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Деnеrаці.и Комітету Українців Кана~н в скnа~і 

о. ~-р В. Кушнір, презн~ент, о. ~-р С. В. Савчук, заст. 

презн~ента, І. Г. Сирник, rенер. секретар, іиж. В. Коссар 

і проф. ~-р П. Юзин, члени Прези~івnьиоі Ра~и, була 

прийнвта прем'єр міністром Каиа~и ВДост. Дж. Діфен

бейкером і кількома членамн фе~ераnьноrо кабінету на 

між-міністерівnьній конференції, що ві~буnасв в Оттаві 

19 і 20 березнв. 

Прем'єр-м~ністер і члени к01бінету маnи письмову за. 

вву КУК, що з'всуваnа пре~мет між-міністері.иnьної кон

ференціl в таких справах: 

Основні права rрома~вн Кана~и, 

Зрівнвнна rрома~ан в обов'язках і правах, 

Залишення в урв~ових запитииках національно-етніч-

ного похо~женнв та релігійної приналежности при пере

писі населення Кана~и в 1961 році, 

Зміна іміrраційннх реrуnямінів, що утру~нJОJОТЬ з'є~· 

наннв ро~ин з краін у вільному світі і зокрема українців 

із Польщі, 

Можливості поширенна акції з'є~нанна ро~ии на 

СРСР, а зокрема Україну, 

Розбу~ова культурних зв'язків і виміна культурних 

~ібр із краінамн СРСР на основі взаємностн, 

Організація й українські ра~іопере~аваина СБС -
І. С., 

Проблема Ра~н Культурн (Кена~а Кавнсиn) та іі ві~

ношенна ~о українських культурних аспірацій, 

Закор~оина політика Кана~я, зокрема визвольна про

блема Украіни, 

На~рукуванна в 1961 році пропам'втиоі кана~ської 

марки ~о 100-річчв смерти Тараса Шевченка. 

Деnеrаці.и по~аnа прем'єр міністрові Кана~и й чле

нам його кабінету - міністрам, ~о вких компетеиціі:ио 

належать, поясиенна і: свої арrумеити та обміивnись із 

ними погnа~амн, в кіnькаrо~ннних ~искусі.их, про суть та 

спосіб іх внрішенна. 

З причини неспо~іваноі смерти Дост. С. Е. Сміта, мі

ністра закор~онннх справ, проблеми закор~оиноі політи

ки ~еnеrаців обговорила з прем'єрміністром Дж. Діфеи

бейкером, зустріча10чн йоrо прихильність і повне зрозу

міння ставлення. 

Деnеrаціа взяла участь у похороні пок. міністра С. Е. 

Смнта. 

Пісnа закіиченнв між-міністеріаnьноі конференції ~e

neraцi•o прнйнвв прові~ннк парламентарної опозиції і: 

ni~ep ліберальної партії Дост. Л. Б. Пірсон, якому в інфор

маційному характері були з'всовані проблеми, з акнми 

~еnеrаці.и прибула ~о Оттави. 

Деnеrаці.и маnа наrо~у зустрінутиса з ~иректором 

Національної Бібліотеки та обговорити з икм також ук. 

раїнську бібліотечну справу в Каиа~і. 

На закінчеиив ~еnеrаці.и 20 березна маnа иаr~~у пе
ревести розмови та обмінвтиса ~умкамн з українськими 

послами й обома сенаторамн в спіпьній товариській зу-

стрічі. Комітет Українців Каиа~и 
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СУЧАСНА ПОЕЗІЯ В УКРАЇНІ 
О, КРАЮ М ІА .•. 

О, краю мій! Вечірньої години, 
Коли в полях смутна лягає мла. 
До тебе серце, як дитина лине, 
І кволі руки ніби два крила, 
У далеч простираються незриму, 
У :-.юлодості зе:-.tлю несходиму. 

Та:-.1 по обніжках, сивим полине~• 
І ~•едовою кашкою порослих, 
Блукали ми бувало день за днем, 
Забувши і про їжу, і про послух, 
Свавольні діти ... З них до сивини 
Один дож иn - умерли всі вони! 

Береза там у шиби заглядала, 
Коли я, хлопчик, спочивать лягаn, 
І зірка та, що світ мій осіяла, 
Цвіла, мов квітка між небесних трав. 
І стерегла дитину від напасти ... 
Настане скоро їй пора упасти! 

Там солоn'ями рідний гай співав 
Тремтіла кожна гілка солов'їно! 
Там білий між деревами рукаn 
Майнув колись одну лише хвилину 
І для очей в одну хвилину зник, 
Щоб у душі зостатися навік. 

Тюt першу радість, і страждання перше 
Довірливо навчався я приймать, 
Там рідну пісню слухав я, завмерши, 
Щоб і самому стиха заспівать, 
Там воду ~ин із джерела дзвінкого. 
О, хоч би раз припасти ще до нього! 

Максим Рильський 

ЯК НАРОДИШСЯ, ПІСНЕ ... 

~Ік народишся, пісне, дзnінкою, 
До тієї, гляди, не лети, 
Що торкнулася серця рукою 
Та :-.1іж нами порnала мости. 

Горді крила розправ і прилинь 
До тії, що не зна супокою, 
Промайни над безмежжям до:шн, 
Як народишся, пісне, дзnінкою; 

Про:-.tайни і поля і ліси, 
Ніби чайка ясною рікою. 
Як народишся, пісне, дзвінкою, 
Моє серне ти їй віднеси. 

І скажи: -- Ти чекала в тривозі? 
Він прийшов. Він стоїть на порозі! 

Олекса Ющенко 

УСТ А ВАй, МО€ СОНЕЧКО •.. 

У ставай, моє сонечко, з темного лугу, 
Бо тривожить мину.1е не раз і не двічі. 

U n R І .1 U І. liВJTEII!J. 19:"J9 

Сплять в степу запорожці --товариш до друга 
Повернувся обличчям поруба·ним в січі. 

І так страшно дивитись на заnлющені очі, 
На рубці кривавиці, і на плечі похилі, 
І ніхто з них ні пити ні їсти не хоче. 
Милі :-.юї. Тиша. Милі мої, :-.tилі. 

Тож не бачать: заквітли лапки звіробою, 
І не чують: громи перекочують глухо. 

Листопад виграє золотою габою, 
Чи білянка-гулянка 1\Іете завірюха. 

Лиш тоді, як танкісти пршrчаться по nолю 
І cyp~ra зарокоче в похід із полками, 
У стають, щоб побачить, і стогнуть від болю, 
І шаб.1і-гартуванні дзвенять nід рука:-.rи. 

А. Малишко 

ЩЕ ВСЮДИ ... 

Ще всюди грязь - не витягнеш ноги, 

Ще притаїлись де-не-де й сніги, 
Але весна, ступивши на поля, 

Несе тепло і розсипає дзвони, 

І спрагле серце жадібно вловля 
Найменші звуки, щонайтонші тони. 
Заслухався. А знизу, із землі 
Легенькі хвилі, хвильки по імлі -
Угору, ввись. У синяву бездонну ... 
І як тут не за~tріятись на мить, 
Як не зібрать всі сили потаємні 
Та щоб отак, в високш•у натхненні, 
Ще дужче, ще палкіш не полюбить 
У сі ті фарби, всі ті тони й звуки, 
Набряклу землю й сонце в вишині 
І працю ту, що проситься під руки, 
І тих .'ІЮдей, що просяться в пісні! .. 

Евген Бандуренко 

УВАГА! УВАГА! 

УКРАїНЦІ КАНАДИ й АМЕРИКИ! 

Цьогорічна зустріч 

українців Канади і США 
відбудеться 4, 5 і 6 липня 

на площі "Київ" коло Торонта. 

Велика забава з танцями відбудеться у відомій уже 
залі ПАЛАС ПІР над озером Онтаріо в Торонті. 

І площа, і заля вже задатковані. 
Плянуйте свої відпустки на початок .ІJипня, 

щоб мати змогу побути ~ нами. 

Політична тема зустрічі: 

250-ліття виступу великого гетьмана Івана Мазепи 
проти російських окупантів. 

Деталі програми довідаетесь з пізніших повідомлень 
у пресі. 

Головна Управа СУЖЕРО 



ЛІдІя ПЕРСИДСЬКА 

І В АН ТА МАР'Я 
Порожня шпаківня стукала об вишню і скликала 

на новосілля. На деревах щойно з'явилися брунь
ки, але веселі шпаки вже прилетіли та підняли таку 
метушню, що поважна шовковиця обурено крик
нула ім: 

- Тихше ви там! .. 
Наймолодший з шпаків зухвало відповів ій: 
- А ви хто така, дозвольте вас запитати? 
Алеж чи варто було сваритись у такий день? .. 

Горобці купалися в піску і кричали всім: 
- Ах, як гаряче, гаряче, гаряче! .. Сонце при

гріло землю, і під парканом вилізла на світ Божий 
кропива. 

- Як ви себе почуваєте? - крикнув півень бі
лій курці. Вона перелетіла з сусіднього садка на 
паркан: 

-Дякую, чудово! 
Курка стурбовано подивилася на кропиву зле

тіла на землю. 
Біля паркана було тепло, і Іван та Мар'я• набра

лися сил і несміливо глянули один на одного. 
- Ти вже не спиш? - спитав Іван свою прия

тельку і радісно потягнувся до не і. 
- Я все чекаю, все чекаю ... - прошепотіла Ма

р'я слабеньким голоском і скинула з себе зелену 
хустинку. 

Молодий шпак, що ледве не впав з гілки, пере
гнувшися до них усім тулубом, з цікавістю підслу
хав їхню розмову. 

- Добридень, Іване та Мар'є! .. - весело крик
нув ім і розсміявся, коли вони здригнулися і від
скочили один від одного. Звичайно, нічого смішно
го не було в тім, що вони кохались, але всіх брала 
цікавість. 

Гнойовий жук упав на спинку перед ними і не
пристойно задригав ногами. Він так гудів, що ім 
довелося затулити вуха. Можливо, це сталося зов
сім випадково, що він упав біля них, але все таки 
це було ім дуже неприємно. 
Молодий шпак відлетів від них, і вони чули, як 

він крикнув сороці: 
- Почекай мене, нам по дорозі! .. 
Ну ж і балакучі сороки! Якщо ви маете хоча б 

незначнv таємницю, не подумайте проговоритися 

при них! Молодий шпак нічого особливого не ска
зав іА, але вона покрутила перед ним довгим хвос
том та багатозначно крикнvла старіА вороні: 

- Вітаю вас, голубонько! От так історію я вам 
зараз оповім ... - і, безцеремонно усівшися на· вер
шку вишні, вона голосно, щоб ціла околиця чула, 
оповіла історію їхнього кохання. 

Бідні Іван та Мар'я! Ніхто не подумав про них, 
таж вони все чули, палаючи від сорому і хвилю
вання. Вони нічого нікому не сказали, але, при
павши один до одного, залилися сльозами. 

- Не плачте! - тихо сказав ім вітер і полетів 
далі. 

- Хіба ви не знаете, що бути квіткою краще, 
тисячу разів краще, ніж .ттюдиною! - палко і схви-

• Іван та Мар'а - польові брат~и. 

.ттьовано прошепотіла над ними кропива. І Іван та 
Мар'я кивнули їм голівками і вдячно сказали: 

- Ми розкажемо вам усе, усе, як було! .. 
І вони оповіли свою історію вітрові та кропиві. 

На тім березі річки, де стоїть ще й нині млин, 
жив колись Іван. Батько кричить до нього: 

- Іване, давай мішки! І Іван мчить як очмані
лий з мішками на голові. Господи, до кого ж він 
nодібний, коли скине мішок з голови! Неначе ми
ша у борошні! 

Батько лає його: 
-Ах ти! .. 
А Іван, якби нічого й не було, навіть не обтира

ючи й борошна з лиця, біжить собі полем, куди 
видно, та свище, як вітер. Шалений хлопчисько! 
Мати підіnре рукою голову і завмре на місці, див
.'Іячись йому услід. Що зробиш з ним? 

- Аго-о-ов! .. - сnівае Іван уже на другому 
березі річки, і до матері доноситься його голос. 
Він не знає жодних пісень та виводить лише "Аго
о-ов!" а.тте це не заважає йому співати з ранку до 
вечора. 

Птахи розлітаються в різні сторони, почувши 
його. Він камінце~t може підбити ластівку на лету, 
з рогатки убити вивірку, піймати руками рибку
малька ... І все це йому ніщо. А.тте кожній гульні бу
ває кінець. 
Зимою, коли вnав перший сніг, Іван вибіг з ха

ти, хряпнув дверима від радощів, підстрибнув над 
землею та помчав двором до садка. Все було біле, 
біле у саду, і тільки підошви від чобіт залишали 
темні сліди. 

- На тобі, Госnоди! - крикнув Іван і впав що
сили у пухкий сніг, шоб відбити свій ріст на пер
шому снігу. Він встав обережно і зі здивуванням 
подивився на себе. Отож історія! .. - Ха-ха-ха! .. -
на снігу був добрий парvбок, ростом, може, тіль
ки трошки нижчий за батька. 
-Що за біс! .. - він упав ше А ще. а на снігу 

все виростала доросла людина. Rіля голvбника хтось 
дзвінко засміявся з нього... Голуби піднялись до 
са~юго неба. 

- А хто там голубів ганяе? .. - сердито закри
чав Іван і, не струшvючи CJ.fiгv, важкою, чоловічою 
ходою. пішов до голvбника. 

- Ось я тобі! .. _:__ каже Інан. але голос його 
зривається у хрипкий: бас, і він збентежено дивиться 
на яскраву жіночу хустку. 

- Чого тобі? - суворо питае він і не може 
уникнvти веселих лукавих очей. 

- Ue я, Іване, - Мар'я ... - говорить вона і 
скромно опускає голову. 

- Ла рм а ходиш по чужих дворах... - хоче він 
сказати зухвало, але не може, раптом, сказати, як 

говорив ще літом. і не відриваючись дивиться на 
рожеве молоде обличчя. - Го-го-го! .. - кричить 
хтось v його серці. - Попався, юначе, тепер не 
втечеш! 

Голуби nовертаються назад до себе в голубник, 
і на шаnку його сиnлеться сніг. 
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- Не смієш ганяти голубів. Мої голуби, не твої, 
-- говорить він їй і повертається до неї плечима. 

- Ха-ха-ха!.. Ось тобі і маєш, хто ж у цьому 
сумнівається? Алеж чудний Іван! .. На плечах сніг, 
на руках сніг, скрізь налип сніг ... 

Він іде .до хати тяжко, тяжко; тепер уже не 
_стрибатимеш, коли васунувся такий тягар на сер
це. Важко стати дорослим. Батько посилає то туди, 
то сюди: 

- Можеш відвезти са:\І борошно, можеш сам 
купити вівса ... Праці, хоч відбавляй. Нема часу ви
бігти в садок і подивитися на голубник. 
А час біжить. Річка вже за~rерзла, і по ній їздять 

у місто. Хлопчаки стрибають на одній нозі по льо
ду. Чи це - ковзання? Ось він міг би їм показати, 
як то ковзатися. Господи, скільки снаги в ньому; 
~rіг би перевернути сані з мішками у сніг і в одну 
:\Іить помчати по льоду, світ-заочі! 

Все міг би, тільки на одне не вистачає сміливос
ти - сказати Мар'ї щось подібне до "Ходімо, Ма
р'є. разом і поковзаємось на льоду". 

Скільки вирує в голові різних думок, але жодної 
з них не вимовиш. 

Мар'я лукаво дивиться на нього. 

холоду, у вуха дме вітер крізь стару хустину. Іван 
не мерзне в новому кожусі, валянки по пояс і теп
лі рукавиці одягнув - дивись, як прибрався! 

- Дай лопату, допо~южу! .. - каже їй через 
паркан. 

Не треба їй нічого, і сама !\Іає руки, не малень
ка. Ой, як холодно, навіть сльози на очі наверта
ються. 

- Іди, іди, Іване, не пара ти мені, нема чого 
дивитися! - Притулилася до стіни, відвернулася 
nід нього. 

- Чого гніваєшся, Мар'є? - питає її Іван і ди
виться на неї ласкавими очима. Звідкіля йому зна
ти, що в неї діється на серці. Перескочив через 
паркан і застряг у снігу. Алеж смішний Іван! Ха
ха-ха! 

- Шо це таке в тебе в руках? - питає її, не
наче не бачить, що в неї лопата. Вихопив лопату. 

- Стій, стій! - кричить. - Я сам відгребу! 
- Ех, Мар'є ... - схопив її за руку і міцно, міц-

но притиснув до свого серця. Любов така. Налетіла 
й перевернула все догори дном: Потанцюйте і під 
мою дудку! 

- Це я, Іване, чи могла б я взяти у вас сокиру? 
Іван бере сокиру і йде за нею. З півдня повіяв вітерець, побігли струмки і в ліс 
- Ось тобі й на! .. - каже Мар'я й весело смі- прилетіли перші птахи. Не встиг ніхто й оглянутись, 

ється. - Я прошу сокиру, а ти й сам ідеш... як минула зима. Води набралося всюди по коліна. 
Все дурниця, він і сам може нарубати дров. Тріс- - Мар'є, ой Мар'є! .. - шепоче Іван і чекає на 

ки летять на всі боки, тільки тримайся. неї, простягнуши до неї руки. Чоботи чалапнулись 
- Поволі, Іване, поволі! .. _ сміється Мар'я. У воду, але сильні руки вже підхопили й понесли 
- Шо, гадаєш, не вистачить сили? .. Раз, два!.. над водою. 

Раз, два! .. Не підступай близько! - кричить він Крила на млині суворо риплять: 
і кидає поліна одне за одним. - Не бути щастю, не бути ... 
На морозі гаряче, щоки от-от спалахнуть вог- Вітер несе їм в обличчя свої слова: 

нем, сорочка прилипла до тіла. А справді, який же - Ідіть звідси, ідіть геть! 
він молодець! Мар'я Дивиться на нього серйозно Весіннє бездоріжжя зазирає в очі і обдає хо-
і злякано слухає, як б'ється молоде серце. Шо з лодом. 
нею? .. Сміх завмирає nід збентеження і nона ви- Хтось вийшов на rанок і стоїть, причаївшись, че-
нувато дякує йому: ка є на них. У хаті засвітили вже. Хтось закашляв: 

- Ну, спасибі! раз-по-раз, раз-по-раз. Хтось крикнув скрипучим 

Вона ховається в хаті, доки він устигає підійти голосом: 
до неї, і щільно, щільно зачиняє за собою двері. - Вівса підсип коневі! 

І коли це вона встигла вирости так! Спідниця Зараз усі зберуться навколо стола. Ну, Іване! 
до підлоги і коси нижче пояса. Мати дивиться ій Ось вони ввійдуть зараз, поклоняться низько, упа-
услід і говорить до себе: дуть у ноги і скажуть разом: 

- Вже нареченого час би був... - Благословіть нас, батьки ... 
Ах, час, час! Серце так б'ється у грудях, так Ше хвилину тільки постоять під дверима та на-

б'ється. шо страшно стає у тиші. беруться відваги. 
- Не бийся, серце, не бийся! .. - каже Мар'я - Це ми, Іван та Мар'я ... - і ввійдуть у хату. 
тихо затримує його рукою. - Ой, страшно, Іване! 
Снігу навалило повен двір. Чорний тин sрівняло ·~-~ Г~осоння крикнув щось ... Ой, не на доб-

~ землею. Тепер уже не забіжиш до сvсідів v сад. ре це все. Два ' ся все голосніше і голосні-
у віконце нічогісінько не видко. - - ше. Ну, Іване! .. 

- Мар'є! .. - коичить мати. - чуєш, Мар'є!.. Двері відчинилися широко і грюкнули за плечи-
Де не ти ховаєшся? Вілгоеби від порога сніг. ма. Біля образа глянули суворі очі. У запічку спо-

Хіба вона ховається? Тvт вона, сидить та латає лохзлись дитячі голоси, і хтось тяжко, тяжко за-
собі кофту. Діра на дірі, і на рvкаві і на грvдях... кашляв у руку. 
Ох. коли б нову кофту купити! Кофта стара і спід- Хтось крикнув їм у самі вуха: 
ниця стара, і куди вона піде в такій кофті? Дів- - І знати не хочемо, і чути не хочемо! 
чата висміють її, навіть на свята не зібралася на Хтось сердито забігав по хаті, хтось люто ки-
нову кофту. У сі пальпя~ш показунатимvть. А їй ну в коромисло в куток, хтось розбив скло у вікні 
же, бідній, як? Спробуй купити щонебv.Їr.ь, коли 8 і влетів у хату. 
хаті неначе помелом вюrело. - - Це я, вітер, ідіть звідсіля, ідіть геть! 

Сніг набнnся у рвані чоботи, руки посиніли від І відійшли Іван та Мар'я. 
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- Щас.1ивої доріженьки, Іnане та Мар'є! - Тин 
nклониnся їм у nояс. 

Води nовсюди несуться, nонесуть І 1х куди-не
будь. Весняні nтахи сnіватимуть nісень, заграють 
ї~І nесілля. Ех, весілля, весілля ... 

Так і nішли nони. Ніхто не бачив їх більше. 
Літали голуби всюди: 

- Чи не бачили nи, голуби, Івана та Мар'ю? .. 
Ні, не бачили голуби Івана та Мар'ю. 
Мчали несінні води. 

Води, води! .. ви багато могли б оnовісти! .. 
- Ах ні, нічого ми не знаємо ... 

Ріка ввійшла у свої береги. Лише земля мов
чить, значить, знає nравду. 

Що ж це за nравда? 

Млин уже nерестав іти: давно вже всі nовмира
ли в ньому, а в nолі, ку ди nішов колись Іван та 
Мар'я, виросли квіти. 

Піднялися вони із землі уларі і nарами розсиnа

лись по nолях і ланах. 

І чи тому, що розцвітають вони разом, ранньою 

весною, кожного року ранньою весною, у народі 

nрозвали цю квітку - Іван та Мар'я. 

•• • • • 
з еспансько1 поез11 

ФЕЛІС ЛЬОПЕ ДЕ BEt А КАРП! О 

1562 - 1635 

ЮДИТА 

Звисає з nожа кровію 'Іервоие 

Пnе'Іе жорстокосер~оrо тирана, 

Що вс11 йоrо моrута окаанна 

Не подоnала мурів оборони. 

Не~внжну ткаиь баrрsноі запони 

Рука рвонула, мстою поnум'sиа -
І rnнбииа шатра sвnsє тьмsна 

Жахnнвні: туnуб, що на ni~ хоnоие. 

Дебела броии, "Іаші і напої, 

Стіn перекинутий. І спить сторожа, 

Що, ненадійна, ще бі~н не знає. 

На мурі - дів'Іина невинна, rожв, 

Народом сnавлена. Не крнца зброІ -
В руці у неІ rолова папає. 

ФЕЛІС ЛЬОПЕ ДЕ B!:t А КАРПІ О 

** * 
О нуж~о, мати непутища, злісна 

Зухвальства пі~лоrо, стн~а rрнзькоrо І 

Тн sсність розумінна тьмнш убоrо, 

Ще, може, в небезпеці хнтромнсиа. 

Машин внrа~ницs тн славнозвісна, 

Твій дім і пnі~ простерев так розлоrо, 

Тн - Aproc і нашіптувачка злоrо, 

Сто раз природі смертній ненависна. 

fрабіжиик низько~ушииі:, на шли•----оr

Вно'Іі 

Одна користь ві~ тебе: хто утрати 

Не ві~ав і бі~н не знав носити, 

Той не спроможен і ~обро пізнати. 

ФРАНСІСКО ДЕ КЕВЕДО І ВІЛЬЄtАС 

1580 - 1645 

4 

** * 
Як внелизнеш тнІ Ні, не схопити 

Тебе, мій віку! І ние уперте 

Твоє ступанни, о холо~на смерте І 

Ти праrнеш стерти все і споnеnитн. 

Як JIIOTO 10нь деретьсs на rраніти 

Крнх:кі! Але крило уже nростерте 

Дна крайиьоrо дnа лету - і, розжерте 

Ж~аннsм, крила не може серце зріти. 

Бу1'ТR земне! Призна"Іеннs суворе! 

Чому ~о завтра s не можу жити, 
Щоб без оплати см~рть сво10 куnнтнІ 

І кожна n10дська мцть - це тільки страта, 

Щораз нова, що повторати ра~а, 

Яке життs хистке, ~аремне, хворе. 

РОБЕРТ fEPPIK 

1591 - 1674 

Перекла~и М. Ореста 

З АНfЛІЙСЬКОІ ПОЕЗІr 

** * 
Л10бов веnа мене; в rаю німім 

Вона на ~ерево вказала 

З коханни вішапись колись на нім 

І шнур мені по~арувала. 

Була петлs на ньому; злотоrnав 

І шовк тонкий іі створили, 

Цим елеrантиим виробом s мав 

Себе посnати ~о моrнлн. 

"Арканом цим", - л10бов рекла nотому, 

Ти скористаі:сs без ваrвинs, 

Во славу здобуває иезиикому, 

Хто nомирає ві~ коханка". 

Це сои був тіnьки1 все ж, sкби мені 

Судилось сnрав~і там бувати, 

Л10бовииі: розnа'І, муки всі жахні 

Поrиапн б і мене ~о страти. 

ПереІШав М. Орест 
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Жан АН УІ 

с;;_,) 

ЖАНВОРОНОК 
(Уривок) 

КОШОН: Ніхто вже в тебе не вірить, Жанно, крім 
'Ііросrого народу_. Але народ вірить у будь-що і 
еавтра повірить у якусь нову Жанну. Ти залиши
лася сама одна, Жанно ... І не думай, що твій запек
лий спротив і твоя сила характеру свідчать про те, 
що тобі допомагає Бог. У диявола також тверда 
шкіра і не абиякий розум. Він був одним з найро
зумніших ангелів, поки збунтувався. 
ЖАННА (по хвилині мовчанки) : Я не вважаю себе 
розумною, Ексцеленціє. Я проста сільська дівчина, 
така сама, як усі інші. Але не можу назвати чогось 
білим, коли воно чорне. Оце й усе (Знову павза). 
ПРОМОТОР (несподівано виринає за нею): Який 
знак ти дала твоєму так званому королеві, що він 
доручив тобі свою армію? 
ЖАННА: Не розумію, що ви маєте на увазі? Що 
~а знак? 
ПРОМОТОР: Чи ти дала йо~tу кусок мандрагори, 
щоб його охороняла? 
ЖАННА: Не знаю, що таке мандрагора? 
ПРОМОТОР: Твоя таємниця - чи то заклинання, 

Су•асннй французький драматурr Жан Ануі (нар. 

1910 р. у Бордо) є досі автором кількох фільмових сце

наріїв та пон.ад 30 театральних п'єс. Найвідоміші з них 

"Антнrона", "Медев", "Еврндіка", "Ромео і Жакет", "По

дорожній без баrажу", "Запрошеннв на замок", "Жай

воронок" та інші. Найбільшу славу принесла авторові 

п'єса "Жайворонок", пройшовши з велн•езннм успіхом 

•ерез сцени великих театрів Парижу, Лондону, Від. 

на, Мілану, Нью-Йорку, Монтреалю та інших. Твор•ість 

Жана Ануі була неодноразово предметом атак з боку 

французьких комуністів. Зокрема п'єса "Медев" викли

кала проти автора завзвту кампаніrо на сторінках па

ризьких комуністи•них •асопнсів. 

П'єси Ануі перекладені баrатьма мовами й нале

жать до репертуару театрів усьоrо світу. Жан Ан уі це 

одни з небаrатьох щасливих пнсь:менннків: про йоrо 

твор'Іість іще за йоrо жнттв поввиласа низка книжок, 

моноrрафій, розвідок, не рахую•н безnі'Іі статтей у 

найповажніших мистецьких журналах баrатьох краін. 

Не •ужий Жан Ануі і українському rлвда'Іеві. Ук

раїнською мовою перекладено досі три йоrо п'єси: "Ан

тнrона", "Медев" (обидві в перекладі М. Понеділка) і 

"Жайворонок" (переклад В. Мнроша). "Антиrону" ста

вив колись у Німе'І'ІИНі театр В. Блавацькоrо. Прапре

м'єра "Жайворонка" відбуласа в березні ц. р. у Торонті 

на сцені Украінської Драмати'Іноі Студії "Заrрава" під 

керівництвом С. Теліжнна. 

"Жайворонок" це драма з життв французької на

ціональноі rероіиі Жанни д'Арк, званої Орлеанською 

Дівою, вкв о•оnювала французьку визвольну боротьбу 

nроти анrлійців на по•атку XV століттв. Жанна була 

простою селвнською дів'Іинкою. Коли пасла вівці в по. 

лі, ій з'ввлsвсв сввтнй Михайло, а зrодом свата Кате

рин.а й свата Марrарнта. J{ожиоrо разу ronocи цих свв

тих наквзуваnн ій nонинути рідне ceno й вирушити на 
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а чи напій - має якусь назву, і ми хочемо її зна
ти. Що ти дала йому в Шінон, що він такої відваги 
раптом набрався? Чи це має єврейську назву? Ди
явол говорить усіма мовами, але улюблена його 
мова - єврейська. 

ЖАННА (посміхаючись): Ні, вель:\южний пане, це 
має назву французьку, і ви самі її перед хвилиною 
сказали: я дала йому відвагу. 

КО ШОН: І ти думаєш, що Бог - або принаймні 
сила, яку ти вважаєш Богом не брав у цьому 
участи? 

ЖАННА (сяючи) : Я думаю, що Бог завжди бере 
участь. Але Бог ощадний: там, де вистачає кри
хітка здорового глузду, Він не розкидатиме чудами. 
ЛЯВЕНЮ (лагідно): Оце, Ексцеленціє, відповідь 
розумна і скромна, яку слід записати в її користь. 
ПРОМОТОР (виступаючи вперед, їдко): Це ще 
буде видно. Отож ти не віриш у чуда, про які го
ворить нам Святе Пись~ю? Сумніваєшся в тому, 
що вчинив Христос на весіллі в Кані Галилейській? 
Заперечуєш, що Він воскресив Лазаря? 

ритунок Франції. Жанна послухала й прибула до міста 

Шіион, де боазливий французький кнвзь Карл Валюа 

із своєю армією втримувавсв ще на невеликій •астииі 

Франції, досі н.еокуповаиій анrлійцвми. Жанні поща

стило nереконати Карла, і він віддав ій команду над 

своєю армією. Під проводом Жанни французька армів 

здобула низку бnиску'Іих перемоr, з аких найзнаме

нитіша - це прорив облоrи Орлеану. Завершеннвм цих 

перемоr була короиаців Карла иа фраицузькоrо короnа 

Карла VII у місті Реймсі. Але в бою під Компієиь Жан. 
на попала в анrлійський полон. Анrлійці влаштували 

в місті Руен показовий судовий процес над Жанною з 

метою скомnромітувати й знищити іі, ак символ фран

цузьких незалежницьких змаrаиь. Судив фраІЩузький 

суд під rоловуванивм єпископа П'єра Кошона. Але на

справді процес був тільки інсценізацією. Вирішальне 

слово на ньому мав командува• анrлійськоі армії rраф 

Ворвік і представник Інквізиції еспаиець Жан д'Естівель. 

Під їхнім натиском процес закін'Іивсв убивством не

винної дів•иии. Як єрети•ку й відьму, Жанну засу

джено на сnалении живцем. Присуд виконано 30 трав

ив 1431 р. 

Темою n'єси є судовий процес над Жанною. Урн· 

вок, що йоrо тут друкуємо, це фраrмент з допиту Жан

ни, в вкому показано боротьбу Жанни проти фанати'І

ноі ненависти інквізитора, безмежної підлости промо

тора й підступної хитрости продажноrо rоnови суду 

Кошона. У цій боротьбі Жанна самітна. Ії оборонець 

Брат ЛввеНІо (єдина шлвхетна людина й справжній ду. 

хівник) займає в судовій ієрархії занадто низьке · ста
новище й ке в силі допомоrти Жанні ні в 'Іому. 

Ane rеройство Жанни перемаrає всі воронй сиnи. 

Фінаn п'єси це велична перемоrа Жанин, ак символу 

справжньоrо христихнства іі патріотизму та тріюмфу 

добра над зnом. Ред. 
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)1\АННА: Ні, nе.lьl\южний пане. Христос СпаситеJІЬ 
напевно вчинив усе те, що написано в Святому 
Письмі. Перетворив воду на вино -- так же само, 
як створив воду й вино. Але йому - який є па
ном життя й смерти - було це так легко зробити, 
як мені прясти. 
ПРОМОТОР: Сдухайте, сдухайте! Каже, що нема 
чуд! 
ЖАННА: Ні, вони є, вельможний пане Але 
~rені здається, що чуда роблять також і самі дюди 
розу:\101\І і відвагою, якими Бог їх обдарував. 
КОШОН: Чи ти свідома ваги своїх слів, Жанно?! 
Ото заявляєш преспокійно, що справжнє Боже чу
до на землі - це людина. А людина - ue ж тіль
ки слабість, гріх, ницість ... 
ЖАННА: І шляхетність, і ясність, і хоробрість 
і то в час найглибшого гріхопадіння людини. О, 
я бачила людей на війні! 
ЛЯВЕНЮ: Ексцеденціє, Жанна виявляє нам про
стими, невчени:ми сдовами свої найглибші почуття 
- можливо, nомилкові, але тюt не менше щирі. 
Очевидно, її погляди не можуть бути так чітко 
оформлені, щоб охопити їх у рямці нашої діялек
тики. Я боюся, що, засипаючи її питаннями, ми мо
жеl\ю видобути від неї щось більше, або щось інше, 
ніж вона хоче сказати. 
КОШОН: Брате Лявеню, постараємось якнайдоклад
ніше врахувати :міру безпорадности в її відповідях, 
але наш обов' язок - дослідити її до кінця. Бо ж 
:ми не цілком певні, що маєl\ю діло з самою тільки 
Жанною, прошу не забувати. Отож, Жанно, ти 
прославляєш людину і вважаєш її одним з най
більших, а може, навіть і єдиним Божим чу дом на 
землі? 
ЖАННА: Так, Ексцеленціє. 
ПРОМОТОР (пищить у нестямі): Бшознірстно! 
Людина - це кубло бруду, нікчемности, піддости 
й усяких розпусних спокус. 
ЖАННА: Так, ведьможний пане. Людина грішна 
й нікчемна. Аж ось, тідькищо вийшовши з дшrу 
розпусти й наспівуючи сороміцьку пісеньку, .1'Jю
дина раптшr, невідомо чому, кидається рятувати 
незнайому дитину з-під ніг очманідого коня. І, роз
чавлена копитами, у11.шрає спокійно - та сама лю
дина, яка ще вчора дба.lа тільки про те, щоб улаш
тувати собі ніч розкоші. 
ПРОМОТОР: Умирає, як тварюка, проклята, в 
гріху ... 
ЖАННА: Ні. Чистенька й променіюча тюr світдОl\І, 
яке в ній запалено ще тоді, коли почався світ. А 
в царстві небесніl\t на неї чекає усміхнений Господь. 
(Гамір серед обурених суддів. Раптом встає Інкві
зитор і заспокоює їх жестом). 
ІНКВІЗИТОР (спокійно) : Жанно, досі я дозволив 
тобі говорити й не ставив майже ніяких запитань. 
Я ждав, поки ти зійдеш на вдастиву стежку, поки 
з-поза твого непохитного завзяття, з-під отого впер
того чада виявиться щось інше. І ось воно нареш
ті виявидося... (па вза) Я тут репрезентую Святу 
Інквізицію, як її уповноважений на Францію. При
був я сюди з глибини Еспанії і до Франції вислали 
l\Іене вперше. Тож мені незнайоl\tий ні табір про
англійський, ні протианглійський. Мені однаково, 
чи Францією володітиме твіІt князь, чи Генрі VI 
Лянкастер. Свята Інквізиція захищає щось більше. 
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Вона веде боротьбу u ділянці незримій, таt::мній, 
проти ворога, якого тільки вона одна вміє розкри
ти і загрозливість якого ті.11ьки вона одна вміє оці
нити. Іноді вона виступає проти якогось володаря, 
іншого знову разу вона з такою ж самою пильніс
тю й суворістю виступає проти якогось старого, 
на вигляд нешкідливого вченого, або проти чабана 
в далекому глухому селі чи проти молодої дівчи
ни. Князі сміються, коли вона завдає собі стільки 
труду там, де їм вистачав би кусок мотузки й під
пис якогось сержанта під смертним присудом. Хай 
собі сміються. Інквізиція на те не зважає. Вона 
юtіє розшукати свого nорога, де б він не був. А 
ворог її - це не той рогатий диявол, який лякає 
неслухняних дітей. Її ворог -- ти його перед хви
линою назвада - її єдиний ворог - це ... людина! 
Встань, Жанно, і відповідай. Тепер я тебе допи
туватиму. 

(Жанна встає й повертається до нього. Він питає 
безбарвним тоном): 
Чи ти християнка? 

ЖАННА: Так, вельможний пане. 
ІНКВІЗИТОР: Від раннього дитинства ти прожива
ла в сусідетні церкви, що стояла поруч твого бать
ківського дому. Голос дзвонів нормунав твої дні, 
твої праці, забави й модитви. Наші емісари, яких 
ми внелади у твоє село, скрізь чу.1и про тебе од
накову опінію: що ти буда дівчинка дуже побожна. 
Хоч ти й не була дитиною сумавитою (навпаки, 
любида забави), то дуже часто, замість бавитися з 
дітворою, ти заходила крадькома в церкву й довго 
стояла там навколішках - навіть не молилася, а 
тільки дивилася непорушно у вітраж над твоєю 
головою. 

ЖАННА: Так, вельможний пане. Мені там бу.;ю 
так добре ... 
ІНКВІЗИТОР: У тебе була улюблена подруга. Зва
лася Омет? 
ЖАННА: Так. 
ІНКВІЗИТОР: Мабуть, ти її дуже любила. Бо ко.1и 
ти виріши.1а піти до Вокулер, знаючи, що ніко.'Іи 
вже не повернешся до рідного села, то ти попро
щалася з усіl\Іа своїми товаришками, а до неї не 
зайшла. 

ЖАННА: Справді. Я боялася, що це буде для l\Іене 
дуже боляче. 

ІНКВІЗИТОР: Цю ніжність ти виявила не ті.пьки 
супроти твоєї подруги. Ти опікувалася також бід
ни:м.и дітьми, піклувалася старими й хворими, нікому 
наВІть про це не кажучи. ЧаСОl\І ти мандрувала кі.lь
ка миль, щоб тільки занести горнятко їжі старій 
жебрачuі, що загніздилася в лісовій халабуді. А 
згодом, під час твого першого бою, опин~вшись 
серед ранених, ти гірко ри.аала. 

ЖАННА: Мені бу ло важко, що ллється франuузька 
кров. 

ІНКВІЗИТОР: Не тільки франuузька. Пісая сутички 
під ОрJ1еаном якийсь нелюд гнав у полон двох ан
глійців, і коли один з них, виснажений, почав по 
дорозі відставати, він убив його. Ти зіскочила з 
коня і плачучи пригортала до своїх колін головv 
нещас.'Іивця, потішала його в хвилині оrерти, в~
тирала йому кров з уст і обіuяла життя вічне n 
небі. -
ЖАННА: Знаєте і це, ве.'І'Іьможний пане? 
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ІНІ<ВІЗИТОР: Свята Інквізиція знає нее, Жанно. 
Вона відміряла вагу твого людського :милосердя, 
поки прислала мене сюди на суд над тобою. 
ЛЯВЕНЮ: Пане Інквізиторе, я безмірно радий, чу
ючи з уст ваших пригадку про всі ті подробиці, 
що їх тут досі чомусь то промовчувано. Значить, 
усе, що знаємо про Жанну від часів її найранішого 
дитинства, вказує на її покору, лагідність і хри
стиянське милосердя. 

ІНКВІЗИТОР (звертається до нього з несподіваною 
суворістю): Мовчи, брате Лявеню! Повторюю: те
пер я питаю. Прошу не забувати, що я репрезентую 
тут Святу Інквізицію --- єдино покликану до роз
межовання християнської чесноти милосердя від 
МУТНОГО, ПЛІОГЗВОГО НЗПОЮ, ЯКИМ Є МОЛОКО .'ІЮД

СЬКОЇ розчулености. (Дивиться на всіх): Ах, мої 
панове, як же швидко тануть ваші серця! Вистачає, 
шоб обвинувачена була мододенькою дівчиною, 
щоб глянула на вас широко розплющеними оче
нятами - і ви вже розкисаєте, вже ладні її роз
грішити. Добрі в вас оборонці віри! 
ЛЯВЕНЮ: Але Христос Спаситель навчав нас саме 
такої любови. Він же мовив: "Дозво.тtьте дітям 
прийти до мене". Він поклав руку на п.тtече чужо
ложниці і сказав їй: "Іди в мирі ... ". 
ІНКВІЗИТОР {грімко): Замовчи, кажу, брате Ля
веню, а то я мусітиму і тобою зайнятися так, як 
Жанною. (Заспокоюється). Молодий ти, брате Ля
веню, і тому серце в тебе по-молодечому шляхетне. 
Але не надійся, що оборонці віри вибачатимуть 
тобі молодість і шляхетність. У тебе це тимчасові 
слабості, з яких вилікує тебе життьовий досвід. 
Поки допустити тебе до нашого гурту, ми повинні 
були взяти на увагу твій вік, а не тільки твою, хоч 
і велику, вченість. Життя навчить тебе, що :моло
дість, шляхетність, людяність - це наймення во
рогів. Знай, що з цитованих тобою слів простачки 
могли б черпати .!Jюбов до людини. А хто :нобить 
людину, той Бога не любить. 
ЛЯВЕНЮ (лагідно): А все ж, Син Божий схотів 
стати людиною ... 
ІНКВІЗИТОР (звертається до Кошона) : Отче єпис
копе, відкликаючись до вашої влади, як голови цих 
нарад, я вимагаю звільнити насьогодні нашого мо
лодого асесора від його обов'язків. Піс.тtя засідання 
я поінформую вас, яких заходів ду:\tаю вжити проти 
нього. (Раптом кричить): Проти нього і проти 
будь-кого! Бережіться! Ви знаєте, що для нас нема 
зависоких голів! Я виступив би і проти себе само
го, якби Бог допустив, щоб я згрішив. (Хрестить
ся з повагою і кінчає): Хай же ми.11осердний Гос
подь збереже мене від цього ... (Повія.тtо жахом). 
КОШОН (з безсилим жесто:\t, до Лявеню): Вийди, 
брате Лявеню ... 
ЛЯВЕНЮ (перед виходом): Пане Інквізиторе, я 
зобов'язанаий до послуху ва:\І і отцеві єпископові. 
Відходжу ... Мовчу ... Благаю тільки Господа нашо
го Ісуса Христа: коли ви опинитесь на самоті перед 
його обличчям, хай він склонить вас узяти на ува
гу крихкість ось цього вашого малого ворога ... 
ІНКВІЗИТОР (не відповідає, поки Лявеню не вий
шов, а тоді говорить спокійно) : Чю1 крихкіший 
наш ворог, чим він ЧJіСТіший і невинніший ·- тим 
він небезпечніший. (Звертається до Жанни): Пер
ший раз, коли ти почула голоси, тобі ще й п'ят-
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надцяти років не було. Вони сказали тобі тільки: 
"Будь доброю і ходи часто до ·церкви"? 
ЖАННА: Так, вельможний пане. 
ІНКВІЗИТОР (з єхидною посмішкою): Аж до цьо
го моменту в твоєму випадку не було нічого над
звичайного. його Ексцеленція вже сказав тобі: на
ші архіви заповнені звідомленнями священиків, що 
в такому то селі якась дівчинка чує голоси. Ми на 
це не зважаємо. Дівчинка спокійненько проходить 
свою кризу містицизму разом з дитячими недугами. 
Коли ця недуга затягнеться поза час дозрівання, 
дівчина переважно стае монахинею. Іншого разу 
недуга припиняється раптово: дівчина виходить 
заміж. А коли з'явиться дітлах, що з вереском чіп
ляється до її спідниці, - тоді ми вже спокійні, які 
то голоси вона чутиме в майбутньому. Але в те
бе воно тривало далі. І ось одного дня голоси ска
зали тобі щось інше. Щось точно окреслене і -
як на небесні голоси - цілком особливе. 
ЖАННА: Що маю врятувати французьку державу 
й прогнати англійців. 

ІНКВІЗИТОР: Твій батько був заможний. Селян
ська праця не була тобі неприємна? 
ЖАННА: Я дуже любила пасти овець. Але не бу
ла пастушкою - як ви всі мене тут називаєте. 
(Випростовується з наївною гордістю): Я хазяйсь
ка дочка! 

ІНКВІЗИТОР (посміхається на цю дитячу наїв
ність) : Отож ти бу ла дівчинка заможна й щасли
ва, а про недолю Франції знала тільки з балачок 
при кужелі. А все таки одного дня ти відчула, що 
:мусиш вирушити з рідного села. 
ЖАННА: Так мені велїли голоси. 
ІНКВІЗИТОР: Ти відчула, що маєш перейняти на 
себе недолю й терпіння ближніх твоїх. І ти вже 
збагнула все заздалегідь: що похід твій буде сла
ветний, хоч і короткотривалий, і що після корона
ції твого короля ти опинишся там, де ти ось опи
ни.пася, тобто оточена нами, біля того кострища, 
що жде на тебе, готове до підпалу, на базарному 
майдані ..• 
ЖАННА: Голоси сказали мені, що буду спіймана, 
а потім визволена ... 
ІНКВІЗИТОР: Визволена !.. Окреслення саме відпо
відне для небесних голосів. Ти ж здогадалася -
правда? - що вони розуміли під словом "визво
лена". Смерть, очевидно. Адже смерть визволяє. 
А все таки ти вирушила в дорогу, не зважаючи ні 
на батька, ні на матір, ні на будь-які перешкоди. 
ЖАННА: Я мусіла. Хай би в мене було сто батьків 
і сто матерів, і хай би я стерла ноги до колін - я 
пішла б. 
ІНКВІЗИТОР: Щоб допомогти землячкам у їхніх 
шкурницьких зусиллях стати власниками землі, на 

якій вони вродилися і яка, на їхню думку, нале
жить їм. 

ЖАННА: Не могла бути така воля Божа, щоб ан
глійці плюндрували, грабували й мордували на 
нашій землі. Коли підуть собі геть за море, то там -
на своїй землі! - будуть також діть~tи Бога. І я 
не піду туди й не чіпатиму їх. 
ПРОМОТОР: Зарозумілість! Пиха! Чи не краще 
було б. СJідіти і- далі з голкою та кvже.-1ем біля 
матері?· · · · 
ЖАННА: Мене чекали інші справи, nе.1ьможний 



пане. До жіночих робіт завжди знайдеться доволі /КАННА (докінчує спокійно) : ... не иідречу ся 
жінок. 
ІНКВІЗИТОР: Якщо в тебе були такі безпосередні 
стосунки з небом, то ти легко могла дійти до вис
новку, що твої молитви вислуховуються там нагорі 
з особливою ласкавістю. Чому ж тоді не прийшла 
тобі думка найпростіша і для тебе, як дівчини, най
відповідніша, а саме: життям, сповненим молитви 
й покути, виблагати в Бога, щоб Він сам прогнав 
англійців? 
ЖАННА: Господь Бог вимагає насамперед дії. Ві
ра без діл мертва, як сказано. Молитва це ті.т~ьки 
додаток. Тож воліла я вияснити Карлові, як треба 
атакувати. Це простіше. І він повірив мені. І вель
~южний Дінуа також повірив. І Ля Гір, і Ксантрей 
- мої любі забияки. Гей, мали ж ми кілька чудо
вих боїв. Як гарно було нам, коли ми вирушали 
раннім ранком, у дружньому гурті, халява при ха

ляві ... 
ПРОМОТОР (пристрасно): Вирушали, щоб убивати! 
КОШОН (лагідно): Війна тобі подобалась, Жанно. 
ЖАННА: Так, це один з гріхів, за які проситиму 
u Бога прощення. А ввечері, на побоєвищі, я пла
кала, що в цій веселій ранішній забаві полягло 
стільки нещасних ... 
ПРОМОТОР: А зранку на другий день починала 

наново. 

ЖАННА: Така була воля Божа, поки хоч один 
англієць залишався у Франції. Це, здається, ясно: 
насамперед роботу треба виконати, он що! Але ви 
.1юди вчені й забагато думаєте. Тому вам важко 
зрозуміти цілкm1 прості речі ... 
КО ШОН: Схаменися, Жанно, і віддай себе на ми
.ТІість своєї Матері. Церква зважить тягар твоїх 
гріхів і звільнить тебе від муки осуджувати себе 
са~ІУ. Ні про що вже не мусітимеш думати. Відбу
деш важчу чи легшу покуту і нарешті :матимеш 
бажаний спокій. 
ЖАННА (після хнилини мовчання): У всьому, що 
стосується віри, піддаюся Церкві. Але того, що я 
вчинила, не відречуся ніко.1и! 
ІНКВІЗИТОР (вибухає): Чи чуєте, панове?! Чи ба
чите, як підій~Іає голову людина, не~юв хижа га
дюка, ладна вразити нас смертельним ударом! Те
пер розумієте, кого суди те? А чи, :\ІОЖе, ті небес
ні голоси і вас оглушили?! Ви вперто шукали яко
гось диявола, що нібито заховався за ними. Якби ж 
то про диявола йшлося! його справу ми б виріши
·lИ швидко. Але людина, людина ясна і спокійна, -
ось що тривожить ~tене в тисячу разів більше! 
Гляньте на цю людину! Ось вона, закована в кай
дани, обеззброєна, покинута всіма і не така то вже 
нпевнена -- правда, Жанно? - чи ті голоси, які 
так уже давно мовчать, чи вони й справді будь
коли до неї про~ювляли. А чи кориться ця людина? 
Чи принаймні просить, щоб ті голоси знову до неї 
обізвались і шлях їй показали? Ні! Вона зновv 
схоплюється до боротьби, серед нелюдських ~rук, 
під побоя~ш й зневага~ш, терпить, як німа звірина, 
на ~юкрому барлозі в брудному льоху - задив
:Іена в образ власної незламности, (грімко), яка 
є .цля неї єдинюt правдивим Бого:\t! Ось що :\Іене 
лякає. А ~lюдина вперто відповідає - повтори, 
Жанно, ти аж дрижиш, щоб відповісти: "ToroJ ·що 
я вчинила ... " · 

ніколи! 
ІНКВІЗИТОР (повторює, кривлячись під ненависти): 
•• Того, що я вчинила, не відречуся ніколи!" Чи 
чуєте ці слова, мої панове, слова, якими всі вони 
сnоконвіку кидали нам у вічі на кострищах, на еша
фотах, у камерах тортур? І так само зухвало вони 
nовторюватимуть ті слова у віки-вічні, бо ж у ві
ки-вічні тривати~tе нагінка на людей. І хоч які мо
гутні ми колись станемо - у тій чи іншій формі -
і хоч як безжально чавитиме людей Ідея, і хоч яка 
сувора й прецизна бу де її організація й nоліційна 
система, - то завжди існуватиме людина, яку тре
ба буде nереслідувати. Її сnіймають, її уб'ють, але 
навіть у хвилині смерти людина зневажить всесиль
ну Ідею через те одне тільки, що, не сnускаючи вниз 
очей, скаже ••ні!" {Дивиться з ненавистю на Жан
ну, сичить крізь зуби) : Нахабне кодло!! (Повер
тається до трибуналу) : Навіщо допитувати її далі? 
Ви ж одержите від неї завжди ту саму відnовідь -
відповідь людини: ••те, що я зробила, - моє, і ніх
то в мене цього не відбере! Ніколи я цього не 
відречуся! Ви можете щонайбільше вбити мене, чи 
катуваннями видобути з мене безладний крик, але 
nримусити мене сказати "так" - не сила ваша!" 
(Кричить до суддів): Панове судді! Всякими спо
собами, яку б ціну людство за те не заnлатило -
1\ІИ мусимо навчитись видобувати з людини оце 
слово ••так". Бо якщо Ідея оnанує ввесь світ, їй 
завжди загрожуватюtе оrертельна небезпека, по

ки існуватюrе хоч одна незламна людина. Ось чо
му я домагаюся анатеми на Жанну, усунення її з 
Церкви й видачі світським чинникам, щоб визна
чили їй кару. (До Жанни): Бліда це буде пере:\10-
га над тобою, Жанно, але нарешті замовкнеш ... 

Переклад В. Мироwа 

• 
ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 

Кожен річник окремо, гарна полотняна оправа із 
з~лотим т~сненням, ра~ ом 432 сторінки друку. 
Цtна за рІЧНИК .................................................................. 5.00 

"СОНЯШНИК" 

Два річники в одній книжці (роки 1956-1957), 
440 сторінок друку, у гарній полотняній оnраві, 
золоте тиснення, ціна книжки ................................... 6.50 

За один річник, 220 сторінок друку, гарна 
nолотняна оnрава, золоте тиснення, - ціна 

за книжку ............................................................................... 4.50 

Купіть для ваш о і дитини річник "Соняшника" 
- матимете найкращу дитячу книжку з різно

манітним матеріялом, з багатьма ілюстраціями, 
чимало з яких виконані у двох кольорах~ написана 

гарною мовою, сучасним правописом. Річник 

"Соняшника" позбавить клопоту - "Що дати 
почитати дитині? .. " 

Купимо чи ааміняемо "Нові Дні" ч. 2 (березень, 
1950 р.) і ч. 7 (~ерпень~ 1950 р.). Потребуемо uих 
чисе~ д:rя поповнення річників. 

АдМінісТрація. • 
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І. Т. РЕ БР О 

Виразне читання в середній. 
• 

Ш:КОJП 

(Закінчення) 

Ми говоримо в різних тонах - високому, се

редньому й низькому. Найчастіше ми користуе:мось 
середнім тоном, що для розмови є нормальним. Під
несення тону буває там, де передається радість, 
захоплення, зб у дження, бадьорість (:\І аж ор). Нав
лаки сум, зневіра, розчарування, занепад зу:мовля

ють зниження, спад тону, годос іде вниз. Це яскраво 
~южна простежити, аналізуючи вірш Лесі Українки 
"Давня казка". 

Вула весна, - весела, щедра, мила, -
Проміиивм rpana, сиnала квітки; 
Вона летіла хутко, мов стокрила, 

За ие10 вслід сnіву"Ііі nташки! 

Все ожило, усе заrомоиіло: 

Зелений шум, весела& луиаІ 

Сnівало все, смівлос• і 6рииіло, -

А в лежала хвора і самотна .•. 

Ток читанка ви

щий середнього 

~Поступово 
~ підкоситьси 

{ Низь!'інй ток 

Мовна інтонація вкладається звичайно в одну 
октзпу ( 6 тонів), а в співах діялозон співака до
сягає пересічна півтори -- двох октав. 
М о н о т о н - один із засобів виразного читан

ин. Монотон і ~юнотонність, яка часто зустріча
ється в учнівському читанні, - поняття не тотож
ні. Монотонне читання зумовлене нерозвниеним 

щодо діялазону голосом учня, невмінням передава
ти зміст твору за допшюгою багатства, гнучкости 
мелодики мови. Монотоном же користуються май
стри ху дожнього читання, бо він надає мові ура
чистости, величности, поважности, глибини, сува
рости. Твори трагічного змісту, що читаються в 
~tідному тембрі, часто є матеріяло~І, придатнюt для 
виконання монотоном. 

Монотон - читання в основному о одному то

ні з невеликим відхиленням (примірно на інтервал 
великої чи малої секунди) від нього вгору чи вниз. 
Читання монотоном повільне, важке, з яскравою 
артикулянією приголосних і подовженням наголо
шених голосних. 

Монотон відповідає змісту й характеру уривка 
з повісті "Фата морrана" М. Коцюбинського ( ос
танній розділ І част. - "Ідуть дощі"), такюt тво
рам, як "Шnачка" М. Старицького, "Ряд хаток" В. 
Ч vмака та інші. 

· Т е м п. Темп складається з двох елементів 
звучань і пауз. 

Звичайна хиба в читанні учнів щодо темпу 
це поквапливість. однакова швидкість протягом 
усього читаного учне:\І вірша чи прозоного уривка. 
Темп доводиться міняти за.тtежно nід змісту, струк

тури твору, е~юційного забарвлення. Так, вставні 
речення. авторські c.rtoвa при прямій мові, ремарки 
в п'єсах читаємо швидше і зниженим тоном. Так 
же читає~ю надруковане петитом, виноски; низь

кюt тоном і в швидшому, ніж звичайно, темпі ро
бимо пояснення слів і висловів під час читання. 
Спокійні, розповідні частини твору читаються у 
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зпичайному, не швидкому те:\ші. Коли ~ІИ хочемо 
надати читаному урочистости чи фіксувати на ньо
~•У увагу, читаємо повільно. Радість, бадьорість, 
бурхливі переживання, гнів подаються в швидко
му те:\ші. У тому са~ЮІ\ІУ творі доводиться іноді мі
няти те~ш залежно від змісту, ха рактер у різних 
його частин. Так, у наведеній уже поезії "Давня 
казка" Лесі Українки перші сім рядків читати СJІід 
в досить жваво:\tу темпі, а восьмий рядок - у по
вільному. Показним зразком з цього погляду є вірш 
П. Г. Тичини "На ~tайдані". 

На майдані коло церк•и 

ре•ол10ців іде. 

- Хай "Іа6аи, - усі rуккули, - Помірний темr: 

за отамана 6уде. 

Прощавайте, ждіте волі, -
rей, на коні, асі у nут• І 

Закиnіло, зашуміло -
тіл•ки npanopн цвітут• ... 

На майдані коло церкви 

Посмутилис• матері: 

- Та світи ж ти ім дороrу, 

всеи місвц• yropi І 
На майдані nил сnадас, 

Замовкас рі"І. 

Ве"Іір. 

Ні "І. 

ПожвавлюєтьсІJ 

ДО ШВJlДКОГО 

Пов:льний 

Поступове 

уповільнення 

й затиханни 

Тем б р. Тембр - характер, забарвлення зву
ка, що утнорюється обертонами, себто додатко
ви~ш до основного тона~ІИ. Те~tбр голосу людини 
в осноnно~tу сталий, аае все ж відхилення в тембрі 
бувають: у людини хворої те!Іtбр голосу змінюєть
ся; неоднаконе тембра.'lьне забаролення голосу лю
дини, коли вона перебуває в стані афекту, страху 
чи, навпаки, в стані радісного збудження. Полох
лива, несмілина людина перед старшими від себе 
щось ми~Ірить під ніс, бадьора, упевнена n собі шо
дина, як кажуть, "говорить басом". 

Те:\tбр щільнп зв'язаний з :мімікою, а ня остання 
- з емоціями. Шоб перевірити, що це так, ми про
понували такий експеримент: спробуйте наскочи
ти на непідготовлену до цього людину з стиснути!ІІИ 
кvлаками й .тпотюr обличчям і одночасно лагідно, 
тёпло промовити: "Любий друже!" У голосі від
чує~ю суворість, грубість, шо гар~юнують мі~tіці, 
жестам, а не теплоту, не лагідність. 

Лише за у~юnи глибокого розуміння змісту твп
рv n читача виникнуть щирі е~юції й натуральна 

~rЬtіка, що спричиниться до появи nідповідних те"
бральних забарвлень. 

У визначенні кількости тембрів і їхньої кляси
фікації серед теоретиків вира:~ного читання немає 
нілконитої спільности думок. Так, наприклад, про
Фесор Сладкопєвцев в основному клясифікації те:\t
брін поклав вілповідні почуття (тембр радости, 
гніву і т. ін.), Легуве л;ш cxe\ty значно простішу, 
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яка, хоч і не е універсальною, все ж зручна для 
користування. 

Ідучи за Сладкопевцем - Легуве, можна пода
ти таку схему тембрів: 

твердий 

м'який 

І 

позитиввий 

золотий 

стальний 

срібний 

веrативккй 

кідвий 

ОКСВІІИТОВИЙ 

З о л о т и й (мажорний) тембр - урочистий, 
величний, могутній, гордий, дужий, піднесений, яс
ний, сильний. Зразками творів, які треба читати в 
золотому тембрі, можуть бути: "Слово про рідну 
матір" М. Рильського, "Гримить" І. Франка. 

С т а л ь н и й тембр - урочистий, але не ра
дісний, не світлий; загартований, чіткий; у творах 
такого тембру висловлюється справедливе обурен
ня, завзяпя, гнів. Зразками творів стального тем
бру е: "До молоді" М. Старицького, "Уперед" П. 
Грабовського. 

С р і б н и й тембр - світлий, радісний, яскра
вий, бадьорий, як і золотий, але без урочистости, 
могутности, простіший, легкий, граціозний, грайли
вий, м'який, інтимніший, ніж золотий. Зразки тво
рів срібного тембру: "Арфами", "Гаї шумлять" П. 
Тичини, "Садок вишневий коло хати" Т. Шевчен
ка. 

М і д н и й (мінорний) тембр протилежний золо
тому - тембр туги, обурення: похмурий, тьмяний, 
глухий, енергійний. Зразки: "Якби ви знали, па":' 
ничі" Т. Шевченка, "Товаришці на спомин" Л. 
Українки, "Сілезькі ткачі" Гайне, "Повстання" В. 
Елана (Блакитного), "Трудівниця" П. Грабовсь
кого. 

Оксамитовий тембр (мінорний) - м'який, 
інтимний, елегійний, журливий. але без відчаю: сер
дечний, задушевний. Зразки: "ОА, одна я ... ", "Сон
це заходить" Т. Шевченка: "Осінь" ("Висне сине 
небо ... ") Я. Шоголова; "Журба" Л. Глібова; •ко
лискова" Л. Українки. 
Є твори, що іх належить від початку А до кінця 

читати в одному тембрі, але часто доводиться той 
самий твір виконувати в різних тембрах, якщо ок
ремі частини його мають відмінний зміст і настрої. 
Прикладом такого твооу може бути вірш Т. Шев
ченка "Огні горять". Перша частина вірша (до слів 
"Тільки я .. ") читається в срібному тембоі, а друга 
- в оксамитному. У вірші П. Тичини "Як упав же 
він з коня" часто змінюються настрої, а значить, і 
тембри читання (оксамитовий· тембр чергується із 
стальним). 

Піпготовка твооv до виnазиого читання, декля
маціАна аналіза. Вірші, байки і уривки прози, які 
даються учням для вивчення напам'ять, потребують 
особливо лбаАливої підготовки, розробки до ви
пазного читання. Шоб учні добре читали текст, 
треба, перш за все, шоб вони його добре зрозумі
ли. усвідомили А вілчули настрій переживання. 
Уміння відтворити обоаз - найголовніше завдання 
виразного читання. Воно е показником засвоєння 
художнього твору учнями і в той же час сприяє 
естетичному розвиткові учнів. 
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Можна відзначити такі етапи виразного читан
ня: 1. Засвоєння твору (зміст, ідейна спрямованість, 
композиція, жанр, художні особливості та ін.) -
літературна аналіза. 2. АнаЛіза емоцій, викликаних 
твором; вироблення своєї оцінки і ставлення до 
прочитаного. 3. Спеціяльна підготовка тексту: роз
поділ його на частини, шматки, пункти, мовні ланки; 
підкреслення наголошених слів (логічні наголоси), 
встановлення тембрів, інтонацій. 
У великій пригоді тут стане складання пляну 

твору (у віршованих творах визначення мотивів). 
Твір, що готується до деклямаційноі аналізи, 

учні заздалегідь записують у робочі зошити з лі
тератури. У тексті й на полях (треба робити до
сить широкі - 4 - 5 см) доведеться робити від
повідні позначення, ставити умовні знаки так: сло
ва, на які падає логічний наголос, підкреслюється 
поземною лінією, мелодія мови позначається стріл
ками: рух голосу вгору, рух голосу вниз; на полях· 

ставляться умовні знаки, що позначають силу, ди
наміку його чи нюанси, за музичною термінологією, 
швидкість ·читання (темп), тембр. 

Паузи, як про це вже було сказано вище, позна
чаються сторчоними рисками. 

Учні тепер вивчають на уроках співів музичну 
грамоту, обізнані з елементами теорії музики, то
му слушно бу де використати музичні скорочені 
знаки для позначення динаміки (сили звука) А част
ково темпів хоч би у такому обсязі: 
рр (pianissimo) -дуже тих·о, р (piano) -тихо, 
mp (mezzo piano) -сильніше, ніж р; mf (mezzo 
forte) - тихіше, ніж f, але голосніше від р; 
f (forte) - голосно, ff (fortissimo) -дуже го
лосно, 

crescendo Поступове посилення звука. 
(крещендо) 
diminuendo Поступове спадання сили звука 
(дімінуендо) ' (затихання). 

· accelerando ( ачелерандо) - прискорюючи, 
ritenuto - поступово затримуючи, уповільнюючи. 

На полях (або в кінці твору) доведеться робити 
помітки щодо деклямаційноі методи, тембру (чи 
тембрів, якщо за змістом твору треба вдаватися до 
різних тембрів), інтонування окремих слів чи ви
словів (інтонаційне забарвлення). Зустрічаються 
найчастіше такі типи інтонаційних забарвлень: з в у
к о н а с л ід н е - рев, грім, шелест, свист, вітер, 
віє та ін.; об р а з н е: Дунай заюmів там, здвигнv-

лнсь Балкани. Слова "закипів", "здв;гнулись" ма .. 
ЮтЬ"' образне забарвлення, іх треба прочитати гО: 
лосно. уповільненим темnом, підкреслюючи наго
лоси (уnовільнюючи на наголошених звуках), міц
но, щоб відчулась могутня хвиля, що nрокотилась 
у багатьох країнах під час другої світової війни та 
після закінчення її; е м о ц і о н а л ь н е: текст, ве
селий за змістом, читається весело, сумний - сум
но і т. ін. 
Треба з'ясувати учням не тільки. як треба чи

тати певни.й твір. а й чому саме треба його так чи
тати (залежно від змісту твору, ідейного задуму 
автора, жанру та ін.). 

4. Після грунтовної підготовки - деклямаційноі 
аналізи твору - вчитель знову читае увесь твір, 
потім читають (з книжки) кращі учні, якщо твір 
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невеликий, а якщо великий - окремі частини йо
го; деякі місця іноді доцільно прочитати хором 
(колективна деклямація). У 5, 6 клясах звичайно 
учні готуються виразно читати твір після опра
цювання його в клясі з учителем, у 7 і в старших 
клясах можна практикувати самостійну домашню 
підготовку до виразного читання окремих несклад-

• • u ' 
них творІВ, яю и не вивчаються напам ять. 

Зрозуміло, не завжди потрібна всебічна аналіза 
твору. Часто доводиться фіксувати увагу на ок
ре~шх сторонах виразного читання - на інтона
ніях. Деякі вююги виразного читання, правда, по

винні бути обов'язковими для кожного уроку: а) 
випранлення нююви (додержування ортаепічних 
нор~І, б) випранлення помилкових наголосів, в) ви-
правJtення перекручення слів і засмічености мови, 
r) ниправлення дикції. 
Помилки учнів при виразному читанні доводиться 

виправляти спокійно, коректно, але послідовно, на
полегливо, твердо. 

Виразности, як і культури усної мови, слід до
магатися у читанні й у всіх висловлюваннях так 
само, як ортографічної, пунктуаційної чи стилістич
ної грамотности на письмі. 
У календарних плянах роботи доцільно визна

чити, які твори буде читати сам викладач (твори, 
що мають безпосередній вплив, складніші зміс
то~І і технікою виразного читання); які твори під
готовляються для виразного читання учнями са

мостійно; намітити матеріял для спеціяльних уро
ків з техніки виразного читання, матеріял для чи
тання в особах, для хорової деклямації. 

~~~ 

ВЕЛИКА МЕБЛЬОВА 
КРАМНИЦЯ БУРЛАКОВА 

~~~~~~~ 
-~~ 

KELUINATOR 
Великий вибір хатніх і конторських меблів. 

Електричні прилади та інше. 
Читачам "Нових Днів" - спеціяльна увага і знижка. 

BURLACOFF'S FURNITURE 
619 Queen St. W. 
Toronto, Canada. 
Tel. ЕМ 8-6812 
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Учитель по в ин е н знати й читати напам'ять 
усі зразки літератури, які за програмою мусять 
бути вивчені напам'ять vчнями. 

Зразки деклю1аційно ї ~аналізи (з оформленням) 
віршів і байок. 

ЛЕСЯ УКРАІНКА 

КОЛИСКОВА 

Місац• аснесен•кий 

Промін• тнхесен•кий 

Кинув на вас. 

Спи ж ти, маnесен•кий, t 
Пізній 6о •ас. 5 

Л106о ти спатимеш, } 
Поки не знатимеш, 

Що то пе•аn•; 

Хутко прийматимеш } 
Лихо та жаn• ... 

Таж ка rо,Rинон•ка І 

Гірка хвнnннон•ка! } 
Лихо не спит• ... 

Лщ ::::.•:•::~озн пнт•. } 
Сором хиnитиса, 

Долі корнтиса І 

Час твій прий,Rе 

З ,RoneJO 6нтнса -
Сон пропа,Rе. 

Місац• аснесен•кнй 

Проміи• тнхесен•кнй 

Кинув ва кас ... 
Спи ж тн, каnесен•кнй, 

Поки с •асІ 

} 
} 
} 
} 

Andante 
р 

ritenuto 

Бринить нотки суму 

Голос мужніє, 

набуває твердасти. 

Дющіи чітка 

Лк і І кулл. 

ritenuto 

Після читання вірша й літературної його аналізи 
учитель переходить до аналізи деклямаційної, що 
тісно пов'язується з ідейним змістом і художньою 
формою твору. 

З'ясовуються перш за все характерні ознаки 
колискових пісень, віршів: лагідність, ніжність, лас
кавість, теплота. Ці риси зумовлені змістом твору : 
ніжним ставленням матері до дитини. 
Зважаючи на зміст, характер вірша, встановлює

мо, що читати його належить співуче (наспівною 
методою) : у по вільному темпі, розтягаючи вимо
ву голосних, особливо наголошених, м'яко вимов
ляючи слова, зокрема епітети з пестлиними суфік
самн - "яснесенький", "тихесенький", "малесень
кий". 

Сила голосу в читанні - mp і р. 
Тембр читання вірша срібний з вjnхипен.нян -у 

3 строфі до оксамитового. 
У 4 строфі голос мужніє, набуває твердости, 

звучання посилюється, дикція стає чіткішою; все 
це відповідає змістові строфи - заклик до бороть
би за нове, світле життя, засудження покори, інер- · 
тности, байдужостн. 

Після деклямаційної аналізи вірша доцільно по
дати його в музичному оформленні (музика Я. Сте
пового) - проспівати його перед клясою і вказати . 
на відповідність музичних засобів засобам літератур- · 
ним і деклямаційним. Музика посилює емоційний 
вплив. 

Готуючи вірш до вивчення напам'ять, звертаємо 
увагу, отже, на такі моменти виразного читання: 
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АеклямаціАна метода, тембр, сила го.аосу, м'яка й 
тверда вимова приголосних, інтонаційне забарв
лення слів, темп. 
Вірш П. Г. Тичини "Наша слава". Ідейний зміст 

цієї поезії найкраще можна донести до слухача, 
обравши для деклямування його ораторську декля
маціАну методу: виконавець промовляє перед ав
диторіею, як оратор. Тембр читання (золотий) до
поможе ~иявити, передати почуття радости, захоп

лення, шднесення. Читати слід голосно, особливо 
речення окличні, яких тут дуже багато. Звернути 
увагу на правильне додержання інтонації в ок

личних реченнях, зокрема на різке піднесення го
лосу в наголошених словах, помітивши його стрі
лочкою. 

Слова, що повторяються ("сонце! сонце!". і ін.), 

чит~ти не однаковою силою голосу: перше трохи 

тихІше, друге - голосніше (підкреслюємо відпо
відно одною А двома лініями). Читати вірш треба 
в теситурі високій (на високому регістрі), чіткою 
і підкресленою дикцією. 

Т. Г. Шевченко "І золотої А дорогої". Роздума
ми про тяжку долю убогого селянського хлопчика
сироти за часів кріпацтва й глибоким співчуттям 
до знедоленої дитини пройнятий цей абтобіогра
фічний вірш великого поета. Щоб передати харак
тер. поезії, обираємо оксамитовий тембр читання: 
лагщно вимовляемо слова (м'яка дикція), підкрес
лено щодо сили голосу й інтонаційного забарвлен
ня читаємо характерні для поезії епітети А тавто
логічні вислови: а одно-однісіньке" (підкреслення 

самотности, бездоглядности хлопчика), "волі, свя

тої воленьки". 

Звертаємо увагу на численні заноси у вірші і 
правильне виконання пауз, мелодії голосу на них. 

Вели!'у .ро~ю відіграє тут психологічна пауза в 
реченнІ: ... 1 колись, щоб він не плакав не жу
ривсь, щоб він де-небудь прихиливсь, т~ І І І од
дадуть у москалі". 
Темп читання повільний. 
Звертаємо увагу на міміку, яка б відповідала 

зміс~ові поезії. Використовуємо ілюстрацію до цьо
го вІрша - малюнок художника Ужакевича. (Uей 
малюнок був друкований у "Нових Днях" і в "Со
няшнику". Ред.). Малюнок посилює врзження від 
вірша А відповідно настроює читця. 
Т. Г. ШЕВЧЕНКО 

СОНЦЕ ЗАХОДИТЬ, ГОРИ ЧОРНІЮТЬ 

Соце 3аходвт•, rорв •орвЬот•, 

'llt:awe••• тнхае, ІІОJІе н1м1с, 
РцЬот• ~о одnо-;;;;;у;ь. 
А •11 давmос:. І серцем пику 
І _!•••вй сцо•о• ва Ук~; 
Jlaay s, пвау, думу rадВJО, 

І аі&в серце одnочнm:-
'ІораІе nопе, і rair, і rорн, 

На свн';";;&о ;~~ps. 
Оі ;;;.-;оре І - і спьоз;-;;;уть. 

__,/ 
'Ін тн 3lirІDJІa ••• і на Украіні? 

--.;> 
1Іа о•І аарі те6е шуаВJОть 
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Присудин в примому 

поридRові наголошені 

Психологічна пауза 

Жвавіше 

Повільніше, 

затихаючи 

Під наголосом 

однорідні підмети 

в непримому 

поридиові 

___, 
На не6і еннім? 1Ін 3а6увВJОть? ІІІ Довга пау:sа 

Копи за6ули, 6одаіr заснупн, 

Про мо10 допеиьау І І що& і не •уnн. fІсихолоrічна пауза 

Важкі умови життя поета на ззс.'Іанні виклика
ють у нього гнітючий настрій і одночасно згадки 
про рідний край, який він безмежно любить. Чудо
вий, лагідний пейзаж літнього вечора, яким nочи
нає поет поезію і який треба прочитати лагідно, 
ніжно, світло, співуче (рядки широкі), себто н 
срібному тембрі, за принциnо~І контрасту nоси
люють тугу поета за рідним краєм, відчуття відір
ваности від нього, що висловлені в другій nо.rюнині 
вірша (від слів "Ой зоре, зоре!"). 
Uю останню частину треба читати п бархатночу 

тембрі. 
Після довгої паузи (після риторичних nитань, 

виголошеним болем), іде читання повільне, nocтv-
noвe затихання, що відбиває настріА поета. · 

І. Л. ФРАНКО 

КАМЕНІІРІ 

11 6ачив дивний сон. Немов nередо мно10 

:Везміриа,~та і дива nІІОІЦRва, 
І s, nрикований панцем запЬкнм, сто10 

Під внсоченно10 rранітно10 скаnо10, 

А дапі І І тне~r~і таких самих, ·~ s. 

У ко.-иоrо чопо І миттs і JКапь nорИJІн, 

І в оці аоJКноrо r--;;;;;-~н ---;;р:-
1 ру;;; 8 RORIROrO ІІанці, МОВ rадь, 068RJIR, 

І nneчi RORIROrO ДОДОІІу· С& СХНІІНІІН, 

~~ ~. всіх один страшннй sаніісь тsrap. 

І в ко.-ноrо в руках тs.-аий 3аnізнніІ ІІОJІО'І', 

І ronoc снпьннй нам зrорн, sк rрім, rрнІІИ'І'Ь: 

"~е с10 скапу І Нехай ні~ ні ХОІІОJІ 
Не сnинить в~сіть і тр~раrу, й ronoд, 
Во вам nризначено скапу ОЦІО роз6и'І'ь". 

І всі ми, •• одни, nідR&JІи вrору руки, ПрисRорюючи 

і7нс;ч мо~ о камінь7аrv;;;,-- :1 nосилюючи 
1-; тнсsчні 6окн І розnрискапнс:. штуки Повіпьніwе, 

Та відривки скапи: ми 3 сиnо10 розnуки видіпити слово 

Раз no раз rрнмапи о кам'sие чопо. "rрн:мали" 

Мов водоnаду рев, мов 6нтвн rya вривавніІ, Алітераціа 

Так наші мопотн rрнміпи ра;-у раз: на р 
~д• за n'sдe10 І ми мІсц• здобувапн, 
Хо• не одноrо там ка;r.;;;;н ті скапи, 
Ми дапі іішпн, ніщо не сnнн10вапо нас. 

У перших двох куnлетах вірша Франко нама
лював лохмуру картину, що символізує невимовно 
тяжкі умови життя робітничої кляси в капіталістич
ному суспільстві. Щоб нідтнорити цю картину в 
читанні, треба вдатися до мідного тембру: читати 
на низькому регістрі, надати інтонації похмурого 
забарвлення - читати nриглушеним голосом, важ
ко, nовільно, монотоном, крі~І таких слів, які тре
ба підкреслити nосиленим логічним наголосо .. : 
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"дивний сон" (незвичайний сон!), "височенною 

гранітною скадою" {дуже високою). У наступних 
строфах висловлено заклик до революційної бо
ротьби проти світу експлуатації й незламну віру 
поета в перемогу трудящих, тому й звучання вір
ша повинно змінитись: тут перейдемо до тембру 
стального. Могутній го.пос, що лунає згори ("Лу
пайте сю скалу ... ") передаємо не криком, а тихо, 
але з великою експресією, зібраним голосом, опер
тим на дихання, щоб справді складось враження, 

що це лунає могутній го.r~ос, аде десь здалека. Та
ке читання далеко більше імпонуватюtе, ніж крик. 

Т. Г. Шевченко "Мені однаково". За змістом 
вірш поділяється на дві частини. У І частині автор 
підкреслює цілковиту байдужість до в.1асної долі. 
Читати, отже, на .. 1ежить ці рядки повільно, з су
мом, байдужністю, з м'якою дикцією, близько до 
монотону, виділити лише слово "однаковісінько", 
що особливо яскраво підкреслює самозреченість 
поета. 

У вислові "На нашій --- не своїй зешІі" вимоn
ляємо з гіркою іронією "не своїй". 

Читання другої половини різко змінюється: те:\ш 
пожвавлюється, сила годосу зростає (крещендо). 
Останній рядок ("Ох, не однаково мені") читаємо 
зворушливо, бо це - крик наболілого серця, ви
слів невимовної любови поета до рідного краю. 
З а г а л ь н е з а у в а ж е н н я до читання вір

шованих творів. У деяких читців помітна тенденція 
при читанні віршованих творів "опрозовувати вір
ші", ламати ритм, нехтувати музику вірша на до
году логічній виразності. У свій час (двадцяті ро
ки) у читанках навіть друкували вірші, як прозу, 
- в рядок. Таку тенденцію слід категорично від
кинути. Віршова мова відрізняється від прозової, 
і ці її специфічні особливості треба не приховува
ти, а відбити при читанні: підкрес.1ювати рипІ, ро
бити паузи в кінці віршованих рядків, де й не:\ІЗ 
н!яких розділових знаків ( :\tузичні паузи), цезури, 
чІтко виявляти ритм, особливо тоді, ко.1и на слово 
падає логічний наголос, а треба відзначити, що в 
багатьох випадках під рюtу ставляться слова, які 
несуть змістове навантаження. Між строфами тре
ба робити значні паузи, тривалість яких залежить 
від змісту строф. Звичайно, не :\южна припускати 
і надмірного "рубання", скандуnання віршів. 
Уже було сказано, що виразно можуть бути про

читані ті твори, які читець цілком усвідmІИв і пе
режив. На жаль, досить часто твори, особливо вір
шовані, ліричні, читаються не лише в школі, а й 
працівниками мистецтва (з естради, раді тІ) не так, 
як треба. Основна хиба в читанні - зайва афекта
ція, штучний патос. Не відчувається щирости, г.lи
бини в тактtу читанні, йому властиві фор:\tалізм, 
штамп. 

Особливо чуйно треба ставитись до читання тво
рів ліричних, намагаючись прони~<нути в почуття 
творця, гдибоко усвідо:мити зміст твору, підтекст. 
Б а й ка. Віршована (ритмічна) побудова байки 

с~ецифічна: у ній не~tає точного розміру, рівної 
ю.пькости стоп у рядках, строфічної будови. Uя 
структура байки виявлsє тенденцію відбити гнvч-
кість і жвавість побутової розмовної мови. · 
Читання байок nривчає до живої мови і побуто

вих фразеологізмів, до вільнішої розстановки пауз, 

ll О В І Д ІІІ, КВІТЕНЬ, 1959 

жвавого перегуку голосів у діялозі, широкого вжи
вання литальних і ою1ичних інтонацій. 

Виконувати байку треба у формі розповіді, умі
ло в~кори~!.овувати паузи, але все ж і nри цьому 
зберІгати 11 метричну побудову. 
Ддя прикладу наводимо аналізу однієї з байок Л. 

І. Гдібова "Щука". 
Говірна деклямаційна метода найбільш відповідає 

змістові і характерним особливостям байки, від
т~орює розмовну побутову :мову. Теситура середня, 
д~япазон ширший, ніж при читанні ліричних тво
рш .. Вдада мовна. характеристика персонажів бай
ки вщтворюється Інтонуванням. Репліка Лисиці "до
звольте і мені, панове, річ держать" промовляється 
Улесливо, вкрадливо:. тихим голосом, відкритим зву

ко~t, з єхидною усмІшкою на устах. І далі: "Роз

бійницю таку не так судить годиться ..• " - удавано 
суворим тоном, у підтексті якого читач відчуває 
захист хижої Щуки, кругову поруку. 

. ~r,остакуват~ судді охоче загукали: "Розумна 
рІч. Ця репюка читається низьким грубим голо
~ом,. з простодушністю, яка межує з дурністю. З 
tроюєю читаємо те місце байки де автор називає 

" ' ск.1ад суду: На той раз суддями були: якіісь два 
Ос.1и, одна нікчемна Шкапа та два стареньких Ца
па, - усе народ, як бачите, такий добрячий та 

~л~~ий ... n Акцентуємо епітет~ "дОбJ?ЯЧИй"' "пло
хии . Тає .. мничо, по секрету, юби сусІдові на вухо, 
читаємо А чутка у гаю була така" і далі до слів 
"Чи справді так б:уло ... " Ветавне речення, взяте в 
дужки (Хто воропв не мав), читаємо ніби між ін
шим, ?бниженим голом і швидше. Видержуємо пси
х?.,огtчно паузу в реченні: І щуку - І І кинули у 
рtчку. 

Викладаючи, хоч і дуже не повно основні най-
• • u ' ' 

важливІшІ ПJ!ИИОl\ІИ й поняття виразного читання, 
застосовуваНІ нами в середніх школах міста Пол

тави, ми певні, що піднесення культури читання 
(виразного читання) сприятиме звичайно і під
несенню культури мови і культури учнів взагалі. 
Тому _вважаємо цю роботу неодмінною для загаль
ноосВІтн~о ї школи. Безперечно її слід у ширшому 
:\ІасштабІ й г~ибше вести в педагогічних училищах 
та на .1\ювно-ш~ературних факультетах педінститутів 
та уншерситетш. 

("У краї нська мова в школі", 
ч. б, листопад-грудень, 1958, Киів) 

Приймається передплата на дитячий місячний 
журнал 

соняшник 

Журнал має 20 сторінок друку, багато ілюстраuій 
друкується на гарному папері, кольоровий друк. ' 

Передплата на рік: 

Канада - 3.00 дол., США - 3,50 дол., 
Австралія й Англія - 20 шіл. 

Uіна окремого числа - ЗО центів, в Англії й Австра
лії- 2 шіл. 

Замов.~1ення і все листування слати на адресу 
11 
Нових Днів". 
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Вадим СВАРОГ 

ДОРОГИ, ЩО НЕ ВЕДУТЬ НІКУ ДИ 
Хоч українська еміrрантська література творить

ся буквально в самому центрі західного світу, про
те на недавньому з'їзді наших письменників у Нью
йорку, скликаному групою "Слово", яскраво бра
кувало доповіді про нинішню ситуацію в західній 
літературі. Чи може бути красномовніший доказ 
нашої провінційности? 
Щоправда, мюнхенська "Українська літератур

на газета" західним письменством цікавиться і на
віть вельми. Але ті читачі, які схотіли б скласти 
собі більш-менш об'єктивне й вичерпне уявлення 

- про новочасну західню літературу, читаючи "Укра
їнську літературну газету"' були б дуже розча
ровані - насамперед тому, що наших провінціялів 
з "УЛГ" у цій літературі цікавить сугубо "модер
не", тобто наймодніше, найкрикливіше, найпретен
сійніше, а значить і найдешевше. 
У жовтні минулого року в "УЛГ" був уміщений 

дуже цікавий лист із Парижу, автор якого харак
теризує наймоднішу нині течію у французькій лі
тературі: 

"Молоді французькі письменники просуваються 
вперед від тієї точки, на якіА зупинився сюрреалізм. 
Вони стараються пробитись до тих глибоких основ 
.1юдського буття, які знаходяться позад психології, 
позад того, що Фройд назвав "несвідомим буттям" 
-- туди, звідки психологія виходить, де вона ко-
. рениться". 

Світ уже багато разів чув обіцянки молодих ди
~1етантів із кіл самохвальної богеми проникнути в 

· потайбічний світ та відкрити якісь езотеричні та
є~шиці. Вся біда в тому, що для таких досліджень 
у цих молодиків немає ні життєвого росвіду, ні фа
хової освіти. Найгіршим компасом для мандрівок 
у потоА:бічниА світ є роздуте Ero. Але довідаймось 
більше про нову моду: 

"На грані між сюрреалізмо.м і цією новою шко
.1ою, яка ще не має назв", стоїть Андре П'єр де 
Мандіярr, автор віршів у віршах і прозі, при чому 
останні часто згромаджуються в нього в "роман" -
в ряд властиво мало чим пов' язаних між собою 
майстерних описів його фантастичних видив, часто 
ц:овних своєрідного настрою". 
Як бачимо, нічого засадниче нового в цьому 

-~"еуперсюрреалізмі" немає. Ue та ж сама, що не від 
.. учора почалася, втеча від реального світу в примар
:··ний світ фантастиЧних видив, викликаних або ши-
зофренією, або якимись наркотиками. Але читай
мо далі: 

"РоманістJ<а Н. Саррот у своїй книзі "Портрет 
невідомого" описує складні взаємини між батьком 
і дочкою, в яких нахил до кровосуміші відограє 
чималу, хоч і невиразну ролю. Саррот показує об
лудну ~внішність поведінки людей і їх слів, го
ловним результат()м. яких - якщо не свідомою 

_ метою - ·є маскувати справжню людську суть -
-якусЬ безлику духову протоплазму, хаотичну су
~Ііщ не5Jсних, аде вЛадних потягів та спонук, JІютих 
віЛUJtоІІхуваі{Ь, несвідомих · іІоривань, Які· ПереЛліта
ються між собою в якісь дикі, шалено-беЗформні 
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клубки, що безцільно й безвихідно кидаються LІ 
незнаному напрямі, мов сліпі зародки підводних 
гадів". 

"У творі Саррот немає ніякої чіткости в зобра
женні окремих осіб, які майже зливаються в загаль
ній масі... Можна розрізнити лише дві дійові осо
би: зовнішню істоту, істоту поверхні, яка лицемірно 
говорить загальниками, і багатообличне та багато
лапе чудовище, яке під нею копошиться ... 

... У романі С. Беккета - безперервний "внут
рішній монолог", позбавлений фабули та логічно
го зв'язку ... схвильований вилив якогось "я", май
же печленоподільний зойк його, що борсається, 
заплутане в протиріччях, що шукає виходу, але 
не знаходить його, що лише туманно усвідомлює, 
в чому річ і в чшrу полягає перешкода. Часами це 
"я" доходить до межі цинічно-холодного, якогось 
павуко вого, липкого розпачу, але часами його ви

ливи сповнені свіжим відчуттям могутньої і по
хмурої природи". 
Яким же шляхом дійшла французька література 

до цієї шизофренії, до цих фантастичних кошмарів, 
які перевершують навіть ті кошмари, що навіду
nали Кафку? 

Еволюційні процеси в літературі надзвичайно 
складні. Ті рухи, що, здавалося б, давно вже вмер
ли, часто відроджуються, пристосовуючись до но
Іюї доби. Вплив певного літературного руху може 
знову стати відчутний через кілька сторіч. Так, ме
діовалізм, тенденції середньовічної літератури, 
включаючи й її містицизм, занедбані з часів ре
несансу, оживають, щоб надихнути романтиків по
чатку 19-го сторіччя. 
Щоб зрозуміти тло новочасної західньої J1іте

ратури, треба пригадати насамперед спадщину, за
JІишену нови~І часам літературою мину.пого, пере
дусім, минулого сторіччя. 

** * 
Обмежені розміри журнальної статті не дозво

JІяють мені більш-менш докладно торкнутися таких, 
напевно, досить відомих читачам літературних шкіл 
попереднього сторіччя, як романтизм - з такюш 
його особливо характерними представниками, як 
Тік, Новаліс, Колрідж, Кітс та інші; реалізм, що 
пишався творами Стендаля, Фльобера, . Бальзака, 
Діккенса, Достоєвського, Турrенєва, Толстого і т. 
д.; натуралізм, представлений Золя, Гольцем, До
де, Мопассаном тощо. Ui школи в тій чи іншій 
мірі репрезентовані і в сучасній літературі. Але 
придивімося трохи ближче до тих течій, які були 
найбезпосереднішими попередниками того, що ми 
нині називаємо розпливистим терміном "модернізм". 

Химерні оповідання німця Е. Т. Гофмана й· аме
риканця Е. А. По посіяли . те зерно, з якого почав 
рости особливий різновид романтизму ~ · надзви
чайно щтучний, хворобливо інтросnективний. і ''пер
вертний", збочений.. Uя течія зrодо~r одержа.1а 
·Jіазв-у "деІ:<аданс~, тобто ''занепад~ .. Вона.~обіА~Іає 
кілька підтечій, ·тенденції і тематика. яких дуже· ·схо-
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жі та характеризуються тим, що пов'язують ко
хання й смерть, утіху й біль та виявляють нездо
ровий інтерес до примар, трупів, тортур тощо. 
У сі ці тенденції існували ще в так зв; rотично

му романі 18-го стор.; в 19-му сторіччі в центрі 
цього руху були твори француза Ш. Бодлера, який, 
сам зазнавши впливу По, впливав потім на всю 
французьку поезію аж до кінця сторіччя. 
Подібними щодо тону, але ще більш невротич

ними були п'єси й романи шведа А. Стріндберrа. 
його дивовижно хаотичні драми справили великий 
вnлив на експресіоністичну школу на початку на
шого сторіччя. Значними пастаттями в декадентсь
кій літературі були також "войовничі естети" 
французький романіст К. Гюісманс і англійський 
белетрист та драматург О. Вайлд. 

Інша літературна течія минулого сторіччя, ба
гатьма аспектами пов'язана з декадансом - це 
символізм. Вихідною точкою цієї школи було від
кинення реалістичної літератури, нібито породже
ної "буржуазно-капіталістичним матеріялізмом". 
"Передчуття" цієї школи можна знайти ще в творах 
англійських "прерафаелітів", у французькій школі 
"парнасців" - естетичного бунту, на чолі якого 
були Лекант де Ліль, С. Малярме, Х. М. Ередія, П. 
Берлен та інші. 

Символісти прагнуть усунути з поезії оповідь, 
експозицію, дидактику. На світогляд символістів 
основний вплив зробили погляди неоплатоніків, 
неокантіянців, Шопенгауера та Ніцше. 

Особливо глибоким був вплив песимістичної фі
лософії Шопенгауера, яка проголосила перевагу 
інтуїції над свідомістю. Естетичні погляди Ніцше 
являють собою поглиблення естетичної теорії Шо
пенгауера й базуються на інтуїтивізмі та ірраціона
лізмі. 
Оголошуючи єдиним критерієм пізнання внутріш

ній душевний досвід та містичні прозріння й ірра
ціональні відчуття, символісти висувають, як свій 
ху дожній метод, "надхненний здогад". Для симво
лістичної nоезії характерна затемненість поетич
ної А-юви. Способом вислову абстрактної або міс
тичної ідеї, "таємної сутности", має бути символ 
- як натяк, за допомогою якого свідомість чита
ча має проникнути в царини невимовної ідеї, що 
хвилювала поета. 

Основний принцип символістичної поетики 
папісемантичність поетичного слова, багатозначність 
розумінь. Слово відривається від конкретного, від
чутного й перетворюється на умовний знак, аб
страrований гієрогліф, що означає якусь містичну 
суть. Метафора, яка руйнує предметне й логічне 
значення слова, нібито дозволяє втілювати в по
езії ірреальні й метафізичні теми. 
У поезії символізму є значні елементи декадансу: 

культ форми заради неї самої, одержимість чуттє
вими й еротичними від чуттями, "естетика потвор
ности", апологія смерти, екзотизм. Під значним 
впливом французьких символістів був ряд найви
датніших поетів нашого сторіччя - Т. С. Еліот, 
Р. М. Рільке й інші. 

Психоанапіст. З. Фройд своїм ученням про важ
. ливїсть підсвідомого для формувания людських мо
·. тивів та.= .. про·: .·ролю. ~--реnресованого-· сексуального 
елементу в· людській діяльності nромостив ·дорогу 
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для ще одвертішого трактування еротичних тем у 
літературі. Невдовзі сексуалізм став літературною 
модою. 

Криза західньої культури, крах багатообіцяючих 
ідей, економічні недуги, жахи першої світової вій
ни, сталінщини, гітлерівщипи й другої світової 
війни та жалюгідний стан світу привели одних ав
торів до цинізму, до зневіри в людині й зневаги до 
неї та до всіх альтруїстичних ідей, інших - до 
бажання геть утекти від реального світу, третіх 
- до своєрідного прометеанства, шукань виходу 
з тих недуг і парадоксів, у яких заплуталося люд
ство. Але багато молодших авторів пишаються своїм 
цинізмом і релятивізмом. 
Перша половина цього сторіччя була в західній 

літературі добою особливо інтенсивного експери
ментування - подеколи цікавого, навіть захоплю
ючого, щось обіцяючого, але й часто безглуздого, 
навіть шкідливого. У ці часи серйозні письменники 
намагалися дослідити межі мови, форми, психології, 
вартостей; старалися заглянути в темні закутини 
людської душі, в соціяльні й політичні сфери. 
Основною рисою цих літературних експеримен

тів є намагання знайти "універсалії" людської на
тури та естетичні реакції, однакові для всіх лю
дей. Шукаючи й зображуючи "базове" в людях, 
письменники беруть свій матеріял із часто непере
травлених як слід Фройдіянських тез, з екзистенці
яльних переживань, з поступяту про вроджену nо

рочність людської природи, з фактів нудної і еrо
їстичноі мілкости людей та з почуття марности 
ЛЮДСЬКОГО існуваННЯ. 

Кожному, бодай поверхово знайомому з західньою 
літературою, читачеві впадає увічі надзвичайна різ
номанітність її в нашу добу. Власне, немає жодної 
школи чи тенденції, про які можна сказати, що 
вона типова для цієї літератури. В історії захід
нього письменства ще ніколи не було такої кіль
кости різних рухів, течій, шкіл і груп. Ця різнома
нітність тенденцій є, безперечно, лише аспектом 
дуже великої розмаітости в соціяльному розвитку. 
Двадцяте сторіччя, не маючи панівної соціяльної 
філософії, не може сподіватися й одностайности в 
літературних ідеях. 

Треба зокрема відзначити, що досить гучна мен
шість авторів нашого сторіччя виявляє виразні тен
денції обскурантизму й езотеризму. Література 
мабуть, ніколи не була головним об'єктом інтересу 
широких мас населення, але й ніколи досі література 
не писалася ще для такого малого кругу "знавців", 
як нині. П'єси В. Гюrо чи Шекспіра, напевно, ди
вився значно більший відсоток людности, ніж та 
публіка, що нині читає твори Еліота чи Джойса. 
У цій статті я не претендую на скільки-небудь 

усестороннє охоплення такої широчезної теми, як 

західня література двадцятого сторіччя. Я можу 
лише побіжно торкнутися найголовніших течій і 
то тільки в дуже загальній формі, згадати лише 
найвідоміших письменників та іх найвиразніші 
тенденції. 

Основним завданням цієї статті є висвітлити на
самперед неrативні явища в сучасній літературі -
в популярному викладі для читачів, не дуже "підко
ванихD у літераtурознавстві. Ue значИть~ щ·о я 
дозволю собі висловити й сво і оцінки тих чи тих 
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:1ітературних фактів, наніть рискуючи подекшш 
повторяти ся. 

У сучасній .1ітературі Заходу да.аеко не все не
гативне. Навпаки, вона дала й багато літературних 
творів, нартість яких непршшна.1ьна. На жаль, у 
цій статті я 1\ЮЖУ .1ише побіжно згадати про деякі 
Іюзитшші .1ітературні факти, відкладаючи деталь
ніший розгляд їх на пізніший час. 

** * 
Тенденція до зневажання людини, яка в оснонно-

:'ІІУ характеризує новочасну літературу, розвива
ючись іздавна на багатьох і різноманітних стежках 
думки та виразу, дійшла свого апогею в творах 
таких, наприклад, авторів, як Луіджі ПірандеJlло, 
Вільям Фолкнер, Джеймс Джонс, називаючи .1ише 

небагатьох. 
Піранделло, досліджуючи психо;югічні пережи

вання своїх персонажів, із жорстоким гуморш1 по
казує, як безнадійно відірвані від реальности їхні 
:'ІІілкі думки та е~юції. Не можучи справитися з 
реальністю, вони не можуть бути й щирюш та чес
ними. Вони животіють у примарно:'ІІУ світі дріб'яз
кових ілюзій, з яких не ~южуть та, власне, й не хо
чуть виплутатись. 

Згідно з модною "новою психологією", людська 
поведінка характеризується брехливістю. Росій
ський філософ, дуже близький до екзистенціялізму, 
Бердяєв говорить, що "брехня nідограє в людсь
кому житті величезну ролю. Сучасний світ потопає 
у фальші... Люди живуть у страху; брехня є їх 
оборонни:'Іt ~Іеханіюю~t і структура їх свідо:'Іюсти 
деформована фактором брехні". 

Нещирість, забріханість людей свого часу зма
.1ьовує й драматург Юджін О'Ніл, чиї твори, напр., 
"Дивна інтерлюдія", "Сум личить Елект рі" та інші 
являють собою потужну драматизацію психологіч
ного конфлікту між ницістю й мілкістю поверхово
традиційного та потворністю внутрішньо реального. 
А. Ж ід у своє~•У творі "Фа.1ьшившюнетники" гово
рить: "У світі, де всі живуть об~rано:'ІІ, найбі.1ьший 
шахрай - це найбільша людина". 
Ще раніше гостро атакував лице~Іірну ~rіщан

ську мораль Ібсен. У його дра:'Іrах вона часто наби
рає форми здобного переслідування талановитих 
індивідів. "Стовпи суспі.1ьства" - ае са.мозакоха
ні й духово мілкі лице~Ііри, ~•аєток яких по бу до
в ани й працею інших. Але одночасно Ібсен твердить, 
що й ідеали соціяльних рефор~rаторін такі ж фаль
шиві, як і мора:Іь буржуазії. 
Письменники скаржаться, що в суспільстві, яко~•У 

бракує духових вартостей, не~юж.1иво творити 
добру літературу. Їх критика .пюдей стає щоразу 
гостріша. 

Вільям Фолкнер, виводячи в своїх творах пороч
ні й дегенеративні характери загниваючого ари
стократичного середовища на півдні США, показу
ючи його економічну руїну та мора.lьну дезінте
грацію, підкреслює універсальну порочність усіх 
.1юдей взагалі. 

Подібно до Гемінгвея, Фопкнер дуже по.1юб .. 1яє 
"аналізувати" еротичні пристрасті та жорстокості 
і шукати зв'язку :'ІІіж нюш. Якщо в Ге:чінгвея інте
рес до брутальности має якийсь ніби хлоnчачий 
характер, то у Фолкнера він -- з викрутом і ~•е-
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JІанхо:Іією, як у Бод:Іера чи По. Фо.1кнероnі персо
нажі дуже рідко мають нормальні мотиви. Один, 
наприклад, кохає сnою сестру, другий - імпотент
ний садист, ще інший "романтизує" над короnою 
і т. п. 

Ерекін Ко.1две.1 творить порнографію заради 
порнографії. йшrу подобається nражати читачш, 
показуючи їм персонажі, позбавлені будь-якої люд
ської присто.йности. його .1ітературна техніка ве.1ь
ми проста. Він збирає гурт дегенероnаних сільських 
жителів і приписує Ї~І цілу серію потворних анор
~Іальностей, nід яких читачам стає !\ІОторошно, при 
чш1у розповідає все це байдуже, без найменшого 
почуття. 

Другою .ТJінією ~шс.1ення песюtістіu є визнання 
аїлконитої :'~Іарности людських зуси.1ь. У тоорах
снах невротика Ф. Кафки, людини, навіженої пси
хозо:'ІІ страху, світ - це безплідна пустеJІя, де на
uіть ніде сховатися і де !\ІЗ.:lенькій людині звідусіль 
загрожують те~ІНі й незрозумілі сили. 

Персонажі Кафки це .1юди, обтяжені почуттям 
якоїсь провини, яка не :'ІІЗЄ нічого спільного з мо
ра .. lьнюt чи теологічюш розумінням гріха. Людина 
винна вже тюt, що вона народилася на світ. Вона 
бачить себе в пазурях сил, над якими не має жод
ного контро.1ю і :'ІІусить бути покарана за вчинки, 
які вчинила підо вп.lИUО:'ІІ цих сил. 

Кош:\Іа рні шукання тодини за втраченою безпе
І<Ою приречені на невдачу, при чому люди навіть 
не розуміють причин сuого лиха. Без уніnерсаль
них принципів, без мора.1ьних законів та почуття 
напряму людина 20-го сторіччя трагічно заблука.ТJа 
в замішанні соціяльних джунглів нашого часу. 
у творі r еоргіу "Двадцять п'ята година" його 

персонаж під час другої світової війни, захnачений 
масовою :'Іtашинерією війни, безпорадно кидається 
від одного тодського безг .. 1уздя до другого. Після 
війни він знаходить якусь видимість свободи, за
губившись у без .. 1икій :'ІІасі анонімів. 

Подібні ж ситуації бо .. 1ючої марности історичних 
подій знаходимо в творі Н. Мейлера "Голі і мертві", 
в творі Ірвінга Шоnа "Мо.1оді леви" тощо. 

** :;: 

Інша тенденція в модерюи дітературі походить 
від інтроспективного інтересу в психо.тюгічншtу 
досвіді, в струмі снідо~юсти індивіда. 

Багато авторів ще минулого сторіччя почало 
су:\ІНіоатися u істотній дійсності "реальности" -
як її розуміють реалісти й натуралісти. Для цих 
пись:'~Іенникіо "реальністю" є не зовнішня подія в 
житті персонажу, а внутрішній ментальний nроцес, 
який розnивається під час реагування на цю подію. 
Серед засобів, винайдених письменника~ш для 

зображення цього внутрішнього життя є: імпресіо
нізм, "стр у~• свідо:\юсти ", внутрішній монолог. Ui 
засоби стали особ .. 1иво популярні незабаро~І піс.1я 
першої світової війни. Різні автори користуються 
нюш дещо по-різному, але в основному всі вони 
nиходять із таких передумов: 

1) справжнє існування індивіда полягає в його 
.ментальних -процесах, а не у зовнішніх подіях жит
тя; 2) :'Іtента .. 1ьне життя звичайної особи - не· 
зв'язне, · ро:3членоване, скорше інтуїтивне й~ асо· 
ціятивне, ніж строго логічне; З) психологічна асо-
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ціиціи, тобто ментальне поєднанни об'єктів, зустрі
нутих у співставленні, є одним із головних проце
сів, які формують наше емоційне ставлення до ре
чей. Так, хусточка коханої дівчини нагадує нам 
саму дівчину, автшюбільний гудок завжди нага
дуватиме пережиту катастрофу і т. д. 
Марсель Пруст - "найтрадиційніший" з усіх ав

торів, які зображують внутрішнє життя своїх пер
сонажів. Він домагається стилістичної шпонченос
ти нескінченним розглядом проблеми з усіх сто
рін. Але Джойс геть відходить від нормальної син
такси й творить не .1ише нову .1ітературну фор
му, але й нову мову. Обидва вони доводять свою 
.1ітературну техніку до логічної крайности і пере
вершити їх, навіть скільки-небудь вдало насліду
вати їх, - неможливо. 

Імпресіоністичні автори, як прави.1о, не мають 
жодного інтересу до соціяльних, політичних та 
етичних проблем. Іх цікавить лише одне - як люд
ський мозок реагує на зовніші подразнення, на
віть найтривіяльніші. 

Пруст, людина снобїстеької вдачі і хворобливий 
іпохондрик, який страждав від задушливих алергій 
та жив майже самими ліками й стимулянтами, нама
гався в масивній серії творів "У пошуках загублено
го часу" відтворити переживання свого минулого 
та переобразити їх у нові естетичні переживання 
u теперішньому часі. Користуючись реаліями ми
нулого, він творив новий світ уяви, у який нама
гався втекти від сучасного. 
Але світ Пруста для нас несюшатичний. Це світ 

паразитичного середовища, яке жиJю лише дJІЯ за

доволення своїх порочних нахилів. У своїх рома
нах Пруст цікавиться різними видами декадансу ще 
більше, ніж інші автори, трактуючи виродження й 
смерть, го:\юсексуадізм в обох статях, садистичну 
жорстокість та багато інших психічних недуг, вклю
чаючи й Едіпів кшшлекс. 
Мовостиль Пруста надзвичайно тяжкий - осо

б.:rиво в мові оригіналу. його речення довгі й за
кручені, часто покривають цілу сторінку й більше. 
Він може присвятити двадцять сторінок ана.тJізі по
чуттів, що виникають під час їди тістечка. Гшюв
ні його недоліки - нездібність чи небажання точ
но фор:\rулювати свої мислі та підтрюrувати читаць
кий інтерес від абзаца до абзаца. 

Великий шум зчинив у літературних колах 
Джеймс Джойс своїм твором "Улісс", у якому, де
тально переказуючи "внутрішній монолог" персо
нажів, відтворив двадцять чотири години життя сво
го героя. У цьому фрагменті реа.1ьности він нібито 
хотів дати фраоtент чогось вічного й універсаль
ного, концентрат усього .1юдського досвіду. 
У його літературній техніці панівне місце по

сідає мова. Він любить уживати екзотичні, арха
їчні й чужомовні сдова для ефекту та часто вига
дує свої власні слова, коли не знаходить потріб
них у с.1овнику. Читати Джойсові твори надзви
чайно тяжко; для одного з них існує навіть спе
ціяльний тлумачник. Док.аадніший розгляд творів 
Джойса :\южна зробити .1ише в спеція.1ьній статті. 
Тут зауважу лише, що його герої - дрібні й ду
хово мілкі .1юдці, характерною особаивістю яких 
є · те, wo вони наt:~іт.ь не юtіють мис:1ити і лише 
дрейфують на своє~tу струмі ·свідомости чи віриі-
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Ше ІІЇДСНЇДШІUСТИ, ЦЮІ СаМЮІ унuдібНІUІUЧ11СЬ ІJЗД
Ше до тварин, ніж людей. 
Жан Кокто у Франції скандалізуnав західний світ 

прос.1авненням Ьшульсу й інстинкту та зображен
ня~• різних перверсій і абнормальностей у своїх тво
рах "Самозванець To~ta", "Жах:шві діти", ''Жах
:шві батьки". Кокто "безпорівняний" у своєму не
гупанні .1огіки та пристойности й у зображенні люд
ської поведінки, основаної на інстинктах, здебіль
шого суто тваринних і сексуальних. його порівню
ватt з росіянин о~• Арцибашевим, автором а~юраль
ного "Саніна". 

Французький поет Поль Валері висловив свою 
віру в людський інтелект. Але це інтелект у баш
ті із С•lонової кости, ізольований від повсякденно
го життя та зосереджений на "чистій" інте.'lекту
а.,ьній діяльності. Наче ~юдерний Платон, він сто
ронитьая від "низького" щомнного, світського 
рівня існування й тікає в царину чистого споглядан
ня, в якому розум, працюючи на своїх власних 

мате ріялах, прагне розкрити "незнані на~• закони 
духу". 
Один із найбі:rьших експонентіu "оте чі від розу

му" це Ернст Гемінгвей, портретист породженого 
першою світовою війною "втраченого покоління". 
У романі "Сонце також сходить" він змалював роз
чарування багатьох мододих людей у житті, втра
ту ними віри в прогрес та u людину, їх заперечен
ня моральних нор~І. Ці молоді люди зробили фе
тиш із брутальности, уникали мислити та жили 
виключно на базі тваринних іl\шу льсів. Це поко
.ІJіння жадало оргій без кохання, сп'яніння без ве
селости, музики, яка б не заспокоювала, а бу дора
жила, літератури, переповненої сексом та бруталь
ністю. 
Проте в пізніших творах Гемінгвей уже проявляє 

інтерес до соціяльних проблем свого часу, а в творі 
"Стара дюдина і море" вертається до відчуття уні
верса.ТІьних, навіть духових цінностей, показуючи 
їх на тлі вічного конф.1ікту .1юдини з природою. 

Обурені трагічним без.1аддям сучасного життя 
багато авторів зверну.1ися до релігії. Одні шука
ють у ній порятунку від тієї хо.1одної і •1Юдово
рожої реа.1ьности, яку відкриває сучасна наука. 
Для інших ре.1ігія яв.1яє собою позитивне визнання 
вищої трансцедентальної реальности, яка існує в 
тій царині досвіду, що до неї емпіричній науці не
~rає дороги. До цих пись~tенників належать Жорж 
Бернанос, Гре~r Грін, Еве.1ін Во й інші. 
Найвимовнішюr го.1осо.м ре.ТІігійної теми в за

хідній літературі вважають американсько-англій
ського поета Тшtаса С. Еліота. Сповнений огиди до 
банального й порожнього життя порожніх .1юдей 
на "Пустищі" (так називається його відома поема), 
він шукав краси та містичної пригоди в релігії ан
г.1о-като.тшцизму. 

Але Еліот так і не був певний того, що ~найшов 
духову безпеку. Будучи одночасно людиною ін
те.тtектуа.lьною й г.1ибоко е:\юціональною, він у 
своїй поезії вагається 1\Ііж емоціона.тtізмоl\І та ін
телектуа.lізмоl\І. Е.1іот став учите.ІJем д.1я цілої мо
.1одшої генерації письl\tенників, які напо.1ягають 
на тшtу, що мистецтво мусить бути неза.1ежне від 
соuіяльних та інших життєвих проб.1ем. 

Навіть nобіжний огляд західньої .1ітерnтури, зви-
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чайнu, не може бути скільки-небудь повний без 
згадки про екзистенціялізм, про Сартра й Камюса, 
які _;_ хоч і не на тих самих дорогах - шукають 

сенсу людськоtо буття, яке n безбожному, на їх 
думку, всесвіті не має абсолютно ніякого значен
ня чи мети. Людина - біологічний випадок і мо-
же бути лише тим, що сама зробить із себе. · 
- В Англії різні молоді письменники, яких не зов
сім слушно об'єднують назвою "сердиті молоді 
люди", різко критикують суспільство, яке створили 
не вони. Проте й вони не .завжди лише неrують; 
нерідко в їх творах почувається туга за чесною 
емоцією, індивідуальністю та релігією в наші за
надто матеріялістичні часи. 

** * 
Пропоненти теорії "чистого мистецтва" чи "мис

тецтва для мистецтва", які твердять, що мистецтво 
являє собою абсолютно автономну, навіть ірраціо
нальну сферу людської діяльности, яка начебто 
не має нічого сnільного з проблемами "утилітар
ного" характеру, нині представлені і в нашій лі
тературі. З одним із наших особливо войовничих 
жерців "чистої краси", співцем "клаповухої то
nолі", мені нераз доводилося схрещувати пера. 

Адеnти цієї снобїстеької концепції, вигаданої n 
безповітряному затишку ізольованих від сnравжньо
rо життя кабінетів, заявляють, що мистецтво чуже 
"орtанові мислення" і, оскільки абсолютної істи
ни немає, то. таких критеріїв застосовувати до мис
тецьких творів не можна. Перед лицем незбагнен
ної природи мистецтва мисль, мовляв, безnорадна. 

Зачинателі цього мистецтва - яскраво вираже
ні антиінтелектуалісти. Вони вважають, що люд
ська мисль збанкрутувала, що в гріхах сусnільства 
завинив саме надмірний розвиток інтелекту і що 
треба звільнити емоції від гніту розуму та цензури 
суспільних норм. 
У центрі концепції "чистого мистецтва", культу 

"чистої краси" - фетиши:зація безnосередніх пе
реживань, ірраціональности, особистої оригіналь
ности, "діонісичного екстазу". Адеnти цієї кон
цепції відчувають- мис.ТJь -як nроклЯття. Дл:я -~них 
сліпе життя матерії - це ідеал буття, вільного від 
відnовідальности nеред сусnільним обов'язком, пе
ред людством. У малярстві й скульnтурі найбіль
шими і сnравжніми мистцями для них є дикуни і 
діти. Звідси, наnр., їх негроманія. Печерні малюн
ки первісних людей для них вище мистецтво, ніж 
малярство новіших часів. 
Метою сюрреалізму є виражати nідсвідому чи 

несвідому ментальну діяльність, переказуючи без
ладні образи та незв'язані фантазії. Ефект, Якого 
вони шукають, це ефект сновидіння. Вони вживають 
термін "снодосвід", натякаючи цим на існування 
якоїсь "надреальности", природа якої алогічна й 
Jteз' я сова на. 

Різні форми "втечі від свідомости" народилися 
в надрах мистецької богеми, яка в основній своїй 
1\Іасі завжди склаДалася з ментально неврівнова

. Жених людей, 3 хворобливо інтросnективних невра
сtеніків, байдужих . до -суспільного життЯ, або від
-штовхнутих ним, та об'єднаних лише сnільними -зу
силлями .врятуватися- -від --внутрішньої --порО-ж·неЧі, 

· а дуже ч_асто й від почуттЯ своєї меніlІевартости. 
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-Сноби й дилетанти, позбавлені самодисципліни, 
потребують - за браком соціяльних і морально
етичних інтересів - штучних стимулянтів, "потря
сень" нервової системи. Вдаючись у різні пороки, 
від сексуальних перверсій до наркоманії, вони з 
бігом часу втрачають усяке почуття вартости і їх
ня "творчість" стає самовираженням різних пси
хозів. Те, що в їх мистецтві колись було справді 
сміливим ексnериментуванням, сенсаційним нова
торством, давно вже стало нудним безглуздям. Сло
весними трюками вони маскують брак мислі. 
Найшумливіші "ексnериментатори" сьогодні на

лежать до так званого "біт-дженерейшен". Цю 
назву перекласти трудно. Дехто на основі звукової 
схожости перекладає її як "бите покоління", але 
насnравді її слід перекласти як "блаженне поко
ління". Так, принаймні, розумів цю назву її ав
тор, сnівець цієї безпардонної богеми Джек Ке
руак. 

Письменники, що належать до "бітників", як їх 
глузливо називають в Америці, вживають погано 
перетравлені літературні "алюзії" та жарrон джа

. зоманіяків - щоб оспівувати дикий "неоромантич
ний" світ несзмовитого сексу, наркоманії, бродяж

. иицтва та пошуків "екстазу". 
Жоден із адеnтів "чистого мистецтва" та "інтер

претаторів" ірреального не виправдав свого са
мохвальства та ніяких "потойбічних регіонів" і 
"глибоких основ людського буття" не відкрив. їх 
дослідження ірраціональногQ вилилось у дешеву 
nозу, в бомбаетичне метафізичне базікання. Це й 
не дивно, бо ірраціональне саме тому й ірраціональ-

- не, що дослідити й з'ясувати його не можна. 
У літературній практиці декадентів дослідження 

ірраціонального перетворилося на описування різ
них психічних аберацій, в основному сексуальних 
анормальностей та алогічних імпульсів. І це не ди
вно - бо те ірраціональне, з яким нам доводиться 

· найчастіше зустрічатися в реальному житті - це 
·або психічні хвороби, або вияви тваринної першо
основи людської природи. Все, що в нас є ірраціо

. нального~ походить саме від тваринного в нас. Це 
·те, що Фройд називає терміном "Ід". і що прориваєть
ся назверх, коли з якоїсь причини слабне контроль 
.ТІюдської свідомости. 

Тепер мені хочеться запитати читачів: Чи ви, що 
належите до цивілізації 20-го сторіччя, до доби 
нечуваних технічних відкрить, до доби, що успад
коємила багатовікову спадщину великих мислите
лів минулого, - чи ви згодні з тим, щоб "модер
ністські" цирцеї перетворювали вас на свиней, ба
чили у вас лише "ірраціональне", ігноруючи зу
силля людства звільнитися - наскільки це можли
во - від сліпої влади тваринних імпульсів? 

Тому, що "модерністам" (назва, звичайно, вель
ми умовна, бо ніякими справжніми модерністами 

· вони не є) чуже реальне життя й проблеми реаль
них людей, які живуть у суспільстві і мають не ли
ше тваринне, а й духове жипя, то їм залишається 
·тільки експлуатувати в своїй "творчості" порожні, 
надумані · гіпотези та власні приватні неврози й 

·аберації. Матеріял їх творів - безглузда фантас
. магорія, лсихопатичне, нездqрове,. потворне. Оскіль
.: ки .. їх косноязичне .. "мистецтво" не .. м:ає· .здорових 
- мислей для того, щоб спільнуватнея з людьми, то 
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"модерністам" доводиться з усіх сил реклямуuати 
свою геніяльність у пресі, вихваляючи один одно
го в навмисно плутаних "рецензіях". 

Їх мистецтво можна було б окреслити назвою 
неврастенічного, якби навколо справжніх невра
стеніків не згромадилося багато спекулянтів на мо
ді, породженій часами духової кризи. Вони орга
нізують ринок для своєї стерильної продукції nри 
підтримці недобросовісних псевдокритиків, які за
живають слави на сенсаційному "новаторстоі". 
Для того, щоб надати якоїсь ідюзорної значи

мости "модерністському мистецтву" ці критики, а 
вірніше апологети, виробили для своїх статтей та 
рецензій особливий бундючний жаргон з nшшез
ною фразеологією - розрахований на те, щоб не
посвячена маса читала їх рецензії, нічого в них не
розуміючи, але з nобожним трепетом. 

Звичайно, серед адеnтів декаденства є багато й 
просто модників та модниць, яким ні про які "за
світні регіони" не йдеться. Для них "модернізм" 
~ лише легкодоступний спосіб привсе.11юдно nо
кокетувати сво ї.ми "і рраl(іональними" здібностя
ми; "походити в геніях", бодай на часину; похва
литися тим, що їм нібито вручено ключі до міс
тичних таємниць, до яких простим смертним до

роги немає. 

** :;с 

Базою nенкого мистецтва є людська особистість 
і її намагання зрозуміти світ, у якому вона живе. 
Оскільки особистість знаходить своє завершення 
у певншtу свідомому ставленні до свого оточення, 
тобто в мора.11і, то значить основою всякого сnрав
ді доброго мистецтва є моральна свідомість. Най
кращі твори світової літератури трактують мораль
ні пробле!ІІИ. 

Безnеречно, це- не значить, що мистець nовинен 
бути глибокюr мислителем, чи проникливим кри
тикшr, або зразком доброчесности. А.1е він :'Іrусить 
брати участь у світі мислі і дії, що дозво.1ить ЙО:'ІІУ, 
чи то в його особистому досвіді, чи то в в співчут
ті іншюr людюr, nереживати всю дра:'ІІУ людського 
життя-- не роблячи з неї ні дикої фантасмагорії, 
ні всесвітнього свинства. 

Звичайно, самої лише високої ідейности чи мо
ра.!Jьности ще недосить для того, щоб бути ~шс
тце.м. Для nоезії насамперед потрібна поезія, осо
блива форма синтезу, іскра поетичного генія, без 
якої все інше - лише дрова, що не горять, бо в 
руці немає вогню, щоб їх запалити. А.1е постать 
"чистого мистця", проповідника якоїсь неможли
вої "чистої краси", - це не реальна постать, а 
карикатура. 

Передові сучасні пись~tенники Заходу нині при
свячують свої творчі зусилля вже не шуканню но
вих форм, а шуканню нових, позитивних вартостей. 
Нинішні молоді поети, люди здебільшого з універ
ситетською освітою, щоразу частіше звертаються 
до клясичних зразків, а не до фор:'Іtалістичних "ви
находів" своїх попередників. Молоді белетристи, 
напр., в Америці, вияв.1яють нахи.'t до реалістич-

- ·ноrо зображення дійсности й залишають ~шнуло
. _ :'ІІУ косноязичні символи, а.1егорії, божеві."Іьні ме
·.· тафори._й.· бе-зглузді. міти. 

Улюбленим арГуІ\tенто:\І І. І<остеuького в обороні 
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"модернізму"- є твердження про ·te, що ~. Cuapor 
та його однодумці - провінціяли, люди з хуторs_~н
ською ментальністю, яким недоступні високі "ва
льорн" новітніх мистецьких течій. 
Це різко розбігається з істиною. Щоразу · біль

ше відповідальних критиків на Заході вказуюrrь на 
істотні хиби модної літератури. Я дозволю собі на
вести критичні зауваження відомого а:'Іtерикансь
кого літературознавця М. Ковлі в його книзі "Лі
тературна ситуація": 

"Модерна белетристика уникає "натураліз:'ІІУ n 

тнм, що вона агресивно несоціЯJ1ЬНа й непоштична. 
Але вона негативна і в інший спосіб: наприклад, 
вона неісторич на, тому що не має ді.11а з мину л им 
як минулим, або з мінливим характером сучасного. 
Вона намагається бути позачасовою. Вона неінте
лектуальна в тому розумінні, що автори стараються 
не виражати власних мислей, а також тому, що їх 

персонажі не думають, а тільки відчувають. 
... Персонажі модерної белетристики характери

зуються відсутністю функціональ~ого зв'язку в 
життям своєї країни. Вони не сіють, не жнуть, не 
будують - взагалі не працюють, ніяких :'Іtа:rері
яльннх чи духових вартостей не творять. 

Тим часом видатною рисою сучасного <:успіль
ства є те, що життя майже всіх індивідів визна
чається їх стосунками з багатьма взаємозв'язани
мн інституціями - напр., в Америці з урядовими 
установами, школами, армією, професійними спіл-
-ками, комерційними палатами, організаціями ве
теранів і т. п., які для більшости з нас є центрами 
повсякденної діяльности. Але персонажі цієї лі
тератури - це виключно особи, що ні з якими 
організаціями ніякого діла не мають ... 

Щоправда, деякі з них є, напр., вчите.,,і, але во
ни не беруть участи в житті своєї школи -та .. рідко 
входять в кляси. Деякі з них - хатні господині, що 
ніколи не варять і не пораються по господарству. 
Деякі - дільці, що пішли на відпочинок або гра
ють ролю батьків головних героїв твору. 
Найчастіше головними персонажами є студенти 

обох· статей, молоді мистці, заможні люди під час 
подорожей, розведені або овдовілі дружини, без
дільні юнаки, невротичні розпусниці, шизофреніки, 
гомосексу али, неприродно "мудрі" молоді дівча
та. Якщо співставити їх з рештою населення, то 
впаде увічі ненорма.11ьно велике число персонажів, 
що живуть на невідомо які або успадковані при
бутки. Деякі з чоловіків часто являють собою. сим
волічиї постаті - напр., учений, як прототип. зла, 
соціяльннй реформатор, як об'єкт для глузування. 

Замість політичних чи соціяльних сюжетів, мо
дерна белетристика має теми взяті з індивідуально
го життя. На запитання про те. яким буде сюжет 
його нової книги, один автор відповів- nісля гли
бокодумної павзи: "Трудно с.ка~ати-; ,я думаю, що 
це буде твір просто про людей". 
Покнщо вибір тем, які визнаються придатцими 

для нової .'tітератури, виявився обмеже-ним у чис
лі; багато з цих тем з'яв.1яються в щоразу НQВИХ 
творах. Найпопулярнішою те~юю є посвячення не
зрілої дівчини чи хлопця в науку сексу або зло
чину; шалене кохання чоловікІв. ··ч-и·. Жінок с-tфед
ньоrо. віКу -li6 · .. хИж:О ї особИ_:, на..баіа.т.О •:. моЛодшого 
віку. Ось іще одна коронна тема: втеча героїні 
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від реальности з 11 впадіння~І у наркоманію, нім
фоманію або недоумкуватість. Чимало творів зо
бражують трагедію чутливого й тонко артистич
ного молодого чоловіка, якого занапашує занадто 
владна мати. 

Молоді письменники в багатьох випадках ма
ють вищу освіту й самі працюють викладачами лі
тератури в ка.11еджах й університетах. Літературна 
праця доломагає їм n одержанні наукових степе
нів та в університетській кар'єрі. Ух літературні 
божки- Пруст, Джойс, Стайн, Кафка тощо. Всі во
ни витончені естети. 

- З якої речі ми будемо впроваджувати в свої 
твори суспільні ідеї! -- заявляють вони. - Перед 
війною багато письменників намагалися врятувати 
світ і подивіться, ку ди це їх завело. їхні книги 
тепер здаються дурнуватими. Ми не хочемо затор
кувати жодних соціяльних тем. Ми займаємось сво
їм властивим ділом, тобто пишемо про людські іс
тоти в одвічних людських ситуаціях. 

- Але яких ситуаціях? 
- Ці ситуації зумовлюються моральними диле-

мами, шо їх в свою чергу сnричинюють людська 

слабість характеру та невигойний нахил до зла. Ми 
переконалися, шо сусnільство не винне в наших 
лороках і тому натуралізм nомер. Можна сказати, 
шо ми творимо чисту белетристику . 

... Сучасні белетристи рідко виводять у своїх тво
рах людську інститицію, більшу ніж сім'я. Але як 
можна nисати щось про "моральні дилеми", не по
казуючи всього тла моральних ви рішень? 
У наші часи все життя індивіда щільно переnле

теве з життям цілого сусnільства. Наші прагнення 
чогось домогтися в житті, думки наших колеr, ін
тереси сnільноти, до якої ми належимо - всі ці 
елементи неминуче увіткані в усі рішення, які ми 
маемо зробити. 
Викидаючи із своїх творів сусnільні інституції, 

сучасні автори nодають свої персонажі так, ніби 
вони лише силюети на т.11і nорожнього неба. Ці 
nерсонажі кінець-кінцем набувають якоїсь неnри
родної мілкости та лише часткової реальносtи. 
Сnершу з'явилася "чиста nоезія", поезія, позбав

лена будь-якої мети, схожа на карточну гру "солі
тер" для одного гравця, з неймовірно складними 
правилами. Потім з' явилася "чиста критика", геть 
відокремлена від історії, біографії, соціології та 
психології, яка нібито обмежувалася виясненню1 
притаманних якостей мистецького твору. Щождо 
"чистої белетристики", то вона була розвинута з 
принциnів чистої чи "онтологічнрї" критики. Очи
стивши себе від усяких історичних, соціяльних чи 
ідеологічних еле:-.1ентів, вона намагається відло
вісти на одне заnитання: Що зробила б певна група 

MODERN HEATING 
ОПАЛЕННЯ: 

Водя11е - Пароае - Помпи 
Оіл Борнери та направи. 

J. KIRICHENKO 
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персонажів у левній ситуації? Персонажі піддають
ся "глибинному nивченню", а ситуація відриваеться 
від звичайного життя й людських інституцій пев
ного його часу й місця. В результаті цього можуть 
з'явитися .11ітературні твори, відnоліровані як мис
тецьке безділля, але вони призначені не для того, 
щоб їх читати, а скорше д.11я того, щоб їх вішати 
на стіни, як дипломи в ра~Іках - щоб усі зна.1и, 
шо не кудьтурний ді:-.1 ... " 

** * 
На з~Ііну літературі, головною темою якої є nро

цеси дезінтеrрації людської особистости, має прий
ти література конструктивних тем. Світ не може 
без кінця жити з літературою, шо не має нічого 
спільного з його сnравжні~І життям. Раніше чи 
nізніше силою закону про чергування літературних 
стилів передова дітература світу вернеться до кон
структивного реалізму і головною її темою знову 
стане тема людського слівжиття - тема, шо 
включае в себе так багато навіть суто мистецьких 
можливостей. 
Цей новий реаліз~І, звичайно, не буде відтворен

ням реа.ІlіЗ:\ІУ минулої доби. Позитивні наслідки 
епохи дітературних ексnерю1ентів в царині мис
тецьких форм у великій мірі збагатять арсенал тех
нічних засобів .11ітератури, але найгодовнішими її 
ознаками мусять бути участь у реальному людсь
кому житті, ствердження дюдської гідности, мо
ральне здоров'я й ідейна значимість. 
У з.1иві порожніх і фальшивих писань нашо-го 

часу раз-у-раз з'являються твори, в яких хочеть
ся бачити передвісників крашої епохи в світовій 
літературі. 

Видатний письменник атомоної доби С. П. Снов, 
який є одночасно й фізиком, недавно завершив 
сім творів із своєї серії романів "Чужинці і брати". 
Ці твори виІ\ювно свідчать про те, шо проблеми 
складного модерного сусnільства (в даному разі 
англійського) можуть бути трактовані в худож
ній літературі в ломірний, традиційний і одночасно 
захоплюючий спосіб. 

Південноафриканський письменник А.1ан Патон 
у своєму творі "Плач, люба країно" показав, як 
вічні теми гуманности й расових відносин можуть 
бути освітлені в ро:о.tані з великою емоційною си
.'юю, ~юральним почуттям та ясним і точним мо
востилем. 

Нагороджений недавно премією Пуліцера роман 
"Смерть у родині" покійного нині американського 
кінодраматурга Джеймса Еджі зображує індивіду
альну, але одночасно й "базову" людську ситуацію 
в родині дитини, шо її батька вбито. Повністю 
освоївши .1ітературну техніку, Еджі разом із тим 
зберігає в своєму творі й картинну точність кіно
зображення без його очевидних трюків. 

Разом з усією західньою літературою стоїть ни
ні на роздоріжжі й наша е~Ііrраційна література. 
Якою дорогою їй іти далі, до яких порад дослу
хатися? 
У двох недавніх чис.1ах "УЛГ" була надрукована 

"Стаття про роман" - щось, ніби рецензія на ро
:о.tан І. Багряного "Маруся Богус.1авка". З усіх на
nисанИх І. Костецьким критичних статтей uя стаття, 
:\Іабуть, найслабша. В ній Костецький робить cnpo-
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бу суто формалістичного аналізу роману, дуже 
докладно зупиняється на його композиції, але геть 
ігнорує його те~tу й ідею, тобто душу твору. Ue 
цілком "у характері" критика, який хоче представ
ляти в нашій літературі так звану "нову критику". 
З цієї статті наведу лише її "гранд фінале": 

"Роман Багряного ігнорує европейського читача. 
Ue роман позаевропейський, бо він має вади пись
ма. Наш "слов'янський" критерій співчуття до лі
rературного твору на Заході не існує. Захід має 
літературу вікову й величезну. Щодня з'являються 
десятки романів, де сюжет розроблено не гірше, 
ніж у Багряного. А що читач має що вибирати, то 
роман з словесною тканиною характеру "Марусі 
Богуславки" та~І не з'яnляється зовсім. 

Західний читач може проковтнути все, що зав
годно, але воно повинно блищати. Конче! Все по
за блиском для Заходу - не література". 

Остання фраза особливо варта того, щоб на н1и 
затриматися. "Західнього читача" Костецький уяв
ляє собі так, як уявляють собі европейську куль
туру вітчизняні "стиляги". Найбажаніший для ньо
го читач - той, що може проковтнути все, що заn

годно, аби воно "блищало". Хоч би ней блиск буn 
блиском гнилиці. А гнилинь, як видно з вищеска
заного, на Заході є чимало. 

На якого ж, власне, "західнього читача" мусить 
орієнтуватися Багряний за порадою нашого "евро
пейця" Костецького? На того, що зачитується тво
рами Саган, Моравії, Набокова? Сnодіваюся, що 
Костецький має на увазі . не цього читача. Але, на
певно, він киває в сторону того читача-сноба, який 
обожнює Пруста, Джойса тощо. 

Костецький не розуміє того, що Багряний мо
же бути цікавий для західнього читача (я розумію 
під цією назвою, Звичайно, тільки серйозного чи
тача) лише, як своєрідний чужинецький письмен
ник, який може сказати щось нове. Як прустіянець 
чи джойсист, він не буде цікавий чужинцям, бо в 
них і своїх еnігонів стільки, що хоч греблю ними 
гати. А одночасно Багряний втратить і своїх укра
їнських читачів, які для нього, безnеречно, важли
віші від усіх чужинців. 

Вади nисьма у творі Багряного, звичайно, є. В 
кого їх немає? І, звичайно, писати блискуче треба. 
Але блиску літературному творові надають не ли
ше організація матеріялу, не словесні трюки та 
модна косноязичність, а наса!'І-шеред мовостиль, який 
базується на значних мислях, на свіжих ідеях, на 
загальній культурі - одню-1 словом, на тому, що 
автор має сказати своїм читачам. 

Добрий і блискуче наnисаний той твір, який пе
рейнятий авторовою індивідуальністю та якнай
nовніше і найясніше передає авторові мислі, по
чуття, його бачення світу - якщо ні мислі й по
чуття вартісні не лише для самого nисьменника, а 
й для всього загалу його читачів. 

Насамперед писмtенник nовинен бути самим со
бою, а вже потім, оволодівши літературною техні-

кою, промовляти до читачів -- так радить добра 

літературна критика і великі письменники всіх ча
сів і народів. А поклонник сюрреалізму і Пікассо І. 

Костецький радить орієнтуnатися на якогось "з:txiд-

J/0/l/ .11/1. КВ/ТЕІ/Ь. l!Іоі~І 

нього читача", готового nроковтнути все, що зав
годно, аби воно блищало. Але не все те золото, що 
блищить ... 

А втім я думаю, що Костецький на західніх чи
тачів наклепуе. На Заході, як і скрізь, е різні чи
тачі. Біда в тому, що Костецький недобачає сер
йозних читачів на Заході і серед нас самих. 
Не дивно, отже, що при такому дефекті зору І. 

Костецький кличе нашу літературу на ту доріжку, 
яка може привести її лише до дегенерації. 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кляс українських шкіл на еміграції: 

1. Л. Деполович 
БУКВАР 

Четверте поправлене видання 
Uіна: У Канаді і США - 1.25 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

2. Петро Волиник 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої КJІяси 

Трете поправлене А поширене видави• 
Uіна: у Канаді і США - 1.10 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

3. Петро Волиник 
КИІВ 

Читанка для З-ої кляси 
Друге збільшене видання (більший формат 

і виразніший та більший шрифт) 
Ціна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

4. Петро Волиник 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої КJІяси 
Друге поширене й поправлене видання 

(збільшено кількість сторінок, збільшено шрифт 
і формат сторінки). 

5. Петро Волиник 

ДНІПРО 
Підручник з історії української літератури 

І хрестоматія. 

Єдиний на еміграції nідручник такого типу. 
Книжка ілюстрована. 

Uіна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінrі., 

8. Дмитро Кислиця 

ГРАМАТИКА УКРАІНСЬКОІ МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Підручник пристосований до українських 
еміграційних шкіл ( баr·ато прикладів і завдань). 

Сьогодні - це единий підручник 
з української мови на еміграції. 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінrів 

Замовля'lН в "Нових Днях". ПІколам І книrарв8 
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ЩЕ ОДИН З'їЗД ПИСЬМЕННИНІВ 
УНРАїНИ 

Щоб бу nо то•ніше: цеіі з 'із~ ві~ бувапн не взаrаnі 

nнс•менннкн, а Cninкa nнс•менннкіа Украіни. Назва 

цв ніби нова: ще не~авно ц10 cninкy казнааnн "Cnin
кa Ра~нс~окнх Пнс~оменннків Украіни". Ane незмінним 
nншнnосв те, що це cninкa nнс•меннннів УКР А ІНИ, а 
не УКРЛІНСЬКИХ nисьменників. Внхо~нть, що хазві 

Украіни (на~ Украіно10) а хо~і nісnвстаnінськнх ре

форм~змін не заваrаnнсв. nожертвувати сnовом "ра~н
ськніі", ane не niwnн ~ani - nнс•менннцьку орrаніза

ціJО не ~озаоnнnи таин називати украінс•но10: мабуть, 

ім (хазам) баіі~уже що~о ра~внськостн, ane не все о~но, 
'ІН& Украіна і nнс•менннки на іі території. А назва 

"nнс•менннкн Украіни" - ~аnеио не внnа~кова: вона 

aкnJO'Iac в себе nонвттв тернторівn•не, а не націонаn•· 

не. Отже і cninкa nисьменників - не націонаnьноукра· 

інс•ка, а тернторівnьноукраінська. Так, наnрнкnа~, ви 

"nисьменники Сибіру", "nнсьменннкн Рвзанськоі обnас

ти" і т. ~. Пони nисьменницька орrанізаців а Украіні 

так назнватнметьсв, ~отн ~о неі можут• наnе.матн і та. 

кі "українці", ви Нікоnав Ушаков, JІков fоро~скоіі та 

інші емісари Москви - "ухо і rnaз rосу~аревн" .•. 
Що~о самоrо з'із~у. Він ві~бувавсв ві~ 10 ~о 14 

березна ц. р., був він ІV-нм таким з'із~ом, а засі~ав у 

сесіііків заnі верховноі ра~и УРСР - у Кнсві. На з'із~і 

буnо 177 ~еnеrатів, акі реnерезентуваnи 527 •nеиіа СПУ. 
З'із~ вітаnн ЦК КПРС і ЦК КПУ (nистовио), nре~стаа

иики ~евких міністерств УРСР - освіти, куn•турн, nре~

ставникн кіноnромнсnовости, сnіnки комnозиторів, ~·

nеrати ві~ баrат~оох nисьмеиииц•ких орrанізацііі (со

JОзноресnубnіканс•ких і автономних pecny6niк), нааіт• 

nоnіткомісар Киівс•коі вшськовоі окруrи вітав (fро

мов). Звітну і rоnовну ~оnові~• зробив на з'із~і ~отеnе

рішнііі ronoвa Сnіnки - М. П. Іа.ман, сnів~оnові~і -
Л. Нови•еико (nітературиа критика), Н. За6іnа (~итв

•а nітература). Гоnово10 на настуnниіі nepio~ обраnи 

О. Гон•ара, застуnинками ю. Смоnи•а, Л. Дмитерка, Ю. 

З6анацькоrо, В. Собка. 

Доnові~ь М. Іа.мана - ~уже ну~на, аиrоnошена 

без иайменwоrо ораторс•коrо nатосу, 6ез с~нноrо ~о

теnноrо •и бо~аіі ориrінаn~оиоrо аисnоау, наамнене сnро

щеним стиnем (ni~ рівен• статті Хрущова npo вимо

rи nартії ~о nітераторів?) - ~апекнм-~аnеким ві~ еру

~ита і високої куn~отури nоета Микоnи І88аиа. Мабут•, 

:&ажан тут - не винен: так мусіnо 6ути, так nі~иазус 

Важанові інстинкт самозбере.меннв... А~же 6yno так а 

СРСР, що nубnіцнсти, оратори - •омус• nі~робnвnисв 

ni~ стиn• Стапіиа, а ~иктори московс•коrо ра~іо, ка

жут•, nробуваnн насnі~увати (~у•е обережно, розумі

ст•св) манеру rоворити - тоrо ж Стаnіна. Коnи Іа•ав 

зиижуст•с• ~о рівна і стиn10 Хрущова, то це сві~•нт• 

npo. біn•шу сиnу Хрущова і npo сnабшу nозиці10 :&ажа
на. Це факт - вн~имиіі ~n• кожноrо, хто вміс •итати 

і розуміти наnисане і сказане в СРСР. 

І88аИ' у своііі ~onoai~i наВменше rовориа npo nіте
ратуру, · факти•ио не rоворив npo українську nітерату
ру. А те, що він баrато разів зrа~уваа імена nис•мен

ників і nоетів, цитував аисnовnJОааиив XpytQoвa npo nі
тературу і nітера'tорів (украінс•ких також), npo у•аст• 
nисьменииків у бу~івиицтаі комунізму (у виконанні 

семнрі•ан), npo черrові зав~аиив nис•меиинкіа Укра

іни,--· хіба це •ас вкуса. nідата ву а вамати ц10 доnов ід• 

·?2 

за доnові~• npo nітературу і nітературну твор•ість? JІкби 

Іа•ан міr, він би атиуа ~onoai~• на своему рівні і npo 
украінську nітературу. А з iioro кебето10 - можна 

атиутн і атерти носа всім fріба•овим, Сурковим, Сімо

новим, - разом узвтими. Становище, у вне украіисьноrо 

nисьменника •н nоета nоставnеио, - не ~озвоnвс nі~

иоситись вище nepeci•иoro рівна. Іншими сnовами, -
•им ииж•е nітати, тим безnе•иіше ... 

Осиовні віхи ~оnові~і Бажана такі: 1. Письмеииини 
Украіни мусвт•, хо•уть вони тоrо •и ні, виконати ух

ааnи XXI-ro з'із~у КПРС, виконувати схваnеииіі на то

му з'із~і семирі•ииіі nnви бу~уванив комунізму, ма

ІО'ІИ за ~ороrовкази nов•аиив Хрущова, внеnовnені в 

iioro статті "За тіснив зв'взои nітератури і мистецтва 

з миттам народу" та в iioro ж (Хрущова) ~оnові~і на 

останньому з'із~і КПРС. 

2. Ревізіонізм - rоnовиа небезnека на даному етаnі, а 

тому nисьменники мусвть мобіnізуватись на боротьбу 

nроти и•оrо, мусвть nомаrати nартіі і ~авати "відсі• 

ревізіоиістс•ким иакnеnам, иаціонаnісти•иим nідстуnам, 

веnино~ержааиим вихваткам і брехивм иіrіпістів". 

J. Хрущов - теоретик (!), вкиіі уже розвквас і збаrа

•тс у•еиив кnвсинів марксизму, а "ви~атним внеском 

у снарбииц10 марксизму-nеніиізму с ціnкі: рв~ теоре· 

ти•иих nоnожень доnові~і М. С. Хрущова", себто на 

ХХІ-му з'із~і КПРС ц. р. 

4. Усім nис~омеииинам і nоетам виразно заnроnоновано: 

тримаіітесв, ви кnіщ кожуха, соцівnісти•иоrо реаnізму, 

бо nихо вам бу~е. В ~о~а•у ~о тих nут і роrаток, що 

іх соцреаnізм nередба•ас, ~о~аио ·хрущовські nретеи

зіІ ~о nис•меиииків - іти в каро~ і разом з ним nро

nивати nіт і сn•ози на бу~овах комунізму. Себто nра

ЦІОВати безnосере~иьо в усіх ~іnвнках життв (фізи•

но те•) і, таким робом пізиаJО'ІИ rnибше наро~нс життв, 

щиріше осnівувати iioro щаств, виво~ити nовиокров. 

ніших і nозитивиіших rероів, nросnавnати му~ру nap
тiJO - •• мозок і совість иаро~у. 

5. Сnравжній nітературі і сnравжнііі nіриці немае міс

цв в сусnіnьстві, що бу~ус комунізм: nірина - це міn

котем'в, засиnnв соnов'ів, уте•а ві~ ~ійсиости, коnи не 

щос• ще rірше. 

Що~о Іамаиовоrо заохо•енив •и майже звиnику ~о 

nнсs.менникіа іти а наро~. Ціnном иовоrо в цьому ма

неврі ні•оrо нема: це, так би мовити, коикретизаців на. 

станов тоrо м Хрущова, це ~аnьший розвиток отоrо "ви

~атиоrо внесну у снарбииц10 марнсизму-nеніиізму" 

XpytQoaa. Отме, коnи Хрущов розвквас і ~опови10с нnв

сиків марксизму, то Важанові nриnапа no •ику pomr -
конкретизувати "теорети•иі nоnожеиив" Хрущова. В 

о~иому місці свосі ~оnові~і :&ажан сказав із цьоrо nри

ао~у тане: "Треба вітати й nі~тримувати ініціативу тих 

nисьмеининів, акі вже акnJО'Іиnисв в життв і тру~ бри

rад комуиісти•иоі nраці". Отже - вrа~аnи воn10 nap· 
тії і nішnн а нonrocnи, в ноnаnьиі, на заводи і фабри

ки, на ціnииу. А один із nромовців на з'їзді навів nри

кnад, ви ~есь винnа~а'І фізики в сере~иііі шкоnі вже 

тіnІоКИ JІOnOBHHY 'Іасу ві~дас ШКОnі, а ~pyry JІOnOBHHY 

- кonrocnoвi, npaЦJOJO'IH комбайнером. Ще інший nро

мовець указав на rі~ииіі насnі~уваиив nривnад вноrось 

nоета, вині: нібито, не розrииаJО'ІИ сnини, ціnоденно 

nрац10с вк "•орноробо•ий" і тому йоrо nіркив стаnа 

rnибша, nерекоиnивіша, народніша - о~ие сnово, кра. 
ща та й rодіІ Отак уназав Хрущов шnвх ~JІ& nоетів, 

шnвх ~о вмсот nоезІІ - nраЦІОвати вдень у кonrocni, а 

вио'ІІ осnівувати nарті10. JІкщо цей шJІвх сnравді веде 
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до висот поетнчноrо злету, то ак баrато втратнnк Рнnь· 

ський, Леса Українка, Франко, tете, Міцкєвич, Пушкін, 

не мавши наrодн черпнути надхненна з nраці в коn· 

rocni та ще й на цілині! 
Назвавши справжн10 лірику, себто nosвy непідроб· 

них ліричних поезій молодих українських поетів "міn· 

котем'sм", Бажан дозволив собі ось так внсnовнтнсь: 

"Чнмапо в нас стало з'sвnsтнсь віршів, що, іх чнтuочи, 

не добереш, коnи, про sкнй час і дns коrо вони писані. 

Ні живих nрикмет нашої епохи, ні rapsчoro подиху 

'Іасу". Такі й подібні закиди в доповіді Бажана і в ба. 

rатьох інших промовців на з'їзді стосувались майже 

внкnJОчно до НАЙМОЛОДШИХ ПОЕТІВ. Ось конкретні 

закиди девким молодим і наймолодшим поетам. Ліна 

&~~ц-уимhжuнu~н~пn~~ммц~ 

поетко10, вже встнrnа допуститиса "ноти інднвідуаnіс· 

тн•ноrо позерства, зневаrн до колективу"· (а може і до 

кonrocnнoro способу жнтта?). Про Дмитра Павnн'Іка: 

"Павличко відстуnив... од iдeonoraa дружби народів, 

виввив rnнбоко перекручене, непартійне розумінна тих 

авнщ, що буnн зв'азані з иуnьтом особи". Між іншим, в 

основному засуджу10чн культ особи Стаnіна і шкідnн· 

ві наслідки тоrо иуnьту, Бажан сказав, що "ропа това· 

рнша Стапіна не може бути зневажена". Не картає, а ні· 

би співчуває Бажан nоетці Л10бові Забашті, ака каnи. 

сапа вірш із звернеинам до еміrрантів. Спів'Іуває ій 

Бажан так: "Шкоди завдала редакціа (журналу "Віт

'Інзна - Д. К.) поетці Л10бові Забашті, надрукувавши 

11 вірш - звернекив до еміrрантів. Земnакн за кордо

ном у нас, ак відомо, є всsкі". 

Павло Тн'Інка, акнй трохи більше за Бажана на

мнвса на світі (і наrрішнв таиож) і більше за Бажана 

імунізований, недоторканий, набравса відваrн і взав 

покровительський тон щодо найбіnьшоrо серед "rріш· 

ників" - моnодоrо поета Дм. Павnн'Іка. І ніби карта

JО'ІН поета, П. Тн'Інна _ хитромудро пробує захистити 

йоrо. Ось Тн'Інннні слова на з'Ізді: "Я ж певен, що 

Дмитро Павличко уважно 'ІНтав, уважно внв'Іав стат

тJО М. С. Хрущова "За тісний зв'азок nітератури і мнс

тецтва з жнттам народу" - цей великий документ епо

хи ..• До 'loro ж тут сірник? До 'IOro ж тут sкась темра· 
ва, в sкій нібито ми, поети, пишемо свої вірші, ак cni. 
ni". (Тут Тичина мав на увазі вірш Д. Павnн'Іка з та

кими радками: 

"Я лицемірити не можу, ак сваті. 

Сорочки 'Інстоі замало у житті. 

Потрібно сонцs, сірника потрібно, 

Щоб віршів не писати в темноті.'' 

Даnі Тн 'Інна rоворнв: •.. "Кожний даний вірш вн

тпума'Іуватн можна sк завrодно. А цьоrо ж тільки й 

шукuоть наші вороrн. А що б же буnо триматись Пав

nи'Ікові на своєму першому, твердо проrоnошеному: 

Партіа 

Партіа 

О'Іі моІ, 

мова мов." 

А під захн~ таинх поетів бере Тн'Інна ось sк: "Ко· 

••• раз перевірати свої свіжо написані твори на колек
тиві письменників. А коnи sинйсь твір у ньоrо та ніак 

не буде витанцьовуватись, то краще й зовсім не спішити 

з друкуваннам такоrо твору". Хто вміє 'Інтатн написане 

і розуміти сказане в уересерннх умовах, той зрозуміє 

і: те, що Тн'Інна думав і з аким наміром всі оті слова 

••ив з трибуни з'Ізду. 

U О В 1 ДВІ, КВІТЕНЬ, 1959 

Якби Павло fрнrоровн'І так діав завжди, то бу. 

по б біпьш у порадну з йоrо совіст10, а також міr би 

не стати жертво10 (абсоn10тно невннно10) і Борис Дми

трови'І Петрушевський у 1937-му році, акнй до арешту 

(14 'Іервнs 1937 р.) був завідува'Іем nітературноrо від

ділу Кнівськоrо аиадемі'Іноrо театру опери і балету, 

акнй переклав кіnьиа опер украінсько10 мово10 дnа то. 

ro ж театру ("Продана наречена" - з 'Іеськоі мови, на· · 
приклад) і "Борне fодуиов" дnа театру імени Ів. Франка. 

Поетам старшим дістаnоса зна'ІИО менше. З-поміІИ 

них, щоправда, nише три буnн зrадані, nише трьом 

донораnн Бажан та інші оратори на з'їзді: Леонідові · 
Первомайському, Саві fоnованівсьиому і (знову) Васн

nеві Швецеві ('Іому не Шевцеві? Бо ж тоді треба б 

буnо вимовnати Шве'ІенковіІ). Двом першим БаJRан при

шив "ідейні хиби" в іх творчості. Первомайському, зо. 

крема, і за вірш "Казна" 1 fоnованівському - особnиво 

за йоrо статт10 - докорає А. Малишко, кажу•н, що він 

(С. fоnованівськніі) "fоnовннм українським пнсьмен- · 
ннкам прнкnеJОє sрnнк 'Іумаків і иоробейннків"~ Як 

відомо, fоnованівськнй і Первомайський під 'Іас віднос· 

ної відnнrн встнrnн внсnовнтись сміливіше і проти 

провінційної ропі, відведеної українській літературі, і 

так званоrо народиицтва та побутовщннн, ак історнчно

rо пережнтиу, і по суті колrоспноrо рівна, до акоrо 

прнrанаnн і пробУJОТЬ прнrанатн поетів і письменників. 

Василеві Шевцеві (а не Швецеві!) Бажан зробив за-

иид за поему "Між вітром і дощем" - ви за "поему, на. 

писаку неохайно, насн•ену НЕВІРНИМИ ДУМКАМИ." 

Хвалив і захваn10вав Бажан за нові твори Тн'Іину, 

Рнnьськоrо, Сос10ру, Малишка та інших. Тн•нну - за 

иннrу "Ми - свідомість n10дства", Рнnьськоrо··- за 

иннrу "Троандн і внноrрад", де поет просnавnас єдність 

партії і народу, за вірш "Брнrаднр", Корній'Іука - за = 

п'єсу (комеді10) "Чому посміхаnиса зорі", Малишка -
за те, що той прнсва•ує найновіші поезії "великій темі 

Леніна і партії" (Примітка: А безконе•ка таrу•ка "По

дарунки вождеві" - так і nншнnаса недописана, обір· 

вавшнсь пісnа смерти "вожда"?), Юрів Смоnн'Іа - за 

роман "Мир хатам, війна паnацам", Семена Скпsренка 

- за двотомовий роман "Сватосnав", Івана Ле - за ро· 

ман на тему про днта'Іі і 10нацьиі рони Б. Хмеnьниц•~-· 

коrо, В. CoCJOpy - за поезіІ про Донбас. 

Зваживши все те, що буnо сказане на передз'іздівсь. 

ких нарад (нарада поетів, 31 жовтив і 1-ro листопада 
1958 р.) та у виступах у пресі, а тепер - на з'Ізді, до· · 
воднтьсв зробити такий короткий висновок: 'Іасткова 

відnиrа в украікській літературі, ак і в інших дііJіи- ' 
иах, уможnивнnа внавnенна, вихід на зовні таких авнщ, 

вкі napтiJO наnаиаnн. УЖЕ БИТІ своrо 'Іасу письменники 

внавиnись оба'Інішнмн (nередба'Іnнвішнмн), ЩЕ НЕ ВИ

ТІ - щирішими, більш розв'азннмн. На з'їзді проде

монстровано принцип: за одноrо бнтоrо кількох не би

тих дuоть, та іі то не беруть. Фаитн'Іно, тільки одиоrо 

Oneca rои'Іара взаnи і ronoвo10 nравnінна своєі спіJіки 

зробнnи. Це, О'Іевидно, озна'Іає, що він наздоrиав БИ

ТИХ І СТАРИХ - поперше, а воднораз показано ио

ро•истому моnоднаиові, ви н10х і орієнтаціs на бн'інх 

вивозить - подруrе. 

Ane незалежно від усьоrо - письменники УкраІни, 

вищо не хо'Іуть іх називати уираіиськнмн пнсьменкика

мн, таин подіnені на два різні табори. Одни табір - · 
це ті, що хо'Іуть бnaronony'lнo віку дожити, а друrвй 

- це ті, що встуnаJО'і'Ь у жнтта і поинщо не хо'Іу'fь 

прнйнпи тих рис iioro, акі вниnJO'IuOTL жнттв nовно-
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цінне. Ному наnежнть, вірніше - може nовинно на

nеJRатн маіі&утнс, можна вrадуватн, хоч уrадатн труд

но. Вез сірника, в усsкому разі, о&ііІтнсь не можна, ко

nи сnодіватись чоrось новоrо, жнттв nовноцінноrо. 

Нове, відмінне від стаnінськнх часів - те, що фан· 

тично всі nнсьменннкн Украіни внось один одноrо ро. 

зумі10ть і внось один одноrо nідтрнму10ть, трима10тьсв 

куnи, nринаіімиі там, де стоіть nнтаннв npo фізичне іх 
існуваинв, а nочасти - в nнтаннвх вкоісь &одаіІ n10д· 

ськоі і націоиаnьиоі чести. Щодо націоиаnьиоі чести, 

то моnодь стоіть НЕЗРІВНЯНО ВИЩЕ за битих, маститих. 

Проти так званоrо &уржуазноrо иаціоиаnізму внсту· 

nuоть, вк nравнnо, - самі БИТІ, коnи не враховувати 

таких неnевних за се&е, ви lrop Муратов та йому nодібні. 
Ane навіть Бажан і навіть з трибуни з'їзду смів &оро

ннтн &одаіі декоrо з так знавих реа&іnітоваинх nисьмен

ників, хоча й діс, ви nереnвканніІ, ви nерестраховщнк: 

"Заходами nартії, - сказав Бажан, - від несnраведnи. 

вих обвинувачень очищені: М. Нуnіш, Миросnав Ірчан, 

Іван Микитенко, Вас. Бnакитиий, Ів. Нуnик, Антін Нру

шеnьницький, Оnекса Вnизько". І зараз же застеріr: не 

змішувати, не вважати всіх реа&іnітованих за однако· 

во очищених. До не зовсім "очищених" Бажан відніс 

Гната Мнхайnиченка, Лесв Нурбаса ("nовний внутріш· 

ніх nротиріч, збочень", за Бажаном). За ототожн10ваннв 

"очищених" nовніст10 і з "неочищеними" від Бажана ді· 

етаnосн авторові статті npo реа&іnітованнх Іщукові, 

здастьсв, вже не раз битому. 

Ь внетуnів nисьменників на lV з'їзді всно видно, 

що найвищий авторитет у nітературі - М. С. Хрущов. 

Що дума10ть npo це nоети й nнсьменннкн насnравді, 

не беремось уrадуатн, ane знати, що вони ціnком щиро 
воnіJОть &утн тнм часом nід Хрущовим, ніж маnи 6 
оnинитись nід Маnенковим чи Моnотовнм. Це nerкo 

з&аrнутн з усіх nромов. Видно також, що на nрвме &а. 

жаннв Хрущова ІV-нй з'їзд nисьменників Украіни &ув 

розіrраннй ви nрохрущовське видовище, ви демонстра

цін вірности йому наіі&іnьшоі nicnв росЬіської nнсьмен

ннцькоі орrанізаціі і а6соn10тно най&іnьшоі - серед 

неnанівннх націй в СРСР. Дnв цьоrо ствrnн до Нисва на 

з'їзд усіх можnнвнх і неможnивнх деnеrатів з усіх нац

менівських краів, дnв цьоrо ж nicnaнo і з Моеквн де. 

neraцi10 nисьменників на чоnі з найвірнішнм хрущов

цем - Грн&ачовнм, вкнй заохочував украікських nись

менників д&атн з усісі сиnи про націонаnьну формо10 

nітературу. Перед черrовнм з'їздом у Москві (всесо

JОзннм) - Хрущову nотрібна &упа така демонстрацін 

вірности в Ннсві. Звідси - не надто міцно ще всівсв 

Хрущов у днктаторське крісnо. 

З уст nромовців на з'їзді виразно звучаnа нотка 
роздратованостн, коnи вони зrадуваnи npo діаnьність 

українськоі еміt\)аціі, зокрема npo нещодавно відбутий 
У Нь10-Йориу з'їзд украікських nисьменників. Навіть 
менш сентнментаnьннй nромовець, &ож не nоет і не nи. 

сьменник - І. Н. Біnодід, нинішній міністер освіти 

УРСР, і той несnокійно викрикував: "Ми з nрезирством 
ставимосн до &азікаинв націонаnістів ЗА РУБЕЖЕМ npo 
те, ні&и мова українська заиеnадас, хнріс". Так казав, 
заnеречував "&азіканнв", твердив, що мова українська 

в радвнській дійсності не знати ви розвнвастьсв, квітне 

і &увс, а nроте змушений &ув nрнйИ8тн в мннуnому і 

мовчки nрийнвв на з'їзді відкриту критику nисьменни

ків на адресу шкільних nідручників (Білодід же -
міністер освітнІ), мова вкнх зведена до "суржика", за 

внсnовом Бажана, хоч і з іншоrо nриводу (rоворнв npo 
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мову nреси). Не тіnьки такі nуристи, вк Нундзіч, Риn•· 

ський, а й інші nисьменники та nоети вимаrаnи nnе

каннв чистоти і &аrатства українськоі мови. Та навіть 

ronoвa московської деnеrаціі Гри&ачов закnнкав nись

менницький з'їзд nам'втатн про nотребу шnіфувати на. 

ціонаnьиу форму, а насамnеред мову. Отже - "&азі

каиив за рубежем" не безnідставне, а ronoc еміrраитів 
n10дн в Украіні nочуnи: інакше 6 npo це не rовориnи і 

не внnравдуваnисв, а тим &іnьше - не заходжуваnисs 6 
коnо nнтаннв мови, не rоворнnи 6 і на з'їзді. Еміrрацік 

- ronoc совісти й rідности украіиськоrо народу, не &а
зікаиив. Такий висновок із окриків на адресу еміrраціі, 

зокрема тих окриків, що nponyиanн з трибуни lV -ro 
з'їзду nнсьменнниів Украіни. А щодо таких хизувань, 

кк Сос10рнні, вкнй каже - "Нам nартів даnа орnнні 

крнnа", то еміrраців може відnовісти ціnком сnокійно: 

вищо даnа, то вони (ті крнnа себто) не ваwі, Воnодими

ре Микоnайовичу, і даnі ціnнии ними не доnетиш ... 

Д. Н-цв 

Хведосій ЧИЧНА 

ОЗНАНА ГЕНІЯ 

Прнсвичуєтьси... самі знаєте :кому. 

Якщо, за nрикnадом Війона, 

Ноnись і в заріжу кnірика, -
Не втратить rony&oro тока 
Мов nрозора, мрійна nірика. 

Чи, за зразком Льоnе де-Веrи, 

Якщо nіду в в інквізитори, -
Не зникне ніжність у eneriй 

І кров'10 не наnn10тьсв nітери. 

Якщо (зразків не варт наводить!) 

Ному заnізу до кишені в, -
Це творчості не nерешкодить, 

Бо це nише ознака reнis. 

ВІДПОВІДЬ ГЕНІЯЛЬНОГО ЛІРИНА, ДРАМАТУРГА, 

РОМАНІСТ А, ПАМФЛЕТИСТА І НРИТИНА 

(Уривок із триnоrіі "Нромвеnь у Но&еnвиах") 

З девко10 зnосnивіст10, nритамаино10 йоrо nостаті, 

що ро6иnа вражекив втіnеинв доброти, Хмеnьницькнй 

заnитав, вайnуаато і недоречно: 

- Чому? Завіщо? 

- Це Хведосій Чичка, зnодій, що хотів украсти сви-

НІО в sсиовеnьможиоrо nана rетьмаиа, - nроскрнnів, 

nідійма10чнсь з фотеnв, старий. 

Сотнии nід'іхав до Чички і, хnиnнувши саnатно. 

снніми очима, ушкварив iloro, nривставши на сідnі, на
rайкоJО. 

Він ще й вірші nише. Пііта. 

- Симбіоз nочатківства з еnіrоиадо10, nідтвер-

див старий. 

На nan10 корчиnасв n10дииа &ез nередньоrо зу&а, з 

довrнм носом і розкуйовдженим кучеривим воnоссвм. 

Перевірте свою напіпку - поруч з Вашим пріз
вищем стоїть якесь число. Ue останне число жур
напу, яке у Вас заплачене. Ue число 111. Перевірте, 
скільки Ви винні за журнап, чи у Вас заплачено на
перед. 

Як не хочете одержувати журналу, то повідомте 
негаАно про це. 

Нn В І _7 ІІІ. l:R/TE/1!, НІ:і,-1 



РfЦЕНЗІІ 

"ВІНОЧОК" МИКОЛИ ЗЕРОВА 

(Corollarium. Інститут nітератури. М10ихеи, 1958 р.) 

Масмо в руках надзвичайно чепурну, з n10бов'10 зроб

лену книжку - "Збірки літературної спадщнкн" М. 

Зерова, названу важковнмовинм nатниськнм словом 

"Corollarium". Редактор цісі збірки М. Орест у "Перед
мові" поасинв, чому так ц10 книжку названо: "Короn

ларіJОмом иазиваnи римnани почесний подарунок у вн

rnаді зоnотоrо або срібиоrо віночка, що йоrо діставаnн 

поверх пnатиі засnужеиі артисти" (ст. 8). Отже, це ні

би такий віночок на вшаиуваиин иашоrо засnужеиоrо 

поета й nітературозиавца. Ну, що ж? Може, воно й 

nичить неовnасикові М. Зерову. Він же сам поnJОбJІSв 

усакі такі ІJазви з-nатниська. Адже й перший вірш у цій 

збірці, одни з йоrо ранніх (1913 р.), теж мас nатинсь

кнй заrоnовок - "Amor renovatus". 

Неасио нам, чому редактор так звузив поиатта 

"nітературноі спадщини", застосувавши йоrо тільки до 

цих текстів М. Зерова. Можна буnо б подумати, що він 

мав на увазі "посмертну спадщину", ane ж і це не 

відповідвс дійсності, бо до збірки ввійшли не тіnькн 

"посмертні" речі, тобто за жнттн не друковані. 

Bзarani збірка скnадастьса з трьох орнrінаnьннх по

езій, з баrатьох перекnадннх поезій (nатниськнх поезій 

Г. Сковороди, римських поетів, російських тощо) в ній 

уміщено ціnнй перекnад "Бориса fодунова" О. Пушкіна, 

споrадн про Г. Нарбута, рецензії, nнстн. Річ аска, що 

в ній не зібрано ще всьоrо з такої спадщини М. Зерова, 

вк це й зазначас редактор. Нема, на жаnь, у ній і, може, 

найбіnьшоrо перекnадноrо скарбу нашої поезії - Bep
rinicвoi "Енеїди", що її веnнку частину заnвшив був 

М. Зеров у рукописі, - той перекnад заrннув під час 

останньої війни. Боn10ча втрата! 

Дещо з уміщеноrо в збірці заnишиnось буnо иедо

робnене, і редактор, сам видатний наш перекnадач, 

подоробnнв те (иапр., сценку в "Борисі fодуиові", ос

танній терцет у сонеті Ж. М. де Ередів тощо). 

Серед перекnадів зверта10ть на себе уваrу твори 

римських поетів - П. Папікіа Стація, Тіта Лукреціа Кара. 

Навіть уривки з перевnаду "Про природу" Лукреціа 

Кара свідчать про те, що римські поети справді, вічно

свіже джереnо л10дської творчости й мисnеиин. От, на

прикnад, роздіn "Наука і peniris", - нк він звучить 

актуаnьно навіть ДJІS наших днів! 

В роки, ак n10дське жнтта по земnі пnазувало rанебно 

Під таrаром навісним реnіrійноі зnоі науки, 

Що, від небесних висот підіймаJОчи ronoвy, rрізно 

Поrnад свій кидаnа жахкий на смертні порідда звисока, -
Він, що найперший наважнвса очі підиести до неба, 

Сміnнвнй Enniи, він перший наваживсь повстати на ньоrо. 

Ні бnнскавками, ні rромом, ні божеським rнівннм 

обnиччнм 

Небо йоrо не злвкаnо і тіпьки ще краще, ще біnьше 

Думку йоrо иастаnиnо (?), накннувшн намір одважний 
Вічні зnамати замки на зачинених брамах природи. 

Розуму міцц10 живо10 він все переміr і даnеко 

Гостро10 думко10 вийшов за оrнеині всесвіту rраиі 

І вс10 незмірність світів перемірвв допнтnивим духом. 

Як переможець, приніс він знатта нам про те, що можnнво, 

Що иеможnиво в nрироді, про розуму межі останні 

Та про найдаnьшу мету, що до неі ми nраrнути можем, -
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'rак ще peniril всі опнин.nнса в нас під иоrами, 
Ми ж перемоrо10 то10 піднесені вrору до неба. 

Чи не так розуміс функціJО n10дськоrо розуму й су

часна наука? 

Або ось відnовідь тнм, хто й досі повтор10с думку 

про те, що мораnь n10дська без peniriй неможnива. 

Ane побоJОJОСЬ а, щоб тобі не здапоса акиебудь, 

Ніби безбожні основи навчанна моrо небезпечну 

Стежку зnочниства тобі прокида10ть. Peniriн, друже, 

Без порівманна частіше на шnах беззаконний справnас. 

Поrnади самоrо М. Зерова буnн не такі. Якже він у 

nнсті до мене з 30. ІІІ. 1935 р., в коментарі до цикn10 "Об
рази і віки" і написав, що не можна шукати сенсу житта 

"в реnіrійній доrмі, в старих казках", то це буnа тіnь

кн "перестраховка", ак це сnушво й відзначив редактор 

у nримітці на ст. 220. Бувши в опозиції до біnьшовнцької 
дійсности, М. Зеров протиставив ій увесь духовий ком

пnекс небіпьшовицькоrо світу, в тому й церковну ре

nіrійність. 

Про це свідчить хоч би такий йоrо твір, ак "Чистий 

четвер". 

Веnнку вартість авnа10ть собо10 nнстн М. Зерова: це, 

можна сказати, автокоментар до всісї йоrо творчости. 

Крім тоrо, в них же знаходимо і йоrо nornaди на баrа

то авшq иашоrо nітературиоrо жнтта, в мииуnому й 

сучасному (часів М. Зерова). 

Редактор внданиа М. Орест nодав докnадні nри

мітки до всьоrо оnубnікованоrо в цій збірці матеріаnу. 

Збірку видано коштом Товарнетва nрнхиnьннків 

творчости М. Зерова в Австрапії, - прнкnад, rіднНJі 

насnідуванна. Яка бо це вдачна й nотрібна діаnьність 

у царині нашої куnьтурноі роботи! 

В. ЧАПЛЕНКО 

УКРАІНСЬКИR ЗБІРНИК, книrа 14. Інститут длн вив

чениа СССР. М10нхен. 1958. Стор. 80. 

Зміст цьоrо збірника такий: 1) Науково-досnідчий 

шnах nроф. д-ра М. О. Minnepa. 2) Е. fnовіисьвнй, "Про

бnема жнттьовоrо рівна в СССР". 3) С. Гоnьдеnьмаи, 

"Доnа жидівства під Совєтами". 4) н. Поnонська-Васи

nенко, "Особnивості Украінської Правосnавної Церкви" 

та 5) Б. Феденко, "300-nітта Перенсnавськоrо Доrовору 

і совстська пропаrаида". 

1. Саме "20 nнстопада 1958 р. мивуnо 75 років з дна 
иароДJИенна й біnьше, ніж 50 років з дна nочатку нау

ково-досnідчої і nедаrоrічної праці проф. М. О. Min
nepa". 

Проф. Minnep, донський козак, почав сво10 npaЦJO 

ще за царату. Гоnовне йоrо зацікавnеииа - це Дік, 

Прнозів'а - козачі земnі. Проте, житта йоrо cкnanoc~ 

так, що чнмаnу частину свосі наукової праці nрнді• 

лнв він Заnоріжж10 й взаrаnі Украіні. 

Розrладувана статта дас досить повне уавnениа пр• 

наукове жнтта й прац10 видатноrо иауковца. 

Варто ознайомнтиса з ие10, довідатиса про праці 

проф. Minnepa, зокрема статті, "акі показу10ть руйну· 

10че значеина большевнзму в націонаnьному житті на· 

родів СССР, у руйнуванні духа і свідомости іх, пере· 

слідуванні Церкви, иищенна nам'аток культури і істо. 

ріі та руйнуваниа історичної науки" nід біnьшовнзмом. 

До статті додано фото проф. М. О. Minnepa. 
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2. На nочатку статті "Проблема жнттьовоrо рівнк в 

СССР" автор nо~ав точне внзна'Іеннв таких термінів, 

ви rосnо~арчнй ла~, rocno~apчa ~іsnьиість, що в nо

є~нанні становпsть rocno~ap'ly або економі'Іиу систему. 

Перехо~в'ІН ~о ра~анськоі системи, fnовінськнй зазна

чає, що "Ленін, так само ви і Маркс, а може ще в біль

шій мірі (більшою мірою? - наше) не цінавивеа ион· 

кретннмн формами, що іх має nрнйнвти майбутній со. 

ціалістн'Іиий ла~". Зруйнувавши бо стару економі'Іну 

систему Росіі, більшовики тільки nрнна~но малювали 

картину майбутньоrо, що "була на~то атракційна ~ла 

широких робітинчих мас, щоб не викликати в них за· 

хоnленна й віри". Знаємо, о~нак, що всіnвкі біnьшо· 

внцькі "ексnерименти" аж ніак не nі~носнnн жнттєвоrо 

рівна nЮ~НОСТН. 

Чнтаю'Ін цю статтю, асно ба'Інш, що nробnемн nі~

внщеннв жнттсвоrо рівна біnьшовнкн аж ніsк не роз

в'взаnн, що цьоrо nі~внщенна не буnо й нема. 

Автор наво~нть баrато цитат, ра~инськнх статне· 

тичних ~аннх, обrрунтовано ставnв'ІН віроrі~ність іх 

ni~ веnнкнй сумнів. 

Закінчує він статтю, вказуючи на те, ак твжко ~о

сnі~жуватн по цей бік заnізноі засnонн ра~анську еко

номіку, nроблему жнттєвоrо рівна. 

Статтв цікава всіма сторонами, і кожен nрочитає 

іі з веnнкнм інтересом. 

3. Дуже цікава й статтв С. І. Гоnь~еnьмана "Доnа 

жн~івства ni~ совєтами". Цікава вже тнм, що широкий 

зaran з~ебіnьшоrо має неnовне або й nросто невірне увв· 

nеннв про су'Іасннй стан жн~івства в СРСР. Пре~с!'аВ· 

ники старшоrо nокоnіннв nам'атають 'Іасн, коnи жн~н 

rpanн внзна'Іну роnю в комуністн'Іній nартії, в урв~і 

тощо. Автор ~ає обrруитоване nоасненна, 'ІОМУ так ста

nоса, що біnьшовнкн nросто внкорнстаnн жн~ів у вnас

них інтересах. 

Світове жн~івство ра~внськнй комунізм уnро~овж 

~есвтнnіть об~ур1овав, вміnо nponaryю'lн, що "жн~івсь· 

ке nнтаннs усnішно й остаточно nіиві~оване в совєтсь

кііІ країні". Автор nотвер~жує, що "жн~івська світова 

оnіків cnino й на ~нво безкритично вірнnа совєтам". 
Та минав 'Іас, мниуnа й nотреба в жн~ах. Де~алі 

більше становище їхнє в СРСР ripшano. Тепер без· ne· 
ребіnьшеннв можна вважати іх "рівними в безnравіі" з 

іншими nоневоnеннмн наро~амн. 

Цікаво зазна'Інтн, що сучасна більшовицька nоnітнка 

в жн~івському nитанні баrато в 'ІОМУ заnозн'Інnа в ца. 

рнзму. Так ві~ома "Катерина ІІІ" (Фурцева) no~ana бу

nа на затвер~женнв Верховноі Ра~н nроnозицію завести 

"nроцентну норму" ~па жн~ів, що бажа10ть вступити 

~о університету. 

Автор теж nоказав і те, що nоширенним антисемітиз

му в СРСР жн~н зобов'взані, вnасне, біnьшовикам. 

У роз~іnі "Грім з асноrо неба" автор nоказує, ак ві· 

~омі "'Інсткн" не обмннуnи й жи~ів, що кров'ю не тіnь· 

ки біnьшовнків-жи~ів з "ленінської rвар~іі", ane й кра· 
щих синів своrо народу - nисьменників тощо, заnлати· 

nи за свою ~овірnнвість, за коnишию сnівnрацю з біnь· 

шовиками. 

Незрозуміnе о~не: чому автор не зrа~ав, що на nо

чатку JJ Світової війни, коnи біnьшовнки nані'ІНО тікаnн 
ві~ німців, що захоnиnи веnичезну тернторі10 букваnь· 

но за кіnІока місаців, радвнська вnа~а не nonepe~жana 

жи~ів, щоб. вони не заnишаnиск на ·окупованій· території. 

Адже, в иасnі~ок цьоrо заrииуnо баtаІ"о жи~ів;· ~аnеких 

і ві~ комунізму, і ві~ "вnа~и". На нашу думку, вnа~а 
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мовчала "заnлановано" і, знаJО'ІИ, ви пово~втьсв німці 3 

жн~івською nю~иіст10, свідомо заnишаnа іі на noтany, на 

вірну смерть. 

Добре було б, щоб ц10 статтю nро'Іитаnи жи~и і ус. 

ві~омиnи собі, що иайбіnьший іх вороr Москва, о~наково 

чи біnа, 'ІН 'Іервоиа. 

4. Стат!'а "Особnивості Украінської Правосnавної Цер· 
квн" Н. Поnоиськоі-Васиnеико, уже nрізвищем авторовим 

викnикає не абнsкий інтерес. Цим прізвищем, правосnав· 

ної, ві~омоrо історика, ~ехто намаrавсв, немов ЩИ!'ОМ, 

захистити "об'єктивну" й "наукову" "ІсторіJО Украінської 

Церкви" у 3-му зошиті "Еицикnоnе~іі Українознавства", 

виданна Науковоrо Товариства ім. Шев'Іенка. 

ПочииаJОчи свою статт10 ще з ~авніх 'Іасів, 'Іасів кн. 

Аскоnь~а, авторка nише, що "Церква Київської Руси за 

книжоі ~оби користаnасв фактн'Іно автокефаnіє10". На 

~ове~енив цьоrо авторка наводить і такий факт, що "nи. 

ше в Украіні-Русі сваткуваnн nеренесенна мощів св. 

Мниоnав із Мір-Лінійських ~о Бару, що не буnо жо~ним 

сватом ~nв Візантії". 

Дnа необізиаиоrо чита'Іа це твер~женнв немов на· 

буває особnивоrо зна'Іеинв. О~нак, 'ІОМУ rреки не сват· 

куваnн цьоrо "nеренесеннв"? Чи не наrа~ує воно теж 

"nеренесенив" веnиких христивнськнх реnіквій з Ві. 

зантіі ~о Риму, коnи так зв. "хрестоносці" ni~ час JV 
noxo~y замість іти ~о Св. земnі, nі~стуnно каnаnн на 

ВізанІ"іJО й створивши "Латинське Царство", nоrрабуваnн 

й зrа~аиі реnіквіі. 

Біnьше, авторці ще з іі шкіnьних років за царату 

наnевно ві~омо ~обре, що це сввт.о (9 травив ст. ст.) nрий· 
нила й Московська Церква. 

Далі авторка nише: "В XVI ст. в зв'взку з nоснnеннвм 
католицької акції .•. " А~же, ~обре ві~омо, що це "nоси
nеииа", цв "акців", ~аnека ві~ Заnовітів Сnаснтеnв, бу

nа nросто иеnю~винм, звіричим пересnі~уваинвм nра

восnавних українців та іх Церкви. Незрозуміло, чому 

авторка так аж на~то ~еnікатио внсnовn10єтьсв. 

Авторка увесь час nротнставnвє Українську Пра. 

восnавиу Церкву Московській, ane 'IHMano іі твер~жеиь 

можна застосувати й ~о інших неnравосnавннх Церков. 

Хіба "самовіnьиість у своїй внщості, иеnомнnьиість в 

nнтаинвх віри ... " nритаманна буnа й є тіnькн Москов· 

ській Церкві? 

Пишучи про боротьбу Моеквн з уживанням укра· 

інської мови в Церкві, Н. Поnонська зазна'Іає, що Мос

ква трималаса "тривзнчноі єресі". Та цв ж єресь саме 

західньоrо nохо~женнв: ~оснть nриrа~ати ХО'Іа б Пе

тра Скарrу, що nроnові~ував іі ni~ 'Іас "nоснnеиия ка. 

тоnнцькоі акції". Та й сама авторка nотвер~жує, зві~ки 

nішла цк єресь: " ... св. Кирил винпав "трнвзичиу єресь 
ще в ІХ ст .... ", тобто, то~і, коли про Москву ще й 'Іуткн 
не було. Отож, це внкnвттв скероване було в інший бік. 

Викликає з~нвовании й таке: "На Правобережній 

Украіні широко вживали (? - наш) хрести 3 Розnит· 

тими на nерехрествх доріr. Ці хрести теж було знищено 

в ХІХ ст., ніби то уніатські". Мабуть, авторові не ~ово

дилосв бувати ~о револ10ції на По~іллі і на Волині, ~е 

вона мorna б nоба'Іитн такі хрести. Навіть за більшо

виків ~е-ие-де вони збереrлнсв. Приrа~атн б хоч "Ка

линівське чу~о". Сnрав~і, царат нищив "фіrури" -
статуї переважно св. Яна Нєnомуцеиа, що іх теж ставили 

на nерехрестах ~opir. 

Дивно внrли~ає й таке: "Лаврівський хор з сеnин .. .'' 
Може, з 'Іенців? "Ві~омі (стор. 85) nрнкпа~н не розумів· 
ни (nравоnис статті - наша) украінцвмн сnів навіть 
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Еваиrеnі~: в іконі на текст: "В3иrрасв Мnадеиец во чре· 

ве Матері", тому, що слово "іrрать" (rрати) в украін

ській мові вн3начає тільки му3ичиу rpy - маnвр ви. 

маn10вав дитину во "чреві", що (чрево? - наше) rрає 

на скрипочці". 

МоJКна 3 певиістJО ска3ати, що Іtоnи десь і була 

така "ікона", то маn10вав іі не українець, а 3ахожий 

москаль. Сама п-і Поnоиська-Васиnеико ввесь час під· 

кресn10є в своііІ статті велику, щиру побожність укра

їнців, то ви же, хо'І і не ро3уміJО'ІИ сnів, справді побожиа 

n10дииа мorna б иамаn10вати таку "ікону"? Як постави

nисв б до неі побожні парафівии? 

Колись давно нам доводилоск ба'Іити цікаву ко

nекціJО "лубків"· оnеоrрафій, виданих у Москві "дnа 

народа". Саме в цій колекції серед інших був і такий 

"лубок". Приrадуєтьсв ще одни 3 підписом: "Св. Еrорій 
во бо10 на серу сідіт кои10, дєржить в руцє копіє, ти

чет 3МЄR в ж .. іє". Невже автор припускає, щоб побож
ний українець-маnвр міr би дати такий "підпис" під 

ЇКОИОІО св. Юрів? 

На жаль, за браком місцв мусимо цим і обмежитисв. 

Однак, треба спииитисв на иаіІrоnовиішому: чому 

автор, повтор10ємо, пише тільки про відміни в Украін

ській і Московській Церквах. Адже, украінці добре зиа

JОТL, ак Москва пересnідувала й переслідує Українську 

Православну Церкву, вк домаrаnасв підкорити іі собі, 

а ось про відміни, про особnивості інших братніх Пра

восnавних Церков, вк сучасної rрецькоі, боnrарськоі, 

сербської, rрузиисьноі тощо знають дуже маnо. Чи не 

далеко цікавіше було б 3иати про ці відміни, про ці 

особnивості? 

У журиалі "Рідна Церква", що видає УПЦ в Німеч

чині ч. 3. січень-березень ц. р. вміщено ст. о. прот. А. 

Д. "Особливості Боrосnужеиь у rреків". Дnв не боrосnова, 

не історика Правосnавної Церкви навіть цв коротка 

статтв баrато дає. 

Однак, 3аперечув·ати цінність статті п-і д-ра По

лонськоі-Васнnенко не доводитьсs: 3 неі исно видно, 

ин Московська Церква дедалі більше запозичала в Ук

раїнській (Проповіді, Пасіі, свита, обриди тощо). 

У XVIII ст. маnо не на всіх єпископських катедрах 

Росії були самі українці. Це викnикаnо наказ цариці 

Еnізавети 17 квітни 1754 р., коnи "самодержица" " ... по
велет• сонзвол нла": "'Ітоб к произведеии10 на праздиwе 

вакаиции во архиереи... представnвемь1 бьши из архи

маидритов И (підкр. наше) из веnикороссиии да и в 

архимаидритw прои3водимь1 б бь1nи и из веnикоро

сиви ... " (Проф. І. Оrієико "Українська культура"). 

На закіи'Іеини: иазиваJО'ІИ серед канонізованих спис

нопів українців свв. Феодосів Чериіrівськоrо та Іосифа 

Біnrородськоrо, автор 'ІОмусь не називає евитим св. Дми. 

тра Ростовськоrо, пишучи просто "митрополит Дмитро 

Туптаnеико" (стор. 78), "митрополит Дмитро Туптало" 

(стор. 83). Усіх зrадаиих евитих канонізувала Московська 
Православна Церква, при чому перших двох за остаи

иьоrо цари Миколи ІІ, а св. Дмитра Ростовськоrо иаба

rато раніше. Знаємо, що св. Дмитро Ростовський був 

українець і rnибоко реnіrійна л10дина. Чому ж так стави

тиси до иьоrо? 

5. "300-nіттв Перевсnавсьноrо доrовору і совєтська 

пропаrаида" д-ра Б. Федеика, вк пише Редакців Збірни

ка, це "тільки три фраrмеити в скороченні з 182 сторін
кової моноrрафіі". 

Проте, подане "на веnикому документально-му офі~ 

ційному матерікnі розкриває методи, вкими нористасть-
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св совєтська пропаrанда дnа обману rромадвисьноі опі

ніі СССР та по3а ним щодо справжньоrо змісту своєї 

иаціоиаnьноі політики". 

Годиnосв б хо"І коротко сказати ще про мову й пра

вопис Збірника, та... Реданцін не вважає за потрібне 

зважати на будь-акі зауважеиив. Сумно, що видавив 

Науновоrо Інституту не підnиrа10ть вірному правкnу: 

"Єдиному народові, єдина nітературка мова, єдиний 

правопис". 

Жодна мова не має ідеаnьиоrо правопису, проте є 

певні правопнені норми (хай не завжди науково обrрун

товані), що іх додержу10ть. Такі норми маємо й ми. Що 

можна ще додати? .. 
Б. Сеnецький 

ЖАН АНУІ НА СЦЕНІ В ТОРОНТІ 

П'єса Жана Аиуі "Жайворонок" ("Жанна д'Арк"), 

що пройшла з успіхом майже на всіх більших сценах 

Европи й Америки, дочекаnасв украіиськоrо перекла

ду й сцеиі"Іноі постановки. Поставнла іі Українська 

Драматн'Іна Студів "Заrрава" під меценатством Філії 

УНО в Торонті. Дбайливий переклад, що йоrо виrотовнв 

В. Мирош, збаrатив українську перекладку nітературу 

ще одним високовартісним твором і дав нам можли

вість познайомитиса з одним з найкращих зразків су

часної французької драматурrіі. Режисер п'єси - С. 

Теліжки, відомий у Торонті із своіх минулих внеоко

мистецьких постановок. Постановка "Жанни д'Арк" це 

великий крок вперед і важке завданки, вне поставив 

собі С. Теnіжнн, намаrаJО"Інсь дати унраінсьному rnв. 

дачеві щось більше, ви театральну виставу розваrовоrо 

характеру. 

Автор побудував ц10 драму в модерному пnвні, на

че мозаїчний твір, складений з різних нартин у різних 

стнnвх. Сцени ті відтворJОІОТЬ епізоди з жнттв фран

цузької національної rероіиі Жанни д'Арк. Місце діі 

- судова залк в підземеnnі церквн в Руеи. Жанна опо

відає перед суддими подіі від 'Іасу, коnи пoqyna Божі 

ronocи, акі наказували ій іти на ритунок Франції. Май

же кожна сцена в іншому стилі. Ось типово реаnістич. 

на сцена з батьком у Домремі, ось лірично-побутова -
мати з донько10, наче ет10д нартнии rоnnвидсьних май

стрів, у акому саме жовтий світланий ефект rармоній

но підсиnJОс виразовість картини; Лв Гір і Жанна -
типова романтично-баладна, Король і Жанна та Бод

рікур і Жанна - rротесн; короиаціа іІ кострнще - rе

роічиі сцени. На жаль, ца різнородність стиnів інколи 

rубиnаса в одноплановості пода"Іі. Це створ10ваnо в rnв

дача суперечності в сприймаині іІ не дало можливости 

nori'lнoi розв'взни деаких сцен. Невирівивиість аисам

бnJО не дала змоrи витримати постановку на однаковому 

ріви.і. Варт було б теж присввтити більше уваrн роз

роіці мізансцен друrорадних персонажів, бо ж ко

жен актор, хоч і в иевеnичкііІ ропі, с співтворцем за

rаnьиоrо вражении й успіху вистави. 

Pon10 Жанни д'Арк, иезви"Іайно важну, ана с в ДІІ 

майже цілий час п'єси (тобто, понад 4 rодини), вико

нує В. Орлик. Трудність ролі не тільки в довжелезному 

тексті, ane іІ тому, що акторці доводнтьса 1\Іайже в кож

ній сцені переходити в щораз то нові ситуації та сrво. 

р10вати раз-у-раз відмінну в характері постать. Раз 

вона несмілива дівчинка в Домремі, знову ж хитра ди

пломатка в Бодрікура іІ Карnа-Дофена, то знову на су. 
довій залі бистра й розумна полемістка з філософськи-

27 



ми відnовідами, цькована з усіх боків своїми суддами 

- ипером з теопоrі'ІИОІО освіто10, де ІН доводилось від

nовідати на заздапеrідь сиоиструйоваиі иебезnе'Іиі nи. 

таиив. За успішне виконакив цієї важкої ропі В. Орлик 

калежить повне признании. Особпивоrо успіху досвrпа 

В. Орлик у сценах з Бодріиуром, покавина й т10ремній. 

Дбайливість у підrотовці й природні кваліфікації при

неспи бажаний виспід. Друrо10 піспа Жанни дійово10 

особо10 щодо важливости ропі є єпископ Кошои, іі суд

да, продажна л10д~иа, один із rоповиих виновників зпо

'Іииноrо процесу. А. Ільків старавеа пристосуватиса до 

цієї ропі, але варто було б йому поrпибити саму інтер. 

претаці10, бо ропа цікава й сипадна та вимаrає уваж

пивоrо простудіJОваииа. Дуже вдалим був Інквізитор -
Ю. Бельський. У иьоrо елідна сцеиі'Іиа практика й со

лідність у підrотовці. Особливе призианна належить М. 

Лапьці в ропі Карпа-Дофеиа, аиий у ціпому створив 

високомистецьку креаці10. М. Лапьиа належить до тих 

rоповиих стовпів, аким постановка завди'Іує свІИ ус

піх. Роберта де Бодрікур, бойовоrо rубернатора Воиу

лер, відтворив удало В. Довrаи10к. Сцена rротескова 

саме відповідна дпа йоrо амплуа. Королівську сцену 

виконали: Н. Таркавецька (королева Яопвида), Л. Ле

вицька (молода королева) і М. Луцька (Аиьєс Сорель). 

Дпа коропеви Яопииди краща дпа розrри була сцена з 

Дофеиом, у вкій вона, відома з історіі хитра інтриrаит

ка, дораджує прийиити Жанну, а дпа Аиьєс Со рель -
сцена в т10рмі, де вона переконпиво відтвор10є тип плит

кої цииі'Іиоі коханки коропи. Рол10 Ли Гіра, лицари й 

товариша боїв Жанни, виконав бравурно Т. Пар'Іенко. 

ВВJКпиву й важку роп10 rрафа Ворвіка виконував Іп. 

Кушніренко, Промотора - М. Яворський, Брата Ливеи10 

- Ст. Рущак, Архиєпископа - О. Кпимови'І, Де па Тре

муіІ - І. Валько, батька Жанни - Д. Волинець, матері 

Жанни - К. Валько, брата Жанни - І. Смук, пажа -

ЗВУКОЗАПИСНА СТУДІЯ "УТА" 

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

-- виготовила --

ДОВГОГРААНІ ПЛАТІВКИ 

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

"Чукрен", "Лекції по українознавству". 

2. У виконанні -- О. Добровольської: 
''Народні казки" 

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

2.Твори ІlІевченка, "Монологи" Гриця Зозулі, 4. 
"Мойсей" Івана Франка, 5. Пісні чоловічого хору 
"Думка". 
Ціна одної nлатівки -- $3.95 
Замовлення слати, залучаючи поштовий переказ або 
чек 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 

представника "УТА": 
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Mrs. N. Spolska 
210 Oakrnount Rd. 

Toronto 9; Ont., Canada 

Н. Монте, ката - П. Бончук, Будуса - М. Дутчак. Ста

ти'Іиі ропі вовків - Е. Остап10и і В. Приііма, монахів -
І. Ба'Іииський і С. Матис. Кост10ми, що додапн блиску 

цілій постановці, проєктувала й дбайпиво виконала М. 

Луцька. Оформлении сцени, самоrо ж таин режисера, 

rарио скомпоноваие, з монументальним запожеииим. 

Світлині ефекти не завжди виправдували себе. Поміт

ний брак снопових прожекторів та надмірне вживанни 

жовтоrо розпорошеноrо світла, вке фільтрувало кольори 

на сцені. 

Наприкінці спід звернути уваrу, що актори присвв

чуJОть замало уваrи мові твору. Вражали іноді непра· 

випьиі иаrопоси й підміна правильних спів жарrоиови

ми, а це йде в некористь насамперед самим вииоиавцим. 

Вистава "Жанни д'Арк" це одна з видатиіших подій 

у культуриому житті українськоі торонтонськоі rро

мади. 

М. Лев. 

ЗБІГОВИЩЕ СЕВЕУШНИНІВ 
Як відомо, приїзд rопови УНРади на Американський 

континент дуже занепокоїв деакі копа украінської емі. 

rрації. У декоrо виник страх, що зростуть впливи Дер

жавноrо Центру УНР і девким "вождим" прийдетьси 

розпрощатиси із своїми "вождівськими" посадами. 

По'Іапась активізацін бандерівців, вкі на спілку із 

так званим СВУ ПО'Іали влаштовувати ві'Іа по всьому 

континенті, на аких иамаrались ухвалІОвати "всенарод

ні" резол10ціі із засудом передових діи'Іів нашої куль

тури й політиків. На першому місці ставили зви'Іайио, 

М. Хвильовоrо, потім І. Баrраиоrо і баrатьох іиш11х, але 

характерна рі'І - саме всіх тих, акі ціле своє житти 

боролись проти російськоrо окупанта і зазнали най. 

більшої кари від иьоrо. 

Це дуже важливий момент у цій "боротьбі", вкнм не 

можна нехтувати, робла'Іи оціику цієї "револJОційиоі 

акції". 

Нападеві українська преса занили дуже правиль-

не становище: не відповідати на ці виступи, бо нема 

з ким дискутувати. Це найбільше турбує цей "бдітєльиий 

фронт": вони робпить усе можливе, щоб затиrнути на 

свої збіrовиська визиа'Іиіших п10дей, щоб спровокувати 

полеміку, щоб імена іх "вождів" поивиписв в пресі і т. 

д. На 'Іесть нашої преси треба сказати, що вона не під

даласи на провокаці10: лиш два 'Іасописи - вінніпезь

кий півтижневик "Новий Шлих" (мельииківськоі орієн. 

таціі) та тороитоиський півміси'Іиик "Батьківщина" (rеть

манці) підтриму10ть ц10 "револ10ційиу" ді10. Решта на

ших 'Іасописів усьоrо світу, в т. '1. й бандерівські, на 

провокаці10 не дались, хо'І бандерівці факти'Іно під

тримуJОть ці виступи, висилаJОть на ці "ві'Іа" своє 'Ілен. 

ство, дають залі (у США) тощо, тощо. 

У 'І ОМУ ж зло'Іии цих виступів? А саме в тім, що 

так зване "СВУ" иамаrаєтьси скерувати боротьбу укра· 

інської еміrраціі не проти вороrа, а проти українців, вкі 

з тим вороrом ціле своє життв боролись, себто иамаrа. 

єтьсв допомоrти вороrові. 

Перша допомоrа вороrові є у дискредитації назви 

СВУ. Що таке СВУ - зиа10ть усі. Хто там був і хто 

СВУ О'ІОПJОвав, також усі зиа10ть. Копи по'Іапись заходи 

коло "в.диов.пеиии" СВУ на еміrраціі, то по'Іуnись roc· 
трі засуди цьоrо. Наприклад, на одному із з'їздів 
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СУЖЕРО в Канаді ухвалена резолюціа-заклик до еміrра

ціі протиставитись знесnавnенню імени СВУ. На жаль, 

наша преса зnеrковажнnа цю справу. 

Не тільки в нашій історіі, а і в історіі світу не бу

nо випадків, щоб хтось присвоюввв собі чуже ім'а, а 

тнм більше ім'а заслуженої орrанізаціі, ака вписала 

своє ім'а в історію визвольної боротьби нації. У нас це 

етаn оса. 

Є міжнародній термін мародер. Мародер - мо-

раnьно розиnадений соnдат-rрабівннк, акнй викрадає 

речі у вбитих і ранених, що впаnн на noni бою, або зде. 
мораnізованнй соnдат, акнй rрабує мирне насеnенна. 

Вимір кари дnа мародера у всіх часах у всіх народів 

світу один - розстріл на місці. 

Це так з тими, акі крадуть речі у nonвrnнx. Ну, а 

що робити з тими, акі крадуть чесне і бnаrородне ім'в 

у nonarnиx за воnю нації, ви це зробиnи севеушники, 

акі ще й rризутьса над своєю здобиччю, ак це робnвть 

О. Каnинник та д-р Плющ? .. Що робити з такими? Біnь
шість еміrраціі з ними не вітаєтьсв, звичайно, ane є nю
ди (і nресові орrани!), акі з ними співпрацюють. Коnи 

еміrраців це терпить, то що можна сказати про цю емі

rрацію, а зокрема про пресу, ака мусіnа б бути іі, емі

rраціі, совістю? .. 
Черrове збіrовище севеушників відбуnосв в Торон

ті 29 березна ц. р. в заnі nитовськоі католицької цер

кви. Чоrо в nитовській заnі, а не в українській? Бо жод

на наша орrаиізаців залі дnа цьоrо збіrовнща не дала. 

Свідоцтво дуже noraиe дnа орrанізаторів збіrовища 

дуже похваnьие дnа українців Тороита. 

Тема збіrовища: "На суд украінської еміrраціі". 

Koro судиnи: Тих, що ціnе життв бороnись з російсь
ким окупантом, в першу черrу Івана Баrрииоrо, В. Гриш

ив та інших. 

Хто судив: Вожді севеушників - Каnниник та Ко

ваnь, вкі приіхаnи сп~цівnьио із США. 

Хто був у заnі: Понад сто осіб, в т. ч. з десаток се

веушииків, пару десатків тих, що хотіnи боронити "під

судних" і кіnька десвтків асоцівnьиих типів, акі жи

вуть за racnoм "Хnіба і видовищ!" Хліб і до хnіба вони 

мають, а за видовищами rаиають, ак несамовиті, по 

веаких отаких врмарках. 

Як судиnи: Каnниник оскаидаnивсв остаточно, бо, 

- закидаю"Ін Ів. Баrрвиому "орієнтацію на кадри в КП 

(б)У й Комсомоnі" і обвинувачуючи йоrо в неокомуніз. 

мі, - призиавсв, що сам був комсомоnьцем і запевнив, 

що 99 "!о комсомоnьців - дуже "nоради і xnonцi". По

скіnьки "підсудний" у комсомоnі иікоnи не був і нікоnи 

не осміnювавса запевнити, що 99"/о комсомоnьців є по

радними патріотами украіиськими, то Каnиниикові "ви

криттв зnочиицв" виІШикаnи реrіт у заnі і повне зиів

ковіиив йоrо мізерної "rвардіі". 

Коваnь виrоnоснв rромоподібиу доповідь, у вкій 

"бnискуче довів", що М. Хвнnьовий та Іван Баrрвинй 

усіх иеrативиих rероів списуваnи із себе самих (див. 

nвчись у дзеркаnоІ), тому іх треба живцем спаnити ... 
Коnи одни із письменників довів nрисутнім, що так 

аиаnізувати nітературиі твори може тіnьки найnримі

тивніший неук, то nідер севеушників страшенно обра

зивеа і біnьше нікому із rрамотиих nюдей сnова не дав. 

Оnекса Каnниник усnавивсв ще й тим, що розкривав 

nрізвища політичних еміrраитів, акі біnьшу частину 

своrо життв провеnи в тюрмах і концтаборах окупанта. 

В тім чисnі розирив і nрізвище автора цих радків, rа

небио відстаючи у цьому "бnаrородиому" та "високо-
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патріотнчному" вчннкові: 1. Від центраnьноrо орrану 

rетьманців на кіnька років, 2. Від Трохима Львівськоrо, 

що иамаrавсв відrадатн моє прізвище у місачкику 

"Жовтень" (Львів) на кілька місаців, 3. Від радів бер

nінськоrо комітету "За повернекив на батьківщину", що 

також сиnкуваnосв це зробити, - на три тижні (це ра

діо rромиnо мене - 8. 3. ц. р.). 

Що за чудовий букет амораnьиих тиnів, акі за свій 

фах прийивnи видачу родин поnітичннх еміrрантів: 

архихристиаисьиий редактор моиархічноrо часопису, 

Трохим Львівський, радіо Берnіиськоrо комітету, а на 

чоnі цієї "бnаrородноі" родини - вождь севеушинків, 

Оnекса Каnиииии! 

При цьому в заnі знвnасв бура протесту, ane, ви за

певиають свідки, Каnинник навіть і не почервоиів ... 
Кожна иормаnьиа nюдииа вважає такі речі дією бо

:иtевіnькоrо, або ворожоrо провокатора. Я сумніваюсь, 

чи вже сьоrодиі Оnекса Каnинник добуде відnовідну 

довідку від nікара (nікарі часто помиnаютьсв!), отже, 

nишаєтьсв... Що, Оnексо, nишаєтьсв? 

Між іншим, Олексо, це моє останнє сnово до тебе. 

Був ти колись порадною людиною і добрим українцем. 

Ane це буnо дуже давно! І а вже не вірю, щоб колесо тво
єї історіі повернуnось назад. 

Усім тим, що завжди обвинуввчуваnн мене в ranи. 

чаиожерстві, врочисто заввnвю: 

Лідери севеушників стовідсоткові боrомерзкі 

східиаки, акі: 1. Остаточно здемораnізуваnись у партії 

Бандери, 2. Стаnи на шnвх мародерів (присвоіnи ім'а 

заrииуnих борців за волю нації), 3. Зrуртуваnи иавкоnо 
себе з десаток викидьків із усіх партій і пару десатків 

недорозвинених осіб і борютьсв не з окупантом, а з 

своїми. Основною рушійною сиnою севеушників є не 

nюбов, а ненависть до своrо брата. 

Оце і все. А висновки хай робить сам читач. 

п. волнняк 

СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО В ТОРОНТСЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

Нас цікавить, розумієтьса, насамперед украінознав

ство в шкоnах середніх і вищих, отже і в Торонтсь

кому університеті. Ane коnи nриrnаиутись до сутоукра
інської ranyзi в компnексі сnов'виозиавства, иаприкnад, 

Торонтськоrо університету, то відразу мусимо з жаnем 

визиати - студентів и.а українську мову, nітературу, 

історію записаnосв неймовірно маnо: на початку року 

іх буnо nонад десвть, а до иіицв року nишиnоса (nіспа 

відсіву без іспитів ще) nише n'вть. Така картина, а по. 

денудк і rірша, ви нам відомо, і в університетах Мон

треаnьському (французький), Оттаасьному (французь

кий), Віииіпеrському (Маиітобському), Саскатуиському 

(Саскачевансьиому), Едмонтонсьиому (Аnьбертсьиому), 

де в навчаnьні пn.ани (проrрами) з сnов'внознавства 

вкnючено і українознавчі дисципnіни. Ба навіть біnь

ше - така, а не краща картина, - навіть у Коnумбійсь

кому університеті (Нью-йори). А хто ж не знає, що са

ме там, у Коnумбійському університеті, працюють на

ші найкращі професори (nроф. Юрій Шерех та інші). 

Без довrих розважань і rnибокоі анаnізи такої ситуації 

можна сміnиво ствердити: причина таиоrо невідрадно

rо стану, таиоrо мanoro потвrу нашої моnоді до украіно

знавства nежнть не в таких чи свких університетах, не 

в бракові відповідної професури, а в чомусь іншому. 

~() 



Наші орrанізаціі і наша преса цим пнтаннвм по ~іnо

вому не зацікавиласа ~осі ще, а прннаrі~ні поверхові 

промови чи зrа~кн в rазетах - справи не рвту10ть, 

скорше - навпаки: затемиJОJОть і що більше знеохо

чуJОть тих, хто бо~ай внось цікавитьсв проблемамн ук. 

раїнознавства в університетах і поза ними. 

Кому і JШа може бути користь, скажімо, з таких 

иему~рих і безві~пові~аnьиих вискоків, икі бува10ть у 

"Гомоні Украіни"? Щоб писати щось про університет

ські курси сnов'виозиавства і українознавства, а тим 

більше - критикувати іх, треба бо~аіІ трохи знати 

фактичний стан речей, бо~ай трохи розуміти, що і ви 

в університеті робитьсв, а не оперувати заrаnьниками 

і не розки~атись сnовами та ще й на рівні Кобиnик чи 

Пацикова, ик у випа~ку з "Гомоном УкраІни". 

В університетах Каиа~и професорам ніхто не ~иктує 

і ніхто іх не може зобов'изувати, ик вони повинні ви

кnа~ати свої курси, ик пі~хо~ити і висвітnJОвати ті чи 

ті проблеми, отже і ик ставитись ~о тієї чи іншої істо

ричної чи філософської школи, концепції тощо. О~ин 

і той самий курс історіі с:nов'вис:ькоrо Схо~у в тому ж 

універентеті і тим же с:ту~еитам о~ии професор може 

викnа~атн, иапрнкла~, за Кл10чевським, а ~руrнй - за 

Грушевським. І все бу~е в пори~ку: ніхто не змусить 

пос:лі~овиика школи Грушевськоrо ~отримуватис:и схеми 

Кnючевс:ькоrо і навпаки. Отже, за~ача рішаєтьс:и в кnвс:і, 

в ав~иторіі: скільки маємо в університетах бажаних 

нам професорів, стільки можемо робити так, ви нашо

му с:ерц10 мило, ви це нашій українській с:ві~омос:ті і 

совісті ві~пові~ає. Критикувати, а тим більше на рів

ні культури "Гомону Украіни", тоrо чи іишоrо профе

сора (не-украіицв) за йоrо иеукраіис:ький пі~хі~ ~о іс

торичних ввищ, иапа~атнс:ь на керівника кате~рн (хоч 

би й украіицв) і ~омаrатис:ь ві~ иьоrо, щоб він профе. 

сорові не-українцеві иав'изав с:во10 чи нашу коицепці10 

і тримав йоrо в вкихос:ь шорах, - це с:тріnвти по rо

робцвх yзarani, осмішувати себе самих - зокрема. Ві~ 

цьоrо н.іхто і иічоrо не виrрає, а інтерес: ~о украіно

знавства сере~ с:ту~еис:тва не зросте. 

Сnов'внозиавчі ~нсципnіии в Тороитс:ькому універ

ситеті викnа~аютьсв ві~ 1947 року. Спершу було так, 

що ві~~іn був на утриманні фуи~аціі Рокфеnnера 

(100.000 ~on.), а ик вичерпаnас:ь та пожертвувана сума, 

університет поrо~ивс:и взитн с:nов'иис:ький ві~~іл на 

своє утриманки. Якщо початки, перші роки іс:иуваиии 

цьоrо ві~~іnу маnи характер провЬоричиий, а ~о пев. 

ної міри і хаотичний, то ві~ 1954 року, ві~коnн кате~

ру (від~іn) с:nов'виозиавс:тва при університеті очоn10с 

проф. Юрій Луцький, ві~~іn с:nов'виозиавства при То

роитському університеті вже з певним правом вважа

стьсв с:табіnьно10 частиио10 університету, мас ві~пові~

ний штат працівинків - професорів і лекторів, нав

чакив ві~буваєтьсв за твер~о вс:таиовnеиими пnвиами, 

а кількість с:ту~еитів рік-у-рік помітно зростає. Зро

стає щороку і кількість випус:кииків університету, акі 

о~ержу10ть ~ипломи з правами викnа~ати с:nов'вис:ькі 

мови в с:ере~иіх школах чи виконувати вкус:ь іншу пра· 

ЦJО за цим фахом. Кате~ра сnов'внозиавс:тва, крім тоrо, 

може иа~авати наукові заакив маrістра (М.А.), а не. 

забаром бу~е мати права иа~авати ~окторські титули. 

Дотепер уже ~ві особи написаnн і захисткnи с:воІ ма

rістерські ~исертаціі при кате~рі сnов'внозиавства 

на українські теми. 

Протвrом поточиоrо иавчапьиоrо року на ві~~іnі сnо

в'инозиавства буnо пона~ 350 сту~еитів, при чому а&-
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соn10тна більшість іх вивчає російську мову. Сту~енти, 

що записаnисв на рос1вську мову, вивча:ють іще й лі

тературу та історі10 - не тільки Росіі, а й СССР і всьо. 

ro сnов'виськоrо світу. До навчальних проrрам ві~~іnу, 

незалежно ві~ тоrо, на ику мову студенти записані, 

вкn10чеио й історі10 Украіни, історі10 украінської nіте

ратури - ви обов'взкові дnа всіх курсів. 

Як окремі дисципnіии, викnа~аJОтьсв вже в Торон

тському уи.іверснтеті (з повним кре~нтом) курс історіі 

українськоі nітератури (від 1955 р.) і курс украінської 

мови (від 1958-59 академічиоrо року). 

Щоправ~а, українська мова в Тороитському універ

ситеті покищо не зарахована ~о числа повиіст10 визна. 

них чужих мов, вк французька, німецька, еспаиська, 

італійська і російська. Ane й це, очеви~ио, може зміни
тиса на краще, коnи буде більше сту~еитів, зацікавле

них вивченнам украінської мови. Отже - ~вері від

криті, можливості - ціnком реальні, питаинв - у са

мих сту~еитах. 

А ~nв зацікавлених сnід окремо иаrадати: з наступ. 

иоrо иавчаnьиоrо року відкрнваєтьси можливість ~nи 

вечіриьоrо курсу украінської мови при університеті 

(при так званому Extension Department). 
Як ~екому ві~омо, в 1950 році з ініціативи Тороит

ськоrо ві~~іnу КУК була пове~еиа кампаиіs за створекив 

стотисвчноrо фои~у, з ві~сотків вкоrо мorna б бути 

утримувана кате~ра українознавства при Торонтському 

університеті. Університет поставиаса ~о ціеі ідеі при

хильно, ~ав зrо~у на ві~криттв кате~ри, фінансованої 

коштом зrа~аиоrо фои~у, ane цей пnви не був з~ійсие
иий, бо не пощастило зібрати бажаної суми. У 1954 році, 

ма10чн nише 10.000 доn., ві~~іn КУК вирішив перейме

нувати той фон~ на стипеи~ійиий - на "Фуи~аці10 сти. 

пеи~іі ім. Тараса Шевченка". Сенат університету за

твер~ив ЦІО фуи~аці10, отже КУК пере~ав зrа~ану су

му університетові, вкий щороку ви~ає стипеиді10 дnа 

сту~еитів, акі сnуха10ть українські курси. У доrоворі 

ві~~іnу КУК з університетом зазначено, що теперішиs 

сума стипеидійиоrо фои~у може бути й допови10ваиа, 

а це означає, що стипеи~іs (чи може й стипендії) ім. Т. 

Шевченка має можливість розросту. 

Що~о стипеи~ій, то іх може бути й більше - це за

лежить ві~ тоrо, чи українські орrаиізаціі та приватні 

особи виввnвть бажаииs творити ще й інші стипендійні 

фои~и дnа заохочекив моnоді ~о українознавчих сту

дій при університеті, в ~аиому випадку - при Торои. 

тському університеті. 

Ма10чи обмежені асиrнуваииs на розширеинв сnо

в'виозиавчоі бібліотеки, університет все ж таки відпу

стив иещо~авно 500 долирів на украіис:ькі ккиrи, куп

nені у вдови по проф. Л. Т. Білецькому. Кате~ра сnо

в'виозиавства відчуває rостру потребу в фондах на 

видакив українознавчих та інших наукових праць, під

ручинків тощо. І тут можна б &упо баrато більше зро

бити, вкби зиайшnисs відповідні фонди - вкби від

rукиуnисв наші меценати. 

Тороктський університет - це найбільший універ

ситет у Канаді. Українська rрома~а в Торонто - одна 

з найбільших (вищо досі ще не найбільша) у Канаді, а 

до тоrо ж - найактивніша і, здастьси, найзаможиіша. 

Чому б Ій не виввити більше зацікавnеинв проблемами 

украіиозиавства в такому університеті, ви Торонтський, 

і не по~бати про те, щоб цей університет став провід

НОІО твердиие10 українознавства в Канаді? Можливості 

с, треба тільки захотіти. П. ВоnиИJІк 

НОВІ JH/. l,'R/TEl/Ь. 1959 
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ЛЕГКА СПІДНЯ 

БІЛИЗНА 
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ПІДШТАНЦІ - ДЖЕРСІ -
ПІДСОРОЧИНКИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 

~ 
СПІДНЯ БІЛИЗНА 

ДЛЯ ДІВЧАТ І ЖІНОК 

спортові 
і nідштанці з 
еnвстичннм 

nовском. 

Пір;сорочинки ма· 

10ть зміцнений най· 
лоновий комірчик. 
Прекрасна спір;ив . 

Сорочиики і 
майочки р;пв 

р;івчат 2 • 4 рі'І. 
та 6-рі'ІИНХ• .. 
Біпі бавовивиі 

сорочечки т~ ма

йочни р;JІВ 8 • 16 р. 
р;ів•ат. Дпа nаиь 
сорочки та р;овrі ма

іІочни з иіжиоrо, бino
ro бавовиаиоrо трнко
"'У усіх розмірів. 

білизна, знаменитІ f'- ~ ~-&2~--::.·::·=·.·. :· .. : .. -.. --··· ''\_~Nfm~ ,~~·"Ш"-1<''·~ ~·. 1. квn•сонк з еnВСТИ'І• " r ,, .............. ; ·- :. ........ ~···~'·''' . ,.. ! ,,... І 
~$ogtsocaA:~:c~=r c:JNcrg ~ ' ~ . 1 

ним nовском. ~ с ~~е""'~«е .: 4 ,, • 

~~ ~ .~ .. ·--
ПІДШТАНЦІ ТА 
ДЖЕРСІ ДЛЯ ХЛОПЦІВ 

Пенменові вироби 
ввісні і витриваnі -
матері бур;уть nевні, 
що іх хпоnці не скоро 
їх знищать. 

СПІДНЯ БІЛИЗНА 
ДЛЯ НЕМОВЛЯТ 

Сорочечки р;о зв'язуванив 
збоку, обвивання, або заnииа
rотьсп cnepep;y на І'ур;знкн, 
р;еnікатна бавовна. Розміри 
р;nв 3-6-~ . міся~- · 1-2 _ річн. 

.. 

~ВИРОБИ; ВИХІДН~А СПО:J~~~ПЕТКИ 
ІНШІ 

Сnі.цнн біпизиа Меріно "95", Сnі,цив білизна Меріно "71", 
Барханова сnі,цив біпизиа Пеимеис, nаи'Іохи ,цо rоnьфа, Пеиемеис 
рукавиці, Пенмене светери. 

GP-9·1A •· 

І 



З НОВИХ ВИДАНЬ 

МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН, НАША ЛІТЕРАТУРНА МОВА 

(Як nисати й rоворити nо-літературному), мовні нариси, 

стор. 424, видавиицтво "Наша Культура", 1958, Віиніnеr, 
Канада. 

ПрацR складаєтьсR із 14 розділів, у RKHX не лиш зви
чайний, а й навіть обізнаний із предметом читач знай

де чимало цікавих відомостей і порад. Особливо доклад

но подано в праці історію украінсьу;ого правопису (роз

діл 9-ий). 

Лк і всі праці митрополита Іларіона, ЦR книга чита

єтьсR легко, навіть і складні справи виу;ладені просто і 

доступно кожному читачеві, икий має бодай середню 

освіту, тому цю книгу радо рекомендуємо всім без ви

ИRтку читачам - кожен щось скористає з неі. 

Можливо, що недоліком цієї праці нашого відомого 

філолога є факт включеинR в книгу дискусійних розділів, 

зокрема розділ "СвRті слова лишімо з великої букви І" 

У книзі длR масового читача не слід піднімати дискусій

них питань, бо RK усі над такими проблемами, RK право
пис, почнуть дискутувати, то не лише правопис, а й са

ма проблема зникне у бруді й неуцтві. А що книга при

значена саме длR масового читача, то це видно хочби 

і з напису на другій сторінці: "Передрук дозволRєтьсR 

всім І" Між іншим, такий напис робить честь авторові, 

бо видно, що він цікавитьсR не зиском, а ширеннRм знань 

серед свого народу. 

• 
МОЖНА ПРИДБАТИ КНИЖКИ ВАСИЛЯ ЧАПЛЕНКА: 

"Украіис•ка літературна мова, іі внІUІкненнв 

й розвиток"-------------- $5.00 
"Чорноморці"-------------- 3.00 
"Півтора л10дськоrо", nовість - - - - - - - - 1.50 
"Зойк", збірка оnовідань - - - - - - - - - - 1.50 
"Іс•ко rава", сатнрн"Іна nоема - - - - - - - - 0.50 
Замовлsтн: 

Vasyl Chaplenko, с/о UVAN, 1Н West 26th St. 
New York, N. У. U.S.A. 

·~ 
МА€МО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - ВІРШІ, стор. 44, фор~tат: 
1 Ох 7, 42 ілюстрації і портрет Т. Шевченка роботи 
Слищенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
рова, гарний папір. Ціна - $0.90. 
РАйДУГ А - збірочка для дітей молодшого віку, 

стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 26 ілюстрацій, гарний 
папір, кольоро~ий друк, обкладинка в 2-х Іюльо
рах. Ціна - $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ ПАТ АЛ ОЧКУ 

І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 ца
лів, великі на всю сторінку ілюстрації. обклал.ннка 
в 2-ох кольорах. Ціна - $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка для дітей 

~олодшоrо віку, стор. 16, формат - 10 х 7 цалів, 
33 ілюстрації, гарний папір, кольоровий друк, об
кладинка в двох кольорах. Ціна - $0.35. 
"РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 

великі й гарні ілюстрації, кольоровий друк. 
Ціна - $0.40. 

Замовляти в "Нових Днях". ·-------------------. 32 

Юрій ТИС, КОНОТОП, оnовіданнн, стор. 170+2, в-во 
"Гомін Украіни", Торонто, Канада, 1959. Двокоп•орова 

обкладинка Б. Стебельс•коrо. Ціна й тираж не nозиа"Іені. 

Доків ГУМЕННА, ВІЧНІ ВОГНІ АЛЬБЕРТИ, нариси, 

стор. 183, двокольорова обкладинка В. Доброліжа, ви

давив Петра Пауша, Едмонтон, Ал•берта, Канада, 1959. 

Яр. РУДНИЦЬКИЙ, З ПОДОРОЖЕЙ ПО КАНАДІ 

1949 - 1959, стор. 128, двокольорова обкладинка М. Ле
вицькоrо, видании Ів. Тнктора, Вінніnеr, Канада. 

Це 33-тR книжка із серіі ":К:люб приRтелів україн. 

ськоі книжки". 

Били rРАГАМ, МИР ІЗ БОГОМ, nерекпад з анrлій

с•коі мови М. Костева, реданцін В. Боровськоrо та К. 

Туркапа, стор. 234, виданна Місійноrо т-ва дпв nоши

реннв Єванrеліі, Коритап•, Німе"І"Іина, та Украінс•коrо 

єванrел•ськоrо об'єдианнв в Півн. Америці, Вінніnеr, 

Канада та Детройт, США, 1958 р. 

Микола ЩЕРБАК, БАГАТТЯ, лірика, стор. 61, ви. 

данна ООЧСУ, Н•10-Йорк (видрукуваио з nомилко10І), 

США, 1959. 

Микола ОГЛОБЛИН - ГЛОБЕНКО, ІСТОРИКО - ЛІТЕ. 
РАТУРНІ СТАТТІ, Заnиски Науковоrо Товарнетва імени 

Шев"Іенка, nраці Фіполоrі"Іиоі секції, уnорвдкував Іван 

Кошелівець, встуnні статті Вол. Кубійови"Іа та Івана Ко

wелівцв, стор. 158, Н•10-Йорк - Париж - М10нхен, 1958. 
У книжці вміщено портрет автора і такі статті: Спад . 

щина :К:иівськоі Руси в літературі барокко; 1845 рік у 

творчості Шевченка; ЛесR Украінка; Олександер Олесь; 

Микола Хвильовий; Олег Ольжич; Украінсь}\а проза 1920 
- початку 1930 років; Література підсовєтської Укра

іни; Адам Міцкєвич в у:краінській літературі; Харків

СЬ}ІОМУ Університету 150 ро}Іів; Примітки упорRдНИ}Іа; 

Список праць Миколи Оглоблина-Глобенка. 

ЦR }ІНига безперечно варта уваги }ІОЖного читача. 

О. НЕПРИЦЬКИй-ГРАНОВСЬКИй - Черrова збірка 

nоезій, але опису цього виданнR не робимо, тому, що 

на }ІНижці зроблено авторовою ру}Іою та:кий напис: 

"Вельмишановному п. Редакторові Петрові ВолинRкові 

- дл11 злосноі рецензії в "Нових ДнRх'' від автора -
Ол. Неприцький-Грановський". 

Поскільки в "Нових ДнRх" ще ніколи "злосноі рецен

зії" на поезію чи наукову діRльність Високоповажного 

професора й поета не було (були рецензії Б. Олександрова 

й п. Николина, але винатково nрихнл•ні) і ми не маємо 

жодної причини й бажаннR "злосноі" рецензії на твор

чість Високодостойного Автора писати, а він конче хо. 

че "злосноі рецензії", тому радимо його книжку ви

слати в Rкесь інше місце. Тим більше. що в "Нових 

Дн11х" рецензії на замовленнR авторів не друкуютьсR 

взагалі. 

Шановних читачів просимо вибачити, що опис цьо

го виданнR вони змушені будуть розшукувати в інших 

часописах. 

ТРИ КНИГИ СВЯТОГО ПИСЬМА СТ АР ОГО ЗАВІТУ: 

1. Кннrа Рут, 2. K1111ra Товнт, 3. Пісна Пісен•, nеревnав 
о. д-р В. Дз•оба, стор. 69, "Ікє виданна - невідомо, дру

ковано за дозволом архиєnискоnа Івана, аnостол•с•ко

rо візитатора, друковано в М10нхені, Німеч"Інна, 1957. 

о. С. ФЕДИНЯК, ЧЕРЕЗ КАПЛДОКІЮ І ПОНТ (Спо. 

rадн із nодорожі) стор. 79, в-во Заnисок ЧСВВ, Рим, 

1957. 

11 О В І 11//. J;В/Tf'/1[ •. 1!/:iU 



СВЯТЕ ПИСЬМО (Старий Завіт), КНИГ А ЮДИТИ, пе

реклав з rрецькоrо о. д-р Вол. Дзьоба, стор. 48, чиє ви
данна - невідомо, на книжці позначено лиш "Рим -
Манчестер - Торонто - Мюнхен (1945 - 1957)". Друко· 
ваио в Мюнхені за дозволом архиєпископа Івана. 

Андрій: ЛЕГІТ, ЗА ДРОТ АМН, поезії, 1945 - 1948, 
стор. 96, виданна автора, тираж 1000 прим., Новий: Ульм, 
Німеччина, 1958. 

о. Михайло ВАВРИК, ПО ВАСИЛІЯНСЬКИХ МАНА

СТИРЯХ, стор. 282, обкладинка Е. Козака, баrато ілю

страцій у тексті, в-во оо. Василіан, Торонто, Канада, 
1958. 

Видання дуже добре технічно виІ'іонано, розІ'іішний 

папір, добрий друІ'і і гарні ілюстраціі. 

САМУІЛ ДЖ. КЕЛЬНЕР 

Ліберальний кандидат у маі:бут. 

иіх виборах у провінції Онтаріо, в 

окрузі Сан Ендрю, Торонто, Самуїл 
Дж. Кельнер просить познайомити 

наших читачів з йоrо особою. 

С. Кельнер має тепер 37 років 

иародивсв і здобув освіту в Торонті. 

Як винвтково здібний студент, п. 

Кельнер закінчив Торонтоиськні: уні

верентет (Бачелор оф Арте) в 1942 
році і був наrороджениі: Золотим 

Ключем університету за видатні за

слуrи у студентському житті Торои

тськоrо університету. У 1941 - 42 
рр. він був редактором rазети "Да 

Варсіти". 

Він веде юридичну практику в 

Торонті і вважаєтьса одним з виз. 

начних адвокатів міста. 

Післв трирічної служби у від

ділі освіти Норт Йорку, він був об

ранні: rоловою цьоrо відділу і те

пер репрезентує Товкшип у шкіль

ному відділі метрополії Тороита. 

п. Кельнер кілька років був чле. 

ном Плвнувальноrо Відділу метро· 

поліі Торонта, вивчаючи в цей: са

мий: час міське та районоае плану

ванна на літніх курсах Массачузет

ськоrо Техиолоrічиоrо Інституту. 

С. Кельнер добрий: прилюдний 

промовець, бо має rрунтовні знании 

провінційних справ і великі оратор. 

ські здібності. Йоrо особливі зацінав

ленна стосуютьс& ділвики народньоі 

освіти. 

п. Кельнер є членом rоловоJО 

кількох товариств і допомоrових ор· 

rаиізацій, у аких він дооре працює. 

Dін одружений з тороктанкою Мер

рlджой Розе, ака заІІінqнла соціо· 

nоrічн:нй факультет Торонтськоrо 

університету. С. Кельнер має енна 

дві дочки. 

УКРЛІНСЬКИй СИМФОНІЧНИЙ 

КОНЦЕРТ У ТОРОНТІ 

8 квітни ц. р. в Торонті в:ідбуєсJІ 

украіиськиі: симфонічний концерт, 

у вкому взвли участь симфонічна 

орнестра м. Тороята та sеликий зве

дений хор. 

Срrанізував концерт і дириrував 

відомий: дириrент Лев Туркевич, 

спонзор - осередок СУМ-у в То

ронті. 

Було виконано твори Лисенка, 

Штоrаронка, Латошинськоrо, Люд

І:евнча. 

Солісти: Леса З10брак, Л. Склеп

І[Оnич, М. Голинський, О. Гошулак, 

В. Тисни. 

Концерт мав великий: мистець

кий і матеріальний успіх. Це одик 

з найбільших ycnixin увраінців не 

лише Тороита, а й Канади. 

Докладніше - в черrовому числі, 

6о концерт відбувса, ак це число 

вже було в машині. 
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ЖАДАйТЕ! 

ПЕНМАНОВІ 

РоОочі скарпетки 
ЗМІЦНЕНІ НЕйЛОНОМ НА П'ЯТ АХ І ПАЛЬЦЯХ 

ШО ТРИВКІШІ НІЖ ІНШІ 

Щоби довше но

сити - вигідні
ше ходити - корис 

НІше купити жадай 

те робочі скарпет 
ки ПЕНМЕНС. На 
йдети стиль і гру 
бість, що відпові 
дати.ме усякій ро 
боті - і за дану 
піну буде це най
корисніше купно. 

ТЕЖ СПІДНЯ І ВЕРХНЯ БІЛИЗНА 
СЛАВНІ ВІД 1868 Р. 
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У СПРАВІ КУПІВЛІ й ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕй 

звертайтесь 

ДО 

найбільшого українського бюра продажу 

реальностей 

R. CHOLКAN 
Real Estate Ltd. 

527 Bloor St. W. 

Toronto, Canada 

LE. 2-4404 

ГОТЕЛІ - КАМ'ЯНИЦІ - ДОМИ 

- ПІДПРИЄМСТВА 
• • • о о о о • • • • о • • о о о • • • • • • • • • 

~~~~~~~С;;>~~~~~~~ 
Хто дбае про свое здоров'я - той щоденно 

відживлюється в українському ресторані 

VICTORIA GRILL 
612 Queen St. W., Toronto, Ontario 

(біля Батурст) 

Телефон: ЕМ 6-3380 
П. В. НАУМЧУК - власник 

На замовлення приготовляемо 
також прийняття на бенкети, весілля тощо. 

Uіни - 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
~а комуй нема коли. 

Не дайте, врешті, журналу сусідові - хай пе
редплатить сам. 

ЗАМОВЛЯАТЕ КНИНІНИ 

А. Любченко - Щоденник. Ч. І .......... 0.80 
Діма, Росяні зорі, поезії ·············--·······-·····-····-- 0.40 
В. Стефаник - Вибране ........ · · . . . . . . 0.35 
П. Горотак - Дняболічиї параболи . . . . . . . . 0.40 
В. Чапленко - У нетрях Коп ет-Да гу . . . . . . 0.50 
М. Івченко - Напоені дні . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
А. Кащенко - Під Корсунем . . . . . . . . . . . . 0.60 
П. Карпенко-Криниця - Підняті вітрила . . . . 0.40 
Б. Опексанп.рів - Мої дні .............. 0.35 
М. Гоголь - Сорочинський ярмарок ...... 0.30 
Il. Волиняк - Земля кличе ......... · . . . . 0.25 
П. Волиняк - Під Кизгуртом . . . . . . . . . . . . 0.20 
О. Стороженко - Оповідання . . . . . . . . . . . . 0.35 

Замовлення й гроші спати: 

NOWI DNI 
Вох 462, Term. "А", Toronto, Ont., Canada. 

ЛІТЕРАТУРНА НОВИНКА 

Вийшла з друку й поступила в продаж книга 
частина перша "Марусі Богуславки" 

І. Б а r р я н о г о 
БУАНИЯ ВІТЕР 

роман 

423 сторінки більшо(о формату. 
Замовляти й набувати книгу можна 

в усіх представництвах та кольпортерів 
"Ун:раїнських Вістей" 

Uіна одного примірника: в США й Канаді - 3,5 
доJІ., в Англії - 23 ш., в Австралії -- 23 ш., н 
Аргентині -- 55 пезів, у Франції - 1.100 фр. фр., 
у Бельгії - 120 б. фр., у Бразилії - 200 круз. 
У сі, хто вніс попередню передплату, одержат., 

книгу за ту цІНу, яку вони внесли. 

ВІДЖИВНІШИй 
СТРАВНІUІИй 
ДЕШЕВШИй ХАРЧ, 

ІДО МА€ В СОІ»І ВСІ ВІТАМІНИ, UE 

молоко 

МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВАйТЕ 

ВИСОКОВАРТІІІ ПРОДУКТИ 

ЕДИНОї УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОЧАРНІ 

ROGERS DAIRY Ltd. 
459 Rogers Road, Toronto, Ont. 

Phone: RO. 9-7193 
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