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Максю1 Тадейович Рильський- найновіше фото (осінь, 1959 р.), яке один з наших 
qитачів недавно одержав з України nід одного свого приятеля. 

Максим РИЛЬСЬКИй 

ЗГРАЯ ВЕСЕJІИКІВ 
(Із рибальського щоденника) 

Ми нап'яли на березі на:\Іет -
Округ:шй, гостроверхий, жовтобілий, 
Такий, як хижі полоnні в степах 
За давнини r.лухої напинали, 
Як напинали і чубаті наші, 
Завзяті предки, що про них писан 
Тарас Григорович, додаючи, 
Що синє море вельми їх любило, 
Сприя-ючи в паходах їх на Крим, 
На Цареград - походах, що не знає 
Подібних Ї:\І історія людська ... 
Розташувалися ю1 над ДніпроАІ 
Якщо не по-козаньки, то, гадаю, 
Хоч rю-риба.11,ськи. Таганок, щоправда, 
В сусідетні беззаконНО:\ІУ у нас 
Із прю1усо~1, а човен наш - не чайка 
І не байдак, а вигадка :\юдерна --
Моторка ... в архаїчно:чу, одначе. 
Безладді, до якого дове:ш 
Її бадьорі наші ~ютористн, 
Філософи, новітні купер'яни. 

Дорівнює російськmtу "авось" 
Примавка ''над соломою цехмейстра'', 
Багатозначне: "Якось то буде"! 
3 "авось" отого Пушкін ще сміявся 1 , 
Та й купер'яни ніби вже давно 
Живуть лише у пісні, що розклаn 
На ноти Лисенко. У пісні тій 
Співається, як раз ото зібралась 
Компанія ре:\rісників. Давно 
Те діялось. Ремісники були 

НО В І ). //І, ГРУЛ.'ІІh. 1.%9 

За тих часів об'єднані в цехи, 
Що :\ІИ б тепер назвали профспілкю1и 
(Звичайно, подобизна тут умовна, 
Нехай історики мене простять!). 
Були та:\І - каже пісня -- ковалі, 

І с.1юсарі, і шевчики, й :\Іузики, 
Були і виновари й пивовари, 
І{о~шанія (говорить пісня нам) 
Була хоч неnелика, але чесна. 

Головував у ТО:\ІУ товаристві 
Пре:'.Іудрий Купер'ян, якого звали 
І !ехж,іістер над со.'юіюю. Гу ляпи. 

ІІи:Іи собі, як кажуп>, чаркувались, 
Аж раптш1 кр11К: бі:tа! :-.1атуся ііде! -

Тут дisr набуває дра:\ІаТИЗ:\ІУ: 
Той радить заховатись, той признатись, 
lLJeпo'ІC той: сиді:-.ю, браття, тихо! 
А друтиі1: ой, братове, буде лихо! 
JІише фі:юсоф Куnер'ян сказав 
Розважливе й глибокодV:\ІНе слово, 
Незаперечне: якось то ·буде! 

Цей афориЗ:\І нсх:\1ейстра Купер'яна, 
Здавалось би, давно здали в архів 
Су'Іасниюr --- а на тобі! Буває, 
lllo обізветьсн 1ІасшІ він v нас 
І не одну псує хорошу с1Їраву! 
Отож на:'.І правду нічого таїти: 
Завзяті наші хлошtі-:'Іюлодці, 
На каравелі нашій капітани, 
І ЛОШІЗЮІ, і бОІІ:\ІЗШІ, іі :\Іатроси, 
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Із двох осіб єдиний екіпаж, 
Шофери, що взялись до водоплавства, 
Щось :о.1ають купер'янівське в собі 
І на "авось •• навикли покладатись ... 
Та менше з тю1! Хоч "rвинт" у них "летів ••, 
І рвався трос, і всякі інші речі 
Траплялись неприємні по дорозі, 
Та ми доїхали - і нап'яли 
Отой намет, яким почав я мову. 

Ловили н.а живця ми окунів 
У Вончім гирлі, - так притока зветьси, 
Де на піщану мілину білизна 
Чи щупаки 1\Іалькіп іскристих гонять 
І вдарами 1\югутні.ми свої:-.ш 
Серця рибок тішать і страшать. 
Вилися бистрі щурики над нами, 
Із нірок вилітаючи своїх, 
Що геть пацяткували надбережжя 
Круту й високу глиняну стіну, 
Крикли~ верещали мартини 
І ку лики свистїли з~душе~но 
На пісковій оголенІй косІ. 

Плили Дніnро:-.1 розумні nароплави 
І nасажирські, з радіо, з nіснями, 
З НеЗНЗНЮІИ, ТЗ рідНЮІИ ЛЮДЬ:\ІИ, 
І важковози, чесні тягачі, 
Що іноді аж дивували нас 
Потужністю упертою своєю, 
То вугілля чи дрова несучи 
По хвилях збурених і nожовтілих, 
То довгу низку зв'язаних nлотів 
Волочачи, як велетенський хвіст, 
Як многолюдну чергу за собою; 
Моторки сновигали невга:-.ювні -
Із нашю1 братш1, до лящів охочим 
Чи до качок, із молоддю гучною, 
Що ·підставляла бронзові тіла 
Під сонце й вітер, часо1\І і під дощ; 
Численні п'ятниці і робінзони 
Біля своїх вовтузились наметів 
І перегукувались, як чайки ... 
І дивне диво: вся та метушня, 
Все те дзижчання, і гудіння, й крики, 
Увесь той рух - здавалися спокоєм 
І тишею величною, як небо, 
Як даль Дніпра, як луки та гаї, 
Що хвиля1\ІИ плили до небокраю. 

Позакидали живцьові вудки 
Ми вдвох з Андріє:-.1, сіли, закурили, 
Замислились ... І раnтом - що воно? 
Ага! То журавлі! -- Так рано? в серnні? -
Та де ж пони? - Вдивлялися ми довго, 
І раnтом голову я обернув 
Через плече ... - Андрію, гляньте, гляньте! 
Ми разом скочили на рівні ноги, 
І нам краса відкрилась невимовна: 
Велика зграя журавлів кружляла 
Невисоко і плавно над землею, 
Здалося нам, що над наметом нашим, 
Немов танок в повітрі ведучи ... 

То був не той хрестоматійний ключ, 
Що звикли :-.ш до нього на картинках, 

У nроз1 и віршах різного rатунку, 
У СПО:\ІИНЗХ ДИТЯЧИХ, у ПЇСНЯХ ... 
Ні! То була якась весела гра, 
І я згадав, що часом у народі 
Звуть журавля веселико1\І, щоб він 
Веселощі, а не журбу nриносив. 
(Дивись Словник Грінченка, nерший том). 

Все вище, вище зграя nідіймалась 
У тій чудесній, тає:\шичій грі, 
Яка бу ла, .можливо, готуванням 
До nодорожі в ірій, - і розтала 
В височині, як видиво щасливе. 

В моїй душі та зграя розбудила 
Рій сnо1\ІИнів болючих і солодких 
Про друзів, що у безвість відійш~и, 
Про стиски рук і про роз:-.юви тихt, 
Про весни, що навіки віддзвеніли, 
Про дні осінні, теж без вороття. 
Згадалось, як з дружиною колись, 
Із вірню.І другш1 в бурю і в погоду, 
Я жив на Чорноморськім узбережжі. 
Був якось день, коли мов з рукава 

Якогось чарівного nонад морем 
Летіли і летіли журавлі 
На nівдень, всі дорогою одною, 
Перлистюш, сріблистюш ключа:о.ш, 
Сіяючи і гаснучи в nовітрі ... 
їх сnіпи, те курликання прозоре, 
І голосне, і радісне, й о1утне -
Ах, що ті звуки в серце навівали! 
Здавалося, тоді 1\ІИ зрозуміли 
Безмежжя всесвіту й любови велич, 
І не було в нас іншого бажання, 
Як знов nочуть на синім небосхилі 
Той світлий клич, ті сур:-.ш золоті, 
Що nровіщають радість невюювну ... 
І знали ми, і вірили ми твердо, 
І досі бережу тверду я віру: 
Хай осінь мертвю1 листя:-.1 шелестить, 
Хай старість чеше сивину лукаво, 
А для людини, як вона людина, 
Як :-.1ає серце, для людей відкрите, 
Са:\ю страждання в щастя виростає, 
І над зе:о.tлею, критою туманом, 
Веселикюrn :rинуть журавлі ... 

15.VIII 1959 - напроти Гайдамацького острова на 

Дніпрі. 

22.VIII 1959 - nнів. 

("Вітчизна", ч_ 10, 1939, Киів)_ 

1 В уривках із Х глави "Єnгеніи Онєгіна", що дійшли 

до нас, є такі рид:ки: 

Авось, о шиболет народньІй, 

Тебе б и оду посвитил, 

Но стихоплет великородиьІй 

Мени уже предупредил ... 

Ш і б о лет - давньоєврейське слово (колос). По цьо

му слову, за біблійним переІ'іазом, єврейські племена, 

воюючи, пізнавали одне одного. 

"Стихоплет великородньІй" - а-втор вірша "Авось", 

книзь 1- М. Долгорукий. (М. Р.). 

/1 О R 1 Д 111, ГРУДЕНЬ, 1959 



Михайло СИТНИК 

ВоJІоцюrи 
(УРИВО:К: ІЗ ЩЕ НЕНАПИСАНОГО РОМАНУ) 

":К:нига готова, залишилось 

іі тіль:ки наnисати" (?). 

Вони сиділи на своєму старО:\ІУ місці, - на 
застеленій ш.маттям і газетами купі старої цегли, 
- у напівзруйновано~ІУ гаражі, що мов привид 
:маячів у темнш1у закавулку. Під тим гараже:\І сто
яли, переповнені недоїдками, паперами, порожні:\ІИ 
консервнюш б.1яшанка:\ІИ та іншим сміттям, іржаві 
погнуті бочки. Тю1 закавулКО:\І рідко хто перехо
див, крі" таких же, як зони волоцюг, бездомних 
псів та миршавих котів. Хіба що інколи вивірка 
перебіжить той закавулок, і то швидко, мов гиду
ючи, високо піднявши віяло свого хвоста. 

Отож, вони сьогодні сиділи там, у своєму без
коштовному притулку, на долівці якого валялися 
порожні n.'Іяшки з-під найдешевшого вина ,.1\юскі
телу" та "кени" з-під різноманітного пива. Від 
щирого серця на місцеnо:\tу жаргоні волоцюг вони 
проклинали затяжниtі осінній дощ, що досадно ло

потів по закоченій бурею блясі даху. І проклияа:ш 
nони його зовсjм не за те, що їм було хоJюдно. 
Зовсім не за те. Хоч одягнені вони бvли не по-осін-
ньому, але холодно Ї:\І не бvло. · 

На JІюдській подобі ниЗенького росту, з лід
пухлюш синьо-червоними очима і сизим носом, по
добі зукраїнізованого полячка пана Ромця звисав 
аж до зем.лі, як опущені крила голодного ворона, 
- допотопного фасону фрак, застебнутий .1ише 
на одинокий гудзик. Під тю1 фраком легко було 
по~.ІіТІпи таки Сnравжнісеньку ж)н.очу кофту, яку 
на грудях достойно прикривзла крикливого кольо
ру краватка, зав'язана, мабуть, ще минулої осени. 
А вже зовсім не треба було й nридивлятися, щоб 
помітити на nравій нозі пана РО:\ШЯ черевика жов
того кольору, а на лівій -- просто таки білого. 

Лахміття, ЯКИ:\І був окутаний Федько - "ар
хирей", жодній критиці не nідлягало із-за сt:юєї не
цивільної своєрідности. На ні:\1 була досить юІНо
шена попівська ряса, яку він nересадив на себе із 
шнура, на ЯІG:\І винітрювзлась білизна служителів 
культу неnідо:\ЮЇ йому парафії. Через цю рясу 
Федька і прознали "архиреєм" одноголосно всі 
":\юскітельники" даної території. 

"Архирей'' знач•но відрізнявся від висушеного 
чи скоріш навпаки - вююІJеного в алькоголі СІ::ЮГО 
nрияте.1я. Руїнницька nечать алькоголю ще не по
значилася на 1Ні:\1 rак печально, як на панові Ртщі. 
Атлетичної будови :\ЮЛодиИ чоловік, з вродливю1 
лицем і небесними oчv.:\'ta, зовсім не нагадував би 
волоцюгу, коли б не те чудернацьке лахміття, n 
обох кишенях якого нерозлучна стирчали пляшеч
Юt ":\юскітелу". І саме через оту спортсменську 
будову і надмірну свою скромність він не міг так 
легко, як пан Ро:\щьо, дістати мізерну кількість 
грошей на потрібну дозу алькоголю, якою можна 
сяк-так вгамувати розхитані нерви. 

-- Такий здоровий бик, а до роботи не йде, 
такий розумний, вчений (Федько мав вищу осві
ту), красивий, а так нінащо перевівся, - казали 
позаочі про нього люди. Та ".архирей" і не просив. 
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Він би скоріш дав одрізати свою руку, ніж 11 

простягну1 и. Ні, він ніколи не просив. Він позичав. 
І не було такого друга в нього, знайомого, ІНе бvло 
такої крЗJ\Інині. таверни та навіть Божого храму, 
і не .було такої е~Ііграuійної партії, орга•нізапії, 
союзш, - де б вtн не nозичав грошей. І не раз, 
бідолашному, приходилось гнути те своє атлетичне 
тіло, присідати, задкувати, nовертатися вбік, або 
раптсво перетворитися в нерухомого стовба, 

щоб тільки об:\Іинутися із своїми кредиторами. 
були вони для нього rієна~и огненними серед зем
ного пекла його пропзщого життя. Але гріх ска

зати, щоб він не повертав тих своїх боргів. Ні, він 
їх повертав. Напівсмертельно nеретрусиnшись від 
тих надмjрних доз погубної "водиці", він .'Іедве 
дишучи, волікся до роботи. Ішов, бідолаха, вюІу
чувати доляри для своїх безчисельних кредиторів. 
Але за який місяць-дnа, n час його ''nейди'' - до 
нього удаВО!\І підnовзав nан Ромuьо і разоl\І з ін
шими во.rюцюга:чи видан.1ював з нього усе до ос

таннього цента. 

І о.сь знову "гуляє" "архирей". Та прийшли 
для нього такі дні, нестерпні, як піст для дитяти, 
що навіть ЮІіт.rt:ивий пзн Ромцьо нічого не :\ЮЖе 
порадити. А.1е раптом у геніяльній голові пана 
Ромця блиснула остаt~ня надія і він якось несміли
во натякнув, що на Медісон стріті є така устано
ва, де ~южна продати сt:юю кров. Беруть, nравда, 

чюtало, видоюють. як сказаn пан Ромцьо, цілу 
"nа1нту" крови. Але ж за те дістанеш аж 15 доля
рів! А це значить ЗО nляшок "москітелу'' ЗО пля
шок - цілий тобі "лікер штор". Ромцьо вже там 
був, але сказали, що його крон негодяща і що пі
сля такої дози він незабаром витягне свої ноги. 
А в ''архирея" крон, як у кабана, і жодної nіон ще 
хвороби не скоштував. Що та~І йому "панта'' кро
ви? Адже кров за вино. І "архирей'' пішон, смут
ний, як на заріз, пішов, плутаючись у своїй рясі, 
як nідшпий поnик сільського приходу. 

І от вони пили вино, пили "архирейську" кров. 
Відкупоривши своЇ:\ІИ :\Ііцнюш зуба~ІИ першу nля
шку, "архирей'' велично звернувся до волоцюг~ які 
чекали своєї черги nригубитися до благословенної 
пляшки. Звернувся із зворушливим тостом: 

- Нехай живvть во.1оuюги по всіх закапелках 
бездушного світу І ~нехай доживають nороги москі
тельного нектару і нигаркового аромату! Нехай 

живопюрчо, до са:\ЮЇ погибелі, клекотить !<рон 
братів-волоцюг, яку :\ЮЖЮl зюtіняти на вино! Vp
ppa! 

- Гут лок, віват, здраво, nєй до дна, - за
хриnі.'Іо, засвистіло і забулькало із спраглих гор
.'Ія•нок бамеького інтернаціоналу. І всі воєдино при
смокталися до своїх пляшок. А після викінченої 
третьої пляшки "архирей", ставши на дно пере
вернутої помийної бочки, хрипло nрочитав ї~t вір
ша свого приятеля юних літ - поета Майка, який 
інколи заглядав до волонюг, щоб, як ві1н ca!\t ка
зав: ''побачити дно життєвої розрухи''. 

Але все то було вчора. А сьогодні старашенна 
боліла голова, трусилися руки, а в роті була не
стерnна проклята засуха. І як добре, що догадли
вий пан Ромцьо учора приховав під цеглою 5 пля
шок ''москітелу". Але він забув за цигарети, які 
ДЛЯ КОЖНОГО ПОрЯдНОГ() ПОЛОІІЮГІІ ЗЮІЧИЛИСh тіль-
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ки на друго~ау :'\Іісці після вина. Ко.1и б не дощ, 
проблема була б розв'язана. 

- Пся крев з тим дощем, - скреготав зуба
ми Ромцьо, - плавають ''боци"*, як гнилі хробаки. 
Де ти знайдеш сухого, коли і в таверну ні з чюt 
зайти? Пся кость! 

Так, Ромцю, скрута. 
- ('Л·ане Ро~рtю'', сьогодні неділя! 
- Ну, хай "пане", чорти б тебе забра1ш з 

твоїм пано'а у краденім фраці, - сміявся "архи
рей". 

- Я його не вкрав, я лише позичив його в 
гардеробі театру польської музичної комедії, кшш 
ту ди якось заліз спати. 

- І лаголитися 'ніяк, у наше люстро заг.ТІяда
ють сьогодні хмари. 

Наводити свій туале1 ходили вони, як і всі 
достойнjші боми, в "га,абул парк", до озерця, яке 
служило їм і за люстро, і за умивальник, і за оде
колон. Утиралися знайденюш газетами, або просто, 
висихали під сонцем. 

- Та чорт з :ним! Може випогодиться. Так 
слухай же, Ром цю! 

- "Пане Ро~щю''. 
- Ну, хай, "пане". Так от. На чім я скінчив? 

Ага. Вона була вагітна, і я добре знав, що не від ме
не. 1\оли я її востаннє застав, вернувшись з роботи 
на три години раніш ( "овертайму'' якраз не було), о 
12 годині ночі, з ТИ;\І же самим ДжовО:'\І, то мене 
така охопила лють, що я хотів їх обох пошпурити 
з вікна третього поверху будинку, у якім ми жили. 
J, розуміеш, це була зовсі!\І 'не ревність, хоч я свою 
Катрусю любив до нестями. 

Повір, це зовсЬ1 бу.,а не ревність. Та й до кого ж 
ревнувати? Побачив би ти його, того Джо ва. Він 
ще поганіший за тебе, просто тобі скелет, та й го
ді. А.'Іе не про те. Мене взяла злість, що Катря 
nром~няла мене на ту нездалу драбину. йому було 
nонад п'ятдесят, їй - 25. Він мав три величеЗІні 
будинки, які залишила йому його покійна жона. 
Катруся мала трьох маленьких дітей, яких з болем 
залишив їй тепер я, відходячи в пропащий світ. У 
нього ще був :новий ''кеделак", а в мене ще новіші 
борги за холодильник, плиту, }Іебель і за ту доро
гу сукню, у якій вона його nриймала. У нього бу
ли гроші, казали люди -- багато грошей, а у ме
не була лише любов до своеї сімейки. Ну, і на то
бі, сталося ... 

- Пся крев! Ну і що ж ти йому зробив? Та 
я його, лея кость! .. Що ж ти йому зробив? Убив, 
задавив, зарізав? 

- Знаеш, Ро!\1... пате Ромцю, я йому не зро
бив нічого. 

- Ну й вар'ят, я так і знав. Пся крев! 
- Я знав. що завернути свое щастя вже не 

зможу, знав, що вона •народить байструка ... Я по
кинув її тіеї са!'>юї ночі. Ех, Ромцю! На відгризи 
ось цю останню плящину. І тоді я пішов ... 

- О, зобач, лея кость, - перебив "архирее
ву" розповідь Ромн.ьо і замахав кістлявими руками, 
розхлюпнувши вино, - дивись, он знов до нас Ве
капебе приїхало. Пся крев! 

Авто марки "Понтіяк" зупинилося біля само
го притулку волоцюг, розкидавши по боках кар
тонні пачки і погнуті консервні бляшЗІНки. У гу
мовому плащі, з парасолькою в руці, обережно 
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переступаючи ка:во~кі, ішов до гаражу кадишній 
власник таверни "Я~tщік" Боріс Плювко. "Ради, -
як він казав, - велікого дела пролітаріата мірово
го !\tаштабу" він продав "Я,Іщіка'', у якім так :'\JН.О
голюдно колись збирались старі і нові емігранти. 
Та'І можна було дістати "Комсомольську правду" 
і "Огоньок" і на закусІ<У "по-старокрайському" 
приготовлене сало. Сам Боріс походив із "Мінсь
кої губернії". 

Минулого тижня він приїжджав сюди не са"І, 
з ним були ще якісь дnа, зовсім •н.езнайомих. ані 
Ро:\fцьові, ані "архирею". Тоді Бо ріс привіз аж три 
"кейси" "~юскітелу'' і два картони цигарет. Він по
просив зібрати найгірш одягнених і наймізерніших 
волоцюг, що пан Ромцьо за декілька хвилин і зро
бив. Він привів uілу купу не людей, а лахміття, 
з-під якого nорушилися підпухлі, сльозисті очі. 
стри~tіли сизо~шлинові носи і звисали сухі, потріс
кані на вітрі губи. Неголені, нечесані і хтозна, коли 
юtивані, стояли ті жертви алькоголю і безпорадно 
кліпали очю1а, ,не розу!\аіючи, що від них хотять ті 
джентел,tени. Боріс, не гаючись, пояснив, що всіх 
буде добре винагороджена вином і цигаретами. І 
то, за зовсім легкий "джаб": вони мvcsrrь стати на
вколо бочок з недокидька~•и і копирсатися та"'· От
же до роботи! 

Почувши про вино, во.'Іоаюги кинулися до бо
чок, штовхаючи один одного. І тоді ті два незна
йомі почали к.'Іацати свої:\ш фотоапаратами, настав
ляючи їх на "трудящий елеме!'Іт голодної Амери
ки". Повитягавши все з бочок, во.ТJоцюги жадібно 
обступи.'Іи тих "джентл:\tенів", і ніхто навіть не 
спитав, - навіщо ото їх фотографовано. Кожно
го бо цікавило лише вино. 

"А сейчас, - сказ::.в один з іНИХ, - ктонібудь 
із вас, два ілі трі челавека пусть сядеть вот здесь 
і кушзет вот ето, - і він витяг з портфеля чималу 
шкоринку з чогось подібного до хліба, - за ету 
роботу я дам от себя по бутилке". 

Між волоцюгамн були люди різних національ
ностей, і тому Борісаві довелось сказане перетлу
мачити по-англійському, а панові Ромцю по-поль
ському. Але сталося диво: ніхто з волоцюг і не 
ворохнувся, хоч кожен з них за ту обіцяну надвиш

ку вина дав би і палець одрізати. "Джентлмени" не 
розуміли такої байдужности їх до легкого заро
бітку. І тоді Боріс взявся поясияти своїм "товарі
щам" - в чі" же полягає ота їхня байдужість. 

- Да вони, товаріщі, кушать не могут. по
закак організми їхні не прінім2ют. Гето в їх а.'ІКО
голізм существует, котарий неспособний пріні:\tать 
піщу. Оні кушают дуже редко, а живут только ві
ном, в которшt, конечно, єсть вітюtіни. 

- Ясное дело, - сказав, усміХІнувшись, дру
гий "товаріщ", - так пусть не кушают по-насто
ящему, пусть только зделают від - вроде куша
ють. - Коли Боріс і Ро~щьо переклади його слова, 
то всі волоцюги кинулись до тієї шкори·нки, навви
передки, мов справді У:\ІИрали з голоду. Худі, опух
лі, волосаті татуїровані тремтячі руки тягнулися 
до шкоринки під клацання новеньких "ляйок''. На
решті ".джаб" вичерпався і лолоцюги почали смок
тати дане їм вино, питаючи, коли ще їм прийти на 
таку роботу. 

... Але тепер прийшол лише один Боріс. 
·- Ге.ТJов, хлопаки, привіт обездолено~tу кла-
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су, ·- несело викрикнув він, показуючи пожовтілий 
протез зубів і переступаючи через гірські хребти 
порожніх пляшок, - то ви тільки вдвох? А де ж 
решта? 

- Закурити маєш? - заразом викрикнули 
"х.rюпаки", не відповідаючи на привіта,ння. Аж де
кілька раз підряд затягнувшись міцним "камеJ'1ем", 
кашляю1ІИ і сп.1ьовуючи, підrювіли, що сьоrодні 
нема нікого, всі бюtи через дощ сидять у своїх но
рах, що вони самі ось допивають "архирейську 
крон''. І Федько коротко розповів, яким способом 
роздобув ви.:-іа, показуючи наліпки на обох руках 
бі~1я ліктів. 

- Дуракі, - відповів на те Боріс, - заче~І 
продавать свою крОТі для буржуаз1них акул мірово

го маштабу? Надо їхню кров внсосать в інтересах 
пролетаріату всього міра. Товаріщ Ленін сказзл ... 

- А шарап із свої~І Леніно:\t, - крикнув уже 
дос1пь підхмелений пан Ромцьо і протягнув свою 
пляшку під ніс Борісові, - огрум тего смутку, на
піємось ву дкі, - на пий, пся крев, і не клам. 

- Но, брось, - якщо ви не п'я1н.і, то по\:лу
хайте, шо я вам скажу. За вас же я, братці, без
покоюсь. Іkьо такі ни ж чаловєкі... Всьо ж ... 

- Кажи зразу, не пускай дю1 в очі, -- пере
бив його. "архирей". 

- Я скажу коротко, товаріші. Зачем так жить 
безобразно? Здіся жить тя жело, гето вам не Расія. 
Ані ганзу, ані щастя в Америці не маєте. А таких 
как ви, здіся міліони нащитуються. Тут токо ка
піталістичні акули живут "олрайт", а народ тру
довой пропадаєт, как собака. Вот і ти, Фєдя, такой 
учеНИЙ ЧаЛОRЕК, а ... 

- Uo ти кламєш, пся крев, -- перебив його 
Ршщьо, - та ти ж сам маєш три доми і авто і пє
ньонзи, то виходить, пся кость, що ти і сам 
вєлка риба. Нє к.1ю1, .1єпше пос.ІІухай: і пан 
Ромцьо захрипів: · 

Мн ~І•lОдзі, :шt :\І•lодзі, 
Нач бі~1бер нє зашкодзі. 

- Лнсеff, заспіваєш поті~І, а тепер пос.1ухайте, 
шо я скажу: їдьте на родіну, та~І будете ча.rювєка
мі. Я ва:\1 по:\южу, я вас даже одєну і обую, і напою 
перед отєздом. Ох і напою ж, братuі! 

- Сідзяла под виходке~І ... 
- Шарап, Ршщю! Ку ди ти кажеш їхати? -

піднявся із цегляного ''крісла" "архирей'' і підсту
пив до Боріса. 

- На родіну, в Рзсєю, - відповів спокійно 
Боріс, - ту да, гдє рабочий клас процвітає, rдє 
жіть стало лучше і вєселєй в :міровом маштабє на 
лано:\І етаnі соціаліз\Іу. Там нє продают свою кров 
капіта.1істичню1 аку.;lЗ:\!. Там, Фєдя, нє будут піть 
твою крон крокоділи контреволюції. 

- Ні, ти не бреши, Боріс. Кров свою п'ю я 
ca:\t і валяюсь ІЧІ оJ!тнику із своєї вини. Ти брось 
тріпатися. Тут на оtітниках валяються з інших 
причин. Справді, валяється чимало життєвих нев
дах, слабово.1ьних істот, хронічних алькоголіків та 
інших покидьків суспі.1ьства. А на твоїй "родіні" 
на смітнику ввесь народ, го.1одний, обідраний і 
обездо.lений. 

- То неправда, то . фашисти брешуть, -- не 
здавався Боріс, - там всьо З:\Іінилося. То було ''но 
гут" лише при Сталіну, а тепер та:\І товаріщ Хру
щов зділ:-~.'1 всьо о.1райт, та~І тепер ... 
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- Так, панє, - знову вмішався Ромцьо, -
там на гуже кавал трупа, поцулой ro в д ... 

- Окей, хлопаки, я прийду другой раз. nо
тверезому поговоріІ\І. Зберіть на ту неділю якнай
більше бомів, чи то, амсорі, гм., товарищів. Я при
їду знову з тими товарішами. 

- Знову фотографувати для советських га
зет? - з глу~тивою уоtішкою спитав "архирей''. 

- Но, ·НО, нже по другому дєлу, нащот по
ездкі на родіну поговорім. Буде вино і цигарети. 

- С.1ухай, Боріс, тз на ту твою родіну на
віть боми не поїдуть, хоч би ти їм привіз і цілу 
цистерну алькоголю. Тут вони, хоч і волоцюги, але 
nі.11ьні птахи і ніхто їм не перешкоджає стати на 
добру дорогу. А там на твоїй родіні, трясця її бе
ри... Та що там говорити! Добре, бомів ми тобі 
зберемо. 

- Окей, ry д бай, хлопаки! 
- Довєдзеннє, пане - вєлка риба, пся крев, 
белькотів п'яний пан Ромцьо, - спочантку кі

но, а пузней якась холєріна, тат.іна, татіrка. .. -
випльовувались москительні с.1ова кандидата, вже 
навіть не на Борісову "родіну", а на ту, де нема 
ані "капіталістичних аку.1'', ані "пролетаріату ми
рового маштабу". 

Падав холодний осінній дош, але волоцюги 
його вже не проклинали. 

Чікаго, 1956 р. 

УВАГА! УВАГА! 

ЗМІНА АДРЕСИ '•НОВИХ ДНІВ" 

Для зручности й виrоди . для наших читачів 
ми уникали зміни адреси, але змушені це зробити 
тепер. Тільки переїзди на пошту . коштують нас 
річно 75.00 долярів (лиш~ ·на трамвай), по тоrо 
вартість скриньки. А rоловне, що на це йде баrа· 
то часу: найменше 450 rодин річно витрачаеться 
на переїзпн. 

Поштова скринька буде дійсна до 31 rрудия 
цьоrо року, але просимо всіх читачів, авторів, кни
rарнІ і всіх зацікавлених осіб уже віп сьоrодні ске
ровувати листування на нашу нову адресу: 

NOWI DNI 
187 У armouth Rd. 

Toronto 4, Ont. Canada 

Ліна КОСТЕНКО 

СХОДИТЬ СОНЦЕ ••• 

Сходить сонце, ясний обагрянок, 
Заг.~1ядае v вічі ~Іені: 
А чи добрий у мене ранок, 
Чи не плакала я вві сні? 

Ранок -- добрий. 
А ночі, ночі! 
Снишся ти і чужі краї ... 

Плака.1и сині очі. 
П.,lаКа.lИ сірі ОЧі. 
п.,акали чорні очі. 
І всі - ~юї. 
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Фотій МЕЛЕШКО 

МАЄСТРО 
Коли людина десь позапівночі заплутається в по

кручених та вузьких вулицях Старої Праги, то мо
же несподівано в однш1у закрутасі наткнутися на 
яскраво освітлену рекляму бару "У ЧОРНОГО КО
ТА". Са:\ІИЙ тон кіт ніби десь на п'ятш1у :\Іетрі від 
зе:\ІJІі у повітрі rшсить. Закарлючив довгого хвоста 
та й висить собі. Ціла його котяча постать напру
жена так, ніби він зайняв бойову поставу проти 
грізного сІюго ворога -- пса. А завбільшки ця ре
к.lюІа - "Чорний Кіт" - з доброго собацюру. 
Наткнувшись попівночі на цю несподіванку, ."Ію

дина неминуче на хви.1инку зупиниться. Майстер 
цієї реклюrи, видно, добре знав психологію нічних 
блуканів у темних вулицях. Коли людина хоч на 
хвилинку зупиниться, щоб подивитися на "Чорно
го Кота", то напевно в nізню нічну пору почує, 
шо десь тужить к.1арнет, п.1аче скрипка, погримує 

піяніно та - :\ІОВ на погибель - виє саксофон. А 
все це не:\rинуче nрИ;\Іусить поду:\Іати, що там, десь 

під зе:\І.'rею, діється щось надзвичайне. Тоді чоло
вік або лапнетьсsr за кишеню, або nригадає, скіль
ки ще він ~•ає nри собі грошей. 
Признаюся як nеред Богш1, що одної ночі, піз

ньої осінньої пори, ста.1ось таке і зі :\ІНОЮ ... Гля
нув на "Чорного Кота", торкнулася моїх вух не
самовита баропа :\Іузика, я встро;\ІИВ у кишеню ру

ку і зашарудив дрібнюш паперовюш корона:\tи. 
- Ану ж на хвилину загляну, - подумав я, -

nодив.1юся, що воно тут nід рек.1ююю "У Чорного 
Кота" діється? 
Певно з таких ду:\ЮК та рішень і користались ті, 

що зроби.1и цей бар. 
Я до дверей, а тут уже швайцар їх і відчинив, 

уклоняється, вихи.т1яси робить, вигнувся, :\ІОВ той 
реклюший кіт. Швайцар запровадив мене до роз
дягальні, робить із звичайної .1юдини поважного 
пана - стягає з п:Іечей п.1зща, подає його возьно
:\ІУ, дОПО:\ІаГЗ€ ВЗЯТИ В руки КВИТОК на віддЗІНОГО 
п.1аща та каnелюха. За ню непотрібну послугу, ні
би, грошей і не ви;нагає, зле спробуйте нічого йо
"У не дати, що він ва~І заспіває! 

- Коли ви сюди, поважний пане, зайшли, то 
тут за nослуги треба п.1атити! - тоді панові стане 
соро:\ІНО і він ткне швайцарові якусь корону, за це 
він відчинить ще одні двері, миттю відкотить по
",овину тяжкої те:\Інозеленої заслони. Спускаєтесь 
по декі.1ькох східцях униз і ви тут - під "ЧорНИ:\І 
Кото:н ", у "Капернау:\Іі" ... У вічі вю1 кидається, що 
nростора заля червоню1 ту:\ІаншІ залита, наче кро

в'ю, значно ті.1ьки розрідженою тютюновим димом. 
На щастя, ке.1ЬІнерки вас зразу не турбують. Пізня 
пора. Вони десь заняті... З якихось с.1абодухих 
вюютують жили, наслідки того дістаються у руки 
кельнерок у вигляді паперових корон. 

Я це також використав. Не чекав, поки ::\Іене 
кеаьнерки посадять на "гаряче ~Іісце" ... са:\І його 
собі вибрав. Кинув очю1а по за.'lі, розг.:1янув і по
бачив, що на.1іво від :\Іене, у куті ко.rю сто.1ика си
дить один пан. Гадаю, певно такий са;\ІИЙ заблу
канець, як і я. Підходжу. Бачу, він ніби до когось 
говорить. 
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-- Прошу, пане, чи тут :\Іісце ві.пьне? - запи
тую. Пан nідняв своє бліде, шляхетного вигляду 
обличчя, хвилинку уважно дивиться на мене, клі
nає склянисТИ;\ІИ принизливиш-t карюrи очю1а і від
повідає: 

- Ви ж бачите, що тут вільного місця не:\Іа! 
- Я бачу, що ви ко.1о цього столика сидите самі. 
Він ще на ~Іене подивився і сказав: 
-- Ах, так! .. А И сnравді я тут са:\І ... ІІрошу, 

сідайте! 

Під час цієї короткої нашої роз;\ЮВИ :\Іузика не 

гра.1а і гості не танцюва:rи. Коли ж я сів, то час
тина nрисутніх заплескала в долоні. Я встиг помі
тити, що ці оплески були звернені до нашого сто
лу. Мій сусід, чуточки натягши свою постать, при

кивнув головою. Я не :\Ііг збагнути, чому це вони 
плещуть ЙО:\ІУ са;\Іе теnер, коли я біля нього сів? 
До нашого столика nідійшов старий кельнер, чи 

nо-чеськшІу - "nан врхні чешнік". (Звичайно в 
ЧСР так заведено, що nан "врхні" тільки відбирає 
ГрОШі від ГОСТеЙ за ЗЮІОВ.lеННЯ .. За;\ЮВЛеННЯ Ж ОСОб
JІИВО в нічних барах nодають "чешніці" - кель
нерки). 

- Ви будете ко.'ю нього сто:• у сидіти? --- за
питує :\Іене врхні, уважно nри ньш1у дишtячись на 

:\ЮГО сусіда. 

-- Так, так, ней nан буде тут сидіти! .. Сьогодні 
:\ЮЯ наречена раnтово відійшла, - відnовів за ме
не мій сусід. 

Тільки теnер я звернув увагу, що на столі стояло 
дві карафки з вино:\І, обидві надлиті. 

- А :\юже вона, nане ;\ІЗЕстро, ще nовернеться, 

то я дю1 д.1я пана інше :\Іісце? - заnитав врхній. 
- Не турбуйте :\ЮГО сусіда і nодайте йш1у, що 

він собі забажає! 

- С.1ухаю, пане :\Іаєстро! .. А що ви собі бзжа
єте? ---- звсрнуuся він уже до :\Іене. 

-- Чвертку червоного вина, - відnовів и. 
-- А :\ЮЖе, хочете щось інше: оІачніше: міц-

ніше? 
-- За:ноu:Іяйте! Я сьогодні nлачу, - сказав ~•ій 

сусід. 
- Ні, дякую. З якої речі uи :\Іаєте за мене n.аа

тити? 
Тш1у, пане, що ви цю ніч зробите для :\Іене 

одну ПрИ€:\ІНіСТЬ. 

Дозво.1ьте запитати: якv сю1е? 
Поті:\І довідаєтесь... · 

Мо.1оденька кельнерка nринес.1а моє замовлення. 
- Ха-ха-ха-ха-ха! .. - голосно зао1іявся :\ІЇЙ су

сід, ко.1и ке.1ьнерка стави.1а вино на сті.1. У тш1у 
о1іхові я відчув трагічну ненор:\ІЗ.,lьність. - Вре
шті, відважи.:1ася підійти до :\Юго сто.1у? lllacтя 
ти :чаєш, Ружено, що зараз не;\ІЗЕ тут :\ЮЕЇ Божени. 

- Можна ко.1о вас сісти? - звернулась ке.аь
нерка до :нене, не звертаючи уваги на те, що він 
говорить. 

- Ко.1и життя тобі набрид.1о, то сідай! ви-
гукнув ;\Іаєстро. 

- Ой, ні, ні! .. - посnішно казала вона, втіка
ючи зі ОІЇХО:\1 від CTO.lV. 

Наш сті.1 знову привернув увагу присутніх. А я 
й да.1і не :\Ііг уторопати, у чі:\І тут справа. Все біль
ше става.1о ясню1, що цей nан маєстро є ненор:\Іаль-
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ний ориrінаJІ, бо на звичайного блазня може б ве
ликої уваги й не звертали. 

Заграла музика. Пара за парою виступали на се
редину залі й танцювали. Десь з бокових кабін ви
рипався гострий пронизливий о1іх та спів добре 
підлитих осіб. Я почав оглядати. 

- А-а, вибачте, забув... Дозвольте представи
тись, - підвівшись, проі\ювив мій сусід, - Я -
Вац.1ав Ганеш, акаде:'ІІічний маляр! .. 

-- Дуже 1\Іені приешо, - відповідаю і тихо на
зиваю своє прізвище і якось ненароком додаю: -
Український пись:'ІІенник. 

- А-о! .. я зразу відчув, що ви людина, яюи 

нечужю1и є явища поза третім вимірам! 
- Вибачте, не розумію вас, пане маєстре? 
- Ого, чи 1\tіг би я повірити письменникові, що 

він не зрозуміє свого сусіда? А чи ви вже зрозу
:'Іtіли, що тут діється? - запитує :'Іtене, але не че
кає відповіді й говорить далі. - Правду сказати, 
я не знаю, хто ви такий. З перших ваших слів піз
нав, що nи чужинець, від вас довідався, що ви пись
менник. Дивує мене те, що ви маєте в собі таку 
непере:'Іюжну силу ... Скажу ва:'ІІ, що до цього сто
.1ика, окрім мене та неї, принай:'ІІНі в п'ятницю, 
ніхто не сміє присісти. Uей стіл - для нас, тільки 
двох осіб! І що тут сталось -- ви не знаєте, та як 

же ва:'ІІ і знати? І дивно, ЧО:'ІІУ я маю до вас довір'я? 
його слова почали :'ІІене інтриrувати. Музика 

не втихала, а тому він мусів говорити підвищеним 
тоном. 

- Я Не ПО:'ІІіТИВ, КОЛИ ВИ ПlДlИШЛИ ДО мене і ТО 
було вашю1 щастям. Ви запитали, я глянув на вас. 
Не встиг я відповісти ва:'Іt, як вона :'Іtиттю зникла ... 
Коли б я не опанував себе, то неминуче накинувся б 
на вас. Так, так, я відгадую, що ви хочете мені 
сказати. То було б з вашого боку марнотратство. 
Ого, нас.1ухався уже я того! Скільки я потребував 
зусиль та часу, щоб переконати обслугу "У Чорно
го Кота", що коло цього сто.1ика, принаймні в п'ят
ницю, сиджу не са:'ІІ. Врешті, переста.:111 з :'ІІене глу
зувати, показуючи, що ко .. 1о цього сто.1ика є ві.lь
не :\tісце ... Правда ж, ви оце заг.1яну.1и до бару "У 
Чорного Кота" вперше і випадково? Вас сюди за
:'ІІани.lи фальшиві котячі очі... О, проклятущі ко
тячі очі! .. Але я вам кажу: тільки глянув на вас і 
зараз же :'ІІій зір перевів на неї, а вона в такий ко
роткий :'Іtент устигла здиміти ... Коли б це був хтось 
інший, не ви, то не:'Іtинуче кінчилося б неприємністю. 
Розу:"~Ііється, ви не помітили, коли вона зникла, ви 
тільки використали :'Іtент ... 

- Вибачте, пане :'Іtаєстро, коли я сюди зайшов, 
то зразу помітив, що ви сиділи сю1ітно. Правда, ви 
до когось говорили. 

- О, то ви таки ПО:'ІІіти.1и? І от ко.1и б ви були 
г.1яну.1и поза третій вю1ір, то бу.1и б не:'Ішнуче її 
побачи.1и! От тепер скажіть :'Іtені, чого б мені було 
говорити ні до кого? Значить, я :'Іtусів би бути бо
жеві.lьнюІ, га? .. Хіба ж не правда? Люди собі ду
:'Іtають, що воно все :'ІІусить бути так, як nони засис

те:'Іtатизува.lи, як звик.1и все бачити... На протязі 
віків упевнили себе, що в житті :'ІЮЖе бути отак, 
а не ІНакше... Коо~1и ж знайдеться людина, що ба
чt-пь у ці.м світі все не так, як усі, тоді його веажз
ють божеві.1ьнюt. Не:"~Іає ЙО:'ІІУ :'ІІісця в гршrаді. йо
го треба вигнати, посадити у божеві.1ьню, або й у 
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в'язницю... Ви може не по:'Іtітили, а я все спосте
рігаю: коли я погоди·всь, щоб ви сіли коло мене, 
то мало не всі присутні звернули на те увагу і ·на
віть заплескали в долоні. От, у Вацлава Ганеша 
прояснилося в голові... Дозволив якомусь добро
дієві сісти коло себе ... Він уже, себто я, наговорив
ся з своєю уявою і, врешті, підпустив до себе ре
альну людину. Так то nо но Ї:'ІІ здається. Інакше во
но в них і бути не може, бо Ї:'ІІ доступно пізнати 
не більше трьох вимірів. Дух же не :\южна обмежи
ти сумою установлених людиною вимірів ... А може 
якраз моя люба, що отут до вашого приходу сиді
.ТІа, була дійсністю, а все оце безглуздя, що я ба
чу, є ілюзія, .марево, обман ... Правда, мало хто в 
Празі ще не відає, що в одній старій, вузькій ву
личці є бар під назвою "У Чорного Кота". Відомо, 
що з оцієї господи починали колись розв'язувати 
один загадковий ніби злочин... І починалося те ось 
від цього столика, коло якого ми сидимо. Переві
рили й доказали, що коло цього столика сиділа па
ра, тоді ще молоденьких людей. Сиділи, говорили, 
бавилися, пили вино, вечеряли, були дуже вес.елі. 
Точно доказано, що вони дійсно вийшли з цього 
бару разом. Далі вже нічого ясного доказати не 
могли. Пан залишився в обсязі трьох вимірів, а пан
ни в цих вимірах не стало... Пана тягали, випиту
вали, :'~Юрили, мало розпаленим залізом не пекли, 
щоб примусити його признатися, де він подів ту 
панну. Він таки не признався. А знаєте, чому він не 
признався? 

- Очевидно, тверду вдачу мав, - відповів я. 
- Ні, не тому... Він таки ніби справді не знав, 

де вона поділася ... Однак, кожної п'ятниці (день її 
зникнення) по дванадцятій годині ночі він може 
цілком вільно коло цього столика з нею зустріm
ся. Може з нею розмовляти, жартувати, пити вино 
- точно так, як і тоді, коди вона ще перебувала 
тільки u обсязі трьох вимірів ... Вони могли разом 
uийти по третій годині з бару "У Чорного Кота" і ... 
шукай поліція її знову, а :'ІІене :'Іtуч, допитуй! 
Пан :'ІІаєстро потяг вина з одної і другої склянки, 

на хви.1инку на.1яг.1а на нього :'ІІе.lянхолія, його 

увага від :'ІІене відрива.1ась. Він щось собі шепотів, 
годос.ніше повторивши при цьшtу пару разів: "Кру
це фtкс" ... Постукав пальцюш по cтoJti і далі опо
відав. 

-- Наївні люди, невдячна грубіянська поліція! 
Вони ніяк не могли зрозу:\tіти, що я її шалено ко
хаю. Подумати rільки здоровим розумом: ну якби 
ж я :'ІІіг так її з світа спровадити, як то вони собі 
уявляють, щоб по ній ані сліда не лишилось, а на 
:'Іtені ані ті~і, що я заподіяв їй якесь лихо! І от у 
висліді тепер маєте: д.1я цілого світу, навіть для 
рідної матері, вона таки не існує, а я її ~tаю! Так, 
:'ІІаю, тшrу, що я давно вийшов за :'Іrежі третього 

вюrіру ... Ні, я чомусь до вас, пане письменнику маю . , . ' 
велике довtр я. - При цих словах він положив с1юю 
руку на :'Іюю, що .1ежа.1а на сто.1і, якось особливо 

притиснув. По !\ЮЕ:'ІІУ тілі пробігла ніби електрична 
холодна хвиля. Я постарався непомі11но свою руку 
ви с~шкнути . 

. - Викликаєте ви в мене довір'я, - продовжував 
вш з притискшt. - Можливо то:'Іrу, що ви пись
:'Іrенник чужого на:'Іt народу. Усі письменники на 

світі є брехуни, вибачте :'ІІені за відnертість, а на-
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ші чеські пись~Іенники є особ.;шнюш брехуна~ш ... 
Покажіть їм пальця, а вони потягнуть вас за обид
ві руки ... Нашому пись~Іенникові я ніколи б не від
крив ані най~tеншої тає~шиці, бо він на ~tені по
старався б подвійно заробити: на тему моєї таеІ
ниці паписан би твір і ~Іене живцем продав би ... Я 
знаю, що ви того не зробите, а коди б і відважи
лись - у поліції з вас поо1іялись би і сказали б: 
"ВідшІЗ байка з бару "У Чорного Кота" .... А кшш б 
uи знали, як :\Іене тоді Божена просила, щоб я не 
допроваджуuав її додо~tу! І 1\ІИ за дверю1а, на ву
лиці, під огненнюш очю1а отого проклятого кота 
розійшлися. А поті~І воно й пішло ... Така здається, 
незначна подія, у всякім разі не світова ж війна, 
а про неї лунала слава на цілу Европу. "Загадкове 
зникнення молодої красуні"! - .1унало по світі. А 
насправді? ... Я вю1 скажу: ко:ш б nи всилі були 
заглянути по той бік третього nюІіру, то ва~І тіль
ки треба було б пересісти до другого стола і ви б 
зараз тут її побачи.'Іи в повній красі й величі ... Отут 
би вона засіла, як завжди, на оцьому кріслі, що ви 
сидите, а я, як звичайно, роюювляв би з нею, жар
тував, разом пили б вино, слухали б музику, на

віть ~юг:ш б і затанцювати. О, коли я з нею тан
цюю "ші~tі", то тоді присутні жахаються і хова
ються, хто куди ... І Іоті~І на ваших же очах uийду 
на вулицю, під чорню1 кото~І попрощаюсь, і ... по
чинайте наново переводити с.'Іідство. Пускайте u 
рух найздібніших детектинів, з добрю1 нюхо~І 
дресованих псів, нехай обнюхують ~Іене з ніг до 
голови. Нехай водять ~Іене ку ди завгодно, нехай 
гавкають- на ~Іене, рвуть, ш~Іатують, а по.1іція нехай 
пече зал!зо~t. Нехай кат у ціліндрі, у білих рукавич
ках, з п янюш суддю\Ін лякзє мене шибеницею -
запевняю вас - нічого не доб'ються! От бачите? .. 
Якщо ~штю1ете охоту, то я таки ва~І її покажу ... 
Ах, та нехай уже до кінця буде відвертість: кажуть, 
піс.1я сповіДі людині .1егше. Запроваджу я в-ас цієї 
ночі до- :\юго ате:1ьє ... Щоб її в ~І-ене побачити, а 

:чене пізнати -- вистачить ва:'Іі 11ашнх трьох пись
:'Іtенницьких вюІірів... Хоч пись:"ІІенники, гадаю, ·як 
і добрі п.1ястичні ~шстці, ~1усять :'ІІЗТИ такі почуття, 
що сягають поза третій вюІір, бо .інакше не могли б 

бути пись:'ІІенника:'Іш ... А ~юже ви й справді хочете 
їсти - кажіть! Я ще засоби ~Ізю. На цЬ1 світі мої 
батьки лишили не ті.1ьки ~Іене, але й своє добро 
ДЛЯ :\Іене ... 

А.1ькоголь підносив у барі тбшературу. Лунали 
гострі :\Іедодії ~tузики, саксофон верещав, :\ІОВ- на 
погибель. Музика з~tішува.1ась з недоладнюІ співш1, 
гучншювство:'.І, верескш1, оІіхо~І, брязкотш1 скла 
та порце.1янового посуду. У густо~ІУ червонуватО:\ІУ 
повітрі "капернау:\ІЗ", наче в пеке.lЬНО:'ІІУ кот.Іі ки
пі.lо. 

Ко:ю буфету на високих круг.1их дзиr.1иках, що 
крутились :\ІОВ ко.1еса на вісі, сиді.1о дві пари. У 
дівчат суконки досяга.Іи десь тільки вище колін. 
Ui "капернау:'ІІські діти'' вимахували 1ніжка~ш, щоб 
показати остатньої ~юди човнички-черевички ... Во
ни цока.1ися високюш чарюш, випивали та закусу

ва.lи ПОЦі.'lуНКа:\ІИ і ТЮТЮНОВЮІ ДЮІО:\1. Я ПО::\ІЇТИП, 

що одна з них бу.-rа вільна ко.1о буфету і усе на 

_чене позира.па, пос:чіха.1ась, навіrь па.1ьчико:'ІІ до 

~1ене, зігнутю1 л.о себе, покивува.н. Я догадувавсь, 
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що вона робить підготовку з на~Ііром, аби опорож
нити l\IO ї кишені ... 
На дІ-шо, мій сусід те загравання "капернаумки" 

по~Іітив і відверто почав прояв.1яти заздрощі. 
"Дивовижник дивовижником, - подумав я, -

:'ІІеле про ~шусь красуню, а до цієї ревнує ... " 
Розлита кров у повітрі "капернау~Іа" все біль

ше блідла від курева. Ставало важко дихати. На 
стіні годинник рівно:\Іірно відбивав такти. його вка
зівки непш1ітно наближалися до відміту третьої 
години по півночі. Наближалась хвилина, коли ста

не чинню1 поліційний припис. 
Пан ~ІЗєстро десь на хви.:шнку В-ідійшов. У цей 

час до ~tене -наблизилась та, що від буфету покиву
вала мені пальце~І і, не зупиняючись, шепнула мені: 

- Коли ви цього маєстра добре не знаєте, то 

будьте обережні! 
- Чо~ІУ саме? встигаю запитати. 
-- Перейдіть в одну із вільних кабін - я ва~І 

розпові:\І ... 
- Дякую, -- відповів я. І подумав: - "Ага, то 

ти так хочеш виnернути ~юї кишені? Не піддамся!" 
І от тепер я вирішую будь-що-будь перевірити 

:\Іого сусіда, чи він таки спраnді небезпечний. Може 
н справді наско'ІИВ на добрий сюжет для новелі? -
питаю са:-.1 себе. Однак вирішую бути готови~І до 
відходу. На:-.1іршось пок.1икати пана uрхнього, щоб 
3ап.1атнп1 за чвертку вина і п'ять цигарет. Врхній 
на ~Іій пок.:шк ляскання:ч пальцюш не приходить. 
Певно він був десь зайнятий _більшими ''рибами", 
у яких відібрав сотні, а може й тисячі корон. Ось 
по~Іічаю, що збоку, за буфетю1, розгорнулась тяжка 
зе .. 1енувата завіса, а з-за неї вийшов :\Іій сусід, по
важно трюІЗючи свою досить елеrантну постать. 

За ню1 iшoll низенький товстий папок і ніс на ве
.1икій таці дві порції одної з найкращих чеських 
страв: о1ажені стегна гуски, о1ажену капусту та 
кнедліки. На тані ще стоsІ.lо дві стопки з світ.1им 
напоєм та відкоркована П.ІІяшка вина, як показалось 
3 нр.шкю1: "Оріrіна.1 Портвайн". Пода·вець, як до
відуюсь, са:'ІІ пан шеф ''У Чорного Кота". 

-- Так, за все вже зап.1ачено, пане шефе? 
- О, rак, пане маєстро, рахунок вирівняно! 

С~ІЗЧНОГО! - додав він і відіЙШОВ. 
Я зрозу:"ІІів, що :\Іене поставлено перед докона

ний факт: за~юв.1ено й заплачено ... Я піднявся й 
гукнув: 

Га.1.10, га.1.1о! .. 
Та наш ~Іаєстро шарпнув :чене за по.1у прО:'ІІО-

вив: 

Прошу, пане пись~Іеннику, не робіть :'ІІені вдру
ге цієї ночі скандалу! Сідайте і вечеряйте, чи сні
дайте, або прюю поживайте, Що подано. Було б 
ВаШОЮ ПШІИ.lКОЮ, ве.-ІИКОЮ ПЮІИ.lКОЮ, КОЛИ б ВИ 

поду:ча.1и, що оце я спеціяльно д.'Ія вас за~ювив. 
Ue вже бу.1о зююв.-Іено ще тоді, ко.тш я отут сидів 
з ~юєю Боженкою... Я попередив, щоб за:\ЮВ.;lення 
~•ені пода.:lИ тоді, 1.-о.1и я по нього зго.1ошусь. І те
пер не~Іа порятунку - через вас вона зник.аа, зате 

ви ~1усите її порцію спожити. 

- Чо-''У я ~Іушу? .. 
-- А.1е ж не єрепентесь і сідайте! Бувають же 

ишадки, що людина .1юдину :J приЄ:\Іністю гостить. 
От ви й зробіть :\Іені цю приє:\ІНість, - поспішно 
у~ювляв він ~Іене. 
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Чеська традиційна страnа дратува;ш смак. Я сів. 
знову по~tічаю, що багато очей скеровані на нас. 

Із-за одного косяка виглядала та сама "каперна
у:\Іка", що мене недавно попереджувала. Дивлюсь 
на неї. Вона крутить пальце:\t коло свого чола. Зна
чить, подає мені знако~t, що я дурний. Все це ще 
більше роздратовує моє зацікавлення пано~t ма
єстро:\t. Я вже :\Іайже був певен у ті:\І, що :\ІЇЙ оцей 
"гоститель" має "пеха" в галоnі. І хіба ж мало є 
на світі різних дивовижників і не завжди на них 
звертають увагу. А от тут, де всі, здається, виве
дені алькоголе:\t з рівноваги, приконує увагу така 

проста річ, як подача вечері на стіл. Моє занікав
.1ення цим добродіЕ:\І росте. 

- Прошу, беріться за гуску, поки ще кнедліки 
не захололи, - припрошує він увічливо. -- Ви ж 
знаєте, що ня наша страва оrачна, доки тепла. 

Я сів. Признаюсь, що :\tені таки добре хотілося 
їсти. Тільки що я наміривсь прийнятись за приєм
ну працю, як у залі залунали знову оплески та сміх. 
Мій гоститель, як і вперше, чуть підвівся і вкло
нився. 

- Чи не має тут чзсо~t загальної ююви проти 
:\tене? - подумав я. 

-- Я спеніяльно попросив налити нюr вашої .тно
бимої "Руської водки!" -- сказав він. 

- Не для всіх українпів ней :\Юсковський напій 
є любий, - відповів н. 

- Е, та не бу де:\ю ж тут вирішувати національні 
пробле:\tИ. Пийте! -- він підніс свою чарку й че
кав На МОЮ, щоб ЦОКНУТИСЬ. 

я відчувсь ніби в полоні, під охороною оцього 
дивовижника. Здається, нічого не сталосн б, коли б 
я собі встав і пішов геть, але ж ні, таки починаю 
виконувати його волю, правда, оце сюrе собі на

здоров'я... "Руська водка" піддала апечпу. Гус
ка, кнедліки й капуста раптово зникали з моєї та-
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рі.;tки. Мій гоститеаь їв пові:tьно. Час від часу ки
дав окремі слова, пе1шо, з сnО€Ї загальної ду~tки. 

Оркестра вдарила прощального :\tарша. Гості по
сунули до ви-хідних дверей "капернау:\tа" .. Десь за 
заслона:\ІИ в кабінах верещали дівчата. Деякі, ма
буть, uілко:\t обібрані кельнерками гості, злісно ви
гукували. А ми попиnали оригі,нальний портвейн. 

При відході довідуюсь, що й за l\IOE власне замов

лення - чвертку вина та п'ять цигарет - запла
чено. Коли на плечах пана маєстра зависла чорна 
пелеріна, а на голові широчезний капелюх, то я до

гадавсь, що нього пана я нераз бачив на вулицях 
Праги. Тепер він нагадуnаn середньоnічного Дон 
/Куана. Дивлячись на нього, пригадуnався .чені J1 
Мефістофель r ете. 

- Дякую ва:\t, пане :\tаєстро, -- сказаn н уже під 
''Чорнюt Кото:'Іt", простягаючи йшtу руку. - При 
першій нагоді реванжуюсь. 

А куди ж не ви?! - здивовано запитvє. 
Таж- додомv. • 
Е, ні, поче-кайте! Візь:\tе:\ю таксінку. 
Та я недалеко :\tешкаю, пройдусь пішки. 
До вашого ПО:\tешкання може й не далеко, а 

до :\ЮГО далеко. Ви ж пообіцяли побувати в мене. 
Побачите :\юю творчість. О, ви ще її не бачили! 

- Попався! Ха-ха-ха! - чую злі nа від нас. -
А ну подивююсь, чи він вик-рутиться з його па
вутиння ... 
Добре розу:\tію, що це стосується :\tене. Починає 

ніби потроху прояснюватисн... До авта сідати рі
шуче віююnляюсь. 

-- Ну, як не хочете їхати, то пройде:\юсн трохи, 
- ніби заспокоює він мене. 
Мююхіть корюсь йому. Набухла сир!стю осіння 

ніч. З:'.юрена деннюtи турботами Прага, l\IOB стара 
бабуся, спить. Від першої години не скригочуть 
по рейках тяжкі тра:\tвайні колеса. Тільки таксінки 
ще tшшгають, розрізуючи холодний туl\tан. Роз
nозять за:\южних запізнених п'янинь. Десь-не-десь 
відбиваютьсн кроки заб.1уканців. Чути то тут, то там 
п'яне варняканнн. Ось :\ІИ виплутались з nузьких 
те~ших Т?. покручених вулиuь старої Праги. Виходи
:\10 ю1 один і:-з чеських неюшрущих па~r'ятників -
J{ap.'liв Міст. По обидnа боки моста вздовж стоять 
різні постаті, стоять, :\ІОВ :\юnчазні сторожі нієї ста
ровиюt. 

- Ось вюt і наша стара. ~tистецька пам'ятка! -
натхненно каже пан :\tаєстро. Ні, це не тільки наша 
"истенька історична пам'ятка, це - наш сюшол, 
:\Іінний нерn, шо нюt уперше було пов'язано Малv 
й Велику Прагу. І потягся він вулиuюш, по сухо
долі до :\ІЇснл осідку серая та ~юзку чеського паро
ду - до Градчан славних! Колись він був Е.ІJ.ИНюr 
:\юсто:\1, що перетинав нашу Влтаву, а тепер віл. 
нього ~на схід сполучує Прагу чотири. І на захід 
чотири :\\Ости. Рахуючи мости зі сходу, Карлів Міст 
буде п'ятий, рахуючи із заходу - він буде п'ятий, 
:\ІОВ п'ята запоnідь ... Uей :\tіст - наче скаменілі іс
торичні флюїди чеського народу ... Не було ще та
кого чеського :\tистuя й не:\tа, щоб не юtальовуnав 
нього :\юсту, але не було ще й такого :\tистця, щоб 

праnдиво З?\tamonan його, З:\tалюnаn разо:-.1 з тими 

подіюш, що за нього і на ньо:\tу відбувалися ... Ні, 
:\tиспtі ще не сягнули понад 1ретій nимір, і не по
бачили того, шо я бачу! Я ще не брався нього мое-
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ту з~tальовувати, але змалюю! Я до того роки річні 
готуюсь ... О, я часто бачу, як у хмаркавій синяві, 
від Карлового Мосту вгору, мов на чудодійному 
екрані возносяться наші історичні nодії зо всі:\tа 
великими чинами, неюшрущюtи nостатями! Я в тій 
Х:\Іарковій синяві бачу часто нашого св. Вап.пава, 
Карла Великого, Яна Гуса, Жижку, Гавлічку, Па
лацького ... Бачу битву із шведами ... То ніби флю
їди nодій випзрюються з цього nам'ятника і ніколи 
не видихаються, не випаряться, nоки тут живе 'наш 

~rалий, сnритний, бурхливий, фальшивий, боязливий, 
зрадливий, найку.ТJ:ьтурніший між слов'янами не
вмирущий народ! .. Я наміряюсь на~rалювати Карлів 
Міст у такому ·вигляді, щоб у цьшtу були нілбиті 
історичні nодії, які відбулись на ньому й над нюt .. 
А ви nодивіться на Влтаву вночі. Бачите, он з ви
соких стовnів лозскакувало у воду світло? Бачите, 
як воно у хвилях nлаває, куnається, переливається? 
Світло миготить, мочиться, nірнає у воду, не \юкне 
і не гасне! І от би на цьО:\!У водяному тлі, :\ІОВ на 

вnавшому на зеl\tлю небі, юtалювати з мільйона:\ІИ 
зірок, вознести оцей ~•іст зо всією історичною фJ!Ю
їдовою величчю, що криється від людських очей за 

третім вюtіром. От це я дуl\rаю, над цю1 міркую, 
аж голова моя часОl\І тріщить. Але хто ж натягне 
мені таке nолотнище, щоб усе бачене я на ньш1у 
розгорнув?.. Кожний день до болю відчуваю, 
що та nовинність на мене налягає, давить :мене, 
кличе ... 

Мистець nочав так nосnішно говорити, що я не 
все міг схоnити. На Влтаву налягала все густіша 
nелена туману. Осіння холодна вогкість nочинала 
мене nронизувати. Помічаю, що мистець від свого 
самонатхнення ніби дістався в Нірвану. Я на:\Ііря
юсь неnомітно від нього відійти, nозбавитись якось 
його, хоч у :мене ніби нанизується цікава сnрава ... 

- Почекайте, nисьменнику! - гукнув він, nо
сnішними кроками nрямуючи за мною. - Куди ж 
ви тікаєте? Гадаєте, що ви вже все від ~Іене nочули? 
О, ні, те, що я ваl\І розказав, ще не все ... З того ваш 
твір вийде, мов nотвора без голови! 

Пробує взяти мене nід руку, але я ухиляюсь від 
того. 

Чому ви думаєте, маестро, що я nисатиl\ІУ про 
наше знайомство "У Чорного Кота?" 

- Ого, а хто б то вам nовірив, що ви цієї нагоди 
не никористаєте? Хіба, може, як усе nіде гаразд, 
не все наnишете ... - додав він ніби загадково ще 
це речення. - А врешті, - nосnішив він, - то 
ваша сnрава - робіть собі, що хочете. 

Міст залишився за на:\ІИ. Ми nідходили до Мало
странеького Намісця. Тут мені треба б звернути на
ліво, минути два будинки, nовернути наnраво, пе
рейти через Торжище і я ·вже на Влаській вулиці, 
де й замешкую у ч. 24. 

- Може справді, nисьменнику, візьмемо таксів
ку й nоїдемо до мене. При чарі доброго вина я до-. 
кінчу перервану розмову. Подивитесь на неї і на 
всі ті чудодійства, що я творю ... 

І як не цікавило мене остаточно собі з'ясувати 
цього маєстра, я рішуче відмовився всідати до за
триманого ним авта. 

- Ну, як хочете! - з невдоволенням nромовив 
він. - Тоді не відмовтесь пройтись зо мною ще хоч 
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nід гору, до Градчан, -- вюювив уже ніби з бла
ганням. 

І далі l\ІИстець говорить улесливо, розnовідає то 
те, то те, видно з таки:\І розрахунком, щоб nрохо
дити якийсь довший Шl\Іат дороги, nоки він не зао
круглить розnочату дуl\ІКУ. Поl\tічаю, що він не йде 
простим напрямком, ЯКИl\І, врешті, по широких схо
дах можна вийти аж на Градчанський майдан, а бере 
вбік. Ось :\ІИ й опинились на вузькшtу та довгому 

хіднику, що тягне nопід му рюш Градчан нагору. 
- От я хотів nоказати вам, - казав він, зуnи

нившись, коли ''" вже nіднялись високо й були ма
ло не в кінці того nішехода, - цю частину Праги. 
- Ви nевно ніколи звідси не дивились у ту:\tанну 
ніч на Прагу. Подивіться, он вона там, внизу роз
ляглася, мов старе дивовижжя, над якюt вірні ба
бусі розсвітили каганці. Тільки ті світлячки nока
зують, що Прага там ще є, туман її ще не nроков
тнув, крізь землю стара грішниця ще не nровали
лася ... А ось тут, -- nовернувшись до високого 

l\typy, мовив він, - є чорні дверці, крізь них можна 
дістатись на Градчани ... На головній брамі стqїть 
варта з охоронної президентської сотні. У день 
вона нікого не зупиняє, а вночі без nереnустки ні
кого до Градчан не проnускає. 

- Та ню1 же, здається, оце вночі не:\ІЗ nотреби 
туди і йти, - сказав я. 

- Воно так ... А от все ж таки цікаво було б nро
Ш:\ІИгнути Градчана:\ІИ й опинитися у Святовітсько
му Храмі. Хочете? 

- Та яким чином? 
- Стійте на місці! велів він, а сам десь у 

те~tряві nотонув. Я ще не встиг надуматись, що ро
бити, як він знову був коло мене. 
У старому мурі чорніли залізні тяжкі дверці. Ось 

по них :\tистець зашарудів ключем. По хвилі nоір
жавлене залізо заскрипіло, і дверці під ІНатисКО:\І 
маєстра відчинились. 

Прошу заходити! - велів він мені. 
- Куди? 
- В оці двері. Не гайте часу - нас можуть nо-

мітити ... 
З тих дверuят ніби скочила на мене лихоман

ка і мене почало трясти. 
- Нас можуть тюt затри:\tати, як злодіїв. 
- Мовчіть, не бійтесь! - шарnнув мене за ру-

кав і я оnинився за високю1 груби:\t :\Іуром. 
Залізо знову загарчало, засуn у дnерях двічі 

клацнув. 

- ·тепер за :\ІНОЮ! - nхоnиnши l\teнc за руку, 
велів він. 

Градчани, де l\Ііститься, так би l\Ювити, мозок 
чеської зеl\tлі, завжди яскраво освічуються силь
нюш ж а рівками та nрожектора ми, але весь nорож..;. 
ній nростір було залито ту:\tаншt, а світло блюtало, 
моn загорнуте в сивувату вату. 

А мистець, l\IOB чорний дух, зручно Шl\tигав nопід 
:\Іураl\ІИ, не виnускаючи з руки мого рукава. Душа 
l\ЮЯ тимчасом nерейшла у п'яти, а серце билось, 
наче nтиця n клітці. Мені nоигадалось, що я nід 
когось чув, чи читаn, що по Градчанах часо:м серед 
ночі ходить чорна nостать - дух якогось лицаря ... 
Оце і є той дух-лицар, що тягне за собою другого 
"лицаря" з душ ою на повній л оготові до ви лету ... 
Тепер не треба б :\Іене тримати за рукаn і тягти за 
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собою - я сю1 :\Іушу його триматись. Коли схоп
лять, то щоб разом -- на нього вину звалю. 

Ми вже опини.1ись під Святовітськю1 Хра~ю~t, по 
ліні~І його боці, що був ~Іайже не освічений, а по
близу стояли ста рі будів.1і, що зате~шюnа.1и про
хід. 
Мистець зупинився коло бічних хра~ювих також 

чорних кованих дверей. 

- Пане має стро, що ви робите? - запитую я, 
остаточно опанований страхом. - Я буду кричати ... 

- Кричіть, а ни•ну я зналю на нас! -- нідпоніn 
спокійно, вже від:\ІИкаючи двері. 

- Чого ue ви сюди претесь? 
- Зараз побачите чого ... 
Ось :\ІИ опинились в одному з найбільших в Ев

ропі хрюtів. Довгий, широкиЙ _та високий простір 
було залито затхлю1 повітрям 1 густою те~tряною, 
ті.1ьки десь-не-десь пробивалось крізь грубе різ
нобарвне скло готичних вікон слабе cniт.rto. У ніс 
ндаряя характерний ~остельний запах. Тут ніби за
пахло розк.1адш1 :\Іинулих доnгих віків. 

Мистець блиснув кишенькоnою батарейкою й ве
.1ів мені сісти. Я виконан його веління. Сів і нін 
~0.10 ~Іене. Мене безперестанку трясла .1ихо~tанка. 
Мистень щось шептаn, ~Іабуть мшшnся. Він заса
nався і опустинея на ко.1іна. Я не бачиn лобре, але 
nпевнений був, що він узяв n обидві руки голову, 
нахилив її і 1\ІО.ТІиться. Ци його поведінка почала 

~Іене засnокоюnати. І n ~юїй голоні поча.1и воскре
сати давно неnоnторюnані праnос.1авні ~ю.1итви. Мої 
очі nш1алу зника.1и до темряви. Ось одна за одною, 
повільно, ніби ниеувались із стіни хрю1у, :\Іарму
роні nостаті святих, стаnали n ряди і мов би нас, не
вчасних навісникін, мали nолошити... От уже обри
сунанея n те~tряві високомистецький старовинний 
вівтар, а перед нюt ниеока :\tap~typona гробниця 
чеських короп ін,- з точно витесаними з мармуру їх 
1\Іертвют постатюш. А час тягся, мов осіння довга 
ніч для стратиnшого n те~tряні напрямок до цілі. 
Тепер уже я чув окре:\Іі слона молитви, що nири
ва.lися з уст :\ІИСТІІЯ, чуn рідке схлипуnання, він, 

здається, пла~аn. Мабуть таки :\ІЗR щось тяжке на 
СВідОМОСТІ І ОІІИl\1 аКТО:\1 облеГШУНан СВОЮ дУШV. 
Врешті, я чув уже тіль~и його рі;'Їке зітхання і- зn~
чайне дихання. 

- Чи ви буна.1и n ньо:\ІУ нашО:\ІУ чеськш1у, те
пер пооожньому серпі? -- запитаn nін ~Іене. 

-- О, так! Багато разіn буваn. Приходи.тнt :\Іи 
СЮДИ З НаШЮІ ПрофесорО:\1 :\ІИСТеІІТНа. Ili.'IY ГОДИНУ 
обводин, показуван та nию1адап. · · 

- Отож ни· знаєте, шо не наша національна 
пиха! - Ue наша святиня. шо дорівнює нас до 
nеликих евролейських народів. Uей наш хра~І сто

їть у ряду найбільших xpa~1in у Евроnі. А дорівня
тися на:\t свої~І храмом жоден народ у світі не :\ЮЖе, 
тому шо ми, екзальтовані чехи, сnромоглися буду
n:tти ного тисячу літ. На nочатках приходу христи
янської віри до нзс, було збудовано капличкv, по
тім обмуруnалн її. nшra оnинилась v костелі ·а по
тім це опинилось ~, забудованні пишного хра;Іу. Тут 
nи знайдете багато стилін. Остаточно nоздвигався 
цей храм у готично~tу стилі. Але часу nанування 
n Европі готичного періоду нам не nистачило на 
закінчення цієї папіопальної будови, і не відбилось 
на головній вежі xpa:\ry - віл полnnини nгору nи-
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ведено її в стилі ренесансу. І, :\ЮЖе, чи не найголов
ніше є при нЬ1 те, що цей храм почали чехи будува
ти на світанку nриняття християнства, коли народ 

вийшов з nоганства, щиро сnриняв віру Христову, 
а викінчили будову храму тепер - 1924 - 25 рр. 
ЗакіІРІено бу дов у хра:\ІУ з волі атеїста - nрезиден
та Масарика та на вісімдесят відсотків безвірниць
~ого пар:1ю1енту. Затрачено гроші на никінчення 
хрюtу народу, стратившого віру в Бога. А я знаю, 
що народ чеський повірить у Бога тоді, коли над 
НІНІ запа.1ає сатанинське безвір'я. Через цей ве
.1ичний храм народ у своїй ~юлодості намірявся 
вознестись до Вічного Бога, а.1е не нитри~шв ви
сокого uознесення, звалився і тепер неnомітно бу
дує собі хідники в nекло ... 

-- Ви вибачте, що я :\Іайже силамінь затягнув 

вас сюди. Але :"Іетою :"юєю бу.1о ознайомити вас, 
я~ пись:"tенника, з четпертюt чуттєвюt виміром ... 

Він ніби ненароко:\І почаn до ~tене nідсуватися 
і безперестанку гоnорин, гоnорин ... 

--- Чи ви чуєте, як шум.1ять душі основопо.rюж
ників нього xpa:"ty? Чи nи ПО:\Іічаєте, як виходять 
наші с.1авні королі .з гробниць і сnівають: "Возве
.1иченно" ... О, о, вже історія нашого народу в nов
ній nе.1ичі й ганьбі вируши.1а ... Чого ж ви моnчите, 
--- ~юшш запально, туляІJись до мене. - Крикніть 
з переляку: "Рятуйте! .. Або з радощін: "Осанна!" 
Невже nи не ПО:\Іічаєте, що хрю1 залиnають духи ... 
Слухайте, с.1ухайте С\Ііх і плач нашої історії! 

його го.1ос nереходив наче в чаклу~нський шепіт. 
його неса~ювиті нізії починали овижатись і мені. 
Здавалося, що я нже перестаю собою володіти ... 
Мене обіймав жах... Він притискається до мене, 
ніби з переляку, або наміриється мене кинути в 
жах, позбавити мене nритомности. 

- Диніться, дивіться, святий Вацлав в'їхав до 
храму на білшtу коні! Ось наш Карло Великий :\Іар
шерує! А там, ах, Білогірська битва! .. 
При цих словах я вже цілко:\І оnинився n його 

обій~tах. налягає, дрижить, шукає :\ЮЇХ уст ... Від
чуваю, nочинає мною оволодівати, шеnче: "Четвер
тий nюtip, четвертий вимір ... " Я ніби остаточно стаю 
безnільним. Ледве ще в глибині відчуваю й розу
мію, що ось-ось утрачу притомність. Десь ще 
в глибині ~юго нутра б'ється живчик гонору і гін 
до самооборони. Але одноразово я сам чую на 
власні nyxa, що чо~tусь сміюся дівочюІ сміхом ... 
Врешті, одним блискаnичним :\tентом я напружую 
неі :\ЮЇ сили, схоплююсь і вже прямо струшую з 
себе нілко~І, здається, оскаженілого :"ІИстня... Він 
упав на лаnку і по знірячш1у заревіn. 
У xpa~ti тихо, темно, :\ІОН у величному гробі. 
Мені стала зрозумілішою поведінка гостей "У 

Чорного Кота", коли nони знертали уnа гу на той 
кут, де я сидін з мистце:"І ... 
· - Виводьте мене з цього хра:"Іу, бо інакше 

це для нас погано кінчиться. 
- Але ж що сталося, дорогий пись:\tеннику? -

заnитує nін. 

- Покищо ще нічого не сталося, але може ста
тися... Відкривайте дне рі! 

- Добре, добре... Тільки прошу бути спокій
нюІ... Я ще не nce на цей раз тут виконав... - І 
~шттю його чорна nостать зникла в темряві. 

- ''Що ж не таке: :\Іаєстро недавно сердечно !.Ю-
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ливсь, а поті.м наміривсь зробити дім неприродної 
rозпусти з цього величавого храму? Чи не омана 
все не?" - стукнула у моїй голові. "Може справ
ді ця чорна постать тільки привид, омана, а не ре
альна дійсність?" - Від таких думок мене nочав 
охоnлювати новий несnокій. Тимчасом я nочув від
биття цілком реальних кроків, що десь лунали на 
залізних сходах, все nідіймаючись угору. По хвилі 
заnанувала ~tертва тиша, тільки моє серце товклось, 
ніби на~rагаючись вирватися з ~юїх грудей, чи nрав
дивіше разом зо мною - з цього великого храмо
вого nростору. Нагорі, десь, блиснуло світло, наче 
від котячого ока. Та ось nробренін ледве чутний 
звук орrану. 

- О, лишечко! Пресвята Діво, чого до~ ро го 
він може грати на органі, притяІlне увагу, 1 нас 

таки заберуть отут, як злодюгів! При цім мені зно
ву nригадалось, що я від когось чув, чи з чогось 

вичитав, що іноді те~шими ночами в Святовітськім 
Храмі орган сам грає. І на nідставі цього людська 
фантазія вже сама діє, додає. Народ чеський, мов
лялось, за тисячу літ таки викінчив свою найбі;tь
шу святиню, але nогоня за зе~tним добробуто:м вир
вала з його душі віру в Бога. Народ храм nобуду
вав і оnустив його, як зайву вже облуду ... Мов ве
личавий корабель, nобудований на суходолі, у яко
му можна nобувати, але не nоnливеш нікуди у ньо
му. Сила ж Божа nроявляє свое незадоволення, так, 
що новоуставлений, на цей час, може, найсильні
ший,найдосконаліший орган грає часо~t ІНоча~ш без 
доторку до нього .1юдської руки ... 

Спочатку покотилися в темряві несміливі звуки 
органу, але то було тільки спочатку. Далі орган ніби 
вже в розnачі застогнав, заревів, затужив, благав 
на nоворот до храму оnустивших його... Такої 
сильної, nотрясаючо-оглушуючої гри орrану я ще 
зроду не чув. 

"Що ж це він грає, що грає?" - заnитувались 
когось мої думки. Та ось уже добре розумів, що 
він грає. Храмовий nорожній чорний nростір зали
ли звуки nрекрасної божественної мелодії "Аве 
Марія". Ця неймовірна, я сказав би, nрямо шале
на гра мене заспокоїла. Хто мене сюди заnровадив 
- сам себе вже визрадив... Я чекав, що ось nо
чуються кроки, кроки багатьох ніг, задзеленькають 
ключі, заскриnлять двері, і нас схоnлять. Мені зда
валось, що він грав так гучно, що його було чути 
не тільки тут, на Граді, але в цілій Празі. Ні, ці 
звуки мали б котитись по цілій чеській землі, аж 
до Моравії, котитись і бу ди ти ·всіх чехів, які ще 
вірять у Бога і які вже вnисують себе в офіційні 
документи: "Безвизнані"*. Ті ніби скликали, бла
гали: "Прийдіть у цей xpa~r і Я спасу вас. Не nо
слухаєте - горе вам бу де!" Могутні звуки органу 
ніби nотрясали храмом. 
Але відгуків ніяких не було. У мою голову вже 

закрадалася думка: 

"Чи не nов'язана ця чорна nостать з кимсь? Чи 
нее ця гра тільки nроnаrандою для "безвизнанних"? 
А чого ж це nокликано до цього святого діла та
ку а:\юральну людину? А :\ЮЖливо, шо тут нічого 
такого й немае. не тільки я поnав у незвичайні 
обставини, і мої нерви так виграють, що, як мені 

* атеїст. 
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здається, це :\tаЄ бути чутнюr на сотні кі~1ометрів? .. 
Поnаротні кроки наближались до мене. 
- Живі? -- заnитує. 
- А чо~rу б ні? - бадьорючись, відnовідаю 

йому. 
- У страха очі великі! 
- Як для кого ... 
Ми вийшли з хрюrу. 
- Якюr же шляхо:\r будете виводити з Граду? 
- Вночі сюди вхід без nерепустки заборонений, 

а вихід ві.пьний. Ідіть nоруч зі ~шою і з вашої голо
ви й волос не спаде, коли він ca~r ще не обсипа
ється ... 
Задишили за собою nередхрамову п.1ощу, nрой

ш.lи прохід попід :\Іасивнюш будовами, за яких 
п'ятнадцять-двадцять кроків знову такий же nрохід, 
і :\ІИ вийшли на широченький ~rайданчик, діворуч 
якого в найкращих тут будовах ~rіститься прези
дентська резиденція. Бачу, що мій маестро не йде 
на го.т~овну брюrу, а nовернув до nравої. Знову 
проходюю попід будовою, за якою недалечко ви

сить :\Ііст, перекинутий через г.т~ибоку, зарослу різ
нюrи деревюш суху яругу. 

- Стій! - почу лось тверде ве.т~іння. 
"От тобі й :\tаєш! - стукну.1о в ~rене. - Мистець 

запевняв, що ніхто нас не зупинить ... " 
Пан маєстро не встиг ще відповісти, як про~ювиn 

вартовий: 

- А, пан :\tаєстро! .. Хто ж не з nюш цього ра
зу? 

Помічаю, що ~rаестро всунув nартовому щос_ь у 
руку - nевно гроші, вартовий не дивлячись на те. 
устршшв руку в кишеню. 

Цей останній короткий перебіг дн не тільки не 
кинув якогось світ.т~а на поведінку маестра, а ще 
більше заплутав сnраву. З поведінки вартового ста
",о відшю, що маєстра тут дуже добре знають, 
прий~tають від нього, по-чесько:\rу висловлюючись, 

"епроnітне", то чш1у ж би йому тоді не йти про
сто через той nрохід ночюш на Градчани, а крадь
КО:\Іа пробиратися через ті чорні дверцята? Хотів 
про це запитати ~rаестра, але пригадалась мені чесь
ка натура: чех перекрутить, передаючи nрющу, 

навіть і тоді, коли її нешкідно можна б переказати 
правдиво... Особливо ж чехи люб.т~ять правдивість 
дій і речей передавати n перебільшено~rу вигляді ... 
Отже я рішив нічого його про не не питати, коли 
він са:\І про не не заговорить. 
Ми йшли ~ювчки. Я ЧО:\tусь :\Іаn таке почуття, що 

ніби оне вирвався з ув'язнення чи полону. 
-- Якюt робшr nи роздобули оті ключі? - са:\10 

вирвалося n :\tене з уст, хоч я думав щось інше. 
-- А nи ду~rаете кориснюr є всі таємниці від

кривати в творі? Нехай собі читачі ла:\tають гqло
nу: де ж то та чорна постать доn'яла ключі? Чи
тача треба привчати не тільки читати, а й думати 
nри тім ... 

-- А як ви думаете, чи для твору взагалі буде 
кориснюr, коли я наnишу, що nи заманили мене до 

Святовітського Храму і тюr кинулись :мені на нщю, 
моn своїй коханці? 

- Якщо nи щось таке наnишете, то вам ніхто 
не повірить, бо, як nи собі пригадуєте, нічого nо
дібного й не було .. Мало що та~І nюr у xpa,ri віл: 
боягузства :\Югло примаритися ... 
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Ми йшли - правдивіше, я йшон попід мурами, 
а маЕстро від мене не відставав, мои чорна тінь. 
Я йшов у тшrу напрюrку, по якому .міг за яких двад
цять хвилин добратись додому. Куди йшов поруч 
зі мною маЕстро - я більше не питав. 

За довгим та високим муром розлягався парк, 
що спадав у глибокий яр, дерся під круту, досить 
високу гору й тулився до писочезних мурів Град
чан. У кінці того парку стояла двоповерхова вілла, 
виведена в стипі змосковленого ампіру. Говори
лось, а часо:"ІІ і писалось, що це був найкращий за
куток у Празі. Була ця надзвичайна дорогокоштов
ність нласністю чеського патріота-де:"Іюкрата, а ро
сійського націоналіста-.монархіста, запеююго укра
їножера, доктора К. Кра~rаржа. 
До західньої частини ціЕї власности мільйонера 

Крамаржа тулинея скверик на вершку гори, як і 
сама вілла, коли дивитись звідси у північно-схід
ньшrу напрямку. Звідси саме дуже добре видно 
всю головнішу частину Праги. З південно-східньо
го боку підхід сюди був цілко.м по рівній площині. 
У цьому чепурненькому та затишному, зарос.rюму 

буйними каштанами, бука:\ІИ та .тrипами скверику 
стояло декілька лавок. Цей скверик якось зі всіх 
боків віддалений від густого скупчення празького 
обивательства, а то:'ІІУ н ньо:\ІУ навіть і в найпеку
чішу JІітню пору було майже безлюдно. Хіба, може, 
десь-не-десь, облюбувавши це місце, туляться до 
себе закохані. Принагідно, коли я часом проходив 
мимо цього скверику, а трохи часу вільного мав, 
заходив і тут відпочивав. ПригадуЕться, в тому 
закутку, десь у гущавині, на .павочці, дуже добре 
:'ІІіркува.іJось ... Мюю нього вниз ішло дві дороги: 
крутий спуск для пішоходів і кручений шлях для 
трамваю та загального руху. За:'Іrість того, щоб пі
ти вниз, мене й н~ цей раз потяг.rю з хідника впра
во до скверу. 

--- Ви відгада.1и, пане письменнику, мою думку, 

- обізвався :маЕстро. - Я хотів запросити вас зайти 
на хвилинку до цього парку. 

Я мовчав. 
- Присяде:\ю на .1авку, - продовжував він, 

закурюю, а я ще дещо в::ш розпові:'Іr. Найкраще ж 
було б поїхати до мене. Давайте згоду і я зупиню 
таксівку. 
На це я йо.му нічого не відповів. Прямував собі, 

не звертаючи на нього ніякої уваги. Десь у середині 
цього закутку я набрів на лавку й сів. Дістав ци
гарку й запалив. Мистець, тепер ніби мій сателіт, 
зробив те ж са:"ІІе. Довгенько між нами панувала 
:'Іювчанка. 

-- Так, я все ж таки чшrусь :'ІІаю до вас довір'я, 
- почав він. - Я спа:\І'ятався в храмі тільки тоді, 
ко.1и ви відкинули :\Іене від себе. Повірте :\Іені, що 
то я не вас на:'ІІірявся притиснути до мого серця, а 
її ... Я добре відчував і пам'ятаю, що вас коло ме
не зовсі:"ІІ не бу.:ю, а вона, :\ЮЯ Боженка, сиділа ... 
Я тепер усвідо:\Ілюю собі, що воно сталося, але я 
вам зараз цього не скажу, щоб не злякати. Ха-ха
ха! .. Ну, нехай буде так ... А насправді було воно 
ось як. Ага ... точно так як :'ІІИ у:"Іювилися. Чого так 
у:мовляЕ:"Іюся - ·вона не зна.1а. Мені не дава.1а спо
кою день і ніч одна ду:'Іrка, одне питання: чи ;\Юж-· 
на дійти до такого стану, щоб спровадити з люд
сL.кого досягу кохану панну, а сліди так за,rести, 
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щоб ніхто ніколи не довідався, де поділась та панна, 
щоб не ніс ніхто за те відповідальности... Найго
ловніше ж досягти того, щоб вона ні для кого не 
існувала на світі, окрі~І мене ... Коли я почав qб
мірковувати, то це показалось дуже складною річ
чю. Треба було укласти плян і самому його пере
вірити. Це щось таке, як перевірка боЕздатн~сти 
ар:\Іії добрими маневра:'ІІИ. Тож треба було знайти 
місце, де виконати замір і так подіти, щоб ніхто 
ніко.1и не знайшов ніякого сліду, а я воістину ні
коли не понесу за те відповідальности ... Ну, так і 
сталось ... Почала тайна й явна поліція сушити свої 
гшюви. На ткнулись на правду, перевіряли, дока
зува.1и й переконались, що ми за двадцять третя 

під баро:'ІІ "У Чорного Кота" попрощались й розій
шлись. І більше не знайшлось у світі свідка, який 
би доказав, що бачив після того ще нас колись десь ... 
Божена довго привчала своїх родичів, щоб вони 

не пошукували її, коли вона часом день, чи й два 
не повернеться додому. Запевнила й переконала, 
що вона час-від-часу заночовуЕ у своЕї подруги. 
Божена з подругою змовились, що подруга буде 
твердити, що Божена в неї, хоч би й декілька днів 
не бачились ... Таке твердження дуже заплутало спра
ву зникнення Божени з людського досягнення ... Ме
ні те стало в пригоді ... 
Я вже за час оцього :\юго неприЕмного знайом

ства з :\ІИстце:\І помітив, що він майстерно розпо
відаЕ, а.1е, підвівши ніби вже до кінця, висновки 
За:'ІЮВЧуЕ. 

-- Ну, а що ж далі? - запитую я з притиском. 
- Егеж... точно так :'ІІене запитували поліційні 

кшrісари, с:tідчі ... А почім я знаю, що далі? ДивуЕ 
:'ІІене, чш1у ви в тій справі до мене пристаЕте? Ах, 
почекайте, ва:'ІІ дещо більше скажу, як слідно-по
.1іційню1 душоїда:'ІІ. Отож :ми попрощались під баром 
··У Чорного Кота". Я - в один кінець, вона - в 
другий ... Дш1а Божена розбудила маму, трохи по
говорила з нею, полоїла і сказала: "Рано, м:рю, 
:\Іене не буди, хочу добре виспатись", і пішла у 
свою кі:\шату. Ко.1и :\Іа:\tа знову заснула, Божена 
потихеньку вийш.1а з по:\rешкання. В умовденому 
:\Іісці :'ІІИ зійшлися ... Після того в скоро.му часі во
на перейшла в недосяжність, скажі:\ю, перейшла в 
небуття... Вона продовжувала існувати тільки для 
того, хто обдарований четвертю1 виміром ... 

- Себто, тільки д•1Я вас, - вирвалось у мене. 

- Так, тільки для мене. Тепер, пане письменни-
ку, вона може існувати й для вас, якщо ви справді 
обдаровані даром творця ... На підставі того, що я 
ва:\І розповів, :\ЮЖете написати твір. І він може ле
рехова€ п собі частину неюшрущого життя ... 

- Ви хочете, щоб вона жи.1а в :\шстецько:му 
творі піс.1я того, як ви її знищили? 

- А хто ва:\І сказав, що я її знищив?! Коли, де, 
як?! Шо .це ва:\І у голову прийшло? Та чи можна 
так говорити? Та чи ж ви знаЕте, що так можна 
невинну людину цілко:'ІІ погубити? Але я знаю, що 
ви цього ніколи не зробите. Ви, ви, мій дорогий! .. 
Далі не .можу - признаюся ва:"ІІ: коли ви тільки 
зайшаи у бар; я .г.1янув на вас, не знаючи, хто ви 
такий, але зразу ж ви :'ІІені подобалися! Та ні, що та:\І 
подобались! - Він упав переді :\ІНОЮ на коліна, 
обхопиn :'ІІОЇ ноги руювrи. --- Я у вас закоханий! -

ІЗ 



прошепотіll він. Він міцно ~Іене обняв, тяг свої ус
та до моїх. У :'\ЮЇЙ го.1ові блиснула думка: 
"Маю діло з божевільним гомоамантш1! Дивна 

увага публіки по відношенню до нашого столика 
в барі, попередження тої панни - все ста.rю тепер 
д.:ІS.J ~~~не зрозу~\Іі:ІюІ... У барі, uидно, вже добре 
3НЗJІИ, ХТО він ... " 

Я напруживсь, ~ютнув своєю постаттю, випру
чався з його обій~tів і зо всього розмаху на цей раз 
дав йо;\Іу поличника. Він вигукнув: 

- Ай! .. - схопився за лице, кинувся від мене 
в один бік, а я в другий... Поличник, вигук і наші 
кроки глухо відгукнулись у густо~ІУ ту~rані, під 
~tура:'\ІИ Кра:'\Іаржової вілли. 

Минуло років зо два від часу того "знайомства" ... 
До "У Чорного Кота" :мене більше не тягло. Про це 
моє знайомство я ніколи нікому не оповідав. Те 
ганебне підступство до мене аж двічі не справляло 
мені ніякої приємности. Одного дня пополудні я 
навістив у шпиталі :'\ЮГО знайомого студента. Під 
час іспиту на політехніці з будівництва він почав 
у вирахованні 3Зстосовувати щось ніби маєстрів 
"четвертий вимір", піс.1я чого дістався до відо~юї 
в Празі "Катеринки" - божевільні. 
Ми сиділи в шпита.т1ьній вітальні й говорили со

бі. У вітальні, може, було двадцять - двадцять 

п'ять осіб. Ті .1юди, що дістались до "Катеринки", 
справляли сумне uраження. Яких ще пам'ять ціш~о~t 
не лишила, дуже нарікали на те, що їх, здорових, 
посадили між божевільних. Про те саме говорив 
і ~tій приятель. 

- Ось оце справді божевільний l\Іаєстро, - ска
зав він, показуючи на людину, що проходи.1а мимо 

нас у другий кінець вітальні. 
Я глянув на цього "справді божеві.тtьноrо" й у 

:\Іене, ЧО:'\Іусь, хо.і'юдна комашня по.1ізла попід шкі
рою ... Ще :\Іе.1ькнуло й почуття, ніби несподівано 
побачив близьку людину, з якою давно все пор

вана. 

Ко.тю ~1ене пройшов знайомий ~шєстро з "У Чор
ного Кота". 

- Знаєте, він прюю казиться, - оповідав прия
те.ТJь, - ко.1и його спробують не пустити на по
бачення. В дійсності до нього :\ІЗЙЖе ніколи ніхто 
не приходить, окрЬ1 іноді однієї панни. Он дивіть
ся, на лавці коло нього нікого не~шє, а він роз
~ювляє ... О, бачите! Ніби свою милу цілує, обіймає. 
Я ~ювчав, але l\Іене стрясало. 
- А чим він тут займається? 
- Все :\Іалює Карлів Міст, прик.1адаючи до то-

го якийсь свій четвертий вюtір. Ха-ха-ха! .. Малює, 
З:\Іальовує, з~шальовує, нишить по.~1отно й фарби, 
бо з його роботи, здається, нічого не виходить. 
Коли ця робота ·на обридає - починає малювати, 
чи пере:\Іа.'ІJьовувати го.1у панну. При тій роботі він 
цілий час до неї говорить так, як і оце тепер до 
порожнього простору. 

- А це як у нього виходить? 
- Знаєте, оце ва:\І на:\Іадює прекрасну картиtІу! 

Добрі знавці оцінюють, як шедевр, відкрива.~1и в 
то:\ІУ його в.1асне у:\Ііння накладати фарби. Одні 
rзідгздуnа.1и, що nін є своєрідний і:\tпресіоніст, другі 
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те заперечуваш1. Тільки що ж ---- нииести з келн 

не дає, пару днів сам любується нею, говорить, го

І.юрить до неї, а під кінець: 
"А тепер я тебе, Боженко, знову переведу в не

буття, поза третій вю1ір!" 
Ухопить пснзе.1я і заж\Льовує чорною фарбою. 
Ось ~Іаєстро несподівано повів свої~tи божевіль

нюш очюtа по віта.тьні, руки :\tав ніби простягнуті 
до своєї :\Іилої, зір зупинив на мені. Наші очі зу
стрілись. Хви.теве напруження. Не зводячи з :мене 
очей, він ніби ловив когось у порожнечі. РаптоІ\І 
зірвався з місця, випростав свою струнку постать і 
з цілих гру дей, показуючи на :'\Іене, закричав: 

- Беріть його, тягніть! Він усе знає! Це він -
оцей чужинецький пись:\tенник у всьому винен ... 
Подруге вже він забирає її від ~Іене! Ану, запитайте 
його, де він її подів! - заверещав мистець. 
У вітальні піднялась :\Іетушня. 
Маєстро з крикоІ\І підступав до мене. 
- Ага, це тобі не в "У Чорного Кота"! .. Тут є 

закон, тут є право! У ее на~І розкажеш... Я до тебе 
з .1юбов'ю, а ти мені по:шчника? Ось я тобі! .. -
він кинувся до ~Іене. 
До віта.1ьні вскочипи дог.1ядачі. Ухопипи :'\t:lєстра 

під руки і потягли. Він запінився, продовжував щось 
вигукувати, пручався ... 
Я помітив, що у вітальні сюшапt божевільних по 

боці свого ко:ІеГи. Я поспішно відійшов. У середині 
кипі.ТІо nід неприешости, я сю1 собі повторював: 

- Отакого то знайомого я собі придбаn "У 
Чорного Кота" ... 

Може 110 трьох роках після з:ющасної другої 
зустрічі з маєстро:'\І я зайшов до величезної нової 
канарні "Фенікс" у Празі. Бу.1о це восени, десь 
перед п'ятою годиною попоJІудні. Оркестра в цій 
каварні щодня починала грати від шостої години 
вечора. Канаренських дар:\юсидів, коли я зайшов, 
бу.то ще тут об~tаль. Незайнятих гість:'ІІИ місцевих 
кабінок попід ве.тичезнюш вікнюш каварні було 
ще багато. Я кинув око~І по залі і l\Іені здава.rюсь, 
що НQйзатишнішою закутиною є все ж таки кабіна 
зліва, де сиділа якась панна, чи пані, vглибивши 
очі в і.:пострований журнал "Пражанка". ·ат до н~ї 
:'\tене й потягло. 

- Вибачте, :\Іі.1остіва пані, тут вільне місце? 
"Мі.тостіва ., , не відриваючи очей від журпалу, 

прикивнула головою. 

Пан "врхній" приніс :'\Іені по звичайнш1у в пра
зьких каварних цілу копицю різних часописів. Я 
за:'\ювив чорну каву й прийнявся переглядати пре

су. По хвилі ненарокшt звернув увагу на випещену 
руку сусідки, що трю1ала з-підсподу "Пражанку". 
Багато~аратовий брилянт, оnравлений в плятину, 
СЯЯВ, ПІД бри.1ЯНТОВЮІ - КрасуваВСЯ :'\ЮДНИЙ І.ШІЮб
НИЙ перстень. 

"Значить - пані", подумав я. 
Час l\ІИНає. Я вилив каву, курю. Пані відложнла 

"Пражанку", дістала з течки да:\tську срібну, з зо- ·• 
.1отою :\юноrра:"Іюю цигарничку, вийня.1а з неї "єги
петську" - простяг.1а руку до сірників, що тут же 
на столі стоя.1и. Я поспішив послужити - запалив 
її нигарету. Наші очі ненарокоl\t зустрілись. 
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"Здається, знайома 
ло, пригадати не міг. 

- коли, де?" ... - мелькt.~у- у виведенні його з так званого "четвертого вимі
ру". 

- Вибачте, шановна пані, за відвагу - мені 
здається, що я десь, колись з вами зустрічався? 

- Ха-ха-ха! .. Звичайний банальний запит. Май
же всі чоловіки з цього починають, коли хочуть 
зачепити незнайому жінку. 

- Мож~1иво. Не знаю, не маю досвіду. Я зви
чайно ні з чого не починаю ... 

Не с.мію заперечувати, пане пись.меннику! 
- О, то я не помилився, що ми старі знайомі? 
- Знайомі і не знайомі... А от ви мені скажіть, 

пане письменнику, чим воно скінчилось у ту ніч? 
- Вибачте, шановна пані, не догадуюсь - у 

яку ніч?! 
- А в ту, коли ви, на здоров'ячко вам, спожили 

мою вечерю ... 
Вашу вечерю?! 
Авжеж, пане письменнику! 
Якесь непорозуміння ... 
Правда, смачне було гусяче стегничко з кне-

. ? 
ДJІІКа~ІИ ••. 

- То це uи та ca~ta, -- що тоді мене попере-

джуваJtа? 

Так. 
Чому ж ви тоді прямо не сіли до того cтomr? 
Не сміла. 
Маєстро говориu мені про якусь, зникнувшу 

Боже ну... Може ви cal\te нею й є? .. 
Ха-ха-ха! Цікавить? Я є нею й не нею! 

-- ЧИ справді зникла якась Боже на? 
-- Про те я, мабуть, знаю стільки, як і ви ... Що 

такий випадок був, ви знаєте. Про те широко пи
са.lося ІЗ часописах. А врешті, пане письменнику, 
нехай ва~t бу де відшю: та, чи не та - а я Боже на! 

Зненацька я почав по~tахувати перед очима~ ніби 
від ос відганяючись: - "Чи не заведено, бува, ме
не в "четвертий uиl\tip'' цією чужою подією? .. " 
А на мене дивилась пара го.1убих очей з-під чо

ла симпатичного лиця молодої дами. 
Ви тоді певно прийня.1и мене за звичайну ба-

рову гульвісу? 
Признаюсь, що так. 
Шкода, а то б ви були ... 
Не з'їв вашої вечері? - поспішив, сміючись, 

сказати я. - Сьогодні готовий ва~І реванжуватись, 
коли даєте згоду, то й "У Чорного Кота" ... 

- Дякую за ласку - не в вечері справа. Ко
ли б мене тоді послухали, то не ~Іусіли б були цілу 
ніч блукати ... 

Те мені не пошкодило. 
Але мені не справило приємности ... 
Та ви ж з нами не були? 
Зате за ва~ш була! 
Як??! 
Так ... За двері в Градчани не встигла шмигну

ти ... Богкий ходод пронизував, не дозволив доче
катись вас... Дуже добре ви тоді зробили, що по
.1ичника під кінець йш1у вліпили ... Те пішло йому 
на користь. Став остерігатися ... 

А ва~І і про те відомо? 
Не ведика таємниця. 
То ви знаєте і про випадок у божевільні? 
Дайте руку, пане письменнику! - Я подав. 

Вона щиро потиснула. -Ви нідігра.'Іи головну ролю 
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Я відіграв? 
Головний лікар "Катеринок" мені не однора

зово казав, що до нор.мального стану иого може 

привести якесь несподіване потрясення. Вигаду
вали ми різні "несподіванки", підпускали ми їх йо
му, але безуспішно. У той день, коли ви навістили 
вашого приятеля, я не могла прийти до маєстра, та 

й взагалі я до нього рідко ходила - гадала, може 
несподіванкою стану, коли довго не бачитиме ... 
Врешті маєстрові було однаково - був коло нього 
хто, чи ні, бо він жив своєю уявою. Головний лі
кар та я не знаємо, хто його більш потряс - ви 
безпосередньо, чи суворі доглядачі з-за вас ... Скру
тили його. Довгі роки його безсоння морило. (Во
но й ганяло маєстра по Празі, заводило на Градча
ни) . А божевільні на ней~ювірні вигадки, пане пись
меннику, дуже спритні. Коли на нього натягли со
рочку-божевільку, то він, на диво, довго не борю
кався. Три доби по тім безперервно проспав. Коли 
прокинувся, то жалівся на болі в голові, на що ра
ніше ніколи не нарікав. Дивувавсь і допитувавсь, 
нк і чому він опинився в шпиталі божевільних. ·лі
кар, досвідчений спеціяліст, казав, що пацієнта з 
повернутою свідшІістю негайно треба виписувати 
з божевільні, бо, коли повністю усвідомить, що з 
ним було, може статись, що він знову збожеволіє ... 
Ех, треба б було вам, пане письменнику, бачити 
нашу зустріч по поверненні йому свідомости! Те
пер якийсь час він зовсім мене не пізнавав, а я са
ма не могла розібрати: до усвідомлення він був 
божевільний, чи по усвідомленні таким ст~в? Я не 
відходила від нього ні на один крок. Після того ми 
скоро опинились в Італії, у чужім оточенні. Ue 
добре впливало на його психіку й нерви. Без ма
.1ого три роки ми там проживали, недавно тільки 
повернулись. Вацлав цілком виздоровів, нервово і 
фізично зміцнів, вдоскона.rшвся в своєму фаху·; по
збавивсь уродженого неприроднього нахилу ... 

-- А він таки його мав? 
- На жаль, так ... 
Вона замовкла, зітхнула й з пшtітним нервовим 

схвилювання~І запалила цига рету. 

Пав за. 
- А де тепер маєстро? - запитую, виводячи її 

з rю~tітно налягаючої на неї мелянхолії. 
- Що? .. Тепер? Ах, тепер, пане письменнику, 

він на зборах академічних мистців. Здається, сьо
годні мають схвалити проєкт мистецького офор-
1\ІЛення похорону пана президента ... 

- Але ж пан президент ще живий? 
-- Так. А плян його похорону треба мати го-

товий... А врешті мій Вацлав уже скоро має прий
ти - сам розповість, що вони вирішували на за
сіданні. 

-- Дякую, шановна пані, за довір'я. Дуже при
є~шо було б поговорити з маєстром, але чи не ви
никне при нашій зустрічі якесь нове непорозумін
ня? Може, краще буде, ко.1и ви про мене йому ні
чого не згадуватимете. 

- Можливо, :\Іаєте рацію. Дякую вам ... Дякую за 
вашу вільну, чи не вільну участь у розв'язанні 
дивного вузла в "четвертому вимірі" ... Вам ще мо
жу признатись, пане пись,Іеннику, що 'юя безмеж-
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ІІа любов ;щ нього uритува:tа йо1·о нк .1ЮJ.ину, 

нк обдарованого талановитого ~шстшІ, і нк ~tуж
ІІtшу ... 

. - А що все ж таки віJ.ШІО в тій крюtіна.:н,ній 
справі? 

--· Ах, пане пись~Іеннику, ви знову хочете повер
нутиси до того ж! - відповіла вона несподівано 
подратоuаню1 тоно~І. - У по.1іції та спраuа за.lи
шається нез'ясованою, такою пеnно nона перейде 
й у крю1інальну історію. Маєстро про те більше 
ніколи не згадує ... 
Ми взаешо щиро потисну.1и руки, і н перейшов 

до іншого сто:tа. Зайняв однак таке ~tісне, щоб 
бу:ю nидно їх. 
Доuго не дове:юсь чекати. Висока ностать, зна

'ІНО поповні.·tа після того, як бу.1а rз шпита:tі, в еле-

t·знтншtу убранні, пові:thно та поважно нідход.tІ.'tа 
до своєї дrужини. На об:шччі навіть і зда.1ека бу.1о 
по~tітне дош·е перебуванюt ~Іаєстра під італійськюІ 
па:tюш сонне:\t. Чи його очі за:шшалисн й нада.1і 
під СИ.lЬНЮІ СК."ІИНИСТЮІ ВЇдТіНКШІ -- - Зда.-lеКа Я Не 
.\tіг бачити. його дружина підве.1ась, зробила крок 
напере,1, ніби пода.1а Ho~ty руку, а в лійснасті nзя.1а 
за руку і посади.·tа проти себе. 

Я хви.1ину дивився на них і ~tені щоюхіть ду:\Іа
:юсь: 

'' Диві1і ді:tа Твої, Господи!.. Три безювtірені, 
випадкові зустрІЧІ з чужюш людь:\ІИ ... -- І .\Іірку

вання: Чи тих Божен справді бу.·ю дві, 'ІИ тільки 
ОдНа ЦИ, ЩО ОН СИДИТЬ за СТО.!ІИКО.\1 З .\ІаЕСТрШІ у 

звичайнш1у нор.\ІальншІу вюtірі?.. Очевидно, вона 
його прятува.1а. Її :нобов до нього перемогла uce ... " 

СПІВЕЦЬ ЗАЧАРОВАНОЇ ДЕСНИ 
(До 65-річчя народження о. п. Довженка) 

Поет-анадемік Максим Ре:nьськнй сказав про Дов

Жf'нна, що він - "одна з нс:йискравішнх зірок". Тож 

недарма ті, хто nриїжджає на Черніrівщнну, в м. Сос

ницю,. хочуть довідатиси про цю nюднну біnьше, обо

в'язково розшукують Доnженківсьиу хату, як иоnнсь роз

шуиуааnн хату Ш!!вченна... Ось тут жив Оnександер 

Пt>тро_внч замоnоду, мріяв стати наnітаном даnекоrо 

nnаваннп. "Народнвсп и, - Читаємо ми в "Автобіоrра

фії" nисьменника, що rотуєтьси до еисnонуванна в май· 

бутньому муз~ї, - 30 серnни 1894 року на окоnиці не
веnниоrо nовітовоrо містечка Сосннца на Черніrівщині, 

що зваnоса В'юннще, в родині хлібороба Петра Сеl\Іено

внча Довжен:ка, иний належав до. иозацьиоrо роду, ак 

на ті часи, стану ... " Бать:ки . nисьменника буnн неrрамот
ннмн. Пнсьмеиннм був nише один дід, і "йому батько 

не міr .nростити своєї темноти''. 

Пам'ятаєте, читачу, діда в довженківському фіnьмі 

"Земnв" - це дід (Семен Тарасович) автора фіn!tму. 

"Коnншній чумак, чесний і незnобнвнй. Від ньоrо у ме

не в картинах завжди з nюбов'10 наnнеані образи ~ідів. 

Це теnлота дитинства. Діди мої - це щось nодібне ~о 

nризми часу. І саме том1• мені образ Боженка буnо :rer
шe створювати, ніж образ Щорса". 

Директор Сосннцьиоrо ираєзнавчоrо музею Д. Ла

в'юн та науковий сnівробітинк В. Макаренко захо~нnн

св біnа цу же корненої сnрави: зібрати ~na наща~ків все, 

що стосується їхньоrо славноrо земnаиа. Це доnоможе 

nовніше розирити творчу методу та і~ейні задуми Олек

сандра Петровича, йоrо бур:н'nнве творче жнтта, йоrо 

образ. Ентузіsстн почаnн збирати матеріsn родові~ноі 

вндаrноrо nисьменника. Частина цієї роботи вже в.о~ио

наиа. Підrотовnено nітературний nортрет Семена Тара

совича·- діда Довженка. Надходить інші матеріяли. 

Раніше часто можна буnо бачити, ак по Сосниці по· 

ходжає високий, худорлявий дід Семен, босий, в біnнх 

nоnотниннх штанах та сорочці, nідnерезапій мотузио10. 

Леrеиьинй вітер nестить nоснвіnі кучері та широку біnу 

боро,~:~;у. Семена Тарасовича .Jавждн чомусь тarno JІ. nю

дн, у даnеиі, незвідані дороrн. Узднв безкраїми с&"еnа

мн. По,~:~;орожуючн, nрнднвnввсв до людей, ~о nрнро~и, 

баrато nізнав, став nнсьменннм. У сеnвнсьиій темиоті 

Семен Тарасович вбачав nн·;(О. А тому онуків своіх 
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учив nюбитн науку, nрироду. Помер Семен Тара~овнч 

на 92-му році жнттв в саду, Р.инй дуже n10бнв. 

У садибі Довженків нині буйно розрісси той ~і~ів 

сад. Збереrлиса тут і сім дерев, ані садив маленький 

Сашко з дідом. Ось, можnнво, звідки nочннаєтьса за

хопnt>нна Олександра Петро ан ча садівництвом. І кіно

фільм "Земnв в цвіту", і nnодоносний сад на Киівській 

кіиосrудіі, і любов до рідної земnі, ана nронизує вс10 

"Поему про море", беруть свій nочаток саме зві~с.:н ... 
Працівники Сосннцькоrо ираєзнавчоrо музею ста

ранно збирають матеріаnн про своrо веnниоrо земnака. 

У ее це невдовзі буде nеренесено в старовинну Довжек

нову хату, де росnи батько і діти Петра Семеновича. 

Тут буде відкрито меморівnьиий музей. Почнна"І·нметьса 

він ексnонатами, акі розnовідатимуть про Сашиове ~н

тннство. 

Якось Оnександер Петрович nисав: ".fl був ~уже 

мрійним хлоnчиком". І ось у музеї - сnоrади Довжен· 

ковоrо шиіnьноrо то~tарнша, коnrосnнниа І. Т. Тншниі

на: "Сашко був найкращим учнем. Він ~уже nюбнв ма

n:к.ватн. Ми з ним ходнnк rуnвтн до nicy, на міст, а 

весною на велиному човні їзднnн по Десні". 

"Бnаrосnовенна будь, мов незаймана дівице Десно, 

що, зrадуючн тебе вже ~ноrо nіт, а завж~н добрішав, 

nочував себе невичерnно баrатнм і ще~рнм. Так баrа

то дала тн мені nодарунків на все жнтта. Даnека кра

со мов! Щасnнвнй в, що народивеа на твоєму березі, що 

nив у незабутні роки тво10 м'аиу, весеnу, снву во~у. 

ходив босий по твоїх казкових внснnах, сnухав риба

льських розмов на твоїх човнах і казанна старих про 

давнину, що лічив у тобі зорі на nерекинутому небі, 

що й досі, днвnвчись часом униз, не втратив щаста ба

чити оті зорі навіть у бу~енннх каnюжах на життєвих 

шnвхах", - так nисав незабутній Олексан~ер Петро

вич у своєму чудовому творі про Десну. 

У 1911 році, щоб nідтримати Сашка, батько nродав-, 

"ві,~:~;ираяв від серця" десатнну земnі і nocnaв своrо енна 

,~:~;о Гnухівсьиоrо вчнтеnьськоrо інституту. Хотіnоса "ви

вчити своrо енна ... " Мрійnнвоrо студента там nрозааnн 
філософом. Закінчивши :а 1914 році інститут, Оnексан

дер Довженко одержав nрнзиаченна на nосаду вчнтеnв 

Дpyroro змішаноrо внщР--nочатиовоrо учнnнща в Жито· 

1/ О В І ;!, 1/ І, ГРJ~ДЕІІЬ, 1959 



мирі. В одній із rазетннх !1нрізои, ака опрацьовуєтьса 

до стенду музею, зус:трі"Іаємо цікаву розповідь, вкв 

стосуєтьсв і біоrрафії Довженка. У "Паматиой книжне 

директора иародиьtх у"Інnищ Воnwис:иой rубериии на 

191~ rод" rоворитьсв про "в"Іитеnа природознавства і 

rімиастиии, аиий не має 'ІННа". 

У"Іитеnь "без "Інна", мо11однй, стрункий, мрійливий, 

дотепний, викладав фізику, природознавство, reorpaфi10, 

історі10 та rімиастииу, у"Іив дітей бути розумними, до

питливими, талановитими. Він ніколи не розповідав си

дя'Іи - завжди стовв біля вікна, вдивnвJОчись в О'Іі ма

леньких сnуха'Іів або кудись у сии10 дапе'Ііиь. 

У першому томі видаии'І творів О. П. Довженка, 

аинй експонуватиметьсв :в музеї, у йоrо "Автобіоrрафіі" 

читаємо: "Тепер в іноді зустрі'ІаJО колишніх своіх У•· 

иів. Це вже немолоді ЛІОДН різних професій. Я 1tита10 

їх - 'ІН був а хорошим учителем? Кажуть - був не 

стільки хорошим учителем, ак хорошим вихователем. Ці 

відповіді сповню10ть мене радіст10. Наврад 'ІН в був хо

рошим вихователем у звн'Іайному розумінні цьоr·о сnо

ва. Я просто був молодим, не баrато старшим за них, 

був товариським, веселим, і вони були мені з усаиоrо 

поrnаду бnнж'Інмн і милішими, ніж мої иоnеrн-в'Інтеnі. 

Був в з ними до иінца відвертим". 

У музеї нині збнраєтr.са досить баrато невідомих 

досі матеріаnів із спадщини Довженка карнкатур, 

маn10нкіЕ і картин. Оnександер Довженко, працJОІО'ІН в 

редакції rазети "Вісті ВУЦВК" художиииом·іnJОстрато

ром, дуже баrато малював. Переrnадаєш тепер ті 'Іудо

ві злободенні роботи і мимоволі зrадуєш іишоrо веnн

иоrо !Іітератора, що всьоrо себе віддав су'Іасиості. Сам 

Довженко внось зауважнь, що з Мааковсьиим він "був 

завжди в дуже добрих відносинах". 

О. П. Довженко був людиио10 прамо10 і прин~ипо

воJО. ПрацJОJОчи у відділі nітератури та мнстецтва "Ком

сомольской правдь1", а неодноразово зустрі"Іасса з 

Олександром Петровичем. На моє проханна J!аписати 

ту або іншу статтю, він, бувало, відмовnавса. Говорив 

коротко. Казав, що перш ніж написати, треба добре ви

В'ІНТИ тему, пережити її, бо інакше - ні"Іоrо пут11ьоrо, 

навітL хорошої замітки, не створиш. По"Іуваючи моє 

незадоволення, Оnекевидер Петрович, нахмуривши бро

ви, різко rоворнв: 

- Дивуєтесь? .. 
- Звичайно, Олександре Петровичу, хіба довrо на-

писати замітку, статт10? .. 
Довженко акось хворобnиво зrинавса, блід: 

- Недовrо, а що з тоrо... Одна статта, дуже страш

на, жахлива, на один із моїх фільмів за кілька важких 

днів посрібnнла мені rолову, поrіршиnа здоров's ... 
Помовчавши дода11: і орлові можна відтати І( рила ... 
Якось у розмові О. П. Довженко з жалем зrадав про 

втрату "Рабоі иниrи". "Риба nниrа"І Це цілий том кари

иатур, маn10нків з довженківсьинмн текстовкамн. Про 

неі, "Рабу кннrу", і почав rоr.орити директор Сосниць· 

коrо музею Дмитро Іванович, коnи ми підійшли до ек

спонатів, що розповідають про той період жнтти пись

менника. Д:м:нтро Іванович радий: вже дещо відомо про 

неі. Сподіваюса, що вона знайдеться. "Риба иниrа" через 

трндцить років повинна, нарешті, бути на своєму місці 

- в меморіальному музеї Довженка. Так думають ті 

ентузіасти, акі допомаrають орrаиізаціі музе10. 

На адресу иовоrо куnьтурноrо закладу в ці дні над

ходить різноманітні матеріали. ХвиnJОJОЧі споrади на

писав художини Юрій Саrайдак. Ось ии вони почииа

JОться: "Над морем лунає пісна -- пісна про море. А 

ІІовz }lll, гz•J·д:нь, 1959 

в думаю про Довженка. Він не був поnиоводцем, вік не 

був видатним державним діичем, він не був ученим
академіком, - але був разом і тим, і друrим, і 'Іретім". 

Читаєш ці рвдии і ще у3ажиіwе вдивnисwсв в КОJК· 
ний експонат, що йоrо rоту10ть до майбутньої експози

ції музе10. Деsкі з иих Оnександер Петрови"І подарував 
Лав'10ку ще за жнтти. Ось nеJКить диплом про прису· 
дженни митцеві Сталінської премії за створенна ківо

фільму "Щорс", великий nортрет Гриrоріа Іваиови'Іа 
Петровсьиоrо, написаний Довжеи.ком... В одиому з лис
тів rоворнться: "Житти ваше - аскраве, rарвче, иатх
иеиие". 

А ось лист О. П. Довженка, sкий він написав в ос
танні місsці життв своїм земnsкам в СосниЦJО: " ... Якщо 
скnадетьси так житти, що и буду вільним влітку 1958 ро
ку, буду щасливий приїхати на кілька днів додому. 

Низький уклін моїм земликам! Ваш Ол. ДовJRеико". 
Оnеиса.щрові Петровн"Іу не вдаnоси відвідати рід

кі місци. Якось раптово, швидко він помер. 

Виходичи з музе10 О. П. ДовJRеика - йоrо рідної 
хати, з щирим жалем прощаєшеа з i:oro rос:подарем. 

Та заспокоюєш себе тнм, що ii:oro ім'в буде JRити в ва
роді Ві'ІНО, 

О. РОГОТЧЕНКО 

("Рад:ІНСЬКВ культура", 13. 9. 1959 р.). 

Ліна КОСТЕНКО 

ЩЕ .ТРОХИ ..• 

llle трохи - і Jliт юнацьких 
Не знайдеш, як nітру в по.lі, 
,1орослою стз.н зненацька, 
З~tужні.1ою стану поволі. 

ГІоно.1і, поно:tі, пово.1і 
Над серце~• здобу ду в.1аду 
Навчvся 'не п.1акати з болю 
І в LЇtасті ;1J:Ч собі раду. 

Тоді не Іюду~•ай, друже, 
Що вже nідшуl\ІЇ.lи з.1иви, 
Що серце~• я ста.1а байдужа 
І с:юно~• стала зрадлива. 

Ти знаєш --- ве.1икі ріки, 
Спокійні, глибокі, холодні 
В собі затаїли навіки 
І нир, і кюtіння підводне. 

То хай же .1іта юнацькі 
Зникають, як вітер у полі ... 
Дорос.1ою стала зненацька, 
Зl\rужнілою стану поволі. 

MODERN HEATING 
ОПАЛЕННЯ: 

Водя11е - Пароае - Помпи 

Оіл Борнери та направи. 
J. KIRICHENKO 

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

ДВІ МАТЕРІ 
Кожного ранку - бачу тебе мо:юдою, 
Кожного нечора - втоі\юю зламані руки. 
Як бн хотін н., :о.Із~ю, щонечора бути тобою, 
lltoб перей~ІаПІ неі твої болі і муки! 
Дати тобі життям моїм довше жити, 
Всеньким життям, nідданюt ІНепомітно, 
За уо1іх, з якого 

виростає у полі жито, 
води ростуть у морі, 
ранки приходять б.lакитні. 

А вранці - ти знову нова, 
І в серці моєму спокій: 
За тебе, 

за 1\юлодість нашу, 
за долю мого народу, 

У кроках якого чути твої несмертельні кроки, 
У вроді якого видко твою несмертельну вроду. 

Духм'я,но нарує обрій, засіяний нашими сна:-.ш, 
Любов'ю і кров'ю, 

душею кожного сина. 

Тобі l\ЮЛодій синами, 
Тобі багатій землею, 
Тобі любов'ю добрій, 

Вклоняюся, Україно! 

О, хвиле с.1ов'янського моря, 
J Іотужна, могутня хвиле, 
Що сонцем одни~r зігріта, 
Що в па рі із сестрами линеш! 
Ти виростеш з в.1асного горя; 
З тобою - я чую крила, 
З тобою - я сила на світі, 
Моя Україно! 

Кожного ранку бачу тебе молодою, 
І{ожного вечора - втомою зламані руки. 
Тільки душа твоя 

б'є :\ІО.lОДОЮ ВОДОЮ 
І в тем·нокарнх очах -

ніколи не!'Іrає розпуки. 

€ДИНА УКРАїНСЬКА РАДІОПРОГРАМА 

В ТОРОНТІ 

ПІСНЯ УКРАЇНИ 
Слухайте нас кожної суботи від rод. 4:30 - 5:30 
по пол. і кожної неділі від rод. 4:00 - 5:00 по 
пол. на хвилі 1250 з радіостанції CHWO. 
На нашій програмі передаються політичні І<омен
тарі, новинки з гро:-.rадського життя, оголошення 
.lітературно-:мистецьких та громадських установ, 
ко~rерційні ого.1ошення, спеціяльні програми ДJ1Я 
.J.ітей та жінок, виступають nизначні укра їнські 
мистці, науковці, журна .. 1істи, обговорюються ак-
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туааьні події з українського життя. 
Пишіть до нас про Ваші зауваги і побажання 

на адресу: 

SONG OF ТНЕ UКRAINE, 64 Hewitt Ave., 
Toronto, Ont., Tel.: ЕМ 6-3380 or LE 6-9398. 

Ма~ю моя, 
що стоїш при вікні, заІ\шс .. 1ена, 

Що із молитвою 
до мене в чужину линеш, 

Це ти l\Іені слово, як меч, 
подала перед битною, 

І Іодар.vвала ме1ні Україну! 
От і не знаю, хто з нас дорожчий тепер? 
Як розділити між наl\ІИ 

серце С!ЮЄ співуче, 
Коли у ньому -

блиск і очей, і озер, 
Ко.1и у ньому -

і матері думи, тучі. 

НерозділиІ\ІИЙ, 
стою над поділеним світом, 

Нспокори.мий, 
беру житrя, як весну, 

Вічним теплш1 тих l\Іатерів зігрітий, 
Ulo v мені 

- навіки злилися в одну! 

РЕЦЕНЗІЇ 

ЦІННИЙ ВКЛАД В МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНУ 

ЛІТЕРАТУРУ 

Недавно вийшла з друку збірка дитвчих творів 

дnв фортеnіаиа в чотири руки niA иазво10 "Two рІау" 
- збаrачу10чи иаш дотеnер бідний музичио-nедаrоrіч· 

ний реnертуар дnа дітей. 

Автор цісі збірки - комnозитор-nівиіст і neдaror -
lrop Біnоrруд закінчив Київську та Гаіідеnьберзьку 

консерваторії. Київську консерваторіJО він закінчив 

разом з відомкмк зараз на нашііі далекій батьківщині 

В. Гомоnвко10, М. ГорRііічуком та П. Майбородо10. Учи

телами автора збірки буnи відомі nрофесори Київської 

консерваторії: В. Грудки, К. Михайлів, М. Недзведськнй 

та Л. Ревуцький, з Rкнх двоє, RK і іх учень, оnнняписв 

на еміrраціі - nроф. В. Грудни у Нь10-Йорку, а автор 
ціеі рецензії у Вашінrтоні, де й nродовжу10ть сво10 

nрац10. Серед визначніших nрофесорів Гаіідеnьберзькоі 

консерваторії сnід зазначити nроф. Шері та доктора 

Не-::тnера. 

Відірвавшнсь від рідноrо оточенна, І. Біnоrруд не 

відірвавсR від свосі творчости і теnер він є широко ві

домий не тільки в нашому українському сусnільстві, 

ane й в американських музичних коnах; є членом Об'єд
иаинв музик Америки та nровадить власну музичну 

школу, у Rкій викладає фортеnіано та теорі10. 

Дотеnерішив йоrо творчість скnадаєтьсs із творів, 

вкі своїми формами свrаJОть від коицертових (соnьовнх 

та оркестрових) до оnерових та балетних, а вокВJІьиа 

частина - від nісень на слова відомих nоетів (україн

ських та чужоземних) - соnьовнх та дуетів, до хорових 

кантат, наnисаних на сnеціальні теми. 

Будучи добрим neдaroroм, І. Біnоrруд відчув брак 

та rостру потребу нот дnв дітей та молоді, що вчить

ск. Roro нова збірка (иезадовrо nеред цим він випустив· 
сво10 друrу дитачу оперу "Червона Шаnочка") є тим 

цінніша, що не тільки є одно10 з иебаrатьох існу10чих 

на чужині, ane до тоrо ще й з'єднує в собі педаrоrічні 
nоrреби з иаціонаnьиим елементом і разом: з тнм 

вправnиє дитаче вухо і привчає iioro до українських 

ме11одій. Збірка розрахована на кінець дpyroro і початок 
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третьоrо року навчаннв, і у ній, вк і в біnьшості сноїх 

творів, комnозитор вдаnо споnучує модерний стнnь з 

нашими, ні з чим незрівквннмн, народними меnодівми. 

У кожній із n'єс цієї збірки neдaror знайде баrато 

тоrо, що розвине йоrо мanoro учив щодо техніки та 

nочуттв ритму, фразуваннв, :ионтрастностн. Гono:s11e з 

кашоrо nornвдy є те, що ці n'єси будуть поrnнбn10ватн 

йоrо смак та п10бов до .нашої вепикоі иаціон.аnьноі му

зичної куnьтурн. Між іншими n'єсамн особпиво нам по· 

доба10тьсв "Christ is born" ("Христос Роднвсв") та "De. 
parting cossack" ("Ухав козак на війноньку"). 

Дуже nриємне вражевив робить те, що котний 

шрифт чіткий та всний, а це важnиве дnв дитини, вка 

-·-·--
ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кляс українських шкіл на еміrрації: 

1. Л. Деполович 
БУКВАР 

Четверте поправлене видання 
Ціна: У Канаді і США- 1.25 дол., 
в Англії й Австралії -- 1 О шілінгів 

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
Трете поправлене й поширене видання 
Ціна: у І{анаді і США - 1.20 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

3. Петро Волиняк 
КИїВ 

Читанка для З-ої кляси 
Друге збільшене видаНІ·ІЯ (більший формат 

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

4. Петро Волиняк 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Друге поширене й поправлене видання 

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

5. Петро Волиняк 

ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на еміграції підручник такого типу. 
Книжка ілюстрована. 

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

6. Дмитро Кислиця 

ГРА М.А ТИК А УКР АїН С ЬКОї МО ВИ 
(Фонетика й морфологія). 

Підручник пристосований до українських 
еміrраційних шкіл (багато прикладів і завдань). 

Сьогодні - це єдиний підручник 
з української мови на еміrрації. 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 

в Англії й АвстраJІії - 10 шілінгів 
Замовля·іи в "Нових Днях". Школам і книгарням 

та церковним громадам - знижка. 
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тіпьки що noчana читати нотІІ. Графічне оформnекнв 

збірки звертає на себе уваrу своє10 npocтoJO стнnьово10 

виразніст10 та щнріст10 (артист-мапвр Кресни). 

Веnнка заспуrа композитора Іrорв Біпоrруда в то

му, що він уводить меnодіі украікських nісень у своїй 

художній обробці до скарбу світовоrо мистецтва. 

"Two рІау" видаnа відома американська nедаrоrіч

но-видавикча комnанів "Sun1my - Birchard" -. Цей 
факт забезnечує офіційний вступ нашоrо комnозJітора 

на сторінки американсько-іитернаціонаnьннх nедаrо

rічннх катаnоrів. 

Побажаємо ж нашому комnозиторові творчих успі

хів у йоrо nраці дnя добра наших дітей та сусnіпьства. 

Цt-й збірник можна набути в кннrарнях за дуже 

мапу ціну - один допяр. 

М. НЕДЗВЕДСЬКИЙ 

УТА. 

ЗВУНОЗАПИСНА СТУДІЯ 
Вже поступили у продаж нові довгограйні платівки: 

1. ЕКО: "Гриць Зозуля" у виконанні й. Гірняка. 

2. Казки: Багряного, Воро•нька, Іваненка, Мосен
дза у виконанні О. Добровольської. 

Крім того, на складі фір~Іи УТА, ще є у невеликій 
кількості: "СИНИ" В. Стефаника і "ЧУХР АїНUІ" 

О. Вишні у виконанні й. Гірняка, 
та "НАРОДНІ КАЗКИ'' у виконанні 

О. Добровольської. 

Ціна платівки $ 3.95. 
Платівки ~южна заt~ювляти поштою: 

UT А Recording Studios Inc. R. О. Вох 23, 
Cooper Station, New-York 3, N. У. 

або купити у Народному Домі у Нью-йорку 
14(), 2 Аве. у клюбі "Лис Микита". 

У І{анаді платівки ~Іож,на набvти або замовляти 
поштою у представнИка УТ А: 

N. Spolsky 210 Oakmouпt Rd., Toronto 9, Ont. 
УТА на зююв.1ення записує на стр_ічку усякі 

гро~Іадські; політичні та ~шстецькі Імпрези. 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - ВІРШІ, стор. 44, формат: 
1 О х 7, 42 ілюстраuії і портрет Т. Шевченка роботи 
Слищенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
рова, гарний папір. Ціна- $0.90. 
РАйДУГА- збірочка для дітей молодшого віку, 

стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 26 ілюстрацій, гарний 
папір, кольороRий друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Ціна - $0.35. 
М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 

І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 ца
лів, великі на всю сторінку ілюстраuії, обкладинка 
в 2-ох кольорах. Ціна- $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка для дітей 

молодшого віку, стор. 16, формат - 10 х 7 цалів, 
33 ілюстрації, гарний папір, кольоровий друк, об
кладинка в двох кольорах. Ціна - $0.36. 
"РУКАВИЧКА": стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 

nе.1икі й гарні ілюстрації, кольоровий друк. 
Ціна - $0.40. 

. Замовляти в "Нових Днях". 
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Василь ШЕВЧУК 

ЛІРИКА 

Я в краї рідно~tу. Згасають барни дня. 
Спінати хочеться і гратись, як дитині. 
Оце б за тином скочить на коня 
І мчать туди, де вечір стеле тіні, 
Де ситий перепел покрикуЕ в житах, 
Зелені коники вилискують в долоні, 
А на ставку на u'язаних плотах 
Хлоп'ята будять темні uоди сонні. 

Стріть пастухіn хотілося б l\Іені 
Десь на шляху, а краще -- при вогні. 
У руки взять печену картоплину, 
Обдмухать всю, по~t'ять її хвилину 
І вкинуть в рот. А потіl\І прилягти 
Там горілиць і пісню затягти 
Про дві гори, про Байду-молодця ... 
Щоб пісня ця дзвеніла без кінця. 

Хотів би н проuідать всі гаї, 
У сі садки, порос.1і споришаl\ш, 
Де бджіл гу дуть неспіймані рої 
На вншнях, схилених над саl\шми шлнхаr.ш; 
Дістать гриба з-під листя біля пня, 
Пригнати череду, коли уже стемніло ... 
Та як дитинство ти посадиш на коня, 
Коли воно даuно відгомоніло! 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

ДАРІЯ ЯРОСЛАВСЬКА, УУ НЬЮ·ЙОРК, nовість, стор. 
157, обиnадиика Р. С., видании Со10зу Українок Ar.sepи· 

ки, місцв видании не nозначено. 

Можи.а сnодіватисв, що з вкіст10 мови у книжці не 

буде все rаразд, бо навіть у заrоnовку книжки зроб

nеио nомиnку: НЬІО·Йорк написано без роздіnки ви два 
окремі сnова. А тому розкриємо книжку там, де вона 

сама розкристьсв: стор.155. Читаємо від nоnовнии (від 

роздіnу). Друrе реqеинв кидає читача у жар і в хоnодІ 

Ось воно: "Бризrи води вистріnJОІО'І'Ь у ropy і розск· 

nу10тьсв на боки немов nерли". Уввіть собі, що це все 

nередруковано тут без nомилок: і оці російські "бриз

rи" (хочби вже каnисаnа шановна авторка nравиnьио 

nо-російському "бризrі"!), "у ropy" замість "вrору" (ак 

вони, ті "общепонsтииє бризrі", моrли "вистріл10вати" 

у ropy", вищо кожному, хто це коnись бачив, sсио, що 
вони nетвть не вбік, а таки вrору), і "розсиnуtот;.си на 

боки", і коми бракує, і... взаrапі жах бере від цьоrо 

речеиии. Проаиаnізуймо, иаприкnад, nорівиsииs, "роз

сипуJОтьсв на боки, немов перли". Авторка хотіла ска· 

ати, що водвві краnлі виrnядаnи, ви nepnи, буnи nодіб

ні ДО nepen, а ВИЙШЛО Так, ЩО фіЗИЧНОІО вnаСТИВіСТІО 

nepen є розсипатисs... А що ж фізики скажуть про та

кий, вибачте за вираз, "образ"? .. 
ЗиаJО, що мої вороrн (ім же несть чисnа! .. ) скажуть: 

"От боrоnротивиий ВолинянІ Прочитав 154 сторінки, 

щоб аж на 155·ій знайти невдале речении і nричеnився 

до неn10боі авторки І" 

Ні! Книжку А розкрив навманнв, авторки нікоnи 

увічі не бачив, не сумніва10сь, що вона дуже nоридна 

n10дина, навіть хочу вірити, що •она мас nисьменниць

кий хист, ane ... nисати не може! 
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Ось друrе речекив з тієї ж сторінки: "Рух довкіn

ли втискаєтьсs"... - куди б ви думапи, читачу, цей 

рух "втискастьсв"? - "у думки"!!! Мало тоrо, ще цей 

клвтий "рух довкіnлв втисІtаєтьсв в думки" - він 

(хвала Боrові, що тільки в повісті Д. Ярославської!) ще 

й "наводить сонність". Ота:ке. Так ото, ви величезний 

"рух довкілля" ''втиснувсв в думки" і "навів сонність", 

то nJОднні нічоrо вже не лишаєтьса, ви тіnькн щезнути 

з цr.oro жахливоrо світу. Це nрекрасно розуміс навіть 

авторка повісти "Ії Нью-ЙорІ<". Вона (на тій же nів· 

сторінці) запевнвс: "Л10дина розтопл10єтьсв ... " Не ли

кайся, читачу! Тн вже, мабуть, подумав, що нещасна 

людиІІа "узскакує" чи "узсприrує", як кпив колись О. 

Вишив з таких мовників, у икийсь розпечений до чер· 

воноrс казан із пекельно10 смоло10, щоб там "розто

nитись", жахнувшнсь, що "рух довніnла втиснетьсв в 

думки"? Ні, ні, ні! Л10дина "розтопл10єтьсв в заrаnьній 

СУМАТОСІ ... " 
То байдуже, що на російське сnово "суматоха" в 

українській мові є дуже баrато відповідників: сум'вттs, 

мутушив, метушін.ня, біrаиина, мішанина, мішаницв, 

шарвариа, rармідер, рейвах, трусениця, трусеннна, cno· 
вом - що хочете, тільки не "суматоха"! Та це шанов

ну авторку ніsк не турбує, тому, що вона ... українськоі 
мови просто не знає. Як хтось не бачить вми, у яку 

ото-от має впасти, то чоrо ж він боятнметьсs? 

Уавіть собі n10дниу, ака в1·ратнла зір і беретьсs ма· 

лювати картини. Кожен сю1же, що це н.еможnиво. А 

от писати літературні твори, не зна10чи мови, то це в 

нас стало нормо10. Головне, що ~10ди, акі nишуть вииж

ии, так левиі в собі, що не хочуть nринципово вчитись 

мови. Насnідок: книжки виходить сірі, неrрамотиі і за

мість ширити культуру в народі, несуть заrибель цієї 

куnьтури, ви:кову10ть неrрамотне nоколіннв. 

Так, такі книжии відкидають нас на ціnе сто~tіттв 

назад. Це найбільша шиода pns нації. Справа тут не в 

книжці Д. Яросnавсьиоі - треба ж узsти вкийсь nри· 

кладІ А скіnьки про це написано вже! Хочби в "Нових 

Диsх" про це з rраиичною ясністю nисав Ю. Шерех у 

статті про "Далекий світ" Гаnнии Журби, про це ТВ· 

кож з rраиичио10 точністю висnову nисав В. Чаnnенио 

у статті про "Темноту" Упаса Самчука; про це ,Rуже 

виразно писав В. Свароr у статт11х про "Буйний вітер" 

Ів. Баrряноrо і "Конотоп" Ю. Тиса; про це баrато nиса

ли В. Стебnець та Д. КнслицІІ, врешті, скільки в про це 

писав і скільки вороrів нажив цим писаннам? .. 
Невже письменники не чнта10ть "Нових Днів"? То 

що ж вони чита10ть? Чи це не кпини з критниів? Мов

лав, пишіть собі, пишіть, а ми на вас дивимось зверху 

вниз і на мову нам начхать! 

І копи ж цьому край буде? І до чоrо ж це доведе? 

Відповідь нехай дають самі читачі. І н.ехай вони 

самі зробnять відповідні висновки. 

OASIS, selected poems Ьу Yar Slavutych, transla
ted from the Ukrainian Ьу Morse Manly in co-operation 
with the author, Foreword Ьу J. В. Rudnyckyj, Univer· 
sity of Manitoba, 63 pages, Vantage Press, New York -
Washington - Hollywood, USA. 

JOSEF LOBODOWSKI, PIESN О UKRAINIE, z prze
kladem na jezyk ukrainski Swiatoslawa Hordynskiego, 
str. 33, lnstytut Literacki, Biblioteka "Kultury', tom 
XXXVIII, Paryz, 1959. 

ДЖОРДЖ БАЙРОН, МАЗЕПА, поема, переклад Олек
си ВеретР.нчеика, стор. 49, двоиоnьорова обкладинка Я. 

ll О В І ,(ІІІ, ГРJ',(ЕІІТ., 1959 



Гиіздовськоrо, тираж 1500 прІtм., виданна Літературио

Мистецькоrо клюбу в Детройті, техиі"Іиа реданцін В. 

Несторови"І та Є. Перейма, з портретом автора, Детройт, 

США, 1959. 

КОСТЬ ШОНК, МАРШ ЧЕРВОНИХ В КАРИКАТУ

РАХ, стор. 108. Де, хто й коnи видав цю киюк:ку - не

відомо: дуже "таємии"Іий" видавець! 

ВАСИЛЬ КОСАРЕНКО-КОСАРЕВИЧ, МОСКОВСЬКИЙ 
СФІНКС, міт і сиnа в образі Сходу Европи, повне ви

данна, стор. 492, видании авторове, Нью-Йорк (написано, 
зви"Іайио, з помилкою!), 1957. Книжка в твердій полот

няній оправі. 

Бюлетень УНДО, ч. 33, nипеиь/серпеиь, 1959, стор. 

24, Нью-Йори, США. 

ОЛЬГА МАК, ПРОТИ ПЕРЕКОНАНЬ, роман, стор. 

368, двокольорова обкладинка М. Левицькоrо, B·F.O "Го

мін Украіни", Торонто, Канада, 1959. 

ОЛЕКСА ГРИЩЕНКО, УКРАУНА МОІХ БЛАКИТНИХ 
ДНІВ, споrади, стор. 255, двокольорова обкладинка ав· 

тора, в-во "Дніпрова хвиnв", Мюнхен, Німе"І"ІИИа, 1958. 

ОЛ. Г АR·ГОЛОВКО, ОДЧАЙДУШНІ, збірка опові
дань, стор. 195, обкладинка (двокольорова) М. Дмитрен

ка, в-во "Муза", Віииіпеr, Канада, 1959. 

ВАСИЛЬ ЧАПЛЕНКО, ДЕІЦО ПРО МОВУ, збірка 

статтей, стор. 64, "ІИЄ видакив - невідомо (мабутL, ав

торове), видано в Нью-Йорку, США, 1959. 

МАРК ТВЕЙН, nРИНЦ І ЗЛИДАР, повість дnи моло

ді, переклад з аиrnійськоі мови М. Рнбовоі, малюнки 

М. Штаєрмаиа, стор. 189, ви.цавии"Іа спілка "Тризуб" 

(написано, звичайно, без nапок, за аиrnійським зраз· 

ном), Віииіпеr, Канада, 1959. 

ФОТІЙ МЕЛЕШКО, ТРИ ПОКОЛІННЯ, повість, том 

друrий, з портретом автора та передмовою від видав

ництва, обкnі'Ідинна Ю. Матушевськоrо, стор. 307, в-во 

"Кииrоспіnка", Нью-йорк, США, 1959. 

О. :КОБЕЦЬ, ЗдПИСКИ ПОЛОНЕНОГО І ВРАЖІННЯ 

УЧАСНИКА ПЕРШОУ СВІТОВСУ ВІЙНИ, виданни чет

верте, обкладинка (двокольорова) М. Левицькоrо, з 

портретом автора і передмовою д-ра Михайла Лози, 

стор. 399 + 16, в-во "Дніпрова хвиnя", Мюнхен, Ні:r.&еч

чнна, 1959. 

ЛЕОНІД БАЧИНСЬКИй, УКРАУНСЬКІ ДРУКОВАНІ 
ВИДАННЯ В КЛІВЛЕНДІ. (Матеріали до бібnіоrрафічно

rо показника), 1915-1958, стор. 46, видання Україись

коrо МузР.ю-Архіву у Клівленді, Кnівnенд, Оrайо, США, 

1958. 

"ВІЛЬНА УКРАУНА", журнал української визволь· 
ної думки, збірник ч. 23, 1959 р., стор. 64 + 4, видає: 

Українська Вільна Громада в Америці, Детройт, Мічі

rан, США. 

БЮЛЕТЕНЬ СОЮЗУ БУВШИХ УКРЛУНСЬКИХ ВОЯ
КІВ У :КАНАДІ, ч. 1(4), квітень-липень, 1959, стор. 

32+4, Торонто, Канада. Виданни цнкnостиnеве. 

ОЛЕКСА ВОРОПАй, ЗВИЧАУ НАШОГО НАРОДУ, 
етноrрафічний нарис, І, стор. 449, Українське видав

ництво, Мюнхен, Німеччина, 1958. 

"НОВІ ПОЕЗІУ", збірник, ч. І, стор. 64, обиnадника 
Ю. Соnов'я, вид. т. зв. "нью-йоркської rрупи поетів" 

("модерністів"), Нью·Йорк, США, 1959. 

Імен чnеиів редакційної коnеrії не подано, ane в 

передмові сказано, що "журиаn" (краще б було сказати 

"збірник") "буде perynspнo поивnяти(!я (такий же ке-

11 () R І }. 1!1. ГРУ}ЕІ/Т,, 1.%П 

зуrариин термінІ) ножноrо року і -частково давати об

раз найновіших поетичних цосвrиеиь". 

Намір, як бачимо, дуже хороший: є теидеиціа дер

зати, що властиве моnоді взаrаnі. Це дуже похвапьио. 

Виникає пише питаиив: иаскіnьки декnвраціs ке розми

неться із самим nітературним фактом. На жапь, ми не 

можемо вважати, що бодай перекладна 'Іастииа збірни

ка відповідає цій декnираціі, бо австрійський поет-екс

пресіоніст reopr Тракnь (помер у 1914 році), аиrпІВ

ський поет Е. Е. Каміиrс (нар. 1894 р.) 'ІН й модний у 

девких країнах чіnііІський поет-комуніст Пабnьо Неру· 

да (нар. 1904 р.) дnв нашої поезії иіsк не можуть бути 

"найновішими досвrиеиивми" - все це в нашій поезії 

давиим-давно перейдений етап! 

Будемо сподіватись, що в 'Іерrовому збірнику по

бачимо переклади справді найновіших nоезій найнові· 

ших чужих nоетів. 

Із украікських nоетів у збірнику вміщено поззіі 

наших "модерністів": Б. Руо'Іака, Жені Васиnьківськоі, 

Б. Бойчука, Ю. Тарнавськоrо, Патрнціі Кнnннн, Емми 

Авдієвської. Нічоrо новоrо цnв твор'Іости цих nоетів 

в цих поезіях також нема: Хіба що в девких з них 

менше "модернізму" і дещо з цієї збірки вже моJКна, 

- а, може, й варто - 'Іитати. 

Справжньою і дуже приємною новиною в цьому 

збірникові є заява в передмові, що дnа творекив літе

ратурноrо процесу треба домоrтнсь взаємин, :коnи 

"творчість письменника і творчість "ІНТВ'ІВ стають :nри· 

родним і тим самим ввищем". Це сnравжиє nросвітпен

ни наших "модерністів", бо досі вони ціnком иехтуваnи 

роnею читача у творенні nітературиоrо nроцесу. Це 

дає великі надії, і и не можу не звернути на це Саа

роrової уваrи: 

- Вадиме, урахуй цю за2ву! 

Неприємно разить мовні "зриви" в збірнику, особ

nиво в передмові та в довід:аах про поетів. Наnриклад: 

"в першу черrу" (русизм), "перекпади на українську 

мову" (русизм - треба сказати "перекnади уираІись· 

кою мовою"), "народжений" с ... " (чому не сказати по

українському - иародивси?), "nо-україиськи" - русизм, 

треба сказати "по-українському") і т. д. Дуже разить, 

ик поет не віцчуває "музики мови" (І що ж то за поет 

такий, икому "ведмідь на ухо настуnив"?) і nише: "nо

мер в Кракові". Таж наша :"t!OBa дає такі широкі можпи

вос'l'і, ин иіяиа інша. Чому б не сказати "помер у Кра

J(ові"? Навіть учні ч~твертоі кnиси знають правнла 

черrуваннв у-в та і-й! Тільки дnи тоrо, щоб .Jиатн 

такі "істини", треба не "студіювати", а таки добре 

нормально вчитись. 

Пора б також навчитись відмінати слово "conoeeii". 
Ми закидаємо більшовикам, що вони навмисне збід

нюють нашу мову. А що 1\ІІИ робимо? 

Збірник досить добре видано й оформnеио. 

Проф. СТЕПАН КИЛИМНИК, УКРЛІНСЬКИЙ РІК У 
НАРОДНІХ ЗВИЧАЯХ В ІСТОРИЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ, 

том друrий (Весивиий цикль), стор. 251, видакив Інсти

туту дослідів Волині, Віииіпеr, Канада, 1959. 

Фундатори цьоrо видаин11: М. Козак, Теодор Гуме

нюк та Мирон Сурмач. 

Передмову капиеве (аиrnійською мовою) nрофесор 

Маиітобськоrо університету Я. Рудницький. Чоrо nе

редмова наnнеана nо-аиrnійському - не знаємо. Чи не 

краще ж буnо зробити резюме по-виrnі.йському? •. 
Праця має бути нау:~<ова, 'ІН ХІ)'І nопуnврио-иаукова, 
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тому разить nомилки на заrоnовній сторінці книжки 

(стор. 3): у nершому радну зrорн - два nрикрих тех

ні'Іннх недоліки, у третьому рядку - зайва краfіьа.. у 

дев'атому рвдку - слово "цикл" наnисано з м'акнм 

знаком, в 11, 12, 13, 15 та 16-му радках одне з двох: або 
не ті розділові знаки nоставлено, або без nотреб11 вжи

то великих nітер. У 17 рядІ'У варто б додати слово 

"Канада", бо не всі ж украінці зна10ть Вінніnе!' - хіба 

книжка видана тільки "дnа домашньоrо вжитку"? У 

18 рядку слово "меценат" наnнсrоано з великої nітери -
що це: меценат щось таке велике, ак :Eior, 'ІН що? У 

тому .ж радну дуже nримітивно nо-nідnабузннцькому 

зву•нть вираз "українець-nатріот" (один з меценатів), 

що мусіnо б ображати самоrо мецената, а також зни

жує noвary до видавців і автора. Ніби це вкась особ

nива, нікоr.tу іншому не властива nрикмета тієї n10дн·· 

ин, sка дала 'Іастину rрошей на це внданнв... Це аж 

иіик не rрішить скромністrD, ика завжди властива 

сnравжнім меценатам. Я ніколи не повір10, щоб п. М. 

Козак, даю•и rроші на внданнs, домаrавсаі щоб сnо

во "меценат" nеред йоrо прізвищем було наnисано з 

веnнкоі літери. Я навіть не прнпуска10, щоб він :.:зarani 

домаrавси цьоrо слова! Я також не прнnуска10 й rадин, 

щоб адвокат Т. Гумен10к, короnівський радник, дома

rався nеред своїм nрізвищем "титулу" "українець-пат

ріот". То хто і для •oro це зробив? .. І вк же неrарно 

внrnsдає, що третій меценат - Мирон Сурма• - nrt· 
шнвсs без усsкнх "титулів" (навіть слово "мецеr1ат" з 

маленької nітери не додаnн йому!). А крім то1·о, вн

rnядає так, що він не то що ке "українець-nатріот", а 

взаrаnі не українець. 

Відома істина: фізичне наднnо (в церкві) - nахне. 

І це йоrо nрнзна•енни. Моральне ж кадило, у взаєми

нах між n10дьми, завжди смерділо, смердить теnер і 

смердітиме доти, nоки існуватимуть n10дн на землі. 

Тепер питаннn до nрофесорів - д-ра Ю. Мулика

Луцика (науковий редактор Інституту дослідів Волині), 

С. Килимника (коnншкіїr професор історіі Харкіsсьаоrо 

ІНО) та Я. Рудницькоrо (nрофесор сnов'виських МО'!І у 

Маиітобському університеті): як ви, nанове професори, 

осмілились підписувати видання, яке претендує на на

уковість, вищо на заrоnовиому nистку цьоrо виданн.в 

наnі•ується 13 (тринадцять!!!) nравопнених помилок, 

дві технічні помилки і ще й моральне кадило з неі 'Іа

дить, ви дубова rоnовешка? .. 
І ви сподіваєтесь, що я ще заrnвдатнму і в самий 

текст книжки? Ні. Бодай я в таку книжку заrn:tдати 

не хо•у. Тепер не 1859 рік, а 1959! Тепер rрамотність 
уже стала всенародньо10. 

п. вол. 

, ...................................... . 
ВІІйш:Іа об~ІеженюІ накладом нова книжка 

Василя ЧАПЛЕНКА 

ДЕЩО ПРО МОВУ 

зб і рка лінгвістичних статтей. 

Uіна - 1.00 доляр. 
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За:\ЮВ.'Іяти: 

Vasyl Chaplenko 
с;о UVAN- 11112 W. 26th St. New York 

N. У. U.S.A. 

Ольга МАРУНІЧ 

КРАЩЕ СУМНІВ ••• 

Говори, гопори, тополино, 
ДрібнюІ листо:\І стежки посипай, 
Тут ітюн.' русявий х.1опчина, 
Ти ііого про усе розпитай. 

Розпитай, що у нього на серці, 
Чш1 у нього у зорі печаль, 
Може серце для іншої б'ється, 
Може в грудях за іншою жаль._ .. 

А ко.1и, ко.1и я n нім nиною, 
То розвій його думи сумні, 
День і ніч я не ~Іаю спокою, 
Су~І його крає груди й :\Іені. 

Говори, гuпори, тополино, 
Дрібним листо:\І стежки посипай, 
Тут ітю1е русяпий х.1опчина, 
Ти його ні про що не питай. 

Краще сумніп ніж пранда гірка я: 
Там, де су:\шін, надія - жива. 
І тополя шумить, не З:\ювкає, 
й таємницю під ~Іене хона. 

Прий:\Іається передплата на дитячий місячний 
журнал 

соняшник 
>Курнал має 20 сторінок друку, багато ілюстраuій, 

друкується на гарному папері, кольоровий друк. 

Передплата на рік: 
І{анада - 3.00 дол., США - 3,50 дол., 

Австралія й Анr лія - 20 шіл. 
Uіна окремого числа - ЗО центів, в Англії й Австра

лії- 2 шіл. 
За~ювлення і все листування слати на адресу 

"Нових Днів". 
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НАй ВІДЖИВНІШИА 
СТРАВНІШИй 
ДЕШЕВШИй ХАРЧ, 

ЩО МА€ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, ЦЕ 

молоко 

І МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВАйТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЄДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 

ROGERS DAIRY Ltd. 
459 Rogers Road, Toronto, Ont. 

Phone: RO. 9-7193 § 
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Віктор ІВАНИСІНКО 

ПОЕЗІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
Передруковуємо тут статтю відомоrо вже нашим 

читачам літературознавця Ві&тора Іванксенка ("Вітчиз

на", ч. 10, 1959, Киів). Статтю передруковуємо скороче

но. Зокрема майже цілком ~вкидаємо - залишаємо ті

льки кільканадцять перших ра:дків початку і шість рвд

иів кінци - вступ до статті, у нкому автор "осучаснює" 

свою добру статтю аж до тоrо, - не червоніючи! - що 

запевняє, що ухвали 21 з'їзду КПРС про семирічний 

плян розвитку народнього господарства можуть бути 

··стимулом длн розвитку поезії" ... 
Звичайно, зробивши таку зая:ву у вступі, В. Івани· 

сенко у дальшому викладі своіх поrлвдів і міркувань 

більше не зrадує про цей "иайзиамеииішнй факт епо

хи", мовляв: чоrо ще хочете? Данину епосі в вже віддав 

у вС"тупі, тому дозвольте вже rоворити про поезію ... 
І rоворить він про поезію солідно, обrруитовано, ак 

і належить справжньому вченому. Автор розrлвдає всю 

рацвнську поезію ак цілість, тому зrадує поетів різних 

народів. Зокрема докладно аналізує книжку лірики ро

сійсьноrо поета В. Луrовськоrо "Середина віку" (1958). 
Пізніш В. Іваннеенко розглядає сучасну творчість укра

їнських підрадянських поРтів, зокрема зупиняється на 

творчості Андрія Малишка. Особливо цікаве в цій стат

ті порівнянна Малишкової творчости з творчістю Лу

rовськоrо. 

Сподіваємось, що статта зацікавить наших чита

чів, бо вона дасть ім не тільки критичний розrлвд твор

чости деяких наших nоетів, а ще й знании про поезію 

взаrалі. РЕДАКЦІЯ 

Змісr і форма сnравжньої поезії - це завжди пое

тичне відкриттв, хо'!І новизна образів сама по собі не 

є самоціллю дла поета. Коли м:и задумуємоса над суттю 

і значенням цієї закономірности, то знов і знов доходи

мо до висновку, що вічна свіІКість, молодість і неповтор

ність поезії nеребуsають у добрій злаrоді з вічною но

визною життя, з "вічним бувннам живущоrо, обновис

того світу" (1. Внрrан). Неослабний дух самобутнос

ти, що ним віє :від кращих здобутків твор"Іоі художньої 

мислі, мусимо віднести rоловинм 'ІНКОм на рахунок 

істори<~ної дійсности, яка одна творить дійсні характери 

і подіі, що зrодом відтворюютьсв мистецтвом. Форми 

nоезії є формамн самоrо жнттн. Тому цілком зрозуміло, 

що rоловнЕ> для поета - схопJІти суттєвий зміст сучасної 

поетові істори<~ноі доби. Вірність своєму часові неод

r.tіино допомаrає йому знайти і су<~асиі форми поезії. 

Важливо, щоб поет знав і розумів свою сучасність, щоб 

він rорів і страждав її ідеамн - це одна із основних 

передумов художнього таланту. 

r ете rо:ворив, ЩО ДЛЯ пізианна поета треба піти В 

країну, де він живе. Додамо сюди, що пізнати поета 

можна, пізнавши час, у нкому він живе. Спробуймо зро

бити тану "мандрівку" в нашv су<~асність, у ХХ сторіч

ча, а провідниками і rідами у цій мандрівці нехай бу

дуть самі поети. Поставимо за мету цієї мандрівки хо

ча б побіжно винснити, ви сучасна дійсність формує по

ети"Іинй характер, зумовлює і су"Іасннй спосіб мнсnен· 

ня і конкретні форми ліричноrо внраженнв. 

Дл11 мистецтва, длн поезії недосить ві"Іинх істин, ак 

дехто їх розуміє. Длв поезії маnо будь-акої правди. По

ет несе своєму сучасникові правду вистраждану і внбо-
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рену ціною життв поета і поиоnінна йоrо су"Іасииків. 

Наш чнта11 знає велику правду Шекспіра і Гайне, Шев

ченка і Некрасова, Маяиовськоrо і Довженка. У тій прав

ді відбнлисв одві11:иі ідеали людства, перевірені досві

дом поиолінь. Вони мусить пройти і 11ерез досвід на

шоrо покоnіннв, 01ерез плоть і кров нашоі су"Іасностн, 

вка бере іх собі на озброєинв. Тут не внклю'Іаютьсв і 

певні корективи. Вносвтьсв вон.н новою дійсністю і но

вими перспективами розвитку, а поет у даному випад

ку виступає в ролі повноважного представника своєї 

епохи. Отже, вічна правда в поезії - це водночас і 

правда новоrо часу, иовоrо nоноліиив. 

Все, що нам дана жорстоким віком 

В яросний незвичайний час, 

З ранRми, з вогне~t nаnким і диким 

Заnеклось, закарбувалась в нас, -

(А. Малиш]І;О, Твори, т. 11, стор. 171). 

каже поет. Оці "карби віку", :відбиті на серці поета, не· 

ОДJ\.Іінно відбнваютьсв і на "ві"Іннх істинах" поезії, во

ни й роблвть ві11ні теми - темамн су"Іасинмн. 

У нашій поезії ще зустрі"Іаютьсв вірші, у акнх, ХО'І 

ак би шукав, не знайдеш видимих позначок, заnишених 

<~асом. Такі вірші нерідко присвв"Іеиі навіть "су'Іасиим 

темам", поет вживає в них слова "шту'Іний супутник", 

"семирічна", "цілина", "боротьба за мир", "дружба на

родів", "комунізм". Але, силадаю•н ці слова докупи, 

поет утворює з них бездушні, rолі фрази, акі мають 

певний сенс, містять вкусь істину (коли істину цю бра

тн поза поетовими образами), але не ту, виборену і вн

страждаиу істину, ииа несе & собі живий досвід люд

ської боротьби, биттв поетовоrо серцв, rоміи і сиаrу 

битви, що йде у світі. Ні, це иедоnуrі иамаrанив ско

ристатиса "Іужою, rотовою правдою, поставити під нею 

свій байдужим підnис. Найксиіша правда у цих занад

то правильних віршах затемнюєтьсв "ликующей ие

разберихой слов", ви :каже В. Луrовсь:кий. 

Бездушна фраза стає справжнім лихом нашої :~іри· 

ки. Своім мішурним блиском вона засnіплює 'ІНТа'Іа, 

виховує в иьоrо не здатність. розуміти, по11увати і пе

реживати дійсність, ак іх виховує справжив поезіа, а 

здатність бути в житті бай11ужнм. Особливу тривоrу 

викликає те, що на шлкх підміни по"ІуттІІ фразою ста

ють не лише молоді, недосвід'Іені автори віршіs (во

ин ще иав"Іатьсп!), ane інколи й поети cтapworo поколін
ик (у них же вчатьсв!). 

У нас останнім 11асом з'ввиnнсв кииrи ліри•инх 

віршів, автори нких rлибоко від"ІуваJОть і передають 

пульс епохи, rлибоко відтворюють переживанна нашо

rо су"Іасиина. Серед них nе~едусім треба назвати вір

ші П. Воронька ("Тепло землі моєї", 1959), П. Усенка 

("Із зошитів життв", 1959), М. Гірника ("Сонце і rрозн", 

1958) та ря,ц інших. Активне вторrиеиив в життв, nраr

неиик передати в лірн"Іиому переживанні красу і rли

бниу внутрішніх праrиеиь су"Іасиої людини характерні 

длв цих віршів. 

Але порад з тнм виходІІто кннrн, поспіль сиnадені з 

холодних байдужих віршів, у sннх стихін реторнкн, 

бездумиости, отоrо "тріюмфу10чоrо безnад,цв сnів" за

биває живе "Іуттв, душевність і серде11иість, без вких 

не буває лірики. До таких :t(Hиr належить, на мій nor
nsд, збірка Л. Дмитерка "В обіймах соицв" (Радвисьннй 
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:r~исьменннк", 1958). Поетичний твір втрачас здатність 

впnнвати ка розум і серце "Читача, вищо автор не зна· 

ходить свіжих почуттів і слів дnв іх вираженив - не

хай він і проrоnошує тисnчу раз правдиві речі і поnо

жеІrив. Л. Дмитер:ко з вnевиеиіст10 першовідкривача 

повторюс те, що інші поета: сказаnн иа6аrато раніше 

сказаnн далеко краще: 

День перем:оги :КО1'!'.ЗН рі:к 

По праву з гордістю стрічаєм. 

Спішить :колишній фронтовиІ'і 

На фронт новий 

дзвін:ким трамваєм. 

На фронт, що в гомін:ких цехах 

Н9. дерзновенних мрій дороги, 

ІЦоб став однині день звитяг 

Днем трудо~оі перемоги. 

Ясно, що поет не встиrає за жнттвм, відстас від 

ньоrо років на ID-15, а все тому, що Rін задовоnьнв· 

сться заrаnьннмн уввnеннвмн про сьоrоднішис ЖІІттв 

нашоrо народу, не шукає дnn свое лірики таких ввищ, 

вкі з'ввиnисn тіnьки сьоrодні і вких не 6yno вчора. Ні
чоrо до6роrо не з'ввнться з-під пера поета, коnи він 

мисnить і почувас заrаnьииками. 

У пnяні ліричних декnярацій Л. Дмитерко висnов-

nюс ціnком вірні думки про nоезію: 

У терміні - ліричний вірш 

Є щось зневажливе, ій-богу. 

Мовляв, нема провин•: гірш, 

Судить за неі требз строго. 

Та це не таR, бо в наші дні 

Збирає лірика і епо:: 

Мотиви тихі і гучні, 

ІЦо линуть в місті і над степом. 

... В них сум і радіст:., плач і сnів, 

Як у житті буває часто. 

Підрозділом ліричн:-~х слів 

За щастР.: розгортаєм наступ ... 

Це добра думка, хоч і Rисnовnеиа не дуже вдало. 

Але вкимн засобами і проти коrо розrортас nіри-.иий 

наступ наш поет? Вік "Jаввnис: я хочу, що& у моїх вір

шах "хоч краплинка радощів і мук моrо часу від6и
nась". Почииасмо шукати ту крапnиику радощів і мук, 

і дyJRe швидко внввnвстьсв, що вона, та крапnннка, дУ· 

же BJRe маnеиька і нtозначиа. Ось читаем о вірш: 

ІДе сонце не зійшло, а вже пташия 

Гучний концерт за віІ'інами вчиняє. 

Сто голесів на чест:. нового дня 

Пищить, л.~щить, щебече і співає. 

Їм байдуже, шо я вс:о ніч не спав, 

Просндївши нвд віршеми до раи:ку, 

ІЦо лиш тоді рядки докупи с:клав, 

Коли світаноІ'і гл!Інув крізь фіран:ку ... 

Що ж сказав поет про радощі і муки своrо часу? 

Rкий зміст цьоrо твору? Це - почуттв ніжної вдвчиос

ти "милим пташенвтам" за те, що їхній "немудрий спів 

дас нам стільки втіхи й насолоди". Та й тільки? Чи не 

замало цьоrо дnв сучасної поезії? 

Звичайно, по одному віршу важко визначити nов

ноту відо6ражеиив сучасноrо життв в творчості тоrо 

чи iнworo поета. Коnи йдетьсв про лірику, про no.(зiJO, 
про характер поета, то треба зважати на всю твор

чість поета. Окремий вірш - це nише одна сторінка з 

кииrи життв, вку пише поет протвrом усьоrо своrо 

творчоrо wnвxy, і тому до одноrо вірша не можна 
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ставити ті юнмоrи охоnnеннв дійсности, з вкимн ми 

підходимо до всісі творчости. 

Певна річ, у житті с моменти, коnи розум і почут· 

тв поета зосереджуютьсв на тих сторонах 6уттв, що ми 

іх не залічуємо до rромадяиських і суспільних. Про

сто кажучи, nоет інколи хоче відnочити душею від бур 

житейських. Кожна людина зиас хвилини таких "іи

термеццо", і тому ми nрекрасно розуміємо іроиі10 nо

ета, вин й пише: 

Rа:к много птиц І 

Без их заглавной роли 

Стихотворенье жить бь1 не могло, 

А трв:кторЬІ, 

хоть п11шут землю в поле, 

В стихи не лезут, Рірити:кам назло. • 

Ідетьсв тут nише npo те, що&, допустивши "за

rnавную роль птиц" в одному чи кількох віршах, автор 

не примирнвсв з їхнім панівним становищем у цілій 

своїй творчості. 

Лірика самоrо Р. Гамзатова, автора наведених рвд

ків, є прекрасним зразком бойової, змістовної поезії, у 

nкій на nовну потужність звучать і "пташині ronocи", 

і ronocи тракторів, і всв моrутив музика rероічних 

трудових сnрав радинських людей. 

Відсутність у поезії жи'-!оrо, rnибокоrо змісту, дУ· 

шсвиоrо rоріиив, ;~к nравиnо nриводить до приміти

візму форми. Неважко це бачити і на nрикnаді нових 

поезій Л. Дмитеркі\. Недбаnе, неповажне ставnеинв nо

ета до слова nросто-таки разюче. Ось вірш "Фnамандсь· 

кий етюд" із цикnю "За ріками, за морвми": 

Бельгія - самі оселі - (~) 

Села, селища, міста. 

Мов квартаnн у Бр10ссеnі -
Від моста і до моста (?) 
Хоч долина Шельди й гарна, 

Та ~виадто вже маnа_ (?) 
Де тут ритмі~а Верхsрна, 

Де тут Рубенса тіла? (1!1) 
... Є найбільший в :місті простір, 

Там, де площа де-Бельжі:к, 

Закликає там у rості 

Експонатами наш вік ... і т. ц. т. п. 

Чи ж можна назвати ці необроблені рвдки поетич

ними: "Рубенса тіnа", "~аи~икас у rості експонатами 
наш вік" і т. n.? Між сnабимн віршамн rубnатьсв і кра

щі твори, що с, безумовно, у збірці. 

До речі, про книrи так званих закордонних вір

шів - іх з'ввnвєтьсв зараз баrато. Деакі з них треба 

було б називати nросто туристськими віршами, бо цв 

назва прекрасно передавала б іх зміст, всерйоз си~на· 

чений одним із поетів таким чином: 

я~ то важить нам tJaraтo 

Ширше глянути на світ, 

Походити, порівняти, 

Передати всім привіт ... 

(М. Шеремет. "Із фінсЬІ~нх вражень", ж. "Прапор", 

1957, ч. 2). 

Ще добре, коnи nоет "nорівн10с", а найчастіше ж 

він тільки "ходить", "перер;ас всім nривіт" і :tахоп

nJОстьса, захоnnюстьсв без кінцв. Він, ви наприклад, Ів. 

Нехода у книзі "Пам'вть про французьку земn1о" (1959), 
може зневажливо відrукнутисn про "кока-коnу" (зви-

"Prtcyл Гамзатов, Стихотворення. ГИХЛ, М., 1958, стр. 143. 
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чайна суміш морсу з квасом"), мимохідь nайнути "мі· 

иістрів, банкірів, посnів і короnів": 

Гарно живетьс11 гадам, 

Тобто - хаnіталістам ... 
Та nрийдетьс11 nід nрихладом 

За море тіхати холись ім. 

Ane тут же дасть себе приrоnомшити "воrиsми ре

кnам" і розкішними вітринами "Лафаєтта", позав1rдує 

"буржуй<rикам", икі розважаютьсІІ на пn11жах Ніцци: 

Може, хоч море зніме утому ... 
Що Ц"! там на воді? 

Водний велосиnед І І на ньому 

Буржуйчини молоді. 

Гарну розвагу знайшли люди, 

Кожен муснуn засмаг ... 
~оли ж у нас nрода3ати буде 

Киівсьний універмаг 

Водні - тахі от - велосиnеди 

Цли хлоnчинів і ді:а<~ат? 

От це й иазивастьса "походити, порівиати, передати 

всім привіт". Що ж до при:аітів, то іх у книзі І. Нехо

ди ХО'І відбавnай. Привіти й :!ахопnеиив: 

О, Париже! Дві тисRчі літ, 

Задив,и:r,шисІІ в Секу твою, 

Ти чаруєш J<.расою весь світ, 

А сьогодні - всю душу мою І 

Або ще: 

Над Парижем небо голубе, 

Лувр застиг у Сені і Нотр Дам ... 
О Париже, не забу":"ь тебе, 

Все, що бачив, -
Друз11м nередам. 

Так трапnвєтьсв, коnи поет забуває про свій обов'•· 

зок невтомно думати над життsм, проникати в rnи

биину суть sвищ, коnи він творить за принципом: "ба· 

•У тин - пишу тин".-

:j.:;j: 
;:О: 

Сучасноrо rерои не можна вивчати шnвхом спо

стереженив над зо:аиішнимн ознакамн епохи. Наш су

часник розщепnюс атом, створює нові пnаиетн сокачної 

системи, йому доступні веnикі таємниці природи й 

суспіnьиоі дійсности. Буnо б nerкo, коnи б оспівуючи 

все нові проави величі людськоrо духу, поети тим са

мим вичерпували б свій обов'азок. Та насправді справа 

не така проста. Змінюючи світ, люди змінюють самих 

себе. Процес формуванна нових вкостей nюдськоrо ха

рактеру, збаrачеиии nюдських душ новими по'Іуттами, 

виникнення нових духовних потреб - ось ввища, вкі 

передусім цікавл11ть су'Іасиоrо поета. 

Є поети, світоr!1ІІд яких і ставлекиа до сучасности 

виражаєтьсsк в образах сиnької сконцентрованої думки. 

До них належить, ак ми бачили, В. Луrовський. У цьо· 

му ж nірачко-філософському жанрі, в sкому niJNІЗM ви

пливає із виутрішиьоrо захоппеиив величчю епохи, пи

саnи своrо часу М. Бажан і П. Тичина. І доводитьсв 

тільки жалкувати, що твори цьоrо жанру біnьше не 

з'ввляютьсв з-під іх пера. Дійсність нової семирічки так 

і просится в нові поетичні "Будівnі" і "Чисnа", а штуч

ні суnутники, запущені рад!Іиськими nюдьми, прІІбли

зиnи до нас звучанив "космічних оркестрів". Нахиn до 

художиьоrо синтезу су"Іасиоі історіі характерний для 

О. Твардовськоrо ("За даллю - даль"), Мірзо Турсуи

заде ("Вірші про ІидіJо"), М. Fильськоrо, А. Мірцхулава, ' 
Расула Гамзатова і риду інших поетів. 
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Але значно важ"Іе прост~жнти дівнии су'Іасиости 

на поезі10 саме n тих поетів, акі "Іитають "Іас по люд

ській душі, и:ні намаrа10тьс.11 охопити все баrатство по

~Іуаань нової людини, найскладніших, найтонших по· 

чувань, що передаютьси тільки невловимою мовою і му· 

зикою слова. Це - поети переважно "Іуттєвоі образ

ности. Тут треба аналізувати всю систему образів і ха

рактерів (передусім характер ліри"Іиоrо rерои), треба 

розиривати описовим шлихом те, що поет висловлює 

почуттим, - а це не завжди вдаєтьси. Але складність 

цієї роботи тільки ще раз засвід"Іує складність і баrа

томаиітність каналів, вкими nрипnиваЕІ в лірику жива 

дійсність. 

У А. МалншRа, ак і у В. Луrовськоrо, основка тема 

тцма твор"Іости - наша су"Іасиість, перетворении світу 

за ленінськими (ох! ох! Ред.) законами, молодість лrод· 

ства, молодість власиоrо серрцв. Але у А. ManJsшкa 

спрнйнаrтк світу конкретніше і чуттєвіше, він 6аrатнй 

на відтінки почуттів і уважніший до них (хоч, моJИе, 

не такий чіткий і внзиа"Іени.іі, не такий постійний у по· 

чуттях, ак В. Лутовський, або, сказати б, М. Рильсььий). 

Оті "карби віку" у А. Малишка проsвлаютьса rоловннм 

чином ак безпосередні вияви ropn, щастs, знекависти, 

любови, радости чи смутку, nри"Іому по"Іутта ці в по

ета nnннні, мінні і "Іастіше, ніж у названих поетів, 

мають характер хвнлиниоrо, конкретноrо настрою. 

(Далі на сторінці 30-ій) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Вчасно відновіть передплату - наrадувати ве

ма кому й нема коли. 
Не дайте, врешті, журналу сусІдові - хай пе· 

редплатить сам. 

• • • • о о о • • о о • о о • • • • о о о о о • о о 

У СПРАВІ КУПІВЛІ А ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЯ 
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Подвоїмо • • • 
КІJІЬКІСТЬ передпJІаТНИКІВ )l(ypHaJIY 
до йоrо 10==річчя1 

ЧИТАЧІ ПИШУТЬ 

Вельмишановний пане редакторе! 

Посилаю Вам поштового переказа на 5.00 дол. даю 

адресу ноJ.Іtого передплатннк:J. на "Нові Дні" ... 

З глибокою пошаною до Вас 

І. ЛІТВІШКО, Санта Роза, Каліф., США. 

ДО ВИДАВНИЦТВА "НОВІ ДНІ" 

Вельмишановні панове! 

Звертаюсь до Вас з проханнам. Але перед цим му· 

шу поінформувати Вас. Тут, у Параrваі, є численна, 

але розсіана українська еміrраціа. Старша головно з 

Волині та Підляшшя (акнх 80% всієї еміrраціі), а реш

та, sкнх 20%, - з Гаnичини й Закарпаттs. Тут ве;Інкнй 

брак друкованого слова, а особливо дnа дітей. Доне

давна тут була масова преса "За родіну", але ак на

дійшли листи від виїхавших туди, - зміниласа орієн

тація на sкнх 99%, якщо ке на 100%. 
Я одержую дла галичан (католиків) по 10 прнмір· 

ників кожного числа днтачоrо журналу "Мій Прнатеnь". 

З цієї кількости а давав трохи і православним воли· 

ннкам для іх дітей. Цього мені не хотіласа б робити 

з двох причин: 1. У "Мойому Прнателеві" є часто тво

ри чисто католицьного релі1·ійного капрамку і 2. Я не 
займаюся чисто церковною пропаrандою, а маю на ме

ті виключно національне внхованнs. От з цих П:?НЧНН 

мені й не хочетьса давати православним дітsм като

лицький журнал - це зовсім не моя справа. Але пра· 

ваславних українців тут у цесsть разів більше, а я не 

маю чого дати! 

Чи Ви не знайшли б якоїсь можливости висилати 

на мою адресу Ваш ··соняшник" для нашої дітвори? 

Щоб наші діти не забуваnн рідної мови. А може і ще 

щось вишлете з дитячої літератури? 

Передплачувати відси неможливо, бо треба проси

тн дозволу в банку, а банк відмовляє, бо йому бракує 

~omrpiв на всякі потрібніші вироби із США та Канади. 

Крім того, багатіші люди ту'І' цілковито "акліматизу

вались" уже, а бідніші - з чого заплатить? .. 
Я "Іаймавсs навчанням наших дітей в Енкарнасіоні 

і був раз дістав від Вас посилку букварів і чнтанОІі. Тож 

маю надію, що Ви й тепер мене не залишите. Тепер а 

в Кармен. Це центр колоній району Фрам, який має 

24 колонії. Тут відирнваютьса тепер "коллеrіо" (середні 

школи) і буде значне число наших дітей. Я тут знову 

почну украінозмавчі курси. 

У спрнатлнвому випадкові, себто, ак будете С.:Іатн 

щось, то дуже прошу висилати ак друки і реєструвати 

пакунки. Це з огладу на південно-американські пошто

ві порадкн. Про висилку прошу мене повідомити лис

том. На всіх nримірниках прошу поставити напне "По

дарунок "Нових Днів" дла українських дітей" та піJІпнс 

печатку. 

"Соняшник" може бути і з попередніх рокі~;. 

Чекаю ка Вашу ласкаву відповідь і прошу прнйнатн 

запевнення в моїй повазі до Вас, 

І. ВИСЛОЦЬКИЙ, Кармен, Параrвай. 

Вш. п. Вислоцький! Шлю по 15 прим. "Сонашника". 

Вишлю трохи й підручників. Вибачте за затримку -
нема часу внелати навіть. Пан Л. Івасиків з Форт Ві

ліяму, Канада, запnатнв за Вас річну передплату на 
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"Нові Дні", акі шлю разом з усім іншим. Справа в тім, 

що а вже шлю всі свої видання в Параrвай, Бра:знлію, 

Арrентнну. Щось там за них пробують мені платити, 
але поштових видатків з "І"ієі "плати" я таки не можу 

покрити ... 
Може, читачі поможуть, то вишлю більше, бо а таки 

дуже бідний видавець, щоб міг утримувати своїм кош

том усі шнолн в Південній Америці! Ane що можу, то 
те завжди роблю. На протязі десати літ а шлю в ПіБд. 

Америку понад сто примірників кожного свого видан-

на - біnьше а не мnжу. П. ВОЛИНЯК 

Вп. Пане Волимак! 

Шлю сім доларів. Половина з них - на відновлен
на моєї передплати на журнал "Нові Дні", а за других 

3.50 прошу висилати "Нові Дні" комусь у Південній 

Америці чи в Европі. 

Бажаю Вам здоров'а і успіхів! 

Ваш Лев ІВАСИКІВ, Форт Вілліам, Оит. Ка11ада. 

Дякую, дорогий пане Івасиків, і за Ваші гроші сnа

тиму "Нові Дні" протягом року п. І. Внслоцькому t: Па

раrвай, листа акого Ви маєте змогу читати в цьому 

числі. Сподіваюсь, що той nримірник журналу чита

тиме не він один. 

Внеокоповажаний пане Волнняк! 

lІІлю переиаза на 3.50 за нового передплатника. 

Адресу додаю. 

Щастн Вам, Боже! І хай мине Вас усик а лиха годи-

на. 

З пошаною 

П. СІД~І\.К, Торонто, Канада. 

Шановний пане редакторе! 

Вирішив і я приедиати Вам одного передпnа'І'ннка. 

Це - наш коза:tr. кубанець-чорноморець... Він фанатич

ний козацький самостійник, але ніколи не вживає у 

зносинах з козакамн іншої мови, а тільки українськоі. 

Має високий ранІ' - генерал. 

Мені було дуже приємно упевнитись, що п. Т. Б-р, 

якого а Вам нолнсь приєднав, цілком добре "акліматн
зу:вавса" ... 

З пошаною 

А. СУЛИМА-ДЕНИСЕНКО, Чікаrо, США. 

Вельмишановний добродію Волинак! 

Шлю поштового переназв на 5 дол. З них 4 на пе
редплату, а 1.00 на розбудову журналу. 

Бажаю Вам довгих літ і сили. Тажка Ваша праца 

матеріально, а морально, думаю, ще важча. Надіюсь, 

що Бог вразумить очманілих "патріотів" і стримає іх 

підлу неперебірлнву роботу. Пам'атайте, що Ви не самі! 

З Богом і вірою в перемогу! 

З пошаною 

А. МЕЛЬНИК, Міннеаполіс, США. 

Дорогий Петре Кузьмовичу! 

Знайшов ще одного передплатника, за sкого шлю 

3.50 на передплату і 1.00 доn. на пресовий фонд. 

З !'ІОШаНОЮ 

А. СТЕПОВИЙ, Монтреаль, Канада. 

До редакції журналу "Нові Дні": 

Шлю передплату за себе і за нового передпла1·ннка. 

Разом з цим хочу порадити Вам завести в журкаnі від· 

діл "Поради юриста", у якому друкувалнсІІ б ие&еnич-
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ні статті про закони, про nитаиив nраці, оnлату нічної 

nраці, про nраво на комnеисаці10, nенсії тощо. Мені 

здаєтьсв, що "Нові Дні" найбільше розходитьс2 по Ка

наді і США, тому саме занони цих двох краін пікави

ви б читачів, особnиво колишніх радинських rромаАJІн, 

вкі nрнвнкnн були до ціnкоrІ.! інших законів і nорвд

ків. 

З nошаною 

П. АДАМЧИК, Детройт, США. 

Веnьмншановиий n. Воnинвн! 

Шn10 nоштовоrо nереназа на 10.00 доn., з них сім 

доnарів nризначено иа передnлату "Нових Днів'' дnи 

мР.не і дnи моrо земляка (адресу дода10), а три доnари 

- nресовий фонд. 

З rруднв хочу стати nостІвним nередnnатннном 

"Нових Днів", хоч до цьоrо часу був тільки сталим чи· 

тачем іх. Перечнту10чн Ваші звернекив до читачів, в 

ціnном nоrоджу10св з Вами, хоч знаJО, що серцв укра· 

інців на еміrраціі дуже тверді і одну тнсвчну чи од

ну двотисвчну частину іх 1аробітку на пресу в них 

вирвати твжко. 

Беручи Ваш журнал у руки, не відрнва10чнсь nе

речитую УСЕ. Дуже тішусь з Ваших відnовідей "бра

там маrістрам" з "бnискучоrо відонремnеини"! Та Ва

ші завваrи nриста10ть до них, ик ropox до стіни. Вони 
не корнста10ть з nорад, а тільки зеnеніJОть від злости 

та Hf" да10ть Вам сnокійно nрац10ватн, кланучись "на 

Господа", що відберуть у Вас життв. 

Іхні nоrрозн не нові... (Вибачте, nане Сарнавсьннй, 

але листа ,цруку10 скорочено. П. В.). 

Даіі Боже, Вам сиn і витривалости на баrато ще 

ронів! 

Петро САРНАВСЬКИЙ:, Монтреаnь, Канада. 

Високоnоважаний пане редакторе! 

Переснnа10 Вам rроші на віднову своєї nередnлати 

за новоrо nередnnатнн:ка, адресу вкоrо дода10. Я nе

вен, що цей новий nер~дnnатник стане nотім Вашим 

сталим чнтачем-передnnатничом. 

З щиро10 до Вас nошаною і щирими nобажаннвми 

успіху у всіх Ваших захода:!С над Поширенним і nоnіn

wеннвм "Нових Днів". 

Петро ТЕРЕЩЕНКО, Ларедо Tpycinnьo, Перу. 

Шановний Петре Кузьмовичу! 

Шn10 10.50 доn. З них 3.50 на віднову моєї nepeAnna
ти, а 7.00 доn. на дві nередnлати дnв тих, що десь у 

Евроnі чи де інде і не можуть заnnати'І'н. Адрес таких 

n10дей я не зиа10, то вже займітьсв самі цим nнтанквм. 

Добре, що Ви викриваєте хоч час од часу noraнy 

роботу отих севеушників та Б. Романенчука, наrадує

те нам, що вони ооинда10ть rих, коrо не встиrnн дому

чити більшовики, зокрема Івана Баrрвноrо, твори вкоrо 

в мільйонах nримірників видані кількома мовами. 

Тепер пару сnів до читачів журналу. Ковтнувши 

досить nиха в "ра10" і nоnіншисв на сталінському со

нечиу, в на занnик нашоrо редантора зобов'взуJОсL оn

лачувати журкаn для: двох заnншенців, икі самі nna· 
тити не можуть. Я nJОдниа із слабим здоров'вм, матері

льний мІн стан иіак добрим назвати не можна, бо в в 

195Є році прац10ваs nише 5 місяців, у цьому році -
nише 3 місвці, але ціnком сnроможний заnnатити nе

редnлати за двох осіб і цим себе нівк не знищу. 

Зробімо nриємність тнм, що самі не можуть за

nлатити, а тому й не можуть читати журналу. 

Петро ШАХІВ, Порт Аnьберні, Канада. 

Дуже дпкую, пане Шахів! Одну з Ваших nередnлат 

я: аідда10 n. А. Широкостеnові з Новоrо Уnьму, Німеч-
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чина (n. Широкостеn, у Вас було заnnачеко по ч. 10·7, 
а теnер по ч. 119 вкnJОчко), а одну дnв nані Рибки з 

Арt'ентини. Друrу nepeдnna'ty дnи nані Рибки заnnа

тиnи Олена Лисни та П'>nіна Петровська з Ошавн, Ка

наца. Отже, за Вас заnnатиnя теnер за два роки. Було 

у Вас досі заnлачено по ч. 98, а теnер по ч. 122 вкn10чно. 
У Вас, n. Шахів, заnлачено теnер по ч. 134 вкn10чно. 

Дуже добра думка - заnnатити за тих, що сnравді не 

можуть заnлатити. Уже кілька наших читачів тnк зро

били. 

Внеоаодостойний nане редакторе! 

Дяну10 сердечно Вам за вміщеини в "Нових Днвх" 

за місяць вересень щиросердечних nобажань від імені 

nравосnавних читачів і сnівробітинків журкаnу з на

rоди моїх єnискоnських свичень - хіротонії. 

Буду докnадати всіх старань, щоб за Божо10 допо

моrою нашими сnіnьннмн с:иnамн вкнаіІбіnьше поспу

жити нашому народові і нашій Церкві, щоб правда 

Божа й nравда українська панували серед нашоrо ук

раінськоrо народу. 

При цій наrоді nepecнna10 12.00 доn., з яких 3.50 

на віднову моєї nередплати, 3.50 за nана ...... , а 5.00 доn. 
на розбудову журналу. Бажа10 иннайкращоrо успіху в 

акції розбудови журналу, ииий є єдиним всеукраіксь

ким універсальним іn10строваннм місвчннком, що за

сnуrовує на nідтримку всьоrо украінськоrо патріотнч· 

ноrо зarany. 

Боже бnаrосnовення нехай буде на Вашій праці! 

АНДРІЙ:, єnископ Едмонтону 

і Західньої Канади 

Вельмишановний Петре Кузьмовичу! 

Кажете, не n10бить дехто "Нових Днів"? Але баrато 

й n10бnять! Шn10 10 доn., з них 4.00 - передплата дnи 

моrо брата в Чікаrо, а 6.00 на розбудову журналу. 
З nошано10 

Андрій ЛІЩИНА, Торонто, Канада. 

U1ановннй nане Воnннвк! 

U1л10 14.00· доnарів і прошу іх розділити так: 3.50 

мов nepeдnnaтa, 6.50 на два річники "Сонвшника" в оn
раві, а 4.00 на новоrо nередnлатнина у Венецуеnі. 

Т. МАЛЕНКО, Лондон, Канада. 

Дороrнй Петре ~узьмовнчу! 

Прочитав статт10 в останньому числі "Н. Д.": "Те

рор продовжується" і щиро Вам сnівчуваJО, що ці но

вітні дикуни ХХ ст. відбнр~10ть Ваш цінний час і за· 

важа10ть у Вашій шлихетній nраці. Я задумавсв над 

тнм, вк зробити, щоб ці анонjмні nнстн прнноснnн Вам 

користь. І в з своїми друзами рішnн так: за кожноrо 

анонімноrо листа, в nершу черrу а сам зобов'взу10сь 

nриєднати трьох нових nередnлатників. Отже, вищо 

одержите икоrось анонімноrо листа, то відразу повідом

nийте мене, і Ви дістанете трьох нових nередnлатників. 

Якщо дістанете 100 анонімних листів, то матимете від 

мене і моїх др·узів, а Ваших читачів з Чікаrо 300 нових 
передплатників. Правда, неnоrано? Нижче nода10 ад

реси трьох нових nередnлатників, вк "рата" за першу 

анонімку. Ма10 вже дещо в резерві, на черrові листи. 

Бачите, Петре Кузьмовичу, що Боr дає, то все до 

кращоrо. Останній час ,. щось став nінивий і маnо Вам 

доnомаrа10. Але оці дикуни :v~ене заохотили до дальшої 

nраці в розбудові нашоrо журналу. Вони серйозно пе

реnsнаnнсь, що Ви не на жа.рт взвnнси корчувати наші 

"українські джуиrnі", і їм скоро не буде місцв. Тому і 

,. хочу в якійсь мірі доnомоrти Вам завуздати цих, вк 
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коnись nисав В. Бендер, "rоnодиих шакаnів, акі 6іrа

.Оть поnід вікнами храмів куnьтури", rавка10чи і o6-
nnьoBYJO'IH все шns"'етие і хороше. 

Щиро вітаю, 

Д. ЗАВЕРТАЙЛО, Чікаrо, США. 

Внеокоnоважаний n. Воnниак! 
Що6 не бути в хвості, :кочу теж узsтн участь у 

у nодвоєнні чнсnа nередnnатннків. З цим шn10 rроші 

адресу ... , 
Дума10, що а леrмнй на DO'IHH настуnні роки в 

иьоrо nідуть уже за інерцією. 

З nошаною до Вас 

Т. ХОХІТВА, Торонто, Канада. 

До адМ1Н1страцІІ "Нових Днів": 

Шn10 віднову nередnnати і 1.50 доn. на розбудову 

журнапу. Димую Вам, що так •есно й точно сnумиnи 

меи.і два роки. 

Бажаю найкращих ycn1x1& у майбутньому! 

З nривітом 

М. КОЗ'УЛ.RК, Моитреаnь, Канада. 

tuаиовний редакторе Воnннак! 

Шлю 7.00 доnарів. З них 3.50 на віднову nередnла
ти, а друrі 3.50 на nосиленна журналу на мноrі десктн· 
ріЧ'ІS, 

Щастн, Боже, Вам і nрацівникам Вашим І 

Прошу не nідnисувати моrо імені, а наnнеати nро

сто-

ВУН:КО з Онтаріо, Канада. 

Дороrнй пане Волннsк! 

Шn10 10.00 доларів. З них 4.00 на віднову моєї nе
редnnатн, 4.00 за новоrо передnnатиика (адресу nо

дВІО), а 2.00 прошу зарахувати на робудову журиаnу. 

Бажа10 усnіхів І 

З nошано10 

Натаnма ДАНИЛЕНКО, Клемеитои, США. 

• 
ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАmВ 

"НОВІ ДНІ" 

Кожен річник окремо, гарна полотвяна оправа із 
золотим тисненням, ра~юм 432 сторінки друку. 
Ціна за річник ........................................................... 5.00 

"СОНЯШНИК" 

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

За один річник, 220 сторінок друку, гарна 

полотвяна оправа, золоте тиснення, 

за книжку ... ................ .. ............................ . 
ціна 

4.50 
Купіть для вашої дитини річник "Соняшника" 
матимете найкращу дитячу книжку 3 різно

манітним матеріялом, з багатьма ілюстраціями, 
чимало 3 яких виконані у двох кольорах, написана 

гарною мовою, сучасним правописом. Річник 
.. Соняшника" позбавить клопоту - "Що дати 
почитати дитині? .. " 
Купимо чи заміняємо "Нові Дні" ч. 2 ( березею~, 

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

у ПОМЕРЛА ОЛЬГА ПЕТЛЮРА 

23 листоnада, 1959 р., о 9-ій rодині ранму за евро

пейс:ьмнм 'Іасом у Парижі !Іа 74 році житта noмepna 

вдова no Гоnовному Отаманові військ УНРесnубnіки 

Симоні Васнл'Ьови'Іу Петл10рі Ольrа Оnанасівна Петлю

ра (з роду Більська). 

Ольrа Опанасівна народилась 23 rрудиа, 1885 року 
у м. Прилуках яа Полтавщині. У 1908 році вона nозна
йомилась з Симоном Васнльови'Іем Петлюро10 в Мос

dві, куди він тоді переїхав з Петербурrу. Onr.ra Оnа
насівна тоді В'Іилась у Мосмовському університеті. Там 

вони й одружились. У Москві у них родилась і єдина 

дочма - Леса. 

Симон і Ольrа Петлюри були активними діsчами 

і членамн українськоі rромади в Москві. Як відомо, Си

мон Петл10ра тоді редаrував (у Москві) журнал "Укра

іискаs Жизнь", sкий мав ІІимаnе зиаІІеиня дnа нашої 

визвольної справи. 

Ольrа Опанасівна була вірно10 дружииоJО•співро

бітницею Головноrо Отамана у всій йоrо вииатково ак

тивній і иебезnе•иій діальиості: редаrуваниs "Украіи

ской Жкзні", діаn•ність у прифронтовій смузі у 'Іас 

Першої світової війни у Білорусії (Мєиськ), де іх за

хватила револ10ція, у 'Іас украінської національної ре

воnюції, і під час будування українсьиої держави й 

боротьби за неі з вніздами із столиці Уираіни і поворо

ту до неі, на еміrраціі в Польщі, а потім у Фраttціі ... 
Покійна Ольrа, Опанасівна була л10днною високої 

культурн і великою уираїнсьио10 патріоткою - вона 

все своє житта від~ала на сnужінка народові. Була це 

людина вииsткової скромностн, завжди привітною жіи
коJО·rромадаикою. хоч 11 'ІОnовік був на найвищому 

становищі в державі - rолова Директорії, себто nре

зидент респубnіки. 

Onьra Опанасівна була nюднно10 веnнчезноі сиnи 

волі, вииатково заrартоваио10 і витривало10. Це жінка, 

яка пережила найбіnьwі удари долі: смерть чоnовіка, 

акий заrииув на вуnиці Парижу від куnь московс•ко

rо аrента 25 травна 1926 року, передчасна смерть єдиної 
днтини Лесі, 11ка вмерла на сухоти у ФранцузькІІХ Пі· 

ренеях у жовтні 1941 року - все це не зnомиnо іі сиnи 

до боротьби за кращє завтра нашої нації. Вона завж,Rн 

вірила у свій народ, завжди працюваnа дnа йоrо ви

звоnеннк. 

У воєнні й nовоєнні ро~;н вона 'Іасто бувала у вн

ивтково скрутних матеріальних умовах, ane вона ні

иоnн нічоrо не домаrаnась і нікому в нічому не доио

рвла. Щоправда, коnи нова еміrраціа виїхала на аме

риканський континент, Ольrа Опанасівна мапа повну 

підтримну від українських орrанізацій та установ. 

В останні роки своrо жнтта Покійна Onьra Оnана

сівна майже ціnком утратила зір і слух, ane й цей удар 
доnі не заnомив її - вона і тепер маnа добрий настрій, 

була ласкавою з nюдьмн. 

Onьra Опанасівна Петл10ра буnа nюдиною r.:юбnе

ною всім народом. Можна з певніст10 сказати, що на 

еміrраціі нема nюдннн, ана б не ставилась до неї з 

иайбіnьшою поваrою і любов'10. Onьra Оnанасівна Пет

nюра - одна з найвизна•ніших жінок нашоrо народу: 

це зразиова уираїнська матн-страдница, вкв віддаnв 

всю себе своїй родині і свойому народові, ана ради 

своєї родини і свосі нації перейшnа сnравді хресний 

шлвх своrо страдннцькоrо жнтта, ніиоnи не то !QO не 

впавши, а навіть і не вrнувшись на ньому, ніколи ні 

на мить не заваrавшнсь. 

• Пам'ять про Ольrу Опанасівну ·петлюру буде зав· 
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жди жити в нашому народі. Ії світnий образ завжди 
буде зразком дnа всіх матерів-українок. 

Вічна Ій пам'ить! РЕДАКЦІЯ 

З МІСЦЕВОГО ЖИТТFІ 

ДЕВ'ЯТИй З'ІЗД СУЖЕРО 

14 листопада, 1959 року, у Торонті відбувсв qерго

вий (дев'ятий) з'їзд Союзу Жертв Російського Комуніс

ТИ'Ікоrо Режиму. У з'їзді взаnи у'Іасть понад 50 деnе

rатів від відділів і з пару цесвтків гостей. 

З'їздом керувала президія у складі: On. Сосна 

ronoвa, А. Степовий - заступник, М. Ситник та А. 

Білоцерківський - секретарі. 

З'їзд розпо'Іато молитвою, ику проqнтав о. прот. Д. 

Фотій. З'їзд засnухав письмові привіти від голови УН

Ради Ів. Багряного, від голови ВО УНРади М. Лівиць

кого, від ron. упра:в Добрусу с Aнrnii, США, Австраnії 

тощо. 

Усно з'їзд вітали: rеи. М. Садовський - від пред

ставництва УНРади в Канаді, о. Д. Фотій від Катедри 

св. Володимира, В. Літвінов від т-ва педагогів KaиaJJH, 

д·р Р. Рн'ІОК від УРСоюзу та представники кількох ін· 

ших організацій. 

На з'їзді засnу:каио звіти ron. управи та коктроnь

кої комісії. По звітах відбулась досить жвава й дУ· 

же ,ціnова днскусіи. Bзarani І!есь з'їзд відбувавен не в 

плані "парадиостн", тому головну уваrу буnо зверне

но не на привіти, а на звіт11 та на ділове обговоренни 

іх, з метою поліпшити nрацю та більше розбудувати 

організацію. Із звітів внивnеио дальше зміцненнв від· 

діnів, зріст 'Іnенства, особnиво за рахунок жінок !ор

rанізаціи з рос nа протиrом року на 14% ), стверджено 

також фінансове зміцненнв rоnовної управи та відділів. 

З'їзд обрав нові керівні орrани: голова гоn. управи 

- П. Воnннвк, 'Іленн ,- В. Корж, Ф. Бойко, Г. Романен

ко, П. Копнn, М. Костюк, В. Літвінов, А. Канарейськнй, 

С. Фініковськнй та Г. Кукса. 

Обрано також дорадчу раду у складі: О. Сосна 

(Ошава), А. Степовий (Монтреаль), В. Чміnенко (Торон

то) та М. Приходьио (Торонто). 

З'їзд обрав також деnеrатів до Світової Федерації 

колишніх репресованих більшовиками: С. Підrайного, 

Оп. Сосну, В. Чміnенка, П. Воnнивка та М. Приходька. 

З'їзд ще обрав контрольну комісію та товариський 

суд, а також прийняв ухвали та поnітнqні резолюції. 

З'їзд одноголосно ухвалив внеnовити ПOJUIKY голові 

урвду Канади Дж. Діфеибейкерові за йоrо прихильне 

ста.вnеини до украінської визвольної боротьби і обсто

юванна уираіиських інтересів на міжнародньому фору· 

мі. 

З'їзд також одноrоnосно ухвалив внеnовити подику 

проф. Л. Добривському за йоrо захист украікських 

справ перед урадом і Конrресом США, зокрема за йоrо 

ініціативу у справі проrоnошеннв тнжнв поневолених 

націй. 

МАЗЕПИНСЬКИЙ КОНЦЕРТ У КАТЕДРІ 

СВ. ВОЛОДИРА В ТОРОНТІ 

У кінці листопада ц. р. в залі правосnавної катедри 

св. Володимира відбувсв концерт, прнсввqений 250-рі'І· 

чю смерти rетьмана Івана Мазепи. На концерті з ціка

вою доповіддю внетупив гоnова Українськоі правосnав

ної церквн в Канаді митропоnит Jnapioн (проф. Іван 

Оrієнко). 

Як і завжди; митропоnит lnapiOJІ свою доповідь по-
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6удувов на фактах, розnовів про маnовідомі чи й зов

сім невідомі документи тощо. Зокрема буnо цікавим 

йоrо твердження, що російський більшовизм - авище 

не нове, бо першим більшовиком треба вважати не Ле· 

ніна, а цари Петра Пepworo. Тому більшовики тепер 

створюють майже культ царз Петра Першого. 

Проrрама концерту буnа цікава, свіжа. На концерті 

хор катедри (дириrент Ю. Головко) виконав два зовсім 

невідомі на еміrраціі твори П. Г. Гончарова (коn. днри

rент хору катедри св. Софії r. Києві, а пізніш - хору 

Південно-Західних залізР-нць): "Хресту Твойому" та 

"Через поле широиеє". Пееред виконанним цих творів 

Ю. Головко, - колишній учень П. Г. Гон'Іарова. - ска· 

зав кілька теплих сnів про композитора. 

Досить надійна співачка Л. Головко, вка вnерше 

виступнла ик солістка в Канаді, виконала маnовідому 

"Топоnеньиу" муз. Вірьовки і ще менш відому арі10 

Варвари із опери Данькевича "Боrдан Хмеnьницькнй", 

ику еміrраційний cnyxa'l знає nише із пnастинок. Л. 

Гоnовио публіка прийняла дуже тепло. Співаqка одер

жала букет ивітів. 

з цікавими творамн виступив відомий тенор г. 

Шведченко: "Рідна мати мов" (музика Платона Майбо. 

роди, текст А. Малишка), икнй виконуєтьсв вперше не 

тільки в Канаді, а, мабуть, і на цьому континенті, та 

"Мов Україна" І. Віленського. Обидва твори публіка 

сприйнвnа майже оваційно. 

Акомпаиіював обом солістам К. Оnешкевич. 

Ціиаві також декламації: уривки з Сос10риноі по· 

еми "Мазепа" (:хорова декnвмаців учнів українознавст

ва) і ''На смерть Мазепи" Яра Сnавути'Іа, який непогано 

nродеиnямуваnа Ваnя Літвінова. Крім цього виступаnн 

ще учні, один навіть грав на скрипці вкусь "Тему" ... 
Шиода, що культреферент ке додав у програмі слово 

"шкільна", бо це справді булс шкіnьие завданкв, а не 

концертова річ. 

Наскіnьки тематично і змістоао (за винвтком "Те· 

ми" ... ) концерт був підrотовnений стиnево й дуже со

nідио, настільки виконакив буnо нерівне, а часом і 

зовсім поrане. Я:к у'Іні внступа10ть на шкільних ве'ІО· 

рах перед батьками і своїми товаришами, то це дуже 

похваnьио і з педаrоrічноrо боку доціnьно. Якщо м уч

ні внетупають перед доросnою та ще й куnьтурно10 

пубnіко:ю поруч із добрим хором і справмніми артис

тами, то це - прнмітивізаців концерту і з педаrогі'І· 

ноrо боиу шкідливо. Учень пісnв такого внетупу не мас 

'ІОГО В'ІИтись: "Я вже й так внетупаю пору'І із Швед

ченком!" 

Я: чnен громади і хай мені буде дозволено це ска. 

з ати щиро: громада на цьому дуже тратить - це най

примітивніша зрівнвлівка! Культреферент громади і. 

Літвіиов добре опрацював тематику концерту, він 

сказа~ і пристойне вступне сnово перед концертом. Це 

~обре. Ane знищив концерт виконавцвми. Справ~і: вка 
різниц& між маnою церковкою десь на фармах і ка

тедрою? І ак а різниця між шкіnьннм свsтомнкоnаївсь

ккм веqором і концертом з каrо.цн відзначеннв 250-річ

'ІВ смерти веnикоrо rетьмаиа Івана Мазепи, на сnому 

наукову доповідь 'Інтає митрополит, - професор, ,JІок· 

тор наук, - вистуnають спр:tвжні добрі співаки і один 

із кращих хорів Канади? .. 
Заnв цьоrо разу, щоправда, 6yna внповнена, ane 

в катедрі св. Володимира часто буває тан, що заnІІ а 

таких випадках напівпорожІІв. Шкода, що культрефе

ренти досі не до~умаnнсь до тоr·о, 'IOro вона не завж~н 
ВИПОВНЮЄТЬСЯ. 
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Пишучи цю "критику", 11 маю одне бажаиии: щоб 

rромада, до вкоі сам належу вже nонад 11 років, вреw· 

ті, занила nровідне місце, вке ій сnравді иалежитьсв. 

Поки катедральва rромада не визволитьсв з-nід твrа. 

ру аматорщипи й "nonиcy", доти вона не займе иалеж

ноrо ій місца в культурному житті Торонта. Мабуть, не

ма жодної украінської орrанізації, вка мала б стільки 

вкісних фахівців з різних ділинок науки й мнстец'tва, 

вк православна катедральма rромада в Торонті (маю на 

увазі тих, що є членами rромади або так ходвть до 

церкви). Вони обслуrовують ціле Торонто, а часто й ін· 

ші міста, але в rромаді вони чоrось rолосу не мають. 

Нац цим варто б подумати. 

п. вол. 

ФІЛЬМ "ПОДОРОЖ ПО УКРАЇНІ" 

В українських часописах Торанта і Вінніпеrу 
подано в основнО:\! У позитивну оцінку філиtу: з2 
його юtіст, добір картин та їх порядок, за вступ
не слово адвоката Гуменюка і текст ко:-.1ентаря до 
картин і якість голосу диктора. Філь:\І цей -- фак
тично перша ластівка такого роду, бо якщо ми досі 
бачили якісь зні:\ІЮІ з нинішньої живої УІ<раїни, 
то лише v вигляді діяпозитивів і лише з деяких 
історичних па~t'яток. У ньо"'У рухоl\ІО;\ІУ і кольоро
ВОl\ІУ фільl\tі показано широко розгорнені картини 
з українських l\Ііст, (КиїІJ, Харків, Одеса, Ялта), 
степів і колгоспів, Дніпра ... Добре, що в фі.1Ьl\Іі 
показано фраrменти з Москви, Леніrраду і Сочі -
на тако:\ІУ тлі ще виразніше бачюю досі ще нуж
денний виглял України, визискуnаної північнюІ ко
лонізатора:\!. Дуже добре, що на ней філь\! cal\te 
так відгукнулась у Канаді н:о:'.tуністична преса ("Ук
раїнське Життя" - в Торонті і "Українське Сло
во" у Вінніпезі): та"' твердять в один голос, що 
фільl\І добрий, що на ньоl\tу пох<азано щасливе і за
-'ІОЖНє життя українського народу та що убогі ха
ти-ліплянки, як на "собачіиках" їх там бу дують, 
- це, ~ювляв, залишки стародавніх халуп, nи пад
ково не зрівняних із зеl\tлею. Річ у тім, що ті ха
лупи та стоять коло сююго подвір'я показового 
колгоспу Ь1ені Т. Шевченка на Одещині ... Старо
давні"ш, отже, ніяк вони бути не l\южуть: попер
ше, колгосп ней поселено серед поля широкого, 

а подруге, ніколи й ніде n Україні за старих часів 
таких хат не бувало, навіть у кріпакіn. Такі хап1 
почали ліпити за Сталіна. 

Фільl\І "Подорож по Україні" ~южна тільки ре
ко\Іендувати всі-'І, усім українцю! - хто побачить 
його, той побачить живу Україну і зрозуl\Ііє все, 
як таl\І досі живуть наші люди. Теодор Гуl\Іенюк 
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Но.1одюшр О.1ійник (українці з Торонта) не юшр
нували своєї цьогорічної туристичної подорожі до 
радянського раю. 

ПОЕЗІЯ СУЧАСНІСТЬ 

(Продовження із стор. 25-ої) 

А. Малишко олюднює, отеnлює образи зовиішньоrо 

світу, уособлює іх - і цим йоrо ліричне вираженив від

мінне від трохи раціональиоrо сnриймакив світу, вла

стнвоrо В. Луrовсьиому. Ясна річ, стнхів чуттєвости 

вільно панує і в поезії В. Луrовськоrо, йдетьсв тільки 

про відміниості ліричноrо по'Іуттв у двох nоетів, а не 

про відсутність чуттєвости у одноrо із них. Адже 

обидва вони лірики. Цю відмінність леrко моJRна ба· 

чнти на тому, як по-рjзиому виражаєтьсв у А. Малиш

ка і В. Луrовськоrо, наприклад, та ж сама тема rармо

ийиости світу, ЄДНОСТИ ЛІОДМ:НН З DрНрОДОІО і ЛІОДННН 

З ЛІОДИИОЮ. 

О, если б мОt'ІІ.НО бьто, 

жизнь люби, 

Осьшать всю тебя 

ж ~вь1х огней дождем, 

Чтобь1 они горели в волосах, 

:КаРі светля·Ікw, 

те блес:ки фонарей, 

Те ламnь1 в о:киах, 

чтобм лег:кий взмах 

Ночиого ветрз ' 
их :качал бь1 все бЬІстрей, 

И улЬІбнулась тьІ 

в легчайшей мгле 

Всем у 

на милой нашей, 

на родной земле І 

У В. Луrовськоrо образ коханої злнваєтьсв з усім 

баrатством світу, з усіма ііезліченннми виввами nре

красиоrо. А. Малишко також хо'Іе оснnати своє коханни 

живим воrнем земної краси, у иьоrо також людина і 

світ невіддільні одне від о.цноrо. 

У розливі дзвінкоі nросині, 

В безгомінні ясних світань 

Стану я тобі клено:v~ росяним, 

А вже ти, я:к ромаш11а встань. 

Щоб у мене зор:1 влюбилася, 

А у тебе за брата грім. 

Щоб тобі вся земля сяітилася 

Так, як ти у житті моім. 

В сніговіі, морозом витому, 

У холодну і сиву рань 

Я о:-ебе всю заJ<рию вітами, 

А вже ти, як ромаш11а встань; 

Щоб дзвеніла дорога nташкою 

І дівчата шеnтали в сні: 

- Бачиш, клен nодружив з ромаШІ'іОЮ, 

Значить добрій прийти весні. 

Але варто лише порівмати образи зовнішньоrо сві· 

ту у В. Луrовськоrо з образами А. Малишка - і відразу 

бачиш різинц10 у світосприйманні. Світ А. Малишка 

- це переважно світ живої природн, де кожна травин

ка, кожен звук випромінюють живе 'Іуттв. А. Мапнш

ко, мабуть, не став би аиражати nереживанни в таких 

обраах, ви блиск ліхтарів і хитаннв пвмnн у вікнах, так 

само, ви у контексті В. Луrовськоrо були 6 ке на міс
ці образи клена і ромашки. Справа не лише в тому, що 

А. Малишко більш традиційний і стоіть ближче до на-
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родної творчости з її скмвоnіко10 живої природи, дуже 

позначеною національною свсєрідиіст10. Головне в то· 

му, що В. Луговського цікавить більше багатоманітність 

предметного світу і загального руху, а Маnишва -
багатоманітність внутрішніх по'Іуваиь і іх перебіг, акі 

вік передає, уособnюю'Іи, оnюдиІОJО'ІИ незnі'Іениі про

ави житти, і тому весь час :Jвертаєтьсв до живих sвищ. 

Коnи пробуєw уивнти собі психоnогі10 творекив nірИ'І· 

ного образу у цих поетів, то здаєтьсs, що А. Мапншко 

йде від казріnого по'Іуттк, а потім відшукує в дійснос

ті образи дnа його вираження:; В. Луговський же дивн

тьсв на світ уважним, вдумливим погnsдом і по'Іуттв 

до нього приходить зовні, ІІароджуJО'Іись під впnивом 

спостережених картин. 

А. Малишко під впnивом внутрішнього по'Іуття 

прагне зnитнси, роз'Іннитисв у світі прекрасних ввищ, 

прийнвти в себе все земне - "бо воно твоє". Ві11 хо'Іе, 

щоб серце його то "розквітло жагу'Іим вр-цвітом, гло

дом 'Іервоиим та вітром біжком", то "затрепетало, вк 

птаwна nітом", щоб у очах його зацвітаnа "веселка, 

овіана вітром", щоб "жевріло слово, мов колос від спе

ки". Найхарактерніша дnR А. Малишка композиців -
це вибух по'Іуттв, що розкрнваєтьсв в таких образах

картинах природн: 

Підійми моє серце з nечалі, 

Блискавками до дна nросвіти. 

Сині далі, розжеврені далі 

Кличуть знов у дале~і світи. 

Може, стат~:: мені гонубом в літі, 

Вийся:, голубе, вюце т.ети І 

Чи широкою нивою в цвіті 

Пролнгти для: людської мети. 

Чи розлитися: си!Іню-рі:кою, 

Чи, я:к злива, що зроджує грім, 

Загриміти в. сІ!.оім несnокою, 

У гарячім днхаРні сЕоім ... 

Як бачимо, відмінність між двома поетамн стосу· 

ється тільки способу образкого сприймакив і відобра

жеикв дійсности, а зовсім ке ставnенкв до су'Іасиоі 

дійсности. фt "111 

Ane в 'ІОМ? ж виражається ставленна до су'Іасиос

ти у А. Маnишка, поета характеркого тнм, що він зо

середжуєтьси не на загальних роздумах про жнттв і 

дійсність, а ка л1одині і іі найтонших по'Іуттвх? У ро

зумінні n10дкни і ставленні до ЛІОднни. Провідно10 те

моJО творчости поета є тема його єдности з n10дськнм 

колективом, тема дружби, товариства, самопожертви, 

самовідданости. Поет весь розкритий длв л10днни, він 

захоnnений красою іі і постійно від'Іуває непотрібІІість 

і неможливість власного існуваннв без того, щоб при

ноентк радість і корнсть колективові. Це одна з пре

красних рис усієї нашої літзратури, гуманної, усміхне

ної до л10дського серця. Це одна з ознак су'Іасноr о по

глвду на л10дииу, 'J!'l\10Bneиa новим становищем n10ди· 

кн в суспільстві. 

Віра в людину! - хіба це не найбіnьше заво10ваннв 

нашого часу, не найяскравіша риса нового суспільства, 

що утвердн~уєтьса на земnі? 

Ліриці А. Маnишка властивий і глибокий драма

тизм. Ane це особливий драматизм, джерелом вкого є 

невнnіковна ностаnьгів за л10днно10 -- прекрасно10 ду

шевно багатою людиною. 

Він неитомио шукає 11 дійсності прекрасні, 'Іисті, 

світлі явища, шукає дnа того, щоб перелити красу 
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життв в "силу пісеииу", піси10 ж віддати на радість 

nюдам. А світ прекрасного настільки неосsжний, що, 

за сnовами поета, не вміщустьса в поезії: 

Бо землі зав'южені широти 

В серце б'ють вітрами, я:к руками, 

Бо товаришів мільйонні роти 

Підіймають земл:<о над віками. 

Тешуть :камінь, голубі граніти, 

В них nоля цвітуть, щебечуть діти. 

Я той щебет заберу в долоні, 

Цвіт nолів візьму в Ееселі очі, 

Зацвічу іх в заграви червоні 

Та додам :це nосмішУ.и дівочі. 

Поділю я серце на частини, 

U{об любові і трудз~~ віддати, 

І нехай любов своє Еестиме 

І сnіває колисанку мати. 

А. Малишко ясно ба'Інть "дороги майбутнього віку 

й ,цвадцктоrо віку путі" і тому ясна радість і захоплеи

на поєднуєтьсв в иього з гордим торжеством перемож

ця, віро10 в людський генііі і його майбутнє . 
... Краса новоrо світу у ліриці А. Малишка відобра

жена ак краса нової nюдинн. Це n10дииа, иапро'Іу;:t ба

гата прекрасними по'Іуттимн і поривани.вми, а насам

перед иайбnагородиішо10 потре:бою жити дnа інших nJО

дей, шукати власне щаств у щасті народу. Відтворе:.сив 

великих по'Іуттів Н'lШОЇ епохи становить основний зміст 

поезії А. Маnишиа. 

Творчість поета снnьиа своїм драматизмом, а 'Іасом 

трагі'Іинм звучанним. Чи не входить тут поет у супе

ре'Іність із дійсністю, з оптнмісти'Іним духом су'Іасио· 

сти, зрештою із вnасною поезією, жнттєрадісио10 і жит

тєстверджуJО'ІОJО? Ні, бо той факт, що поет, стоіть пе

ред лицем дійсности, сповненої гострих супере'Іиостей, 

і не обминає іх, а розкриває шnахн іх перебореиив, 

свід'Іить тільки про життєвість нашого оптимізму, про 

його реальну, дійсну основу. Лірика А. Маnишка - це 

nірнка боротьби, і тому в ні~ природно злива10т•сs ра

дість перемог і гіркота непоправних втрат, здійсненна 

мрій і біль розnуки з мрією. Особnиво драмати'Іиа 

творчість А. Малишка воєнного 'Іасу і повоєнна нии

га "Що записано мно10", в 'ІОМУ виввиnоса не тіnькн 

громадське змуw.иінна і поrлибnеинs життєвого досві

ду поета, ane й глибокий драматизм істори'Іинх подій. 
Зосереджуючись навколо те::\fе подвигу і самопожерт

ви в боротьбі, поет міряє ціну n10дського життв мірою 

веnнкоі мети і знаходить оnтимістн'Іне розв'взаннв тра

rі'Іиих .ивищ життя. 

Голосн тих, хто загинув у боротьбі, стуиuоть у 

серце поета, постійно нагаду10чн йому про жертви бо

ро'Іьбн: 

Одчини, з тобою nо говорим І 

Чуєш нас? А ми ж твої брати. 

Поділися з нами щз.стям, горем, 

Помо.'Ки у вічність nерейти. 

Оптимізм поР-зіі А. Малишка поnигає не в тому, що 

він ба'Іить одні тільки світлі .сторони су'Іасиоі історН'І· 

ної дійсности, а в тому, що він знаходить виправданив 

цій дійсності, ба'Інть веnику мету, в ім'в вкоі су'Іасиа 

nr~дкна 'Іасом приносить у жертву своє щастs. 

Так відображуєтьсв сучасність у твор'Іості тонко· 

го лірика, sкий від'Іуває світ біnьше серцем, ніж ро

зумом, вкий переживає дійсність, а не тіnьки внв'Іає П. 

Поет-громадкиян .А. МаnиuІво знає вс10 мізерність 
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"дрібненьких віршів", "nрилнзаннх 

дженv.х у кабінетній тиші. 

Од великого слов~ Тараса 

завитих", Іі::lро-

Ми ?JІ\ИР.ем невсиnущим вогнем 

заввляє він. Ці слоnа nс:.ета доречно тут зrадати, бо ціл

ком с у ч а с н а за змістом і формою творчість А. 

Малишка, яна rлнооко імnонує сучасному читачеві, 

стала nевно•о U!KO:IOJO nоетнчноrо досвіду длв баrа

тьох моr.:одих уираінсьиих nоетів. Як буває завжди, у 

А. МалншІ'іа з'я:знлнсь і старанні, вдумливі учні, і nо

верхові наслідувачі. Не розуміючи rлнбокоrо філософ

ського rрунту, з якого nнростає ліризм nоета, дехто з 

молодих сліnо nер(Іймас характерну образність йоrо 

лірник, близьку до фольклорної, зонрема у внкорнсrан

ні nоетичної символіки. У молодих nоетів, акі nишуть 

"nід Малишка", образи солов'а чи ромашки, чи літньо

го луrу '!асом нічого не символізують і ківких nочуттів 

не nиража:ють, а сnрийма10тьсв ан ветхі атрибути. Ус· 

nішно навчаютьса у А. Малишка М. Гірник, А. М'вст

нівськнй, Т. Коломієць, Г. Коваль, І. Савнч, В. Кузь

менко, але навіть у най'І'алановитішоrо з них, М. Гір

ника можна знайти р:tдкн, де традиційна образність, 

тана змістовна і чуттєва у А. Малишка, втрачає свою 

nірнч;-rу наснаrу. Є о5разн, акі "сnрацьовуютьсв", і іх 

МОСКВА ДРИЖИТЬ ПЕРЕД 

УКРАІНОЮ 

Читач, мабуть, не вірить, nрочи

тавши цей заrоловок? Шкода! Це 

фант! У репортажі про зустрі11 з ук

раїнськими артистами в Торонті в 

навів кілька фактів, ан Москва три-

має наших артистів, ви боітьсв, щоб 

вони вистуnили самостійно та ще 

й з українським вкісним реnертуа

ром. 

центр за ДОПОМОГОЮ сnівробіт

инків Моеновеького телецентру, вкі 

спеціально приїхали до Києва, npo· 
в:.в телеnередаванна першої виста

ЕН Київської опери до Франції. А ось іще новий факт, вний бе· 

per-to з київської "Літературної Га

зети" від 20 листоnада, 1959 р. 16 

л1~стоnада Киівський телевізійний 

Такою першою "українською" ви

ставою була onepa-.. російського 

композитора М. Глінки "Руслан та 

Людмнла" за текстом Пушкіна. 

Московські держиморди nобоа-

лись дозволити nередати у ФранцЬо 

анусь українську оперу. Та це не 

поможе: однак ми Росію переможе

мо на ..:сі~: фронтах, а в nершу чер
rу на мистецькому, у иайближ"Інй 

час. Як би не цілувались лідер фран

цузьких імпе-ріалістів де·fоль із лі

дером російських імnеріалістів М. 

Хрущовим, але ак Франців не втри

має арабів, так Росів не втримає 

Украіни - 11ас колоній таки минув. 

СПИТ ARTE ВАШОГО ЛІКАРЯ ЧИ 

АПТЕКАРЯ 

ЧАСНИК ВАМ ДОПОМОЖЕ 

Позбавитесь важких болів nри 

ІНФЛЮЄНЦІІ чи ПРОСТУДІ 

Підтримуйте Вашу силу та здо· 

ров'я. Мільйони людей століттими 

вживають часник, ик оздоровлюю

чий nродукт і вірили в його скріn

лювальну силу. Часник - nриродній 

антисеnтичний засіб, що очищує 

~ров. Багато людей вживає часник 

та хвалить його вартість у nолег

шенні артретичних та ревматичних 

болів. Адамс rарлик Перлс включа
ють салісиламід виnробуваний 

засіб на nолегшення болів. Чиста 

часникова оліи екстраrуєтьси з цілої 

часинкової цибульки -- у сконцент

рованій формі. Ви маєте усі корис

ті, икі може дати ци сильнодіюча 

рослина. Адамс r арлик Перлс не 
мають ні заnаху ні смаку - каn· 

сульки легко заживати. Ще сьогод

nереконайтесь, як вони Ввм можуть 

ні куnіть коробку у Вашій аnтеці і 

доnомогти. Будете вдоволені, що це 

зробили. 
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треба обновити. Художній смак міr підказати це М. місці. Час зобов'язує. Час внмаrає і допомаrає. Час -
Гірникові, коли він писав вірша: 

Вороним травень мчиться 

Від иазиовоі Жар-птиці 

По вишневому цвіту, 

Біля річ:ки на nросторі 

Заnлітає сині зорі 

У ліщиноньку rусту. 

Відпочине у по:косах, 

По~у;1аєтся у росах, 

У водиці з джерела, 

Що з-nід вишні молодої 

Б'є ромашковим настоєм 

На ОRОлиці села ... 

Треба дбати про с у ч а с н у форму образу і вір

ша, шукати нові шляхи поетнчноrо проникнення а світ 

і людину. 

*"' * 
Поезію творять поети. Але за робочим столом поета 

постійно і незримо сУоіть співавтор і редактор поета 

- Час. Він підказує теми і образи поезії, він надихає 

воrнем невпннної боротьби, він не дає зупннитисn ка 

ВЕЛИКА МЕБЛЬОВА 
КРАМНИЦЯ БУР ЛАКОВА 

ROGERS MAJESTIC 

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 

це rоловннй rерой нашоrо поета і йоrо найсуворіший 

крнткн. 

ЗАМОВЛЯйТЕ КНИЖКИ 
А. Любченко - Щоденник. Ч. І . . . . . . . . . . 0.80 
В. Стефаник - Вибране ........ · · . . . . . . 0.35 
П. Горотак - Днябалічні параболи . . . . . . . . 0.40 
В. Чапленко - У нетрях Капет-Да гу . . . . . . 0.50 
М. Івченко - Напоєні дні . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
А. Кащенко - Під Корсунем . . . . . . . . . . . . 0.60 
П. Карпенко-Криниця - Іlідняті вітрила . . . . 0.40 
Б. Олександрів - Мої дні .............. 0.35 
М. Гоголь - Сорочинський яр•1арок . . . . . . 0.30 
П. Волиняк - Земля кличе . . . . . . . . . . . . . . 0.25 
П. Волиник - Під Кизгуртом . . . . . . . . . . . . 0.20 
О. Стороженко - Оповідання . . . . . . . . . . . . 0.35 

Замовлення й гроші слати: 

NOWI DNI 
187 У Rrmoнth Rd., Toronto 4, Ontario. 

УВАГА! 

На складі остається ще деяка кількість книжки 
Юрія Клена "Попіл Імперій", яку УВАН визнала най
низначнішою публікацією 1958 року. 
Продаж ціеї .книжки допоможе здійснити повне 

видаимя творів Ю. Клена - 7 томів, які вже підго
товані до друку. 

Uіна книжки 3.65 дол. - За кольпортажу ЗО% 
ціни. 

За:~ювлення слати на адресу: 

KLEN Foundation, 179 Bathurst St. 
Toronto 2В, Ont., Canada 

~ . ..q,..q-.,_q,,_q,._,->e.Q-.,_q,,_q,..q,..q,~ . .q...q-..q..q.~ 

У країнський 

Робітничий Союз 
Братська, допомогопа - обезпеченева організація 

в Америці та Канаді 

Організована в 191 О році, інкорпорована в 1911 р. 
Має понад 23,000 ч.1енів і Іюнад $ 6,500,000.00 1\Іай
на. 1'v\ає найкращого рода найновіші поліси забез
печення на дожитп1 і на поо1ертне. Виплачує річні 
дивіден.1и. Іlо:\Іагає бідню1, хворю1 і нездібни~\1 до 

праці ч:Ієна:\І. І ІшІаІ·ає :~Іатерін.1ьно неза:~южню1 УІ'
раїнськюІ студента:\І у вІнцих школах. По:~1агає 

сво:~1у українськш1у народові мора.1ьно та матері

я.lьно в його стре:~1.1інні визволитись з чужого по

нево.lення і здобути самостійну, соборну, де!\tокра
тичну Україну. Видає свій, де:~юкратичного напрюІ
ку часопис "На ро дна Во.1я" українською та ан
r.lійською мовю1и. 

Організатор в Торонті: Г. Мазурик 

81 Dell Park А\·е. 

Головний осідок У. Р. Союзу: 

440 Wyoming Avenue, Scranton, Ра., U.S.A. 

Tel.: Diamond 2-0937 



Ось чому Вам треба зареєструвати 
•• 

народ)Кення вашо1 дитини 

Реєстрація установляє дату нарол.женнSl nа
шої дити ни та її пра вне станоnише як кана 

дського громадянина. Реєстрація безІ<оштов
на. Б.1анки реєстрації :'Іrожна о .'J.ержати у 
шпита.1ях або rрО:'ІІадських конторах . Упев

ніться, шо прави .1ьн о записали прізвище та 
і:'ІІена. Н е прави rІьна ортаграф ія прі звиш.з. :'110-

же ва:'І І та пашій дити ні спричинити пі. ніше 

труднощі . 

В Онтаріо н а родження треба обо в 'я з к о во 
реєстру вати впродовж ЗО д ні в, і це у гро
~Іаді, у якій дити н а народи .1ась. Кожн;1 гро

~І ада ~1ає свого Окружного Реєстратора. 
Пам'ятайте, що св ідоцтво хрещення не є ~Іе
трикою на родження . 

Дитину незаміжньої жінІ<и треба обо rз 'язко 
во реєструвати за пра в юнІ прі звюце~r ;\Іа:'І ІИ, 

хіба що обоє, :'ІІати й батько, жадають ре
єстрації за прізвище:'ІІ батька 

МетриІ<у народження особи, що народилася 
в Онтар і о, :'Іrожна оде ржати тільки в Гене
ра .lь ного Реє стратора - Registar Genera1, 
70 Lombard Street, Toronto. 
Вона коштує $ 1.00. Метрику народженнн 
жадапшуть як при.1огу до вашо ї заяви н а 

ро.J.инну допо:'Іrогу, nюІа rатю t уть її теж, ко

.1и ваша дитина піде перший раз до школи . 

Пі зніше її :'ІІОЖе бути треба д.ая різних нілей , 
напр . , прt'~ зая q і на пашпорт та д.1я вілв ідин 
США. 

Я~<шо ви новоприбулий у Канад і і вю1 треба 
доп о.\І О ПІ а б о поради у ній чи інших справах, 
з верніться до: 

ТНЕ CITIZENSHIP DIVISION 
Room 517, Main Building 

Parliament Buildings, Toronto. 
EMpire 3-1211, lokal 2-1448 

Department of the Provincial 
Secretary and Registrar-General 
Hon. Mackinnon Phillips, M.D.C.M., LL.D. Hon. Leslie М. Frost, О.С., LL.D. 

ONTARIO MINISTёR PRIME MINISTER 
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