою дивнтьси на свою 

nершу книжку, и:к мандрівник на корабель, що ним 

вирушає крізь бурхливу стихію до нових незнаних бе

регів. Чн автор стане на мнс'І'ецькнй берег, чи йоrо роз

чавить людська стнхіи? Відчуваю, що це діиnосs і з 
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автором "На перехресних шляхах". Але його дебют, зви

чайно, був успішний. І. Бодиарчукові віддали напежие 

читачі, :крити:ки і , навіть, справжні творці, яхі суворо 

с·rавляться до себе й до своіх літературних колеr. У 

яхих слово визнання схупе, але щире. Вибагливий май

стер :коротхого оповіданни В. Русальсьхий, ознайомив

шись в Австралії з цією хнижхою, 24. 4 1955 року, пи

сав до мене: ":К:ннжха ("На перехресних шлв:хах" -
О. Г.-Г.) мені подобаласи. Це, безперечно, талант, пише 

свіжо, ціхаво... Це - символіст у прозі. Яхщо він лю

дина серйозна, то легхо знайде свій власний шлихІ" По

рівнивши іі з хнижхою іншого де:)ютанта, В. Русаль

сьхий заявляє, що вона "в порівнянні з Боднарчухо

вою, - ніщо. Маю на увазі художню вартість". 

:К:ритики аналізують інтелехтом, письменнихи 

творчим відчуттям. :К:ритих може помилитися, але пись

менних - справжній і щирий - дуже рідхо. Отож, за 

збірху оповідань "На перехресних шn.ихах" І. Боднар

чух дістав добрий атестат, і це авторові стало стиму

лом для написання нової хнижхи - ":К:ладха". 

":К:ладха" тахож збірха оповідань. Але ци збірха, 

за винитхом хільхох героїв, не про дорослих і не дnв: 

дорослих, а про дітей і дли дітей. Писати ж про дітей 

і для дітей набагато важче й відповідальніше, бож ві

домо яхий глибохий і завуальований дитячий світ. То

му до творення дитячої nітератури можуть братиси 

тільхи ті письменнихи, що ввійшли в глибини дитичоі 

душі, психіхи та іхнього світосприйманни. Підсюdю
хування хололітературних хнижхоробів, що їхніми ди-

Іn.ш Баrрsннй у правосnавюн катедрі св. Володимира 

в Торонті приймає блаrословениs 

від В:Іс:окопреосвsщеииіwоrо Михаіпа, архиєnископа 

Торонта і Східкиї Квнади 
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тячими "творами" заповнені газети, журнали і кинм:ки, 

у наших дітей вихnи:кають іронічну посмішку. Бо перш 

за все в цих дитичих "творах" з днт.ичоі одежі вигля

дають парубочі й дівочі обличчи. Часто ці обnиччи із 

зморшхами і довгими бородами, а до того ще - з жах

ливою мовою, иху змученим дітим доводитьси перекла

дати на мову українську. Ці :книжкороби вчать дітей 

у дитинстві бути дорослими і, тахим чином, намага

ютьси вю'tрасти в них дитинство. Наші ж діти, в:и усі 

діти у вільному світі, мають чисту любов до дітей, до 

батьхів, до Бога і тому ім байдуже, до якої партії на

лежать їхні батьки або до яхоі адміністрації належить 

церхва, у ЯІ'ііЙ ВОНИ, діти, МОЛІІТЬСІІ. 

Діти гуманні і всепрощаючі. :К:оли б у цьому іх на

слідували дорослі, то це яхраз був би той рай, у яиому 

пощастило побувати тіnьии двом людям. Діти більше 

присвоюютьси до місци. Мають глибшу, хоч і не усві

домлену любов до рідного ираю. Дуже добре пам'ятаю, 

холи в дитинстві, відлучившись на кіnьха днів від рід

ної хати, я підходив до неі, - у мене в тілі бухала 

хров і мало не висхаиувало серце з грудей. Також зга

дую, з яхою любов'ю й захопленням у Німеччині в та

борі діти розмовnили про свої сільські струмки, про 

птахів, про акації на подвір'в:х, із яхих вони, діти, 

об'їдали білий цвіт. А особливо про дядьків і тіто:к, 

які частували іх варениками та лапатими пирогами з 

вишиями й rtоnуиfІ:цями, бо для дітей рідний ирай -
це те, чим він наповнений. А в цей час дорослі емі

rранти, здебільшого вихідці і:;~ західних областей Уира

іни, мріяли (і далі мріють) про яиийсь рідний край без 

тамтешніх людей, бо, мовляв, ті люди під совєтами 

з і псу в а лиси, людність Украіни :мусить початнси 

з правовірних еміrрантів, их у післяпотопні часи земля 

з мешканців Ноєвого ковчегу. 

У сі ці питання дуже хвилюють автора "Кnадхи" І. 

Боднарчуха, і він у цій книжці з заповітною любов'ю 

нанизус іх, неначе иамястечиа на нитху. У цьому чу

довому разІ"У намиста, випромін~ного в дитичих світ

лих душR ··, ми знаходимо все те, за чим на :мітінrах 

і ахадеміях тужать розсварені і взаємно зненавиджені 

їхні батьки, але з ихоюсь несамовитою впертістю нів:х 

не хочуть перевтілити цю тугу в дійсність. Знаходимо 

глибоху гуманність ("В Бориславі", "Басарабха"), щиру 

й палку любов до рідного краю ("У новій Говерлі", 

"Придорожній хрест", "Сестринз науха"), справжній 

героі~м у боротьбі з ворогами за вільну батьиівщину 

(":К:оnисаночха", "Портрет", "Івасева шапочха"), правди

ву оцінку людей на окупованій батьхівщині ("Коnв:да в 

діда Миколи"), безмежний гін до науки ("Перший день"}. 

:К:ожне оповідання полонить першим речеинв::м, в:к добрий 

:музичний твір - першою музичною фразою. У нас від

разу з'являється настрій, ви хвилюєтесь, переживаєте. Пе

ред вами неначе розсувається завіса, і ви непомітно 

вступаєте у світ авторових доброзичливих, щирих, ніж

них і, якщо можна так схазати про дітей, - людиних 

героїв. :К:олись один з :моїх приятелів у Києві, прочитавши 

свіжу книжку, сказав мені про іі вартість одне слово: 

"Чудесно!" Я спитав у ньоrо, чому? "Бо в ній, - від

повів він, - на сторіниах ходять живі люди". Чи може 

бути ліпша оцінка від цієї? Вправного письменника 

видно з першої сторінки. Але вправність - це ·ком

плекс веrетаціі зросту, Дозріле гіnnв:сте дерево. І. 

БоднарчуJІІ покищо молоде і гінхе деревце, в::ке треба 

nоливати водою не з льодовні або :киnучого JІІазана, а 
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водою джерельною, щоб воно розрослоск і гnануnо за 

хмари. 

давним-давно відомо, що nисьменники - відзеркаnю

вачі nітературної мови свого народу. Що з творів ко

лишніх nисьменни:ків ми ознайомлюємось з nітератур

ною мовою минулих nо:коnінь, а з творів сучасних nи

сьменни:ків настуnні nо:коnіння вивчатимуть сучаану 

нашу мову. Тому не можна nисати суржиком, а єдиною 

nітературною мовою. І. Боднарчу:к, що походить з Гу

цульщини, nише свої твори не тільки гарною, барвне

тою, але й добірною літературною мовою. А це наслідок 

уnертоі й завзятої nраці над собою. 

Автор "Кnад:ки" удіnає багато уваги техищ1 твору. 

Уміти добре будувати твір, - :крім здібнасти й інту

їції треба ще наnолегливо вчитиси у видатних авторів, 

які володіли чи володіють досканаnою технікою. Але 

багатьох наших еміrраційних авторів техніка твору 

не дуже ці:кавить. А технічно слабкий чи навіть не

вnравний твір не має ніикоі вартости. Стара nри:каз:ка 

каже, що треба не тільки вміти зготувати їжу, ane від
nовідно іі nодати. Добрий і ці:кавий матеріиn, але жуж

мом наnханий у книж:ку, це - перемішані частини ма

шини в :коробці. І. Боднарчу:к знає про це і вчитьси 

техні:ки будови твору в досконалих майстрів слова. 

Вчиться серйозно, і це в:казує на те, що він буде добрим 

майстром. 

Неnересічна обкладин:ка :книжки, відомого майстра

графі:ка М. Левицького, має в собі символічний харак

тер. На ній діти з несамовитою завзятістю nримують 

кnадиою з сонячної, ane чужої :країни до рідної, що nо-

Мова, на що на еміrраціі {за винятком кількох уні

кумів) не звертається ніикоі уваги, в Бодмарчукавих 

оnовіданнях на належній висоті. Авторові "Кладки" 

таnає в темряві. Чи вони скоро дійдуть до неі, - nо

бачимо. Але що автор "Кладки" І. Бодмарчук уже nе

рейшов свою творчу :кладку, - це ми наочно бачимо. 

О. Гай-Гоnовно 

ТУТ ЖИВ ВЕЛИКИй КОБЗАР ••. 
(Закінчення із стор. 1-ої) 

носив на засланні. Тут же його па

руснновнй кост10м. 

Куточок кімнатІІ, ~е жив 

т. r. ШевчеНІіО. 

В окремій вітрині розташоваІІі 

"Кобзарі" з вnаснору"Іними ~ар"Інмн 

автоrрафамн поета. На стіні висить 

орнrінаnьннй офорт роботи т. r. 
Шевченка з картини Рембран~та 

"Прнт"Іа про внноrра~ар~" з автогра

фом. 

В о~ній із кімнат бу~инку-музеJО, 

тісно заставnенііі шафами і вітри

нами, зберіrаJОтьсв кннrи Шев"Іен

ка, перекnа~ені мовами баrатьох на

ро~ів. Твори веnнкоrо Кобзарв ши

роко ві~омі і за межамн СРСР. У 

Польщі, Чехосnова"І"Інні, Бonrapii, 

Румунії та інших країнах знаJОть і 

JJІобnвть прнстрасні, поnум'вні вір

ші поета-ревоn10ціонера. 

НО В l ДНІ, ,БЕРЕЗЕНЬ, 19~9 

Не~авно на а~ресу бу~иику-музе10 

на~ійшов пакунок з ~aneкoro Пекі

на. Китайські ~рузі присnали жур

каn "Івень", у вкому вміщені пере

кnа~ені поетом Чжан ,.-хе-с10анем по

езії Т. Г. Шев"Іенка "Мені о~наково", 

"Муза", "Якось то й~учн уно"Іі ... ", 
"Сестрі". У журналі на~руковано 

кілька репро~укц•н з r.tаn10нків 

офортів Шев"Іенка. 
' ~ 

Десвтки тнсв"І тру~вщнх в "Кни-

гах вражень" ~іnвтьсв ~умками й 

по"Іуттвми, навіаннми ві~ві~аннвм 

бу~инку-музе10. 

"Рі~ннй серц10 бу~нночок Тараса, 

- пишуть nікарі М. Лукашевич з 

м. Брвнська і Р. Лозаицова з Комі 

АРСР. - З вкнм хвиn10ваннвм оrnв

нуnи ми тебе ... Ми вперше на Укра
іні, ane поnум'вну безсмертну твор

чість Кобзарв вивчаємо і n106нмо з 

~ІІТИНСТВа ... " 
Робітники, коnrоспники, працівни

кн мистецтва, науковці, шкоnврі пи

шуть про те незабутнє враженнв, 

ние справнnо на них ві~ві~аннв "бу

~иночка Тараса", ~е жив і творив 

великий поет-ревоnІоціонер. 

ІРМА РЕЗНІЧЕНКО 

(За "Радянською жінкою", Р\иів,1956) 

Patented ''2-Sole'' Socks 
Подвійна підошва, внутрішня сторона· забезпечуе 
ноз-~- більший комфорт м'якістю никінчення із три
валої тканини. Не груба і не важка. Радимо вжива
ти Пенманеові шкарпетки з подвійними підошвами. 
Переконаетесь у великій перевазі. 

:• .• 
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ДОЧКИ БРИТАНСЬКОі ІМПЕРІі 

ім. ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ 

Українс•кий вi.Q.Qi.n Дочок Бритаиса.коі Імперії ім. 

Оnексан.Qра Коwицв в Торонті ві.Qбув свої річні збори. 

До npoвo.Qy вi.Q.Qiny 1959 року обрано таких осіб: 

ronoвa - пані On•ra Прихо.Q•ко, перша застуnницв -
nані Анна Шах, .Qpyra заступиицв - пані Сnава Охітва, 

секретарка - nані С. Вахивк, скарбкичка - пані 3. Ко· 
сар, куn•турио-освітив рефереитка - па:1і Н. Туз, се

кретарка .Qобро.Qійноі праці - пані А. Ковапишииа, се

кретарка журкаnу - пані К. Туз, пр"1nороиосец• -
nані А. rемсте.Q. На nочесну ronoвy вi.Q.Qiny oSp '"о nані 
П. Джеиніrс, ві.Qому rрома.Qс•ку .Qівчку • Кана.Qі й .QO· 
ра.QницJО каиа.Qса.коrо ypa.Qy у справах еміrрації та 

rромцвнства. 

Україис•кий вi.Q.Qin Дочок Бритаис•коі ІмперіІ в То

ронті зорrанізувавсв рік тому з мето10 розвитку іі по

wиреиив .Qружби nоміж каиа.Qса.ким і українським жі

ноцтвом та з метою поnуnаризації украІкських nробnем 

cepe.Q впnивових каиа.Qців. 
Орrаиізація Дочок Бритаис•кої Імnерії є иаіісиn•· 

иіwо10 орrаиізаціс10 каиа.Qс•ких жінок. Орrаиі:sаців мас 

• Кана.Qі 965 вi.Q.Qiniв, що oxonn1010T• J1.489 чnеиів. Ор

rанізаців мас :sиачиі впnнви в rрома.Qс•ко-поnітичиому 

житті Каиа.Qи, ви.Qас веnикий журиаn. Робитs. веnину 

куn•турио-освітиJО роботу, мас сnецівn•нив ві,1111діn дnа 

nобор10ваиив комуні:sму. БJО.Qжет орrаиі:sаціі в 1958 р. 

становив біnв nівтора міn•йоиа .Qonapiв. 

Почесно10 ronoвo10 цісі орrаиізаціі с кopeneza Єnи· 

савета 11. 

ПОМЕРЛА РОЗАЛІЯ ВИННИЧЕНІ<О 

У Мvжен, Франнія, 6 тотого н. р. піс"1и НfЖКої 
Н доn~ої хnоробн на 75-,Іу роні жнття пшtep.rra 

r:;toi;a 110 tнr:нrа•ІІю~ІУ українськшІу шtсь~Іеншшоm 
й nо.'Іітичному діячеnі Володи:\rирові Винниченкоnі 
---- Роза.1ія Винниченко. 

Останні :\Іісяці Роза.1ія Винниченко важко хво
рі:Іа, вона бу.1а :\Іанже спара.1іжоnана іі nесь час 
nеребувала у ншита:Іі. Опікуnа.1ася хворою в ос
танній час "а.'Інрка )nанна Винникова. 

ПОМЕР ГРИГОРІй ДОВЖЕНКО 

18 гру днн 1958 року в Абондані, Франнія, на 

82-:\ІУ роні житп1 ІІО:\Іер Григорій Довженко, ко
.1ишній член Української Uентра:Іьної РадІІ п К:~єві 
uід Української Сонія.1-Де:\rократнчної Партії, ко
:шшній секретар nрофесійної спілки нукроn11ків 
України, го.1ова Кm1ітету Української Соніsr:Іістнч
ної Партії у Франції, директор Бібліотеки і:\І. СІІ
"она Пет:1юри в Парижі і ч.1ен Ради Міжнародньо
го Uентру Ві.1ьних Діячів Професійного Руху на 
чvжнні. 
· Покійниіі усе своє життя ніддаn снраnі nизволен
ЮІ нашої наІtії і розвитку українсьt.:ої ку.rrьтур11. 

Вічна Ї:\1 пам'ять! 

Моли Ви хочете допомоnм "Новим Дннм'' 
то нарметайтесь з nocnyr осІб І фІрм, анІ оrо
лошуються в нашо•у журналІ. Вони допо
маrають роабуАовІ жур"апу, то наш обоІІІ
зон АОПОМОrТИ Ім. 

В таких аиnадиах не аабуАьте понлмна
т"сь на наше oronoweннw. 

КОМІТЕТ ПРИХИЛЬНИІ<ІВ 

ТВОРЧОСТИ 

СТЕПАНА РИНДИКА 

на Риндш.:а, завданнsш якого є 
внданнs1 творів нього пись~Іенни
І<а. 

•.она, пані Лідія Вдовнченко - · · 
секретарка, nані ЛююІи:Іа Мар
ненюк --- скарбничка. Ч:Іена:о.ІІІ 

І\ШІітетv ще є: Н. f>i 1епька. Р. 
))ой ко, · Г. Вttгінна, І<. До\Іан•Іун:, 
]1. Грушенький, Л.. З:шертаіі:ю. 

І .лото1·о н. р. відбулися збори 

У Чікаrо, США, створено Ко- цього Кшrітету, на яких обрано 
мітст прихильників тnopin Степа- управу: пані Га:вша В'юн --· го-

3.2 

'~-~~~~~~~~~~~~~~~~ ... -.:.~ .... -.::~~-~~~·~ ·' . ·:~ 11)J ,; ... . 
~ ~ 
~ . ~ 
~· ; . ~ { 
~f; РИС Х КРОС ' 
•1• (Патеитовсmі 1945 р.) 
~· ФРАНЦУЗЬКІ ШОРТИ 
·~і • • 
~~ 
~; 
~~ 

Gкроені СПеЦЇЯ.lЬНО, ЩОО .1ЗНЗТІІ .п

ГЇlСИУ п.і.ддер-"кху - виrідниА е.АЯ· 
етичний поясок- патентаваннй пе

редок "Крис Х Крос", що ca.'d за· 

·~· .,; криваеться, нцае ті~о скроеиоrо 

~ виг.тиду - вироблено з доброяхіс
•' ної чесаноі бавовни. Леrко переть
~ ся, не вЮІаrае глал.же:ния. 
}• Доаrо носитьаr. · ·t ,. ,. 
(І Підходяча сорочина. W2-8 ·,~ 
t r 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

1\О:\І:тст поставнп собі :за :\Іст у: 
r:н,1апr :'бір~.:у творів Степ:ша РшІ
;tІІКа іі персдати її ;mтnrюві, :~а

~ 'ЇІ/ 1 1\ІВ\1111 11:1 llba:\1~' СІІОЧJ np:111tn. 
,l.1я нієї "етн J<о:\Іітет : бнпзє ГJЮ
І'tі ПmІЇЖ УІ(р3ЇІ/СЬІі:ЮІ ГJЮ:\І3,1ЯІІ
' т::сч. 

~~ІІ:ІоІrІ, ІІІІІ бі.lhІІІЇСТJ, наш:rх 
'ІІП:ІІJЇІІ t• BC'IJJi-:'':\111 nрІІХ1І."І!,ІІ:ІІ.:1· 

ч11 тr:ор•юстrr Стеnана Рннднка . 
то вірш1n. ню багатп з НІІХ nо,ю

ж~·ть своїчн пожертвюш :пііісїІІІ

пr ··~l.'t\'" Ко:\Іітеп•. 
Гrm.rri ІІ:l.lСІt:rатн безппсерРлньо 

на a.•tpecy Комітету: 

Mrs. L. Marceniuk 

4216 W. Cullerton St. 
Chlcago 23, ІІІ., USA 

І Іро хід ні єї збірки і підr·отов

"У nнлання :\ІІІ ста.rю інфор,tуя3-

пвІе:\rо наших •штачіn. 

НО В І 1 НІ, -БЕРЕЗЕІJЬ. 1959 
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У СПРАВІ КУПІВЛІ й ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕй 

звертайтесь 

ДО 

найбільшого уираїнсьиого бюра продажу 

реальностей 

R. CHOLKAN 
Real Estate Ltd. 

• • • о 

527 Bloor St. W. 

Toronto, Canada 

LE. 2-4404 

ГОТЕЛІ - КАМ'ЯНИЦІ - ДОМИ 

- ПІДПРИЄМСТВА 

о • о • о ,е, ф • ~~~~~~ • •. '!!' • о 

~~~~С;;)~~С;;)~~~~~с~~~ 

Хто дбае про свое здоров'я - той щоденно 

відживлюється в уираїнсьиому ресторані 

VICTORlA GRJLL 
612 Queen St. W., Toronto, Ontario 

(біля Батурст) 

Телефон: ЕМ 6-3380 
П. В. НАУМЧУК - власник 

На замов~ення приrотовляемо 
також прийняття на бенкети, весілля тощо. 

Ціни - низькі. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

UNIVERSAL HEATING 
ТОРОНТО 

УСІ ВИДИ ОПАЛЕННЯ: 

Повітряне, 

Водяне, 
Парове. 

Помпи та ойл борнери 
Ремонт різноманітних огрівальних апаратів. 

У разі потреби телефонуйте на телефони: 
LE 4-8041 або ЕМ 6-4863 

---------------- -------
Вчасно відновіть передплату - нагадувати не

ІVІа иомуй нема коли. 
Не дайте, врешті, журналу сусідові - хай пе

редплатитh сам. 

~----------

ЗАМОВЛЯйТЕ КНИЖКИ 

А. Любченко - Щоденннк. Ч. І .......... 0.80 
Діма, Росяні зорі. поезії ............................................. 0.40 
В. Стефаник - Вибране . . . . . . . . . . . . . . . . 0.35 
П. Горотак - Дияболічні параболи ... '· . . . . 0.4U 
В. Чапленко - У нетрях Копет-Дагу . . . . . . 0.50 
М. Івченко - Напоені дні . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
А. Кащенко - Під Корсунем ............ 0.60 
П. Карпенко-Криниця - Підняті вітрила . . . . 0.40 
Б. Олександрів - Мої дні .............. 0.3.1) 
М. Гоголь - Сорочинський яра1арок . . . . . . 0.30 
11. Волиняк - Земля кличе . . . . . . . . . . . . . . 0.25 
П. Волиняк - Під Кнзгуртом . . . . . . . . . . . . 0.20 
О. Стороженко - Оповідання . . . . . . . . . . . . 0.35 

Замовлення А гроші слати: 

NOWI DNI 
В ох 462, Term. "А", Toronto, Ont.. Canada.. 

ЛІТЕР А ТУР НА НОВИНКА 

Вийш.'1а з друку й поступила в продаж книга 
частин.1 перша "Марусі Богуслаnки" 

І. Б а r р я н о r о 
БУйНИ·й ВІТЕР 

роман 

423 сторінки більшого формату. 
Замовляти й набувати книгу можна 

в усіх предстаnниц1'вах та кольпортерів 
"Українських Вістей" 

Ціна одного примірникр: в США й Канаді - 3,5 
доJІ., в Англії - 23 ш., n Австралії -- 23 ш., н 
Аргентині -- 55 пезів, у Франції - 1.100 фр. фр., 
у Бельгії - 120 б. фр., у Бразилії - 200 круз. 

Усі, хто вніс попередню передплату, одержать 
книгу за ту цtну, яку вони внесли. 

ЧІІІjJ!ІІі!ІІІ;!іІІІІІІ!ІІІІІ!іІІіі!ІІ!ІІІUlІІІІіі!ІіііІІІІііІІІіІІі (іІ!і\іІІі' !І: І 'І ІІІ JІ 'jtl· !ІІІ 
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НАй 
ВІДЖИВНІШИй 
СТРАВНІШИй 
ДЕШЕВШИй ХАРЧ, 

ЩО МА€ В СОБІ ВСІ ВІТ АМІНИ, ЦЕ 

молоко 

МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВАйТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЄДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 

= 
~ ROGERS DAIRY Ltd. 
~ 

-

=-:с.: 459 Rogers Road, Toronto, ..... t-. = 
~ ~ 
~ Phone: RO. 9-7193 ~ 
~ ~ 

1 ІіІ!іІІІ!іІІІІІІІІІІІІІІІ!іІ\ІІІІі!ІІІ!іІІІ\ІІІІІІІІІі!ІІІІІІІІІІІ\ІІІІІІІІІІ!і!ІІІІ\ІІІ\ІІІІІІІІІ!ОІ! 
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