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Література, наука, мистецтво, суспільне життя 

Стефанія ГУРКО 

ДУША ВОСКРЕСЛА 3 МЕРТВИХ! 

Відлуння слів 
давно поч утих, 

призабутих 
несеться між буття 

холодних скель, 

У сивій мряці почувань 
ледве відчутих, 

бажає вирватись 
із самати пустель. 

Стежками пам' яти 
бреде душа самотня 

крізь давніх спомннів 

заплутані хащі 
скрушіле серце 

туга печалllть скорботна 
і раптом ... 

вже не сиві мряки, 

а дощі, 
дощі весняні, 

ринули з неба 

слава любови 

збудили душу 

злнвні, 

скоросплеслі 

вічних почувань, 

з гробу пам'яти воскреслі 

занімілу від страждань. 

~* 
* 

На озері думок 
легенький човник слів 

вдаряють весла мрій 
об плеса тихих вод 
замислена пливц 

до дальніх берегів. 
що манять все мене 

у світ нових пригод 
замріяна пливц 
крізь дивний світ казок 
таємний світ легенд 
чарівний світ билин 
до дальніх берегів 
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заплутаних стежок 

що в'ються крізь життя 
до сонячних вершин 

Замріяна пливу 
по озері думок ... 

РАйСЬКА ЯБЛУНЯ 

З кореня серця 
Виросла яблунька 
Яблунька виросла 
Райська розспівана 
Бцйними вітами 
Натхнення юного 
Під синім небом 
Тай зашуміла 
Зеленим листям 
Зашелестіла 
Рожевим квітом 
Зашепотіла: 

Гей, розвівайтеся 
Леготом мрії 
Гей, на літайте 
Бджолами думи 
Струшуйте, струшуйте 
Пил плодатварний 
ІL(об зародила я 
Рясно, обильно 
IL{ об наливалися 
Яблучка гожі 
Кров'ю гарячою 
Щедрого серця. 

Воскресним дзвоном 
вдарила пісня 
в дзвіниці серця 
страсні калfrтала 
дерев'яної· печалі 
затихли 

весняною фіялкою 
розцвілась надія. 



Стефанія ТУРКО 
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Вода забрала калиновий міст, 
Молодих літ уже не наздогнати, 
Гостей бажанних д'собі не позвати, 
Осталась сіра дійсність і буденний зміст. 

Та в ній є також своєрідний чар 
Спокою, зрілости і рівноваги, 
Розмови дружні, зустрічі й розваги 
Виповщоють життя старий базар. 

'** * 
Зловлю я .мить. як пташку пестрокрилу, 
Замкну ї у срібну клітку слів, 
Підсиплю зерна чистого в поживу, 
Дам свіжої води з криниці почуттz"в, 
Останься назавжди, пташино полохлива, 
Я зберігатиму тебе, як скарб 
Мого житя, хвилино трепетлива, 
Глибоко в серці вирізьблений карб. 

'** * 
О, серце моє! Ти глибше від моря! 
Скільки в тобі заховалося горя, 
Скільки лежить у безодні твоїй 
Затоплених мрій і розбитих надій. 

Ще й буття буруни рвуть твої береги, 
І прибої ч утгя підмивають життя 
Вілий парус, що вдаль 
Відпливає, на жаль. 

Відпливає життя 
І нема вороття, 
Мчиться парус у даль, 
В серці туга й печаль. 

'** * 
Викрешу радости іскру 

з кременю жнття 

Кресалом серця 
запалю суху губку любови, 

Хай палахкотить ватра 
серед студених гір самоти, 

Хай закостенілі руки 
гріються біля вогнику дружби, 

Хай щедрі долоні 
пашать теплотою приязні, 

Во кремінь життя 
ховає іскру радости, 

Во серця кресало 
запалює іскру любови. 

** * 
На дереві безлистом у, 

від холоду задубілому, 
від морозу посивілому, 

під небом байдужим, 
на вітрі студеному 
порожнє гніздо колихається, 

сумно гойдається. 
Гей, та було колись 

сіна пахучого, 

Гей, та було колись 
пуху м'якенького, 

Гей. та було колись 
кохання ніжного, 

Гей, та було колись 
щебету-радощів, 

Гей, та було колись 
писклят жовтодаюбих. 

Де все поділося? 
В вирій, за море? 

Під небом байдужим, 
На вітрі студеному, 

на дереві безлистому, 
сумно гойдається 
порожнє 

холодне 

гніздо. 

ВІД РЕДАКЦІї ПРО СТРАйК ТА ІНШЕ 

Повідомляємо читачів, що "Нові дні" за місяці 
квітень і травень запізнилися через технічні пере

шкоди в друкарні. "Нові дні" за червень. липень
серпень вийшли вчасно. на жаль, пролежали до 
половини серпня без руху з уваги на довгий 
страйк поштових робітників у Канаді. 

І досі трапляються в журналі прикрі ~рукарські 
помилки та недогляди через брак коректора, який 
мав би час і можливість зробити уважно коректу 
та доглянути процесу друкування в друкарні. У 
зв'язку з цим просимо виправити бодай такі по
милки: 

"Нові дні", червень 1981, стор. 1-ша: поставити 
прізвище автора "Американського триптиха" -
Марта Тарнавська. На сторінках 12 і 13 треба 
переставити підписи під ілюстраціями. 

"Нові дні". липень-серпень 1981. стор. 10: тре
тій рядок у вірші "Калмичка" треба читати так: 
.. Широкі ю;лиці і коси смоляні - ". У нарисі Ві
талія Бендера, стор. 12, друга колонка, перший 
рядок згори треба читати так: "Ти жуціш миє" ... 
(Ти покинеш мене ... ). На стор. 36, ~руга колонка 
згори, в дописі Д. Г. треба вставити заголовок 
"Факти про Миколу Хвильового". 

Просимо читачів і авторів вибачити ці недогля
ди. Просимо також узяти до уваги. що головний 
редактор "Нових днів" живе не в Торонто й не 
має ніякої змоги доглянути коректу та процес 

друкування журналу. 

Редакція 
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Анатоль ГАЛАН 

ТАЄМНИЧИй 

Таня вже третш день сиділа вдома з високою 
температурою. На фабриці, де працювала Таня. 
дуже неохоче давали відпустку "по хворобі". та 
цього разу молоденька лікарка, побачивши на 
градуснику цифру 38, нічого не сказала й випи~ 
сала Тані звільнення до кінця тижня. 
Треба було б полежати, вигрітись, але на це 

бракувало часу, бо Таня - самітня матір, від 
неї цілком залежить семилітній Івась, що вчиться 
в школі, на щастя, близькій від їхнього помеш~ 
кання, й бігає туди сам. 
Великими дощовими краплями стугоніла в вік~ 

но осінь. У кімнаті був присмерк, та електрики 
вдень у приватні житла не давали й приходилось 
терпіти. Власне, все життя Тані складалося з тер~ 
пінь. Тільки два роки, коли чоловік ще був з нею, 
зазнала вона скромного людського добробуту. І 
раптом усе обірвалось. Борис "десь щось сказав", 
приходили з обшуком, і хоч нічого не знайшли, 
забрали Бориса до тюрми, судили й заслали на 
п'ять літ до гнилої Мордовії - спокутувати не~ 
знану провину. 

Як багато тієї хатньої праці! І зварити, і по~ 
прати, й попрасувати. А ще майже кожного дня 
миття підлоги, бо дитині тру дно усвідомити, що 
завжди треба витирати ноги, коли прибігає з над~ 
вору. 

Таня взяла щітку. намотала на неї чисту ган~ 
чірку, збиралась побризкати й водою, і ·в цей 
час хтось тихо постукав у двері. Таня відкрила 
їх на відстань короткого ланцюжка й побачила 
незнайомого чоловіка. 

- Ви до мене? - спитала вона. 
- Так, до вас. 
-А в якій справі? 

Чоловік трохи помовчав, а тоді пошепки від~ 

повів: 

- Вам лист з Мордовії. 
Лист з Мордові~·. Від Бориса. Тут уже всі ва~ 

гання зникли. Таня широко відчинила двері й 
піднесеним голосом запросила: 

,_ Заходьте! 
Чоловік був середнього віку, з бородою, вуса~ 

ми й довгим волосом. Убрання на чоловікові бу~ 
ло більш ніж скромне. очевидно, не на нього 
шите, а ще Таня звернула увагу на те, що в ньо~ 
го нема шкарпеток, і зі стоптаних черевиків ви~ 
зирають посинілі від холоду ноги. Лист від Бо~ 
риса був короткий. 

"Дорога дружино! Одна добра душа пообіцяла 
передати тобі вістку від мене. Власне, нема чим 
мені хвалитись, усе так, як було. Не шли мені 
пакунків, тобі й самій трудно. Молю Бога, щоб 
затримав мене при здоров'ї, дав змогу працювати 
й виконувати каторжанську норму. Тоді на мене 
не будуть коситись і не продовжать строк. Ще 
лишилось мені тут бути два роки. Пиши про себе 
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й про Івася. Вістка від тебе - єдине моє свято". 
Во рис. 
Таня глянула на відвідувача, освітленого в цей 

час заблуканим із вікна промінчиком сонця, і в 
неї перехопило віддих. Та це ж він, отой з мате~ 
риної ікони, якою вона благословляла доньку до 
шлюбу. Подовгасте обличчя. зморшка на чолі, 
скорботні очі ... Таня не могла відірвати здивова~ 
ного погляду, а відвідувач, помітивши це, якось 

дивно посміхнувся і сказав: 

- Нічого, все буде гаразд ... колись. Лишайтеся 
здорові! 

Несподіваний гість простягнув до Тані худу 
руку, на хвильку затримав їі в Таніній, і ось вона 
відчула, наче електричний струмінь пронизав усе 
й тіло, і їй зробилось надзвичайно легко, щез 
біль голови, розвіялися слабощі. Таня спохвати~ 
лась. 

- Вибачте мені, може, ви хочете їсти? Я мит~ 
тю приготую. 

- Ні, дякую, я вже їв сьогодні, готуйте для 
своєї дитини. 
Коли відвідувач вийшов, Таня почала перестав~ 

ляти стільці і раптом зауважила на тому, де си~ 

дів гість, якийсь конверт. Розгорнула й побачила 
там пачку паперових грошей. 

"Боже. це ж він забув, мабуть, випали з ки~ 
шені" ... 
Таня вискочила у двір, пильно обдивилась на~ 

вколо. Ні, не було нікого ані близько, ні далеко. 
Що ж робити? 

"Ну, хай полежать, - вирішила Таня, -може, 
повернеться". 

А легкий настрій не покидав її ввесь час, наче 
й не було запамороченого болю голови, зелених 
кругів перед очима, отого неприємно - млос
ного відчуття, що буває, коли людину навідає 
грипа. 

Дуже швидко впоралася Таня з хатніми обо~ 
в'язками й сіла відпочити. Незабаром прибіжить 
Івась, питатиме, чи є листи, хоч тих листів бувало 
не так часто й обмаль: від молодшої сестри, що 
вчилась у сусідньому місті, та від подруги дитин~ 

ства, яка тепер, по закінченні сільськогосподар~ 
ського технікума, працювала в великому радгос~ 

пі. Але сьогодні рідкий, довгоочікуванЙй лист від 
тата, й Івась вимагатиме, щоб мама зразу ж його 
прочитала. Він би прочитав і сам, та вже так по~ 
велось, що читала мама, дещо змінюючи, дещо 

промовчуючи. Бо й як поясниш дитині, що його 
любого тата, механіка автомайстерні, раптом за~ 
проторили в тюрму? Почнуться запитання: А що 
таке тюрма? Де вона? Скільки там живе людей? 
Які то люди? Чому тата не відпустять додому 
хоч на вихідні дні? Чому мама не попросить, щоб 
його відпускали? Ні, не дитячого розуму та спра~ 
ва, і взагалі, краще її зовсім не чіпати, не отру~ 

з 



ювати чисту душу, де ще нема горя. 

Ось швидкі кроки в кори;::~;орі, і на порозі весе
лий Івась із книжками під пахвою. 

- Мамо, мене сьогодні вчитель похвалив, ска
зав, що я дуже добре підготував завдання. 

- Так роби й далі, сину. Той, хто добре 
вчиться, завжди матиме гарну працю й багато 
грошей. 

Мамо, листи? 
- Є лист від тата ... 
- Прочитай, прочитай скоріше! 
Промовчавши "каторжанську норму", Таня пе

реказала той короткий лист. 
Івась замислився. 
- Ще лишилось татові два роки? Ой, як довго! 

Мамо, давай поїдемо ;:~;о нього влітку, побачи
мось, поговоримо ... 
Таня відвернулась, щоб сховати непрахану 

сльозу, й перевела розмову на інше. Ось після 
обіду підемо та перенесемо дрова з хлівця в пе
редпокій, t>o вже хтось починає ті дрова красти ... 

І** * 
На цигарковш фабриці, де працювала Таня. яR 

завжди, було гамірно. Хоч бриrадири й помбри
rадири і пильнували так званих "простоїв", але ж 
людей до варстатів не пришпилиш, і вони снували 

туди й CЮ;::J;l\ за потребою й без потреби, ниш
ком позираючи на стінного фабричного годин
ниRа. 

Танін цех виробляв коробочки для цигарок, і 
повітря там вважалося "свіжим", принаймні, не 
стояв ставбом їдкий тютюновий пил, і люди не 
чхали та не витирали хустками сліз, що мимо

волі котилися з очей. 

Про якусь солідну вентиляцію, пилосмаки не 
було мови, бо фабрика стара, ще "царська", і 
хто б то думав за Е модерне устаткування, за 
належні санітарні умови? Совєтські робітники до 
всього звикли, протестувати не в їхній натурі, 

краще мовчати. 

До цеху. завітав старший бриrадир і він же 
секретар фабричного партосередку Левашов. Під
ніс праву руку, вітаючись із робітницями, бо ввесь 
цех складався з жінок, і став біля Тані. 

- Ну, яR почуваєте себе, Таненбаум? 
- Дякую, добре. 
Левашов знав німецьку мову і дуже тим пи

шався, вживаючи ;:~;о речі й не до речі німецькі 

слова. Таня дістала від нього назвисько "Танен
баум" за П стрункість. Ще її кликали "осокором", 
або "тополею". Левашов, "вічний холостяк", за 
його власною реRомендацією, був великим по
клонником жіночої вроди й увесь свій вільний час 

полював за розведеними, чи такими ось солом'я
ними вдовами", як була Таня. Але цим разом 
дістав рішучого одкоша. 

- Товаришу Левашов, - казала Таня, - ви 
за мною не упадайте, я ще не розведена. 

- А ви розведіться. Для чого вам носити тав
ро ворога народу? 

- Якого ворога? Мого чоловіка? Він ніколи 
ворогом не був. 

- Але ж сидить? 
- Посидить та й вийде. 

Левашов хмурився, але нічого вдіяти не міг 
проти такої твердої постави. Rоли б то були ста
лінські часи, секретар партосередку міг би "на
тиснути", загрозити звільненням, і фортеця не 
витримала б... Але тепер є секретна вказівка не 
переслідувати рідню ареш:rованих, чи засланих, 

якщо вона поводить себе смирно. Дурна вказівка! 
Сьогодні Таня була особливо принадна з й 

природними рум'янцями на щоках, з білозубою, 
якоюсь дитячою усмішкою, і в Левашова виниR 
свій плян. 

Товаришко Бережна, після праці зайдіть до 
мого кабінету. 

Для чого? 
Треба заповнити анкету в справі допомоги 

вам, як самітній матері. Ви ж потребуєте такої 
допомоги? 
Питання слушне і ... пекуче. Івась доношує чо

бітки. Івасеві придалася б тепла верхня сорочка 
й хоч пара теплої білизни, в !вася ;:~;уже куцень
кий плащик, бо вже виріс із нього. 

--- Добре, зайду. 
Пропозиція Левашова викликала в Тані вихор 

думоR. Ох, ті робітничі "статки-маєтки"! Сімде
сят п'ять рублів на місяць, а все таке дороге, 
майже недосяжне. Таня вже міркувала: чи не 
скористатися тимчасово з тих грошей, що їх за

був недавній таємничий відвідувач? Ні, це не
можливо. Головним принципом виховання Тані в 
батьківській хаті було: не зазіхай на чуже, не 
обманюй, не Rради. Ось на цій фабриці крадіжка, 
як кажуть, увійшла в норму. ЦИгарки, особливо 
вищої якости, крадуть усі, і робітники й началь
ство, а потім десь перепродують. Ну, що ж, не 
від доброго життя кра;::~;уть, до цього змушують 
обставини. І однак, Таня ніколи ще не взяла й 
однієї коробочки. З неї сміялись, називали "свя
тою та божою", а вона відпекувалась жартом, 
мовляв, я ж не палю, то для чого мені цигарки? 
Таня знову згадала того чоловіка, що приніс 

листа від Бориса, і знову вилаяла себе за свою 
неуважність. Ну, як це, не спитати ані імени, ані 
адреси людини? Десь же вона мешкає. Знала б 
адресу, вже давно віднесла б ті гроші й мала б 
спокій. Просто біда з непростимою жіночою за
бу~ьковатістю. 

Після праці, умившись і перевдягнувшись у до
машню сукню замість фабричної "спецівки", 
Таня пішла до службового приміщення сеRретаря 
партосередку. Кабінет його містився не в голов
ному корпусі фабрики, а в невеличкому фліrелі, 
що стояв у глибині двору, був ізольований від 
інших будівель. 

-Сідайте, товаришко Бережна. Отже, скільки 
років має ваш син? 

Анкету було заповнено, та Левашов не ква
пився відпустити Таню. Він спитав ще, хто до
глядає малого, поки мати повернеться з праці, і 
почувши відповідь "сусідRа", за~оволено посміх
нувся. 

- От і добре, значить, поспішати нема чого. 
Секретар партосередку дістав із шафки вже 

приготовану, нарізану шинRу на тарелі, ковбасу, 
сир, червоний кав'яр, пляшRу закордонного руму, 
і гостинно запропонував: 

"НОВІ ДНІ", вересень 1981 



- Підкріпіться, товаришко Бережна, nерший 
ваш автобус уже відійшов, а додому не так близь
ко, зголоднієте. 

Таня сnочатку хотіла відмовитись, та заnро
шення Левашова з~алось таким щирим, товари
ським, а крім того, небачені делікатеси на столі 
так nривабливо й дражливо виглядали ... 

Уж те, не соромтесь, виnийте чарочку. 
- Дякую, я не n'ю. 
- Тільки одну, більше я й не наливатиму. бо 

жінки - народ ніжний. Ну. за важе здоров'я! 
У Тані закрутилося в голові, перед очима по

nлив туман, а в тому тумані вирізьбилась nостать 
Левашова, що замикав на ключ двері. 

- Іжте більше, їжте! 
Ось Левашов уже nересадив Таню на канаnу, 

частує цукерками, близько нахиляється, uілує ... 
"Я проnала!" ,_ майнула в Тані думка. І рап

том - грімкий стукіт у двері, Левашов схоnився, 
як обпечений, відчинив їх, і Таня побачила в кім
наті того, з nодавгастим обличчям і тоскними 
очима. 

- Чого вам? 
,_ Вас негайно хоче бачити директор. 
Післанець зник. і хоч Таня вискочила майже 

вслід за ним, через якусь коротку хвилину, ніде 
його не було. наче він розтанув у nовітрі. 

Після того випадку, Левашов довго не заходив 
до цеху, де nрацювала Таня, уникав їі, а коли 
зайшов, вона, дивлячись ясними очима в очі на
чальника, спитала: 

- Товаришу Левашов, хто був той nісланець 
від директора? 

Секретар nартосередку сnохмурнів. 
,_ Поняття не маю. Хіба мало робітників на 

фабриці? Та й надурив він, nадлюка, бо директор 
мене тоді не кл_икав. 

Таня в душі сміялась, бо теnер уже Левашов 
не заманить П в свій кабінет. Але допомогу для 
Тані все ж таки виклоnотав, адже обіцяв, і ті гро
ші дуже їй nридалися, наче з неба вnали, неза
nляновані й неочікувані. 

Тим часом минали дні. Однієї суботи Івась 
сказав: 

- Мамо, завтра в клюбі харчовиків улашто
вують дитячу виставу. Якщо ти не зможеш, чи 
не схочеш зі мною nіти, я nіду з тіткою Нусею, 
вона nоведе свого Петрика. Можна? 
Нуся якраз була тією сусідкою, що доглядала 

Івася, і Таня радо nогодилась. 
- Підеш, Івасику, nідеш. Я й сама пішла б, 

та в мене стільки накоnичилось праці, що й ви

хідного не вистачить. 

У Тані не було жодного недоброго nередчуття. 
Навnаки. ;-і огортав веселий настрій. вона навіть 
стиха nідсnівувала, пораючись у хаті. Аж ось за 
віRном nочулась тривожна метушня, люди щось 

кричали, Rудись бігли. Таня вийшла на подвір'я, 
спитала, в чому річ. 

У клюбі харчовиків nожежа, а там ЯRраз 
діти, та й ваш, мабуть, також ... 

- Пожежа? О, Госnоди! 
Таня Rинулась бігти разом з усіма. В автобус 

протискалися з боєм, Rондуктор nускав людей· без 
RВИТRів. бо не до того було. Протиnожежна ·Ro~ 
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ман да гасила вогонь, а з будівлі ще витягали по
товчених і обпалених ;J;ітей. У Тані на хвильку 
зуnинилося серце, вона мало не зімліла, і раnтом 

nобачила: той, невідомий несе на руках П Івася. 
,_ Нічого, нічого, - сRазав він, - жодної шко

ди нема, він лише переляRався й знепритомнів. 
А хтось додав: 
- Ще скромничає. Таж цей чоловік його з 

вогню вихоnив, сам мало не згорів, рятуючи ді

тей. Ваш був останній ... 
Таня схоnила рятівника за pyRy. 
- Я вам зобов'язана і синовим і своїм життям. 

Скажіть, хто ви? Де ви живете? Чим я можу вам 
віддячитись? 
Невідомий заnеречливо nахитав головою. 
- Я ніRого не рятував за гроші. Богові дя

Rуйте. 

Івась уже очуняв і терся біля ніг матері, дри
жачи всім тілом. 

- Зараз, зараз nоїдемо, дитино, і ви з нами, 
заберете nакет, що колись у мене забули. Пам'я
таєте? 

Пакет? Я у вас ніколи не був жодного na
Reтa не забував. 

А лист, що ви принесли? 
ЯRий лист? Ви nомилились, громадянко. 

Настуnної хвилини рятівниRа вже не було, він 
змішався з юрбою. і Тані нічого не лишалось, як 
nовернутись ,;::J;одому. 

Після розслідування причин nожежі, виясни
лося, що хтось, виnадково чи навмисне кинув сір

ник між старі, сRладені в Rутку сцени, декорації 

і вони зразу ж сnалахнули. Ніхто з дітей і доро
слих серйозно не nотерnів, а тому про ту подію 
швидRо забули всі, Rрім Тані. Вже третя зустріч 
із таємничим захисником не давала їй сnокою. 

Таня дістала сховане на дні скрині благословення 
поRійно;· матері й пильно nорівнювала риси об
личчя. Сумніву не було, це він. 
Нема нічого нуднішого від совєтських безрадіс

них буднів. Та й свята не кращі, бо вони штучні, 
насильно встановлені. Спробуй не Щtи на жовт
неву маніфестацію! Зразу ж пришиють тобі ігно
рування грома~сьRого обов'язку, невиконання 
nостанов партії й уряду, ворожу вихватку ... Лю
дина в Совєтському Союзі робот, вона не може 
мати власної думки. власного "хочу", для неї є 
тільки одна стежка ,_ беззаперечного nослуху. 
Цього року "День міжнародного пролетаріяту" 

видався хмурий і холодний. Краще було б лиши
тись у теnлому nриміщенні. та nроти громадсько

го обов'язку не підеш. Таня не взяла з собою 
І-вася, замкнула його в хаті, nообіцявши, що за 
годину nовернеться. 

На трибуні, встановленій nосеред базарної пло
щі, промовець, секретар місьRого Rомітету nартії, 
викрикував безліч разів чуті гасла, закликав до 
nильности, бож СССР, мовляв, оточений воро
гами, яRі мріють про його розвал ... 

Тані довелося стояти під nроводом високо~ на
пруги, вона не слухала nромовця й ввесь час ·по

зирала на nожежну вежу, де висів годинниR. Рап
том хтось схоnив П за руку й відRинув убіR. Тієї ж 



миті обірвався один nровід і ліг на місці, де стоя
ла Таня. Люди зойкнули, а вона, ще не усвідо
мивши, в чому сnрава, зуаважила біля себе знайо
ме обличчя з тоскними очима ... 
Мітинг якраз кінчився, голови людей захита

лись, натовn nочав розходитись. Хтось сnівчут
ливо сказав Тані: -- Ви. громадянко, маєте ща
стя. Торкнувся б вас отой nровід. і вже б ви не 
йшли власними ногами, вас би звідси nонесли. 
Незабаром nісля свята. nошта доручила Тані 

листа з мордовського табору. Борис nисав: 
"Дорога Таню! У нас ходять чутки про амне

стію для тих, що мають короткий строк, а я са

ме до них належу. Може, й мені nосміхнеться 
доля. Я nередав тобі через одного звільненого 
Rолегу n'ятдесят рублів. Чи отримала ти їх? Бу
вай здорова. Во рис". 

Григорій КОСТЮК 

Вночі того ж дня Тані nриснився таємничий 
рятівник. Він був одягнений у широкий біблійний 
хітон. в сандалах на босу ногу. з ціnком у руці. 
І він сказав: "Не журися, жінко, nрийде сімнад
цятого вересня цього року". 

ПроRинуншись, Таня заnисала ту дату й, розу
міється, забула про неї. Тільки зустрівши схуд
Jюго Бориса. кинулась до свого заnисника, а nо
тім глянула на календар. Там стояло число 17. 

Тоді Таня дістала зі скрині стару ікону, nри
ладнала Гі в nередньому Rуті кімнати й nрисяг

нула собі: 
"Хай усі чорти бачать і сміються наді мною, 

хай доносять своєму начальникові, а я цієї ікони 

ніколи не зніму й не заховаю. Вона буде мені 
nригадкою про ті дивовижні виnадки. яким нема 
nояснення". 

ТРИЄДНІСТЬ ТВОРЧОГО ВИЯВУ 

(Остап Тарнавсьюий) 

Сучасний читач знає Остаnа Давидовича Тар
навського як есеїста-критика, як nрозаїка, а най

більше -- як nоета. Як есеїст і критик він виявив 
с~е ~вома Rнижками: "Подорож nоза відоме" 
( 1965) і "Туга за мітом" ( 1966). Як nрозаїк 
реnрезентується виданою 1979 року збіркою оnо
відань "Камінні стуnені". Як nоет широко відо
мий чотирма збірками nоезш: "Слова і мрії" 
(1948). "Життя" (1952). "Мости" (1956) і "Са
мотнє дерево" ( 1960). Отже, доробок чималий 
і вартий уже глибоко критичного nерегляду. Але 
nоки nрийде час на такий nерегляд. я хочу вже 
теnер зробити бодай кілька загальних сnостере
жень та акцентувати увагу читачів на деяких 

особливих моментах творчо-мистецьких асягів і 
зацікавлень Остаnа Тарнавського. 
Почну з його есеїв. жанру не так уже й nоши

реного в нас. Збірка літературно критичних есеїв 
"Туга за мітом" і огляд шляхів розвитку модер
ної nоезії "Подорож nоза відоме" -- це в нашій 
еміграційній літературі nояви дуже відрадні й 
цінні. 

Що хвилює автора цих Rнижок? Які теми і 
nроблеми ставить він на роздум читачів і до яких 
висновків сам nриходить? Иого, як і кожного ін
телігента атомавої доби, доби високорозвиненої 
технології сучасного життя, хвилює в nершу чергу 

доля людини. Людство ввійшло в добу фанта
стично висоRих технологічних відRрить. Атомова 
енергія, лейзерове nроміння й останнє чудо нау
RИ астронавтики -- літак-ракета "Колюмбія". 
відкривають nеред лю~ством, його цивілізацією 
і культурою. за влучним висловом Олеся Берд ... 
ника. альтернатllвну еру: або надзвичайного роз
квіту. або тотального самознищення. Оця сучас-

на болюча світова дилема хвилює серце Остаnа 
Тарнавського як nоета і громадянина. Він ана-
лізує nогляди багатьох мислителів минулого й 
сучасного: від СоRрата. Платона, Арістотеля, 
через Паскаля, Вольтера, Геrеля, Шnенrлера і 
Тойнбі, до Гакслі, Сантаяна, Сартра та інших 
сучасних нам філософів, nоетів, моралістів, -- і 
nриходить до висновку, що людина все ж таки 

безсмертна у своєму відчутті й творенні доброго, 
вічного, людського. Віра в nрекрасний міт добра 
nравди завжди живила й рухала людство вnеред. 

"Мистецтво, література, -- nише О. Тарнав
ський, -- це ті чинники, які можуть доnомогти і 
доnомагають людині віднайти віру і віднайти себе 
саму. Тому і ріст мистецтва, ріст nисьменства в 
усьому світі, як теж зокрема в нашому сусnіль
стві, -- це доnомога сучасній людині віднайти 
свій шлях, це рятунок нашої ку ль тури і цивіліза
ції, це шлях до оновлення людства і nocтyny" 1 ). 

Він заглиблюється в nрецікаву nроблему "ман
дрівки мі тів". В українському літературознавстві 
наукову основу цієї nроблеми дав у свій час Ми
хайло Драгоманів. Поширив і nоглибив Гі в де
яких своїх творах Іван Франко. Але глибшого 
дальшого оnрацювання в нашій новітній літера
турі й науці ця ідея не знайшла. І ось теnер Гі 
оживив і nо-новому на на загальнолюдській осно
ві nоставив Остаn Тарнавський. "Міт це nоезія, 
-- nише він, -- це естетичний твір людської уяви. 
З цим твором свого духа людина відбуває свою 
земну мандрівку, збагачуючи його щораз новими 

1) "Туга зи.· містом", стор. 14. 
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формами в тузі до повноти життя, до пізнання 
правди" 2 ). 
У прецікавому есеї "Родовід цивілізації" наш 

автор дійшов до висновку, що f{аша цивілізація 

має глибоке коріння в сірій давнині. Опираю
чись на думки Гете, він стверджує, що перед 
людством стелиться лише один шлях: іти вперед. 

"Людське життя мусить іти вперед. бо всяка 
затримка означає смерть. Людство мусить пам'я
тати про свій родовід, про родовід своє;: цивілі
зації і культури. Людство мусить теж вірити. що 
ще більші досягнення будуть у майбутньому" 3 ). 
Автор не закриває очей на трагічні, а інколи 

-- на катастросрально-ризиковані моменти в роз
витку нашої цивілізації, але як гуманіст він гли

боко вірить, що "Не зважаючи на всі загрози, 
не зважаючи на всі перепони, людина зростає, 

вона стає розумнішою і кращою ніж була. Це Гі 
перемога, яка відкриває для неї майбутнє" 4 ). 
Трудно не підтримати, не поділяти цей гума

нізм поета, цю його віру в людину. в краще май

бутнє людства. Це організуючий творчий гума
нізм, що протистоїть розкислому декадансу, зне

вірі, духовому розкладу й безвольній резиrнації 
нашого часу. 

У дальших есеях Остап Тарнавський дав ба
гатий перегляд сучасної американської мистець

ної літератури- ( Мек-Ліш, Сантаяна, Карл Сенд
берr', Роберт Фрост, Езра Павнд, Елліот, Гемінr
вей, Вайлі, Робінзон, Лоуел та інші). Пов'язав у 
єдиний творчий процес визначних творців сучас
ної Европи: срранцузів (Альберт Камю, Жан 
Поль Сартр), шведів (Пар Ляrерквіст), греків 
( Г eoproc Сеферис) та багатьох інших. Не по
минув і проблем сучасного театру. На драматич
них творах американця Арчібалда Мек-Ліша, 
француза ірляндського походження Семюеля 
Бекета він простежив за цікавими формальними 
й духовими процесами в сучаснш світовій дра

матургії. Належну увагу приділив автор і укра
їнській літературі. На тлі світового ЛІтературного 
процесу розглянув він цілий ряд українсьних ав
торів: В. Стефаник, Л. Мосендз. У. Самчук, Є. 
Маланюк, Т. Осьмачка, Ю. Клен, М. Рильський. 
П. Филипович. Сучасну радянську українську лі
тературу розг ля нено у двох есеях: "Література 
під наглядом інквізиції" і "Сучасні поетеси 
України". 

На окремий розгляд заслуговує його блиску
чий есей про шляхи сучасної модерної поезії, що. 
як я вже згадував. вийшов окремою книжкою під 
назвою "Подорож поза відоме". Починаючи з 
другої половини ХІХ сторіччя Остап Тарнав
ський дав стрункий синтетичний огляд світової 

поезії - від Бодлера починаючи і нашими ше
стидесятниками (Ліна Костенко. Микола Вінгра
новський. Іван Драч та інші) кінчаючи. Такого 
суцільного огляду шляхів світової модерної поезії, 

в якому б укра~·нська поезія посідала належне їй 
місце, такого огляду. де б майже за сторіччя 
бу ло вникливо простежено поетичну симфенію 
світу з Гі світлими й туманними фазами, з гли
бокими пророчими ясновидцями і снобістичними 
nозами. - наша українська критика давно не 
мала. 

"НОВІ ДНІ", вересень 1981 

Книги есеїв Остапа Тарнавського "Туга за 
мітом" і "Подорож поза відоме" - це плід ве
ликої праці, вдумливих спостережень і цікавих 

узагальнень. Це вартісний набуток не тільки ав
тора, але й всієї нашої еміrраційної літератури. 

'** * 
Перейдемо до О. Тарнавського прозаїка. 

Пригляньмося ближче до його найновішої збірки 
оповідань "Камінні ступені". Це всі nрозові речі, 
що досі написав Тарнавський, ввійшли в цю збір
ку. Але й те, що зібрано в ній, свідчить, що ми
стецмю-ідейні зацікавлення Остапа Тарнавського 
такі ж універсальні як і в його есеях. Він вдив
ляється в давню українську історію і зупиняє 

увагу читачів на добі Хмельницького. В оповідан
ні "Радний Олексій Винар" динамічно зображено 
дію українсько;· nатріотичної громади в обложе
ному Львові. Сповнене багатьма романтичними 
пригодами, ризикованими самовідданими вчинка

ми й розумним поступуванням української гро
мади в обложеному Львові, оповідання "Радний 
Олексій Винар" становить собою вартісну лек
туру для широкого кола читачів. 

Драматична ситуація в українському культур
но-суспільному житті наприкінці 20-их років з 
Гі трагічною пуантою - самогубством Хвильово
го 13 травня 1933 року, становить зміст новелі 
"Недокінчена дискусія". 
Друга світо~а війна, окуnація У країни німець

кими фашистами, а з цим "відродження дикуна 
в людині", спалах расової людненависти и тра
гічний зудар гуманізму й антигуманізму в україн
ській спільноті, - це тема оповідання "Вихід у 
призначення". Українська людина, що в різні. 
часи і з різних причин потрапила до Америки і 
тут по-різному вкорінилася. - стає об'єктом пси
хологічно-~истецьких студій автора у двох опо
віданнях: "Крейзі", де тепло відтворено долю 
темного українського заробітчанина ще з-перед 
Першої світової війни, і "Ще один життєвий до
свід", де ~ображено побутові й психологічні си
туаці;·, характери і вчинки людей вже нашого 

ісходу з рідного краю. Гостро, дотепно, з лірич
но-сатиричними просмИІ{ами малює автор україн

ських людей різних епох, різного ступеня свідо
мости, освіти і різного морального та життєвого 
наставпення. 

Але ми б помилилися, коли б твердили. що 
тільки проблематика української людини цікавить 
Остапа Тарнавського. Ні. Він письменник нового 
часу, який розуміє духову й моральну взаємоза
лежність сучасного людства. який бачить духову 
неподільність його в поступі, в радощах і страж
даннях. Тому в збірці маємо глибоке своїм пси
хологічно-філософським наставленням оповідання 
"Сповідь отця Сократа". В основі його лежить 
проблема етики в керівній верхівці комуністичної 
nартії і служителів християнської церкви в Чехо
Словаччині. Дія відбувається після процесу і 

2) Там же, стор. 22. 
3) Там же, стор. 28. 

4) Там же, стор. 30. 
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страти на шибениці відомого чеського комуні~ 
етичного діяча Сланського. На т_лі вселюдського 
гуманізму тут порушено кардинальні проблеми 
людини в опанованому комуністичною диктату~ 

рою св1т1. Любов, зрада, вірність, відступництво, 
вбивство, людська і християнська гідність, падін~ 
ня людини і шляхи до П відродження, - ось 
основні проблеми, що лежать в основі цього опо~ 
відання. 

Вічного шукача правди, добра і щастя для лю~ 
дей відтворено в обороні юнака Хлопі в опові~ 
данні "Хлоня". Хоч назва героя й психологічний 
комплекс його запозичено з "Повісти про сана~ 
торійну зону" М. Хвильового, але трактування в 
Остапа Тарнавського зовсім інше. Хлоня Хви~ 
льового в минулому, в добу революційної бурі, 
активний борець за вимріяні ідеали життя. Ко~ 
ли ж відгриміли революційні бої й настали роки 
мирного будівництва, то Хлоня побачив, що ні~ 
чого з вимріяних ідеалів не здійснено. І в г либо~ 
кому розчаруванні він реаrує на це трагічно й 

безоглядно своїм життям. Хлоня Тарнавського. 
постійно зударяючись з брудом. жорстокістю, не~ 
правдою в житті, не бореться з цим злом. Він, як 
толстовський "всеnрощепець". обходить зло і йде 
далі · "шукати нового життя". бо ··хотів знайти 
місце для своїх чистих мрій". 
Окреме місце в збірці посідають: детективне 

оповідання з історією совєтського шпигуна "Ра~ 
порт інспектора Бравна" і дотепна, з гострою 
несподіваною розв'язкою психологічно~побутова 
новеля з американського життя "Театралка". Тут 
автор ще раз показав себе не тільки вдумливим 
спостерігачем, але й майстром доброї сюжетної 
розповіді. 

Не буду пригадувати інших новель _збірки, 
скажу тільки підсумкова, що прозава творчість 

О. Тарнавського виросла на тій самій. філосоФ:
сько~світоглядовій і мистецькій оснqвf, .... що й його 
есеї. Гуманізм у найкращому розумЦ-Іні цього 
слова, віра в людину, в людський пqсrуп до _кра~ 

щого, доброго, вічного, до духового. он~влення 
людства проймають всі його есеї. Цей світогщ1~ 
дово~моральний принцип панує і в збірці опові:
дань "Камінні ступені". - "Я гума:f:!істка в по~ 
тукуванні за -справжньою людиною, - в~гол_q~ 
шує Сланська. героїзм з оповідання . "Сповідь 
отця Сократа". - Я вірю в Людину. Це вим'ога, 
життя. Щоб жити - треба великої віри в люди..: 
ну". Ці слова звучать як кредо. як підсумки ёві~. 
тоглядових основ збірки. 

Отже, да19чи прозавим творам О. Тарнавська-: 
го добру оцінку за їх живу образну розповідь. за 
їх вникливе пси~ологічне трактування людей та 
їх вчинків, за багатогранність спостережень і г ли~ 
бокий гуманізм, не можна, проте, не підкреслити 
однієї прикрої хиби збірки: неуважність мовного· 
опрацювання, мовні недогляди. У збірці багато 
недоречних провінціялізмів, неправильних відмі.н~ 
ків, русизмів та застарілих слів і зворотів, що ~ 
їх сучасна літературна мова оминає. Для прикла~ 
ду візьмемо Rілька зразків: "Приглядався кож~ 
ному слову. кожній бу квl' ( 40) ; "л юдина не при
слухалась думкам" ( 31); ··хлоня приглядався 
життю-·, приглядався прохожим ( 66) і багато-
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подібних. Такі форми в давюшш українсьюи лі~ 
тературі, звичайно, зустріти можна. Ух реєстру~ 
ють і сучасні словники, але з позначенням: дія
лектизм. Вживати їх можна й тепер тільки в де~ 
що іншому контексті. Вони можуть бути мовою 
персонажа, але не прямою мовою автора, як у 

нашому випадку. Багато в збірці русизмів, польо~ 
нізмів, часто в перекрученій формі; споювати 
(рос. спаивать). замість - злютовувати: дов ір~ 
чивість. замість - довірливість; окруження. за~ 
мість - оточення: краснорічевість (рос. красно~ 
речивесть), замість - красномовність. Зустрічає~ 
мо навіть такий недоречний польонізм як "По~ 
тап вийшов у двір і досів коня" ( 79). що мало б 
значити, сів на коня: або дати пірвати себе, що 
для читача, який не знає польської мови, озна~ 

чає дати пірвати (розірвати) себе на шматки. 
Також йшов пільною дорогою. .Що означає ця 
фраза? Чи йшов запорошеною. чи польовою до~ 
ро гою? Це питання поставить кожний, хто не 
знає пол~ської мови. Автор міг легко цей по~ 
льонізм також обійти. Без потреби автор уживає 
вич ин (точне запозичення з польсьR. wyczyn) у 
той час як маємо вчинок. або ще точніше - по~ 
двиг.. В автора читаємо "вказуючий палець. за~ 
мість - вказівний: звільнити крок. замість -
сповільнити крок. Ріже вухо читача слово товпа, 
бо маємо для цього багато добрих синонімів: 
натовп. юрба, юрма. стовпище, зrрая. гурт. тлум 
тощо. Зовсім незрозуміле слово вистаючий: ви~ 
стаючий фриз. вистаючі вуха. Чи можна це ро~ 
зуміти як випнутий фриз, настовбурчені, одвислі 
вуха? Жодний відомий мені словник цього не 
подає. Прикро вражає фраза: --чи вартувала ця 
вистава три доляри?" ( 156). Тут автор ужив у 
невластивому значенні наше слово вартувати 

(стояти на варті, сторожити), замість слова вар~ 
тий. варт. що означає цінність. І нарешті, зовсім 
непрощенне: "я підійшов до вуг.ла". Це неоRовир~ 
но вжите російське слово уг.ол замість доброго, 
загально вживаного ріг. вулиці. ріг. хати потра~ 
пило до збірки тільки через авторову неуважність 
до чистоти літературної мови. І це велиRа шкода. 
Бо такі мовні ляпсуси (а їх у збірці значно біль~ 
ше) понижують загально вартісну і свіжу своїм 
спостереженням, наставленням і зображенням 
збірку "Камінні ступені". 

** * 
Нарешті ми прІJходимо до третього rатунку 

творчости Остапа ТарнавсьRого - до поезії. Це 
творча ділянка, якій він присвячував найбільше 
уваги і яка ввела й утвердила його в літературі. 
ЯR я вже вказував на початRу, він є автором чо~ 
тирьох збірок поезій: "Слова і мрії" ( 1948). 
"Життя" (1952). "Мости" (1956) і "Самотнє де~ 
рево" ( 1960). Крім цього, багато його поезій. 
друRованих ~а останнє десятиріччя в періодичній 
пресі, залишаються й досj незібраними в збірRи. 
А їх набралось би щонайменше ще на великих дві 
збірки. Тож, Rоли я говоритиму про поетичну 
творчість О. Тарнавсь:Rого, то це не значить, що 
я охоплю всю його поезі,а. Але істотне все ж 
таки маємо. С:Rазати б, поетична душа, поетичне 
сприймання світу nже висло:sлено в чотирьох йо~ 
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го збірках. Пригляньмося ближче до цього до~ 
робку. 

Збірка "Слова і мрії", - це підсумок його пер~ 
шого початківсько~молодечого періоду творчости. 

З одного боку, збірка вщерть налита підсонням 
рідного краю: улюблені з дитячих років краєви~ 
ди, пейзажі, близькі, зрозумілі люди, незабутні 
пори року, що так гостро сприймались і пережи~ 

nались в дитячі й юнацькі роки. Іх світла і тіні, 
радощі і смутки. Захоплива щира юнацька лю~ 
бовна лірика, юнацька мрія і туга за чимось ви~ 
мріяним, великим, невідомим, але так бажаним. 
Тут маємо виплекані в шн.ільні роки патріотичні 
мотиви, пеани великим історичним подіям та на~ 

ціональним героям. Нарешті маємо вже тут пер~ 
ші втікацькі мотиви: носталгічна лірика, туга за 

батьківщиною, мрія про повернення. Але в основ~ 
ному збірка виросла з органічного українського 
літературного світу. Вона зросла на кращих 
зразках української новітньої поезії. Відчувається 
в ній школа Рильського, Зерова, Сосюри й інколи 
ле~ь~ледь - Бажана. Я говорю не про насліду~ 
вання, не про копіювання. Я говорю лише про 
поетичне відлуння, що властиве всім молодим 
поетам. Я говорю про творче змагання учня з 
учителями. Щоб відчути як молодий поет зма~ 
гався в мистецтві сонета з такими майстрами 

цього жанру як М. Рильський чи М. Зеров, я 
дозволю собі процитувати сонет О. Тарнавська~ 
го "Поворот" повністю. 
Вже третю ніч комонники на конях. 
Копит підкованих rальоп січе 
дорогу довгу кам'яним дощем 
і дзвонять зорі, мов залізна броня. 

Довкола темінь виповзла бездонна 
і муром стала об ~плече~плече. 
Та мрії, що їх серце людське тче, 
з очей тужливих втому сонну гонять. 

І не зникає провідна зоря, 
що над просторами, що над віками. 

І не стихає пісня, що - мов камінь 

гнітить і стелить леготом поля, 

кулею й~уть комонники чотою ... 
- О рідна земле, ти ось за горою. 

Як бачить читач, це більше ніж удале зма~ 
гання. Це вже свідоцтво мистецького утверджен~ 
ня поета. 

У жанрі пейзажноУ й любовної лірики молодий 
Тарнавський ішов у фарватері двох визначних 
майстрів доби його юнацтва: М. Рильського і В. 
Сосюри. Сліди їх знати в поезіях: "І ще всмі~ 
хався місяць ясний", "Ніч", "Яким тебе вітати 
віршем", "І знову я шукаю тиші", "Ти питаєш ... ", 
"В моїй дільниці місяць світить", "Зустріч" та 
ін. Хоч, скажімо, в поезії "Яким тебе вітати вір~ 
шем" чути виразне відлуння В. Сосюри: 

Бо це тебе люблю безмежно, 
для тебе серце бережу, 
І як я ніжно й обережно 
тобі про все це розкажу? 

проте тут, як у багатьох подібних поезіях, мол о~ 
дий поет виказує своє власне поетичне обличчя. 
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Саме це ~ало підставу такому вибагливому крп~ 
тикові як В. Державин "визнати в автора наяв~ 
ність необиякого хисту і такту, коли він спро
мігся зберегти гармонійність викладу і поетичну 
виразність у своїй поспіль традиційній, проте за~ 

садничо вільній тематиці" 5 ). 

Отже, вже перша збірка поезій Остапа Тарнав
ського засвідчила, що в літературу прийшов но~ 

вий добрий поет, який виріс на рідному rрунті 
й духово, як мистець, зформувався на традицій~ 
них досягненнях новітньої української поезії. 

Наступні три книжки появилися вже поза ме~ 
жами рідного краю, в культурному й поетячному 

підсонні західнього світу. Тут прозвучали вже 
інші мотиви, інші настрої, навіть інші мистецькі 

засоби. Співочий ліризм Рильського-Сосюри зни~ 
кає. Зникає українська природа, український пей~ 
заж, суто український обмежено-національний 
комплекс. Неоклясичний сонетаріюм залишається 
в ужитку, але набирає характеру ширшого за~ 
гальнолюдського філософського сенсу. Але, що 
найважливіше, з виходом поета на широкі евро

пейські во~и заник притаманного українського 
ліризму й пейзажу в його творчості, не позба~ 
вив його специфіки українського світовідчу~ 
вання й світобачення на широкому тлі світової 
поезії. Навпаки, це тільки поглибило його твор~ 
чість й надало їй ориrінального, суверенного зву~ 

чання. Поет цілковито поринає в новий, досі не~ 
знаний ближче західньоевропейський поетичний 
світ. Краще засвоєння мов (німецької, англій
ської) сприяє заглибленню поета в нові досяг
нення західньої поетичної думки. Він тепер не 
тільки вчиться, читає, але й багато перекладає 
з чужих мов, збагачуючи не тільки себе, але і! 
українську поезію. В його перекладах виходить 
багато видатних поетів Заходу: Райнер Рільке, 
Стефан Георrе, Герман Гессе, Томас Еліот, Ар~ 
чібалд Мек-Ліш, Езра Павнд, Джордж Сантаяна 
і багато інших, не рахуючи поляків. Це без сум~ 
ніву ві;:з;билося на характері й стилі нової власної 
творчости нашого поета. Критика відзначила такі 
нові особливості поезій Тарнавського у збірці 
"Мости": 

"Ліризм тут уже цілком поступається контем~ 
плятивності, навіть реторичності; дещо романтич
ні елементи ранньої поезії замінюються зростаю~ 

чим почуттям порожнечі і безцільности існування. 
У стилістиці Тарнавський вводить сухі прозаїз~ 
ми, "книжні" слова чужого походження, навіть 
хемічні формули, намагаючись таким чином пе
ревтілити в поезію складники нашої доби, надати 
їй звучання важкого фактажу й інтелектуально~ 
сти ... Він ламає строфу, грається трудними ди~ 
сонансами, скреготливою дисгармонією, звукови
ми зударами. Він також іноді пробує писати віль~ 
ним віршем" 6 ). " " 

А Ігор Костецький про збірку Мости , як но~ 
вий етап творчости О. Тарнавського, висловився 
так: 

5) "Український голос" (Мюнхен), 2 червив 1949. 
6 ) "Координати", том 2, стор. 176. 
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"Ця збірка Остапа Тарнавського являє собою 
відкриту з . усіх боків лябораторію, де відбува
ються ~ослщи над поширенням нових можливо

стей для ствердження старих закономірностей"7). 
Але мало хто з критиків відзначив, що цей но

вий еміrраційний етап творчости Остапа Тарнав
ського позначений потужним зворотом поета до 

філософського осмислення життя, до схоплення 
світової ~акономірности процесу і нашого укра~·н

ського ~1сця в ньому. А це суттю своєю карди
нальне и визначальне в новому творчому етапі 
поета. 

Раніше я згадував про рішучу ревізію поета 
своїх перших краєвих поетичних надбань включ
~о з ... ~аціонал~ними аксесуарами в збірці "Слова 
1 ~рн . Чи цеи розрив з мотивами першої збірки 
свщчить про нетривкий мистецький світогляд 

поета, чи це випадок, зумовлений новими обста
винами життя на Заході? Очевидячки, що життєві 
обставини накладають на творчість певні познаки 
часу і місця. Але в ~аному випадку я схильний 
твердити, що зазначена вище творча еволюція 

поета була органічним процесом його поетично
го й суспільного утвердження. Вона була закла
дена ще в його ранніх поетичних візіях. Є в О. 
Тарнавського поетична річ, що П він написав ще 
1937 року, тобто, коли він щойно починав коли 
йому сповнилось щойно 20 років життя. Н~зива
ється ця поезія "Недільний вечір". Це юнацькі 
філософські роздуми про життя, побут, мистец
тво, музику та можливості й перспективи май
б~тнього. Промандрувавши нічними вулицями 
мІста, поет вертається додому й думає: 

..•. Там тихо увійшовши, 
щоб не збудився хтось, засісти б до стола, 
де жде мене Бодлер. І крикнувши: Здоров же! 
У мандри я б із ним - мандрівцем почвалав. 

Бо в сірині життя, в буденнім: животінні 
так хочеться іти до с{tмітних висот. 
Вітрила вітрові, розрийте сили змінні, 
додайте подуву, щоб вдався дальній льот. 

Як бачимо, вже тоді, 20-річним юнаком, поет 
б~ре V собі в провідники Бодлера, щоб з ним, чи 
шд иого знаком, вирушити в далекі світові ман

дри, щоб від сіризни життя, від буденного живо
тіння полинути у "дальній льот", до нових ще 
не пізнаних висот життя й поезії. Це ніщо інше, 
як вияв настрою поетичної візії молодого поко

ління 30-их років про ренесанс української лі
ратури та про !ї орієнтацію на західньоевропей
ську літературу, як проголосив був у своїх пам
флетах запальний Микола Хвильовий. Отже, 
Остап Тарнавський уже в добу першої своєї збір
ки психологічно був готовий до своєї европей
ської місії. Друга світова війна лише прискорила 
можливість, хай поневолі, але вийти у світ і спро
бувати тут зробити те, що не вдалося на рідних 
землях. 

Так постав автор нових трьох збірок поезій: 
"Життя", "Мости", "Самотнє дерево". Збірок 
поезій, що в літературному процесі нашої діяспо
ри посідають своє, притаманне тільки їм місце. 
Автор у своїх творчих пошуках приніс в україн-
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ську поезію свіжі метафори, порівняння, аліте
рації та асонанси: сим.фонй - роздзвонені, сер
це - зпер це, міста - урочиста, акварелі - осе
лі і багато подібних. Зустрічаємо багато влуч
них афористичних висловів: "Життя - це ви
стриб до вікна блакиті, з якого видно: йдуть ти
сячоліття". Або: - "Людина - звір, що жити 
звик суспільно". Або: 

"Пророкам жить призначено в пустині, 
Читати з зір на камені небес". 

О~ночасно в збірках "Мости" і "Самотнє де
рево" читач може натрапити, за визначенням 
Антоненка-Давидовича, на "слова-покручі". Бо й 
тут, у поетичній мові автора, зустрічаємо: наслід
ство, устроєна кукди, черці (замість - ченці) 
і навіть злоякісний угол. Не завжди щастить з 
наголосами, особливо в римуванні ( напр. важко 
- ватажка). Чи не забагато безпредметної, аб
страктно! філософії буття. жорстокого скепси
су, апокаліптичних і лесимістичних мотивів? 
Проте це не є визначальне в цілому поетич

иому доробку Остапа Тарнавського. Це його, 
сказати б, периферія. Визначальне в нього все ж 
таки віра в земну творчу ролю людини. Цей 
мотив проймає наскрізь усі його поетичні ме
дитації. Які б людина чуда не створила, в які б 
безмежні простори не сягала, проте, твердить 
поет, вона ніколи там не відчує себе перемож
цем, господарем, паном. Лише Земля дає всі 
соки для всебічного і справжнього життя. 

Пристань і відхили вікна квадратик 
ту~и. де станули тисячоліття ... 
- Лит доторк босих стіп на голу землю 
відчути дасть красу майбутніх весен. 

Це перенесення стародавнього міту про Ан
тея в сучасну поезію. Це спроба прикувати ува
гу людини до їі єдиного і вічного буття - ве
ликого чуда природи - Матінки-Землі. У цьо
му сила й позитивне звучання поезій Остапа 
Тарнавського. 

'** * 

Таким я бачу Остапа Тарнавського в його 
творчій триєдності: есеїста, новеліста і поета. 
У ній він виявив не тільки свою поетичну до
зрілість, але й своє вдумливе філософічне вни
кнення в генеральні проблеми сучасного світу та 
ролі й місця людини в ньому. Високий інтелек
туалізм, що в'яже його з найновішими сеягами 
західньоевропейської та американської поезії й 
філософської думки - наскрізна риса його цілої 
творчости. Він є у постшних пошуках ~оскона
лого, доброго, людського. У постійному поході 
до вершини, з якої видніше як "ідуть тисячо
ліття!" 

7) "Украінські вісті" (Новий Ульм), 14 січня 1957, 

стор. 4. 
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Ірина Р. НОСИК 

ОЛЕНА ИУЛЬЧИЦЬНА 

З доповіді, прочитаної в мистецьІ<ому 

т-ві "Козуб" 

Олена Кульчицька має велию и незаперечні 
заслуги для нас ,_.., не лиш як мистець . але як 

співбудівничий цілої культурної епохи , що по .... 
стала у переломовий час росту української на .... 
ції, їі підйому до власного державного життя та 
перепон з боку наїзників і окупантів. Вона за .... 
повнила прірву в нашому мистецькому ренесан .... 
сі як мистець і педагог, даючи дороговказ моло .... 
дому поколінню як працювати і як любити своє 
рідне. Як Леся Українка , так Олена Кульчицька 
заслуговує на монумент у душі народу ,_.., на .... 
роду. для якого жила. 

Олена Кульчицька народилась 15 вересня 1877 
року в повітовому галицькому місті Бережанах на 
Тернопільщині , в родині державного урядовця. 
Народну школу закінчила в родинному місті і 
перейшла до сере~ньої до Львова , де у 1894 році 
склала іспит зрілости. Маючи велике замилу .... 
вання до малювання , записалася до приватної 

малярської студії мистців Батевеького і Братков .... 
СЬКОГО. 

Бачачи Гі непересічний талант, вчителі намов .... 
ляють продовжувати студії у вищих мистецьких 

школах і вона восени 1903 року виїжджає до 
Відня. столиці Австрії. Там вступає до віденської 
мистецької школи , в якій приділялося багато ува .... 
ги композиції ,_.., _ вивчанню різноманітних технік 
графіки, олійного й акварельного живопису, ри .... 
сунку, емалії, мозаїки. 

Нелегким був їі шлях у велике мистецтво . 
Природою обдарована, але матеріяльно незабез .... 
печена (батьки не могли ~ати їй нічого, крім ду .... 
хових вартостей ) . у Відні , ,_.., як знаємо з П ли .... 
стування з рідними, ,_.., вона працювала дуже 

інтенсивно , щоб оволодіти засобами мистецького 
виразу. У вільних хвилинах перебувала в музеях , 
де захоплювалася етнографічними збірками. Вже 
тоді зароджується в неї бажання , повернувшись 
домів , збирати цінності минулого свого народу. 
У тому часі вона вирізує свій символічний екс .... 
лібріс у дереві: бджілка ,_.., це вона , обтулює тен .... 
ді тну квітку ,_ це У країна. 

Після закінчення мистецької школи у Відні, на 
весну 1908 року Олена Кульчицька прибула до 
улюбленого, соняшного Львова , куди вже на той 
час переїхала її ро~ина. Саме тоді у Львові . най .... 
більшому культурному і мистецькому центрі Га .... 
личини, згуртувалися майже всі визначні мистці , 

як живописець Іван Труш, Осип Курилас, Антін 
Манастирський та інші . Тут влаштовувана ви .... 
ставки українського мистецтва , видавано журнал 
"Артистичний Вісник", у якому порушувана про .... 
блеми відродження і розвитку національного ми .... 
стецтва. Вже того самого року восени Олена дає 
першу персональну виставку і звертає на себе 
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увагу. не зважаючи на те , що їі творчість була 
представлена працями студентського періоду. 

У той час українські мистці , жителі Львова ,_.., 
громадяни Австрії, брали також участь у вистав .... 
ках польського Товариства приятелів мистецтва, 
і так у 1909 році Олена, на запрошення того То .... 
вариства , виступила й відразу здобула своїми гра .... 
фічними і живописними творами увагу глядачів і 
критиків. Зокрема · велике враження зробили такі 
її праці , як живопис "Діти на леваді , "Ярмарок 
у Косові'' , а також алегорина композиція у фор .... 
мі триптиха " Мистецтво ,_ Наука ,_.., Історія" . 
виконана в техніці і емалії. 
Незвичайним явищем на той час було бачити 

на виставці таку величезну різноманітність гра .... 
фічного мистецтва поряд із живописними полот .... 
нами. Тут були офорти і акватинти , rравюри на 
дереві та на лінолеумі , серед яких переважали 

кольорові , виконані у ~осить інтенсивних тонах. 
На талановитість і добру школу молодої маляр .... 
ки звернули увагу українські і чужинецькі кри .... 
тики . Зокрема Іван Труш у критиці про Олену 
Кульчицьку ("Діло ", 1909 року) пише: "В укра .... 
їнське мистецтво прибула нова поважна сила" . 
Також газета " Слово Польске" того року писа .... 
ла "У Кульчицької є великий смак, певність лі .... 
нії , прегарна КОМПОЗИЦІЯ". 
Окрилена першими успіхами , Кульчицька від .... 

чула впевненість у своїх творчих силах: в й уяві 
зроджуються десятки нових композицій і картин. 
Здійснювати свої задуми вона мріє на великих 
барвистих полотнах живопису, який любить по .... 
над усе. Але життя ставить свої перешкоди ... 
Після смерти улюбленого батька вона хвилево 
заломлюється , тим більше що ціла родина опини .... 
лась у скрутному матерілльному становищі . Оле .... 
на змушена йти на педагогічну працю ... Вона 
стає вчителькою малювання . спочатку у львів..

ській жіночій школі, а згодом у середніх школах 

Перемишля. 

У той час Олена записує у своєму щоденни .... 
ку: неділя, сніг з ~ощем , зимно .. . сиджу дома ща..
слива . що можу працювати ... роблю ілюстрації 
до "Світу Дитини" і для Володимира Гнатюка , 
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до його Мітології... Добре сидіти дома і мати 
бодай необхідне до життя. але чи можна справді 
тішитись, знаючи, що тисячі наших полонених 
сидять у голоді та холоді, терплять зне:сагу від 

гнобителів, що сотні тисяч селян і робітників не 
мають де мешкати і що ~·сти... ПРАЦЮВАТИ! 
Працювати жертвенна для молоді .- для всього 
народу! (З книжки Фіголя: СКАРБ ОЛЕНИ 
КУЛЬЧИЦЬКОУ - "Народна творчість та ет
нографія", 1967, число 4, сторінка 15). 

Осиротіла, вона тепер цілу свою любов пере
носить на своїх учениць і залюбки звертається 
словами "мої миленькі". Вслід за цим вона дістає 
назву "Миленька". Знаю про це від ії учениці, 
пані Чучман. 
Але тепер для справжнього живопису часу не 

залишилося, весь день забирала шкільна праця, 
а при штучному вечірньому освітленні займатися 

малюванням фарбами було просто неможливо. 
Та бажання творчости не покидає малярку, і 

щоб здійснити свої задуми, вона звертається до 
І"равюри. Проте і в графічних творах у неї від
чутна схильність ~о живописности. Вона захоп
лювалася коль9ровою ліногравюрою і акватин

тою, які у поєднанні з офортом дають цікаві жи
вописні ефекти. 
На наступних виставках у Львові Кульчицька 

експонує переважно графічні твори, які принесли 
їй новий успіх, а на Всеукраїнській виставці об
разотворчого мистецтва в Києві 1 911 і 1 913 років 
як графік вона здобула перше місце. 
У своїх простих композиціях, виконаних техні

кою акватинти, кольорової ліногравюри або чор
Щ>-білого деревориту. з великою душевною те ... 
пл отою малярка передала правду життя: у них 

багато лірики і тонкого відчуття гри сонця й тіні. 
Чудових живописних ефектів досягла Олена 
Кульчицька у пейзажах, виконаних у кольоровій 
гравюрі і акварелі. 

Крім живописних мотивів природи та побуто
вих сцен, малярку хвилюють і теми соцілльного 

змісту. У кольоровій ліногравюрі: "Бідні діти" 
і в офортах "За море" (рік 1914) чи "Під чу
жим небом" (рік 1 915) . вона образно показує 
поневіряння та експлуатацію селянства, яке му-

ПОТРІБНИй УКРАїНСЬКИй РЕДАКТОР 

Американська радіостанція в Західній Европі 
шукає журналіста, котрий досконало воло~іє су

часною українською літературною мовою. 

Кандидат повинен мати вищу освіту; добрий 
голос диктора; визнаватися як на справах У краї
ни, Радянського Союзу загалом, так і на міжна
родних справах; мусить добре знати англійську 
мову ( побажано також російську та німецьку); 
вміти редагувати і виправляти призначені для 

радіопередач матеріяли українською мовою. 

З відповідями просимо звертатися на адресу 
"Нових ~ні в": 
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сіло кидати Рідний Край і емігрувати за океан 
у пошуках заробітку чи землі. 
Гра в юри такого змісту становили своєрідний 

перегук з літературними темами тодішніх пи
сьменників .- Івана Франка. Василя Стефаника, 
Ольги Кобилянської, Осипа Маковея та інших. 

Великого національного загострення творчість 
Олени Кульчицької набуває в роках першо•· світо
вої війни. Масові арешти, людські страждання, 
голод. епідемії, примусовий вивіз українців до 

австрійських концентраційних таборів, де дове
лося побувати і молодій Кульчицькій .- це все 
ще більшим тягарем лягло на ії чутливе серце. 

Гостро й виразно засобами образотворчого ми
стецтва вона викриває всю ганебність понево
лення У країни та невблаганну жорстокість війни. 
Але відкритий виступ був небезпечний. і тому 

вона часто звертається до символіки... Творить 
"Татарське лихоліття ... ", "Чорна хмара війни" -
у символічних образах це смерть і голод, які 
верхи мчать у простори, .- внизу, на шляху: ви

гнанці, що падають розчавлені величезними ко
лесами гармат. В офорті "Молох війни" він 
зображений у вигляді велета-людини, одягненої 
у панцер з монет та паперових банкнотів .- бог 
війни у супроводі смерти з косою. 

Такі праці на воєнну тему Кульчицька продов
жує і степенує символіку; однак відмінним у тій 

серії є офорт "Помста", який зовсім не сіє паци
фістичних настроїв. а навпаки закликає до бо
ротьби з наїзником! За цю революційну серію 
польський окупант ув'язнює ії і висилає до кон
центраційного табору в Добромилі, де цілий рік 
знущаються з неї морально, а навіть до певної 

міри фізиЧно. бо в голоді й холоді вона пережи
ває наруги над собою. а головно над своїм улюб
леним народом. 

У 1919 році вона ПQвертається з табору до 
Перемишля і продовжує працю як викла~ачка 
мистецтва в учительській семінарії та в Дівочому 
інституті. Одночасно вона працює творчо. 

Уї твори вражають .- без уваги на жахливі що
йно минулі переживання .- чарівним ліризмом і 
щирістю мистецької мови. В соковитих акваре
лях, офортах і акватинтах, насичених дивовиж
ною та ласкавою грою сонця і прозорих тіней, у 

віртуозних дереворитах та ліногравюрах, немов 

у дзеркалі, знайшли своє відображення багатство 
душі і палкий темперамент мистця. 

Кульчицька тепер уже визначний майстер гра
вюри, акварелі і олійного живопису. Уї творчості 
властиві яскраво індивідуальні риси, які в основі 

своїй поєднують найкращі традиції українського 
професійного й народного мистецтва. Крім окре
мих естампів, вона створює тематичні цикли гра

вюр і акварель, ілюструє книги й ~итячі журна

ли, працює над поштовою листівкою і книжковим 

знаком, розробляє ескізи декоративних килимів, 
мистецьких вишивок зразків народни:х; прикрас. 

В той час Кульчицька створила офорт "На 
панщині", в якому показала загрозу від польсько
го наїзника. 

Окремі тематичні цикли дереворитів і ліно
гравюр "Історія княжих часів" .- "Князь Яро ... 
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слав " , " Кий" , "Г алерія укра~інських письменни

ків" - від Сковороди до Стефаника -- набули 
широкої популярности , бо до цього часу в укра
їнському мистецтві Галичини патріотичних тем 
жаден мистець так широко і так сміливо не опра

цьовував. 

Ці rравюри в ориrіналах і репродукціях по
ширювалися по школах цілого краю, а портрети 

Тараса Шевченка , Івана Франка , Лесі Українки 
та інших видатних письменників можна було зу
стріти навіть у найглухіших заr,утках не тільки 

Галичини , а й цілої У країни. 

Композиція цих rравюр дуже своєрідна. Кожен 
аркуш оформлений як плякат , де обов'язковим 
компонентом є слова -- цитати, взяті з літера

турних творів , або патріотичні заклики , що на
лежать самій малярці. Такі rравюри-плякати ро
били дуже важливу патріотичну роботу. І не дар
ма ці відбитки Олени нищила польська поліція, 
,........, коли у 1930-му році, у відповідь на селянські 
заворушення , проведено жорстоку, криваву паци

сЬікацію. А тих, у кого знайдено портрети Лесі 
Українки , карали ув'язненням, бо там були такі 
слова: 

Вставай , хто живий, 
В кого думка повстала! 
Не бійся досвітньої мли , 
Коли ще зоря не заграла!! 

Подорожуючи по Галичині зі своєю найсер
дечнішою порадницею і помічницею сестрою 
Ольгою , Олена невтомно відшукувала . матеріяли 
для нових тематичних циклів, вивчала і змальо

вувала найхарактерніше і найбільш хвилююче в 
житті , побуті і творчості нашого народу , заго
стрюючи увагу - на історичних і етнографічних 
особливостях кожної місцевости . 

Постали тоді такі цикли праць: "Народне бv- . 
~івництво Західньої України" , ''Народні звичаї", 
"Західньоукраїнський одяг" , "Життя і праця на 
селі" і інші . Враження з подорожей лягли також 
в основу композиції "Лихоліття укра~!нського на
роду". 

Там відображено поневіряння , яких довелось 
зазнати від польської влади. Є в цьому альб-омі 
твори , присвячені боротьбі з гнобителями , а їх 
було в нас чимало. 

Опрацьований Кульчицькою альбом малюнків 
народного одягу українців Галичини , в якому є 
74 таблиці , що містять понад 100 малюнків , за
слуговує на особливу увагу істориків , етнографів, 
мистецтвознавців і мистців. 

В альбомі збережені зразки одягу лемків , тобто 
мешканців території, що тепер включена до 
Польщі. Малюнки тим більше цінні , що лемки 
переселені в різні сторони У країни і Польщі і 
вже перестали носити свій традиційний одяг. 

Кульчицька багато працювала у ;:з;ілянці книж
кової графіки. Вона ілюструвала понад сімдесят 
дитячих казок і байок , виданих у серії "Нашим 
найменшим" . а також читанки та оповідання: но
:велі Василя Стефаника "Дорога" , повість Ми
хайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" , 
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твори Івана Франка, Юрія Федьковича та інших. 
Також виконала ілюстрації до давньоукраїнсько
го епосу "Дума про похід Ігоря " . Величезну пра
цю здійснила, ілюструючи тритомник "Україн
ська народна мітологія" відомого фолкльориста 
Володимира Гнатюка. Праця над ілюстраціями 
такої книжки вимагала особливого підходу: тре
ба було зобразити не реальних героїв, а фанта
стич~их , що існували в уяві народу: бісів , відьом , 
домовиків , чугайстрів , водяників , так чудово опи
саних автором. Ще варто згадати про серію rра
вюр: "Леrенди гір і лісів". Властиво кожна з тих 
праць заслуговує на окрему увагу і на окрему 

доповідь . 

У 1939 році малярка Олена Кульчицька зали
шає педагогічну працю в Перемишлі і пере;·ж
джає до вимріяного Львова , де одержує посаду 
старшого наукового співробітника у львівському 
~1: узеї Етнографії, і мешкання в найгарнішій ча
стині міста , напроти Собору Святого Юра . Вона· 
знову почувається щаслива. 

Рік 1939 ,......- воєнна хуртовина. Того року по
стає цикл rравюр до Франкового "Мойсея" . Це 
пристрасна й емоційна розповідь про народного 
проводиря ,......- чіткі, виразні штрихи . різні контра
сти чорного і білого, що передають дух і ритм 
поеми. 

Під кінець 1940 року вмирає Ольга , улЮблена 
сестра Олени. Вона тяжко переживає цю для неї 
найбільшу втрату . але працює , творить леrендар-
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ну nостать "ГОЛОВАЧ" ..- дереворит про сим
волічного месника гір Карnат. 
Олену Кульчицьку заnрошують на мистецькі 

світові вистави у таких містах, як: ВІДЕНЬ. ВАР
ШАВА. КРАКІВ. ГЕЛЬСІНКІ. БРЮСЕЛЬ. 
ПРАГА. БЕРЛІН. ПАРИЖ. РИМ . ..- Це яскра
ві докази високої цінности П творів і сили їі духу. 

У 1943 році мистець М. Дмитренко, бувши 
тоді у Львові, nисав: "Нема ділянки в нашому 
житrі, щоб не зацікавила Олену Кульчицьку" ... 
У 1945 році відкрито виставку Кульчицької в 

Києві. Видатний у той час мистець О. Пащенко 
мав встуnне слово. Ось уривок: "Треба було ма
ти велику віру в незломний і неnереможний 

український народ, в його невичерnні творчі си
ли, щоб на nовний голос осnівувати життя цього 
народу, його красу та безнастанну боротьбу. І 
ви, Олено, є тим мистцем. який всі свої творчі 
сили nрисвятив цій славній і важній сnраві". 

У журналі "Радянське Мистецтво" за лиnень 
1945 року Василь Касіян nисав: "Цілком само
бутньою є художниця Кульчицька у графічній 
творчості. У неї немає безnосередніх nоnередни
ків, їі немає з ким рівняти. на жаль і дотеnер 
немає і безnосередніх nослідовників ..- учнів". 
Ії nраці в деревориті й офорті належать до най
кращих на виставці. З невиданих друком ілюстра
цій nоказано nраці до "Слова про Ігорів nохід", 
епос дванадцятого століття, серію дереворитів 
"Гуцульська мітологія". nроєкти українських 
гральних карт та значну кількість акварель. що 

відображують одяг, nобут і народні звичаї. 

У 1948 році Олена Кульчицька стає nрофесо
ром катедри книжкової графіки Українського 
nоліграфічного інституту імени Івана Федорова. 
У 1956 членом коресnондентом Академії архітек
тури УРСР і дістає nочесне звання "заслужено
го діяча мистецтва", а в 1967 році Премію імени 
Тараса Шевченка. 
Незважаючи на nослаблене здоров'я, вона nро

довжує збирати матеріяли для нових творів ... 
Але вік та недуга роблять свою nідстуnну ро
боту ... Слабосилля, nритуnлений зір. Працювати 
ставало все тяжче. Та малярка знайшла в собі 
ще досить сил, щоб гідно відзначити 700-річчя 
Львова. У серіях акварель. офортів та ліноrра
вюр вона відтворила історію і красу цього слав

ного міста. 

У монументальному триптиху ліноrравюри во
на зобразила наших князів: Романа, Ярослава 
Осмомисла і засновника Львова короля Данила. 
Це були їі останні твори. Хвороба на довго nри
кувала Олену Кульчуцьку до ліжка. Восьмого 
березня 1967 року вона відійшла. Вона бажала, 
щоб їі nоховати у вишиваному одязі. 

Підсумки: 

Більше чотирьох тисях творів залишила Оле
на Кульчицька своєму народові. Висока мистець
ка культура доnомогла їй розв' язати серйозні 
nроблеми образотворчого мистецтва, користува
тися різними манерами чи стилями і все ж таки 

залишитися мистцем-реалістом. 

Разом з цим тонке nочуття стилю дало їй змо-

14 

Валерій Ц ВІК 

"ЩОБ ДУША ЛЮДСЬИА 

РОЗИВІТ ЛА" 
(До ювілею Івана Козловсьиоrо) 

... Кабіна ліфта nіднімає мене на восьмий nо
верх. На дзвінок двері відчиняє Ніна Феодосіївна. 
секретар госnодаря квартири. По телефону ми з 
нею ~овго nогоджували час зустрічі з Іваном Се
меновичем Козловським, якому виnовнювалося 
80 років. Ювіляр був вельми заклоnотаний: свій 
вісімдесятий день народження він зустрічав над
звичайною творчою активністю. 

Ніна Феодосіївна nровела мене до робочого ка
бінету артиста. Чекаючи на госnодаря, я зацікав
лено оглядав кімнату. Адже обстановка. в котрій 
людина nрацює, може чимало розnовісти про неї. 

Рояль. На nюnітрі ноти творів, які Іван Семе
нович реnетирує. Нотні зошити лежать і на сnе
ціяльному столику біля арфи. і на nолицях. Від
чувається, що в нотиому госnодарстві nанує су

ворий nорядок. Величезна бібліотека нотної літе
ратури дбайливо клясифікована за роз,;:з;ілами: 
nартитури оnерних nартій, російська і зарубіжна 
клясика, українські nісні. 

Втім, речі в кабінеті свідчать, що госnодар не 
замикається в колі музичних інтересів. У числен
них шафах улюблені книжки Івана Семеновича. 
І це не статечні шереги nідnисних видань, а ро
боча бібліотека, якою часто користуються, де все 
nотрібне nід рукою. Багато книг українською мо
вою. (Пізніше я дізнався, що тут чимало nримір
ників з автографами, дарчими наnисами визнач
них nисьменників ..- шанувальників таланту ар

тиста). 

Стіни nрикрашені живоnисними nолотнами. 
Роботи старих майстрів. Нестеров (Козловський 
nриятелював з ним), Кончалов ський. Кілька ве
ликих картин сучасних художників, серед них 
чудові nортрети госnодаря квартири. 

Отже, у всьому відчувалося, що це кабінет лю
дини, яка всією ,;:з;ушею кохається у мистецтві і 

nрисвятила йому все життя ... 

гу nов'язати свою стриману, лаконічну манеру з 
традиціями укра'·нського образотворчого та на
родно-декоративного мистецтва і створити нові 
ориrінальні форми, характерні чіткими індивіду
альними рисами та виразними ознаками націо
нальної школи. 
У 1971 році ..- в будинку, де жила і творила 

Кульчицька, відкрито "Мистецько-меморіяльний 
музей. 
Всю свою мистецьку сnадщину вона заnовіла 

Львівському Державному музеєві українського 
мистецтва. 
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Іван Семенович ступає стрімко, енерrшною хо
дою. Перше враження: роки не владні над арти
стом.Потім Козловський обмовиться, що вже пів
століття носить костюми одного і того ж розміру. 
Можливо, саме ця другорядна деталь допоможе 
зрозуміти: причина фізичного й унікального твор
чого довго~іття співака пояснюється найсуворі
шою внут~нпньою дисципліною, аскетичним ре
жимом. шдпорядкованим професії і безмежній 
любові до неї. 

Іван Семенович підходить до рояла. Кілька 
акордів --- і чистий, неповторний голос вщерть 
виповнює простору кімнату. Він співає аріозо 
Ленського з опери "Євгеній Онєrін" ... 
Під час співу артиста я увімкнув магнітофон. 

(Ще б пак --- великий Козловський співає для 
мене! ... А втім, не для мене --- для моїх земляків, 
адже я прийшов до співака від їхнього імені ... ). 
Впродовж нашої розмови я не вимикав магніто
фона і слова Івана Семеновича передруковую за
раз з плівки. Хоч відтворити на папері голос та 
інтонацію неможливо, я, проте, маю змогу збе
регти і думки, і їхній лад, і саму манеру говорити 
- трохи старомо;:~;ну, витончену, притаманну Іва
ну Семеновичу. Додам лише, що майже весь час 
розмова точилася укра~·нською мовою, і важко 

було повірити, що митець понад піввіку живе в 
Москві. 

ВІТРИЛА ВІКУ 

Двадцятий вік робив перші кроки по нашш пля
неті. Поблизу Білої Церкви, в селі Мар'янінка на 
Київщині, 24 березня 1900 року у селянській сім'ї 
народився майбутній співак, названий найпоши
ренішим на Україні ім'ям Іван. 

... Скільки списів поламано в диспутах про при
роду таланту! Одні переконані: треба виявити 
nокликання людини і розвивати здібності, ство
рити умови. Інші стверджують: праця і ще раз 
праця, багато років копіткої, напруженої, само
відданої праці --- це і є талант ... У ее слушно: ле
дачий "іскру Божу" і в собі прогледить-; при не
спр.иятливих умовах здібності, як трава в засуху, 
зав януть; не працюючи, і талант можна загуби

ти. І все таки я переконаний --- і доля Козлов
сьRого, ЯR і багатьох інших визначних учених, 
митців, винахідників, потверджує, що геній наро
джується генієм. Козловський народився співаком! 
Иого батько Семен Осипович грав на гармо

нії. Мати Ганна Герасимівна непогано співала. 
ТітRа Юлія навіть сама СRладала пісні. І все це 
--- ЯR і в будь-якій іншій українсьRій родині, не
дарма нашу землю називають і співучою, і пі
сенною. 

Івасик став співати мало не раніше, ніж на
вчився говорити. 

У мар'янівській ШRолі співів дітей навчав ви
Rладач російської мови --- чудова людина, Сисой 
Григорович Саєнко. Він одразу помітив неабиякі 
здібності малого ІванRа і доручив йому Rерувати 
шкільним хором. 

ЯRось хлопчаки пішли до лісу, і там зустрівся 
їм чоловіR, котрий попросив заспівати яку-небудь 

"НОВІ ДНІ", вересень 1981 

пісню. Діти одразу навіть трохи злякались, адже 
незнайомець був у місьRому (тобто панської) одя
зі. Виштовхнули наперед Іванка --- і задзвенів у 
гаю срібний голосочоR мар'янівського соловейка ... 

--- Гарно ... Дуже гарно! --- зауважив чоловік і 
подарував хлопчикам гроші на ласощі. 

"Де ж я зустрічав цього дідугана?" --- думав 
ІванRо. А коли прийшов до Сисоя Григоровича і 
глянув на портрет у рамочці, то аж серце за

йшлося: вони ж бо співали самому МиRолі Віта
лійовичу Лисенку! 

Спливав час. Повезли Івана за 50 верств від 
Мар'янівкп аж до Києва. А там потрапив хлоп
ЧИR у Народний будинок, де йшла вистава за го
голівсьRим "Вієм". ЯR сів у Rрісло N2 24 в остан
ньому ряду амфітеатру, таR і пропав на віки віч
ні, бо нічого прекраснішого, ніж театр, і немає 
в світі і уявити не можна ... Ще й тим йому поща
стило, що грала у виставі Марія Іванівна Литви
ненко-Волгемут, --- на все життя запам'яталося ... 
А то якось приїхав до Києва театр на rастролі. 

Пішов Іван на виставу "Наймичка" у Купецький 
сад. Побачив на сцені Марію Костянтинівну 
ЗаньRовецьку --- і вже не бу ло для нього життя 
без театру. Добре, що помітив хлопця, а може, й 
не самого хлопця, а неземний вогонь у його бла
Rитних очах великий актор Іван Олександрович 
Мар'яненRо. Разом з Панасом Карповичем Сак
саганським взяли вони його до трупи. І сталося 
диво дивне --- опинився --- Іван на сцені. Зазву
чав-задзвенів його голос таR, що Марія Констан
тинівна озирнулася на юного лірика --- і до кінця 
Гі життя були вони потім друзями ... 

Згодом звернув увагу на Івана відомий у Києві 
Rомпозитор. Олександер Кошиць і зробив його 
солістом Великого народного хору, котрим керу
вав. Тепер не тільки мар'янівські трударі, а й ви
моглива столична публіка захоплювалася голосом 
юного співака. Розумів Кошуць, що цей саморо
док треба шліфувати, тому написав Олені Олеі<
сандрівні Муравйовій, найкращому педагогу
вокалісту Київської музично-драматичної школи 
імені М. В. Лисенка. І став Іван там навчатися. 

Для співака школа --- ЯR оправа для діяманта. 
Та скільки педагогів --- стільки шкіл. У цій тон
Rій справі нема об'єктивних критеріїв. Один "го
лос ставить". другий вчить "дихати діяфраг
мою" ... Муравйова тому й стала визначним учи
телем, що дошуRувалась індивідуальних особли
востей. Голос у Козловського "від Бога", і ди
хання, яке раз на сто років дарує природа, легке, 

непомітне й наче несRінчене... Отже, треба дати 
співакові музичну та й загальну культуру, розви

нути і зміцнити віру в себе ... 

НА СЦЕНІ ВЕЛИКОГО ТЕАТРУ 

Після Полтави були Харків і СвердловсьR. 
--- Хай не довго я співав у тих містах, --- опо

відає Іван Семенович, --- але тут була високопро
фесійна опера, і вплив тих років на мій розвиток 
як співака безперечний. Я згадую великих арти
стів --- композиторів, музикантів, організаторів 

театру. Мені пощастило виступати на одній сцені 

1) 



з людьми, що залишили помітний слід і в мистец

тві, і в моїй душі. У Києві це були Литвиненко
Вольгемут. Зоя Гайдай. Петляш .- чудова спі
вачка, родичка Тобілевичів. Це і Донець. і Ци
севич, і Гмиря, і Євдоким Циньов. Імена людей, 
яких уже немає серед нас, а голоси їхні звучать ... 
І коли приїжджає до Москви київська опера, я 
слухаю і думаю: цей бас звідти. а сопрано -
звідти: дуже відчутний вплив великих музикан
тів, яких я добре пам'ятаю ... 

Козловський поринає у спогади. 
- Верховинець. Саксаганський, Мар'яненко. 

Прохоров ... Які актори! Іх тепер не часто згаду
ють. Та якби не було тих митців. чогось не ви
стачало б нашому мистецтву, та і я без їхньої 
допомоги навряд чи склався б як оперний співак. 
Спадковість поколінь важлива у будь-якій справі, 
а в мистецтві особливо ... 

1924 року Козловський прийняв запрошення 
керівника Харківського оперного театру О. Па
зовського і швидко посів провідне місце в трупі. 
Наступний сезон співав у свердловській опері, де 
абонементи на вистави за участю Козловського 
були розкуплені на рік уперед. 
Та найважливішою подією того періоду став 

дебют двадцятирічного співака на сцені Великого 
театру. Треба сказати, що у той час поява нового 
імені на афіші цього уславленого колективу спри
ймалася як надзвичайна подія. Йшла "Травіята" 
Верді. Коли прозвучала репліка Г астана: "Ось 
Альфред де Жермои"... .- не тільки публіка в 
залі затамувала подих. За кулісами ніде було 

. яблуку впасти, бо навіть гримери, костюмери і 
робітники сцени з нетерпінням чекали на вихід 
нового прем'єра. 

Він з'явився стрімко .- високий, стрункий. 
Сценічна зовнішність блискуча. Та про неІ одразу 
забули. коли прозвучав голос Козловського ... Го
лос, який не часто почуєш навіть на цій уславле

ній сцені. Трактування партії було сміливе, дуже 
ориrінальне. Майстерність виконання, дикція не
перевершені. 

Партію Віолетти співала Олена Климентіївна 
Катульська. Який це був дует! Вони виступали 
разом ще довгі роки. І завжди з великим успіхом. 
Вони й мешкали потім по сусідству. Тепер мемо
ріяльва дошка на честь Кату льської щодня зустрі
чає Івана Семеновича, коли він відчиняє двері 
_свого від'їзду ... 

За дириrентським пультом того вечора стояв 
визначний музикант Михайло Михайлович Іпо
литов-Іванов. Після вистави він сказав: 

- Цей співак .- багатообіцяюче явище в на
шому мистецтві ... 
Слова ті стали пророчі. Розпочався тріюмфаль

ний тридцятирічний період роботи Козловського 
.- соліста Великого театру Союзу РСР ... 
.-Я не люблю людей з короткою пам'яттю. -

говорить Іван Семенович . .- Але "довга" пам'ять 
- це й добре, і ... тяжко. Пам'ятаю. як приходив 
з театру. В руках великі букети квітів. У вухах 
ще звучать оплески. Я вже співав Альфреда. Ду
бровського, Лоенrріна. І ніхто не знав, що мені 
ніде жити. Спав у знайомих. на підлозі. в одній 
кімнаті з немозлям. що жило за своЇ!ЧИ законами 
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вночі плакала і залишало вологі плями на мо

єму імпровізованому ліжку... Родині Глібових, 
котра дала мені прихисток у Москві, я вдячний 
все життя. бо зробили вони для мене не менше, 
ніж окремі наставники в мистецтві ... 
У просторій квартирі, де ми розмовляємо з Іва

ном Семеновичем, він живе уже більше тридцяти 
років. Тут проходили репетиції кращих його пар
тій - Берендея з опери "Снігуронька" Римсько
го-Корсакова. Володимира (опера Бородіна 
"Князь Ігор"). Петра у "Наталці Полтавці'' Ли ... 
сенка, Фавста з однойменної опери Гуно. 

Слава молодого співака долину ла аж до рідної 
Мар' янівки. 

,........, Чули про сина? ,........, запитували односельці 
старого Козловського. 

І вирішив Семен Осипович поїхати у далеку 
Москву. щоб на власні очі побачити свого Івана 
на сцені. Було це 1926 року. Син влаштував бать
ка в ложі. Сидів старий хлібороб серед пурпур
ного оксамиту крісел. де ще так недавно стояли 

мундири князів та графів і коштовності аристо
краток. 

А його Іван співав Принца в опері Прокоф'є
ва "Любов до трьох апельсинів". Тільки цього 
разу не довелося батькові почути сина: так роз
хвилювався. що відчув себе зле. Лише за кілька 
днів старий знову потрапив до Великого театру. 
Козловський співав партію Дубровського. 

Публіка влаштувала овацію. Іван Семенович 
кланявся в залю. А з партеру. йому вклонявся 
схвильований і щасливий батько. Перед смертю 
побачив він синову славу: через місяць Семена 
Осиповича не стало ... 
Тяжко переживав Козловський втрату батька. 

Він узяв відпустку в театрі, весь час проводив на 
самоті. 

Та одного дня за ним приїхали. Занедужав 
Леонід Віталійович Собінов, проспівав першии 
акт опери "Ромео і Джульєтта" і втратив голос. 
Дирекція просила Козловського врятувати виста
ву. Іван Семенович приїхав у театр і відразу про
йшов до вбиральні великого артиста. 

,........, Леоніде Віталійовичу, заспокойтеся, спро
буйте: ви зможете закінчити виставу! 

Та Собінов мовчки одягнув на голову молодо
го колеrи перуку Ромео і подав йому свої фарби 
для гриму ... 
Антракт затягнувся. Коли завіса піднялася, 

публіка побачила іншого Ромео. За звичаями тих 
часів, прихильники таланту Собінова могли осви
стати новачка. Але спів Козловського в новій для 
нього парті;·. з незнайомими партнерами, хоч і без 
попередніх репетицій, був взірцем досконалости. 
Акторська інтуїція безпомилково підказувала 
йому навіть місце в незнайомих мізансценах ... Так 
Іван Семенович уперше зайняв на сцені Великого 
театру місце його корифея. 

ІНТЕРВ'Ю З ЮВІЛЯРОМ 

Ми приїхали знімати для Українського теле
бачення інтерв'ю Івана Семеновича Козловського 
з нагоди його вісімдесятирічного ювілею. Група 
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невеличка, нас лише троє, але кожен здатний ви

конувати обов'язки двох і навіть трьох фахівців. 
Швидко встановили і підключили освітлювальні 
прилади. Оператор продумав композицію кадру, 
закріпив кінокамеру. Підготували магнітофон, 
поставили мікрофон - можна знімати ... 
У передпокої почувся дзвінок. Ніна Теодосіїв

на ввела в кімнату фоторепортера. 
- Знайомтесь: товариш з "Литературной га-

зетьr". 
Знову дзвінок. 
- Товариші з Грузинського телебачення ... 
За чверть години в кімнаті було уже півтора 

десятка наших колеr. Я почав хвилюватися: як 
знімати у такій штовханині? Приховуючи невдо
волення, я звернувся до Ніни Феодосіївни: мов
ляв, що трапилось? Ми ж домовлялися, що Іван 
Семенович зутрінеться лише з нами. 

- Все буде гаразд. - заспокоїла мене секре
тарка. - Іван Семенович дотримується принципу 
економії вашого і свого часу. Сьогоднішній день 
він присвятив пресі. При йняти кожного окремо 
йому важко. Комусь відмовити не в його харак
тері. А отака імпровізована пресконференція 
дасть можливість всім виконати завдання своїх 

редакцій ... 
Квартира у Козловського двоярусна: він спу

стився з верхнього поверху в точно призначений 
час. У концертному костюмі, підтягнутий, навіть 
легкий грим (як заведено в театрі) поклав на об
личчя. Він прийшов на виступ. На роботу. 
Заклацали апарати фоторепортерів. 

- А ви чого не знімаєте? - звернувся Іван 
Семенович до мого кінооператора. - Як домови
лись, перш за все я працюю з У країнським теле
баченням. 

- Світло в кабінеті, Іване Семеновичу, - від
повів оператор. 

Козловський пройшов до свого робочого кабі
нету, побіжно глянув на кінокамеру. 

- Апарат підніміть вище: мене треба знімати 
з верхньої точки. 

Такого у нас ще не було! Врешті-решт свою 
справу ми знаємо: 

- Іване Семеновичу, будь ласка, сядьте до 
рояля - і ракурс буде чудовий. - м'яко попро
сив оператор. 

- То інша справа, 
зайняв підготовлене місце. 

мандував він. 

мовив Козловський і 
Почнемо! - ско-

Спалахну ли "марси" (так називаються наші 
освітлювальні прилади) , включився магнітофон, 
запрацювала камера. Виконуючи обов'язки інтер
в'юєра, я підійшов до співака: 

- Шановний Іване Семеновичу, від імені ва
ших земляків дозвольте привітати вас з ювілеєм 
і попросити звернутися до українських телег ля

дачів ... 
- Будь-які поздоровлення, як мені здається, 

треба слухати стоячи. - говорить Іван Семено
вич і підводиться. Оператор не відриває праве 
око від окуляра кінокамери. Руки його гарячково 
крутять ян:ісь зажи'VІи. Але камеру заRріплено на 
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штативІ, 1 коли Іван Семенович встає, його голова 
"виходить" з кадру, та й світ ло вгорі вже інше. 

Я не зупиняю зйомки: бачу - оператор з бли
сRавичною швидкістю знімає камеру з штатива. 

Іван Семенович продовжує свою думку: 

- Ласка людині, а особливо артистові, як хліб, 
потрібна. Один з моїх давніх учителів любив го
ворити: квітку поливай щоранку, а співака здо
ров тричі на день, тоді все буде гаразд ... А тепер 
я сяду. бо так буде зручніше маестро кіноопера
тору. 

Виявляється, Козловський бачить, що в опе
ратора піт виступив на скронях: знімати син
хроние інтерв'ю "з pyR", як у нас Rажуть, -
справа нелегка. Досить важку кінокамеру треба 
тримати так, щоб вона не здригнулася, щоб об
личчя людини весь час бу ло в центрі кадру ... 

Скільки ми боремось за те, щоб "виступаючий" 
поводився на екрані природно і безпосере~ньо, 
думаю я. Як набридли всім застиглі обличчя із 
завченим теRстом. А от зараз на очах народжу
ється д~мка, людин_и поводитися легко й невиму

шено, тшьки б зафІRсувати все це на кіноплівці ... 
Наче читаючи мої думки, Іван Семенович каже: 

- Зараз, перед цією скринькою, артист має 
розкрити свою душу. А для цього потрібні від
повідні умови. Мені важко говорити під вашим 
сліпучим світлом. Розумію. що воно необхі~не, 
але ж можна і треба було 6 поставити спеціяльні 
сітRи, та не одинарні, а подвійні: світло стало б 
м'якшим і щадило нас з вами ... 

Він, як завжди. має рацію, думаю я. ЯRе діло 
людині, що стала перед нашою камерою, до пи
тань матеріяльно-технічного забезпечення, до на
ших труднощів? Ми мусимо про все потурбува
тися, якщо хочемо досягти високої професійно
сти, тобто, як сказав Іван Семенович, допомогти 
людині розкрити свою душу ... 
Ми заRінчили зйомку. але не розходилися, ди

вились, як роблять свою справу наші колеrи. До 
всіх Іван Семенович уважний, з усіма щедрий на 
душевну щирість, глибокі думки, м'який гумор ... 
Та от що дивно: всі учасники цієї пресконфе
ренції, як назвала зустріч Ніна Феодосіївна, роз
ходилися стомлені - від сили-силенної почут
тів, емоцій, думоR. А КозловсьRий, прощаючись з 
нами. був свіжий, енерrійний, готовий до нової 
роботи. 

ЩЕДРИИ ТАЛ АНТ 

Чого ще бажати акторові, що виступає на сцені 
Великого театру? А Козловському цього було 
замало. До зовнішніх виявів артистичної слави 
він залишився байдужим. А от популяризація 
у любленого мистецтва його завжди хвилювала. 
Виходець з народних глибин, Іван Семенович 
мріяв про те, щоб познайомити з музичною кля
сикою якомога більше людей. 1938 року Іван Се
менович створює Державний ансамбль опери СР
СР і стає його художним RерівниRом. Іван Се
менович вводить до репертуару свого ансамблю 
опери "Наталка ПолтавRа" ЛисенRа, "Катерина" 
ApRaca. Останню КозловсьRий ставить до 125-
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річного ювілею Тараса Шевченка (і сам виконує 
партію Андрія) ... 
Після війни Іван Семенович багато уваги при~ 

діляє концертній діяльності ... 

Витонченістю і виконавською довершеністю 
позначені надзвичайно складні для співака бетго~ 
в енський цикл "До далеко;· коханої", цикл Р. 
Шумана "Любов поета". КозловсЬІшй співає Ба~ 
ха, Шуберта, Ліста, Моцарта, стає першим вико~ 
навцем творів композиторів - С. Прокоф'єва, М. 
Іполитова-Іваноnа, Ю. Шапоріна та інших. 

Іван Семенович подарував нове життя таким 
чудовим зразкам музичної народної пісенної 
творчости, як "Взяв би я бандуру", "Сонце ни~ 
зенько", "Дивлюсь я на небо", "Не одна в поле 
дорожень ка пролег ла", "Воронь1е. у далень1е" 
тощо. 

Останнім часом Козловський залюбки співро~ 
бітничає з телебаченням, до якого артиста при~ 
вертає можливість спілкування з величезною ав~ 

диторією. Однак характерним є те, що він, на . . . ,... . . . 
ВІДМІНУ ВІД ОІЛЬШОСТИ сучаСНИХ CПIBaRlB, ВІДМОВ~ 

ляється nрацювати "під фонограму", кожне вико~ 
нання артист вважає трепетним творчим актом ... 

Багато, а останнім часом дуже багато співає з 
дитячими хорами. Вдома у Івана Семеновича 
ввесь час дзвонить телефон. До нього, зверта~ 
ються з численними проханнями, і він усім хоче 
допомогти. Ходить по інстанціях, за його влас~ 
ними словами, "воює з бюрократа\'Іи" ... Заслуже~ 
ний діяч мистецтв Віра Георгіївна Дулова зга~ 
дує: "Якось, коли ми були у Києві, Іван Семе~ 
нович ввесь час їздив у високі урядові установи і 
наполягав на в рятуванні якихось ставків". (При~ 
роду Козлоський любить безмежно і охорону її 
вважає державною справою) . 

Я прошу Івана Семеновича звернутися до зем~ 
ляків ... 

Козловський трохи помовчав. Голос, якому під 
час співу було тісно у великій кімнаті, зазвучав 
ледь чутно; він бринів від хвилювання. 

Слова Козловського я передруковую зі свого 
репортерського манітофо.на. Хоч, як я вже зазна~ 
чав вище, відтворити на папері голос та інтонації 

неможливо, я по можливості зберіг і думки, і їх~ 
ній лад, і саму манеру говорити, притаманну Іва~ 
ну Семеновичу: 

- Моя душа на Україні, в селі .Мар'янівці 
Там все прозоре - і води. і повітря пахуче. Бу~ 
ла печаль, було горе. Війна знищила усе. Але 
посадили новий сад. Він уже росте. І треба, щоб 
у тому садочку і душа людська розквітла. Це 
наш загальний обов'язок ,_ дбати про красу зем~ 
лі і чистоту душі. Ось чому звертаюсь я в дум~ 
ках до дітей, що живуть у моєму рідному селі. 
Може, виростуть з них нові композитори, музи~ 
канти, співаки. Та незалежно від цього хай всі 
вони ростуть добрими людьми, люблять землю 
рідну і будуть завжди щасливими. 

(Скорочено з "Вітчизни") 
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О. ЯРОШІВСЬКИИ 

Є. П. ЗАРНИЦЬКА - ОДНА З ВИДАТНИХ 

ТВОРЦІВ УКРАїНСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА 

У статті "Скарбниця мистецтв" (Нові дні, ч. 
2, за 1981 р.), - про У країнський Державний 
музей театрального мистецтва, серед імен кори~ 

феїв українського театру, стоїть ім'я Є. Зарниць~ 
КОЇ. 

У 1883 році під проводом трьох талановитих 
артистів братів Тобілевичів: Карпенка~Карого, 
Садовського і Саксаганського, а також М. Зань~ 
ковецької створився перший український театр. 

До цього театру згодом, а саме в 1889 році при~ 
єдналася Євфросина Пилипівніа Зарницька, що 
була тоді ще зовсім молодою дівчиною. Слід за~ 
значити, що Зарницька була не українкою. а rpe~ 
кинею. Справжнє П прізвище Азгуриді. Але від 
самого дитинства полюбила вона нашу мову і, 
маючи гарний голос, закохалася вона в нашу чу~ 

дову народню пісню. Тому і привабив П україн~ 
ський театр і, ставши часткою його. Зарницька 
присвятила все своє життя укра~~нському теа~ 

тральному мистецтву. Беручи участь у головних 
жіночих ролях у численних українських драмах, 
оперетах, комедіях і водевілях, Зарницька своєю 
талановитою грою створила кільканадцять неза~ 

бутніх мистецьких образів. 
Перша театральна трупа давала свої вистави 

по всіх визначних містах У країни, а також і в 
Москві, і в Петербурзі. А разом із нею і Зарниць~ 
ка несла всюди наше слово і нашу пісню. 
В 1929 році в Харкові урочисто було відсвят~ 

ковано 40-річний ювілей театральної діяльности 
Є. Зарницької в галузі українського театрального 
мистецтва. Для відзначення ювілею Є. Зарницької 
створено Ювілейний комітет, почесним головою 
якого бvв М. О. Скрипник. а одним із почесних 
членів l\1. Заньковецька. Серед членів комітету 
бачимо імена найвизначніших тодішніх театраль~ 
них і літературних діячів: Саксаганського, Садов~ 
ського, Курбаса, Гната -Юру, Остапа Вишню, М. 
Куліша, Ар. Любченка, М. Хвильового і ін. 
В ці роки Зарницька вже працювала в Харкові 

в Червонозаводському театрі. В тому ж театрі і 
була поставлена урочиста вистава, присвячена 
ювілею Зарницької "За двома зайцями" Стариць~ 
кого, в якій головну ролю Лимерихи грала юві~ 
лятка ... 
Про останні роки Зарницької ми нічого не зна~ 

ємо. Знаємо, що багато з тих, що були членами 
ювілейного комітету, у жорстокі часи сталінської 
деспотії або покінчили самогубством, або знище~ 
ні, як націоналісти і "вороги народу". Може й 
їі не минула та гірка чаша, що призначена була 
діячам укра;·нського відродження. Замовк голос 
нашої талановитої артистки, одної з видатних 
зірок нашої театральної сцени ... 
Понад тридцять років тому приїхали ми до 

далекої Австралії. Чужа була нам ця країна. Не 
могли ми одразу врости в чужий нам rрунт. Наші 
вуха не могли звикнути до звуків австралійських 

"НОВІ ДНІ", вересень 1981 



Є. П. 3арНІщька, 1924 

бушів: до реготу кукабар, до стогону равенів. 
Нам ще вчувалися чарівні пісні наших соловейків 
та жайворонків. Молоді ми тоді були, на трид
цять років молодші, аніж тепер. Любили співати 
своїх рідних пісень. Любили і слухали, коли їх 
хтось співав. 

Незабутнім залишилося назавжди у наших спо
гадах враження від виступів у Естонському клю
бі в Сіднеї шановної На дЕ Олександрівни ( теа
тральне П прізвище Волконська) . Шануючи па
м'ять своєї славнозвісної тітки Є. Зарницької 
(батько Надії Олександрівни був рідним братом 
Зарницької), Н!Здія Олександрівна співала нам 
пісні з улюблених ролей Зарницької: арії Натал
ки Полтавки, Одарки з "Запорожця за Дунаєм". 
І до сьогоднішнього дня у Надії Олександрівни 
зберігся цінний друкований доку!vrент про урочи
сте відзначення 40-річного ювілею театральної 
праці П тітки Євфросинії Пилипівни Зарницької. 

А як висновок хочу сказати: те, що наше сло
во, наша пісня може полонити навіть чужинця, 

який, полюбивши нашу пісню, нашу мову, при
свячує все своє життя служінню нашому мистец

тву, - свідчить про великі якості нашого слова, 
нашої пісні. А тому ми віримо, що, як писав Т. 
Г. Шевченко: 

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине. 

І не лише пісня, але і наше слово, наша мова 
не вмре. не загине. Не зважаючи на тяжкі vмо
ви і забарони в минулому, на грізну русифіка
ційну хвилю тепер на У країні і наше недбальство 
тут у діяспорі (я маю на увазі тих батьків, які 
тут не вчать своїх дітей рідної мови, бо вважа
ють, що тут, у чужому морі. нашим дітям наша 

мова не потрібна) - наша мова збережеться. Ті 
неоціннимі скарби, що віками творилися і зберіга
лися всім нашим народом, не можуть безслідно 
загинути. 
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З ПОДОРОЖНІХ ВРАЖЕНЬ 

Леся БОГУСЛАВЕЦЬ 

ПОДОРОЖ ДО НВІНСЛЕНДУ 

Рано-раненько виїжджаємо з Мельборну і їде
мо в давно омріяну подорож до Квінсленду. Мі
сяць серпень - шкільна відпустка, користаємо з 
нагоди. Але вже як їхати, так їхати. Подарозі 
вирішуємо заглянути до Сіднею і взагалі майну
ти довшою дорогою вздовж морського берега. Я 
захоплена цією довгою мандрівкою, а чоловік 

зауважує, що це в мене озивається "циганська 
кров". Але я гадаю, що вдача в мене степоrа й 
озвалася швидше "чумацька кров". 
Навколо зелено, мальовничі краєвиди. Особли

во нам подобаються пляжі, які тягнуться без пе
рерви дев'яносто миль. Коло побережжя туляться 
маленькі містечка. Влітку вони переповнені при
їж~жими. Пісок чистий, білий. 

Надвечір прибуваємо до Сіднею. Він нагадує 
мені давні казки про дивні південні країни. Бага
то заток, зелено. Ну й, звичайно, контроверсій
ний оперний театр, яким сіднейці дуже гордяться. 
Здалека він нагадує великого птаха, що присів 
на березі. Але, глянувши зблизька, - я розча
рована. Зникло почуття легкости. Все здалося 
мені пригнічуючо важким. 

З Сіднею на другий день їдемо на північ і по 
змозі тримаємось моря. Надворі сяє сонце, стає 
все тепліше і зеленіше. Тепер ми спиняємось на 
сонечку. Проїжджаємо Ньюкасел, Кофгарбор. На 
деревах бачимо дивні яскраві квіти. Чарівний пів
день! Хоч, правда, це поняття вживаю за старою 
европейською звичкою, бо в Австралії тепло, пу
стині, тропіки, все це на півночі, а на півдні у нас 

Антарктида. 

Подорозі минаємо плянтації бананових дерев. 
Вони ростуть тут не для декорації, як у Мель
борні чи навіть Сіднеї, а справді мають спілі со
лодкі плоди. Дерева зеленіють рядочками на схи
лах пагорбів, вигріваючись проти сонця. З'явля
ється тростина: висока і нижча, залежно від rа

тунку. Під'їжджаємо до містечка Тарі. Воно роз
ташоване недалеко від кордону з Квінслендом 
на річці Маннінr. 

Тарі було моє перше місце праці в Австралії. 
Далеко від батьків, я опинилася тут і працювала 
у маленькій старій лікарні. Зимою в палатах бу
ло холодно. В кінці довгої кімнати був камін, де 
палав вогонь. Дижурна сестра сиділа біля нього 
за столиком, а решта всі мер;3ли. Літом була за
духа. Жодного охолодження не було. 
Тепер ми ходимо по Тарі і мені не віриться, що 

це те саме містечко, яке я пам'ятала. Воно не змі
нилось, але тепер я бачу красу у тихих шир01шх 
вулицях, у річці, що блищить на сонці. А тоді 
це було ненависне місце, на кінці світу, з якого 
намагалась втекти. 
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Старої лікарні уже немає. На їі місці модерна 
будова. І мені згадуються давні напівзабуті події. 
Чорна дитина з сумними очима на ім'я Евелія. 
Їй півтора року, мала операцію на солітера. Всі 
казали, що вона помре, і-; вбивала людська бай
дужість. Моя самітність і туга пер~лилися у пі
клування за нею. І вона видужала. Її сміх і лопо
тіння босих ніг чути було по всій лікарні. Піз
ніше Гі забрала бабуся. І не раз я зустрічала їх 
на вулиці. Австралійські аборш·ени спокійні. не 
войовничі. Через це їх легко винищили на Тас
манськім острові, а на самому континенті потісни

ли на північ в непридатні для білих місця. В Тарі 
вони живуть за містечком у бляшаних стулених 
на зелах-лободах оселях. Тепер, під'їжджаючи 
автом, бачу вперше їхні злиденні хатки. 

Пригадується мені також один вечір. Привезли 
гарну молоду жінку. Ії зрадили. Вона отруїлась. 
Після лікаря вона переходить під мою опіку. Я 
даю їй каву. Вона хоче спати. Сестра наказує 
бити П по обличчі. Я невміло це роблю. Але жін
ка починає засипати. Я тормошу і-.-. гукаю до неї 
Все надаремно. Підходить сестра і завзято б'є 
долонею по лиці. .- Оттак, - каже мені, інак
ше засне і помре. 

Окремо в дворі стояла невеличка будова. Це 
інфекційний відділ. Ніхто не хоче туди йти. Ме
не посилають як наймолодшу. Там двоє хворих. 
Чорний молодий має венеричну хворобу і білий 
старий, остання стадія туберкульози. Надягаю 
маску і з жахом, боячись і дихати, йду до них. 
Саме зима. Дуже холодно. Вмочаю у воду рук~ 
й обличчя старого і швидко втираю. Це вже ю
нець із "миттям". Потім годую кашею. Він пома
лу ковтає. Раптом щось забулькотало у нього у 
горлі і перестало. Очі застиглі. Тількищо жив, 
їв і вже помер. Мені не вірить. Я біжу і кричу 
допомоги. Так само несподівано вночі я побачила 
народження. Матері давали дихати хлороформ. 
Вона кидалась і стогнала і в муках народжувала 
мертву дитину. І та картина довго мене переслі
дувала. 

Тепер, коли пройшло стільки років, змінил~ 
стільки робіт (кухня, прибиральниця, фабрика 1, 

нарешті, друкарка), я зрозуміла, що ця перша 
праця санітаркою, була найцікавіша й найкорис
ніша. 

Вранці рушаємо знову далі. Після бананів і 
трощі з'являються ананаси. Оце вже я знаю, щ~ 
ми в Квінсленді. Оминаємо поквапно туристичю 
місцевості, величезні готелі, повні гамору й люд
ських тіл. Ідемо гористою дорогою. Проминаємо 
місто Намбор. Все сповите чаром теплого вечо
ра. В повітрі стоїть дивний дурманний запах. На 
другий день довідуємося, це від конопель, що д~
ко ростуть навколо. Вражає багато яскравих квІ
тів, різної форми дерева. 

На північ від Брізбану простягається Соняшне 
Побережжя. Це наше найулюбленіше місце. Се
ред поля бачимо дивної форми гори. Кожна своє
рідна, інакша. 

Вони називаються: гори скляні ..- хати. Ух ціла 
родина. (Колись давно батЬІю Тіброrарrан і ма:и 
Бірва мали багато дітей: найстарший Кунаврш, 
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поті:\1 ішли двшнята Бірбарам і Танбабадла. а за 
ними ще Кучін, Нrун-Нrун, Тайберувакам, Май
кетібамалrраі. Елімба та малий опецькуватий 
Кругляк. Діти любили купатися в океані. Одного 
разу батько побачив, що величезні хвилі підійма
ються з океану і заливають місцевість. Він почав 
збирати дітей.' щоб тікати на південь, а найстар
шому доручив доглянути матір, яка саме, як зав~ 

жди, чекала дитини. Біжучи. батько оглянувся І 
побачив. що син кинув матір і рятується сам. Ті
броrарrан зпересердя схопив rирлиrу і вдарив си
на, покалічивши при цьому його шию. (Скінчи
лась повінь. Вернулась родина. Батькові, хоч і 
шкода. але не пробачив синові його еrоїзм. І досі 
він стоїть відвернувшись від сина, а сльози жалю 

і образи течуть струмочками по його обличчі. 
Інші діти плачуть із сорому також. І кривошиїй 
син теж стоїть і плаче, Ось чому так багато по
тічків і рік у цій околиці. l\1ати і досі чекає ди
тини, бо довго треба чекати. щоб народити гору). 
Оглядаючи їх, ми згадуємо ці давні події і спів
чуваємо їм. І гори мають ті самі проблеми, що 
й люди ... 

Наймаємо кватиру і їдемо оглядати місцевість. 
Здалека видно дим. Це палять тростину. Вогонь 
швидко спалахує, пнеться вгору, тріщить і помалу 

стихає. Сушняк швидко обгоряє і тростина стоїть 
чорна. обвуглена. Прибувають механізовані по
твори. Вони гризуть ~ї. ріжуть і складають у ва
гончики. ЛялЬІювий потяг везе Гі до Нембору на 
цукровий завод. Тростина швидко псується, через 
це у сезон завод працює безперестанку, а паля~ь 
П фермерам по черзі, коли кому припадає. Раю
ше різали тростину вручну. Ухали сюд~ заробля
ти великі гроші. В тростині ховається рІзне гаддя. 
Розповідають з приводу цього багато пригод. 

Над ,uорогою стає все більше авт: фотогра
фують. У цю хвилину згадую інш.~й вогонь. Ко
ли. кинувши Тарі, без дозволу п01ха~а доv м~ми 
н родинний табір. Тут жили лише жшки. и ДІТИ. 
За містом стояли рядами. з окремими юмнатка
ми. бляшані бараки. Літо чи зиму в них тяжко 
витримати. Недалеко фабри~а, де працюва~~ 
охочі. І от раптом увечорі, штом, ввесь обрш 
зайнявся вогнем. Повітря сповнене диму, крику, 
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тріску палаючої трави. Це був мій перший буш
фаєр. 
Оглянувши палення і різання тростини, їдемо 

на цукровий завод. Я уявляла, що буду ходити 
по чистому солодкому приміщенНІ і спокійно все 
оглядати. Та вийшло інакше. За шумом машин 
ледве чуємо, що говорить наш провідник. Бачимо 
з поля привезену тростину. На ній записано прі
звище власника. Міряють кількість цукру. Потім 
тростина мелеться, робиться масою. Ходимо по
між машинами. Все навколо мокре, липке. У по
вітрі чути чимось до знемоги кислим, течуть по 

боках доріжок струмочки води. Від цього запаху 
бродіння. ледве витримую, щоб не "оскандали
тись". Все навколо в машинах ворушиться. скре
гоче, мелеться, переливається, знову крутиться 

центрофугою і нарешті з' являється цукор. Спер
шу мокрий і темний, а потім сухіший-біліший. 
Ось збоку він лежить на землі. Підходимо, на
бираємо в жмені і пробуємо. І раді, що оглядини 
закінчені, виходимо надвір. 

За містечком стоїть велетенський збудований 
ананас. Тут же ресторан і поруч плянтації різних 
тропічних рослин. Маленький потяг везе огляда
ти: тростину, банани, ананаси, авокадо. корицю 
та різні сорти горіхів, різні види присмаків. Окре
мо їдемо любуватися скляними горами. Вони пе
реважно покриті зеленню і виглядають казкові. 

Поміж ними де-не-де плянтації ананасів. Це шпи
часті низькі кущі, що зверху мають плоди. Через 
три роки кущі зріжуть і їхні верхи садитимуть 

знову. 

І так почалася наша відпустка. Цілі дні сма
жимсея на сонці, купаємось, їдемо оглядати ко

льорові піски і набираємо піску різного кольору 
в торбинки. (Кольоровий пісок теж має свою ле
генду). Ідемо на ферму купувати банани, ана
наси, пробуєм авокадо. яблуко-пудінг. У нашого 
сусіди на подвір'ї росте мальовниче дерево. На 
ньому великі, як дині фрукти. Це пов-пов. До їх 
смаку треба звикнути. 
У вікна вітальні бачимо океан. Хата стоїть на 

березі затоки. Кожного ранку о п'ятій, син сідає 
в маленький човен і гребе веслами, щоб добратися 
у другий кінець, ловити рибу. Маленькі піщані 
мушки, перед сходом і після заходу сонця неми
лосердно його обкусують. Але син терпить і їде, 
хоч риба так і не ловиться. Його сестра є розум
ніша і з'являється надворі лиш удень, коли муш
ки не кусають. 

Незабаром отримуємо перший лист здому. Це 
вперше лишили старших дітей на господарстві. 
Донька пише: "Дорога мамо, всі ми живі і здоро
ві. Хата не згоріла. твій синок не вмер з голоду 
і навіть кіт не забіг із подвір'я". 

Який чудовий Квінсленд! Ідилія! Забуваються 
всі нещастя. що діються в світі. В мене з'являється 
думка перебратися сюди на постійно. 

Проходить перший і другий тиждень. Я помі
чаю як ми пильно починаємо читати газети, Де
далі все більше цікавимось, що діється в світі. 
Цей спокій, це сонце і вся атмосфера робить лю
дину млявою. Починаємо згадувати всіх знайо
мих. Хочеться життя, свого середовища. 

Ідемо додому. Цього року велика посуха. Кен-
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Квінсленд - кр2.їна цуv.:рової тростнІПІ 

гуру масою нападають на поля все поїдають, 

нищать. Над дорогою вбиті великі й малі кенгу
ру. Це вже не тільки автами. але й з рушниці. 
Їхні криваві тіла неприємно вражають. Вночі тут 
небезпечно їхати, бо на світло вони стрибають під 
авто, бувають аварії й смерть. Цим разом їдемо 
навпростець. Помалу все гористе й зелене лиши
лось позаду. Перед нами суха спалена сонцем 
земля. Де-не-де невеликі, покручені, сірі дерева. 
Все одноманітне. Ні струмочка, ні зелені. Це вже 
інше обличчя Квінсленду. І я мрію уголос про той 
час, коли наймемо караван і на рік гайнемо по 
всій Австралії. 

Але глянувши в чоловіків бік, я бачу, що мрія 
моя не викликає жодного ентузіязму. - "Я ж 
кажу, - циганська кров", - мимрить він. 

КУПАЛЬНИКИ Й АКУЛИ 

Люди люблять :купатися в широ:ких просторах 

морсь:ких солоних вод. Але в тих водних просто

рах житлу_ють акули, я:кі часто нападають на :ку

пальни:ків, а та:кож розривають свою жертву. 

Невелич:ка риб:ка із родини :камбалових незаба·

ром стане на охорону л·юдини. Цю новин:ку прине

сла амери:кансь:ка дослідниця Євгенія :К:лар:к. Вона 
:каже, що рідина молочно-білої барви, я:ку випус:кає 

ця риб:ка·, здібна вбивати морсь:ких зіро:к та інших 

жителів морів, але на людину не діє. 

У Червоному морі, де житлує ЩІ відміна :камба

ли, дослідниця була влаштувала принаду заради 

а:кул і біля принади прив'язала де:кіль:ка рибо:к. І 

:кожного ра•зу, я:к лише а:кула підпливала до при

нади та роззявляла свою паще:ку, отрута, випущена 

риб:кою, негайно потрапляла до рота а:кули й вона 

мусила відпливати, не поласувавши риб:кою. 

Найці:ка'віше те, що а:кула від тієї отрути не ги

не: отрута лише примушує а:кулу ті:кати. 

Тепер біохемі:ки пробують синтезувати та:ку отру
ту й я:кщо це пощастить, то :купання в морях та 

о:кеанах стане безпечне. 

Із "НРС", повідомив М. Л-ко 
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Ів. КМЕТ А-ІЧНЯНСЬКИй 

НИїВ - НЕВМИРУЩИй НАШ, 
НЕЗАБУТНІй ... 

(Спогади. подорожні нотатки) 

Справді. чи ж можна його забути. не перелітати 
хоч на крилах мрії до зелених схилів Дніпра. де 
він пливе могутньо й тихим шумом сво~·м шепо

че замисленому гостеві-українцеві про минуле 

його краю, про трагічні сторінки історії ... 
Та чи тілЬ'Rи про давнє говорить Дніпро го

стевому серцю. чутливому й журливому? Ні-ні! 
І про наше українське "сьогодні" шепотів він 
мені на Володимирській горі, рідний за днів мо
лодости, та й оце знову тепер... Наче спинявся 
на хвилину той приємний, незабутній шепіт ося
яного сонцем широкого плеса. Наче людина, 
Дніпро остерігався, щоб ніхто не вчув нашої сер
дечної, дружньої розмови . ..- ... "Несе хрест він, 
хрест ..- серцевих обр:l.з ... Притаївся народ. не 
воскрес він жить: тут дух чужий" ..- шепотів 
Дніпро. 
Даруйте цьому авторові за емоційні рядки. за 

настрої. А може й нема защо дарувати; бо це ж 
правда: 

"Зітхнув чого так, Києве? Наляканий-бо ким ... 
Веселка блідне радости у рідних ..- синь очах, 
Та й на обличчі зморенім тривожних дум знаки ... 
Столице безпрестольная, ще й досі ходить страх? 

Не жовкнуть спомини мої. Зустрічі з людьми, 
що, мов на сповіді. відкривали таємниці про пе

режите горе та й про страхи. про поневолення 

людської особистости. думки. сумління, ..- хо
дять, мов тінь та за мною... Шкода мені тих до
рогих людей. Щоб не спричинити їм більшого 
життєвого клопоту, не можу намалювати повну 

картину пережитого за три-п'ять днів у Києві. 
Обмежуся тим, що сьогодні можна сказати. Мо
же, колись, "промовлять хвилюючі сторінки ар
хівів" ... А тепер ..- про хороших людей, які є й 
у "Будинку Письменників". на вул. Орджонікід
зе... (Колишня Липки) . про правнука (по сестрі) . 
Т. Г. Шевченка, - rіда в Музеї ... Трохи про 
могили поетів на Байковім ... Та про "дуже ста
ранний" обшук й затримання тривожне перед 
посадкою на літак до Відня ... 

Золота осінь ки;·вська задумливо вітала знову 
мене, втомленого подорожнього з далекої Аме
рики. Хвилювала вона серце княжими одягами 
каштанів на алеях та й кликала на Велодимир
ську гірку, до пам'ятника нашому великому кня
зеві ... А там ..- лавка, може й та сама, що давно
давно вітала мене молодого, подалі від гамору, 

де шепочуть музи і серце чує те, чого не чує 

байдужий натовп. Біжать кияни по Хрещатику. 
Товпляться з "авоськами". у вікна склепів загля
дають... Може там щось є, що купити можна. А 
мені одно на серці: побути насамоті, відчути ди-
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хання Володимирської гірки, немов живої пре
красної людини, котра серце розуміє. Наболіле 
серце по довгій розлуці. 

Ось, підвозить мене таксівка на колишню Ва
сильківську ч. 83 (Червоноармійською вона ста
ла ... ). Це ж мені рідний дім, незабутній... Спо
мини, спомини! Тут прощання відбулося давно 
тому, ..- склалася далека путь у вільну Канаду. 
Прощання сльози ласкаво осушила вона з привіт
ною Америкою. Та й не мені тільки, а й бага
тьом друзям моїм і численним читачам цих ряд

ків (Щасти вам, Боже, до кінця на землі три
вожній ... ). "Сум - подвір'ячко ... Дім незабут
ній і каштан, наче друг. ждав мене ... Про минуле 
каштан шелтать буде аж до півнів... Як північ 
мине". Всім нам знайомі й близькі серцю видива! 
Знали літературознавці у Києві. що писав мені 

частенько Володимир Сосюра до Філядельфії. 
Так сердечно й одверто про дещо писав він ... От 
і побажали вони побачитися, - чи не прислав би 
я їм для збірки про поета хоч частину його "за
кордонних листів". Ласкаві вони були до гостя ... 
Відчув їхню щирість. теплінь серця й бажання 
поговорити "десь під каштанами"... Та боялися 
вони й ТІНІ наглядачів. Може вони зрозуміли 
гостя з Америки. хоч "його Україна в поезії й 
інша вона ... " - так декому сказали, - але він 
бачить душу їхню, страхи їхні знає й відчуває 
неволю, в котрій перебувають вони ... 
А праправнук Кобзаря нашого палкого, мабуть, 

від прапрадіда славетного щось таки отримав со

бі у спадщину ... Темперамент гарячий, сміливий 
( Бажаю добра цьому інтеліrентові) . Тоді він був 
rідом у Історичному музеї Т. Г. Ш. Водив мене 
всюди, розповідав рідною мовою. бо я того по
бажав. Ось, ми в куточку, де зберігаються деякі 
речі поета. А я. візьми й спитай його: "Чи не 
знаєте, де Біблія Тараса Гр.. що він їі Марко
вичці обіцяв у заповіті своєму ... ?" Тихенько я 
запитав. А він несподівано дуже голосно відпо
вів: "Нікого не боюсь тут ... Не знаю, що з тією 
Біблією сталося ... " Але чи справді він "нікого" 
не боявся? 

Сонячний день був прикрасив Байкове кладо
вище. Спиняюся з "охороною", що до мене бу ла 
приставлена, біля пам'ятників надмогильних П. 
Тичині, В. Сосюрі та іншим. На "Старому" -
шукаю могилу Лесі Українки. Ось, несподівано 
для мене, з'являються дві пані чи громадянки 
(молодик суворий стереже їх ... ). Це вдови-дру
жини Тичини та Майбороди. композитора. Коро
тенько розмовилися. Дають свої адреси. Не про
хав того. Але страх отой їхній! Молодик отой 
суворий ... 
Минали хутко дні в Києві. Серце журилося 

надто. наче передчувало, що мене "затримають" 
на летовищі. Так і сталося ... Оті вірші. ота лиса
нина у валізці дуже потривожила КГБ. Навіть 
годинничок з руки зняли й відкривали його, чи 
не бу ло там "мікрофона"... Зовнішньо я л осмі
хався, з'ясовував, що поезія ..- моя подруга ... А 
серце билося надто швидко. Майже дві години 
"чистки" ... Конфіскували дещо. Та й ось я -
вільний одлітаю на Відень... Чи повернуся до 
тебе, вільного, Києве?! 
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РЕЦЕНЗІІ, ОГЛЯДИ, ХРОНІКА 

"ВІЛЬНИй СПИС" РАХМАННИй 
Roman Rakhma-nny, IN DEFENSE OF ТНЕ UKRAINIAN 
CAUSE, The Christopher Publishing House, 1979, 298 

рр., $12.95. 

Ромаи Рахмаи:ний, В ОБОРОНІ УКР АІНСЬКОІ СПРА
ВИ, B-ro Кристофера, 1979, 298 стор., 12.95 ~оJUІрів. 

Ще Rоли багато з нас захоплювалися згадка
ми про У країну в західнш пресі, вирізували і 
люб'язно зберігали ці згадки (після Другої світо
вої війни на еміrраційному ринRу навіть появився 
збірник таких вирізків п. з. "Чужинці про Украї
ну"). Роман Рахманний не задовольнявся такою 
пасивною діяльністю. Натомість - він сідав і 
сам писав коментарі і статті про У країну і пуб
лікував їх у тій же західній пресі. 

Завдання позаштатного журналіста (чи як ко
лись Богдан Рубчак висловився .- "вільного спи
са", від англійсьRої назви "фрі ленс") не просте. 
Він мусить переионати редактора газети чи жур
налу, що дану статтю варто публікувати. При 
тому, місце у газеті для дописів від позаштат
них "вільних списів" обмежене, а уRраїнсьRа те
матиRа - у відміну, сRажім, від тематики про 
"російську душу" або "польську хоробрість" -
не належить до тих, що ними типічний західній 

редактор захоплюється. 

Роман Рахманний всього цього або не знав, або 
прямо не слухав, Rоли ми .- його співвітчизни

ки .- ;::~;есятRи тисяч разів доводили, що західня 

преса є проти нас. Він писав, і писав так, що за
хідні редаRтори знаходили на своїх сторінRах для 

нього місце і нині він уже визнаний позаштатний 

співробітнии неодного західнього періодичного 
видання .- зокрема в Канаді, де він живе про
тягом останніх трьох десятRів роRів. 

До збірниRа В обороні української справи вві
йшли 44 його статті, репортажі й коментарі, яRі 
були друковані чужими мовами. Збірник, що його 
упорядRував Степан Олійнии і до ЯRОГО вступне 
слово написав редактор монреальсьRої "Стар" 
Джон Річмон;::~;. поділений на вісім тематичних 
частин, серед них .- підпільна боротьба на 
У Rра;'ні, питома вага українців у радянсьюи Імпе
рії, тривалість уRраїнського націоналізму, рух 

спротиву на УRраїні, та українці в діяспорі. Те
матично споріднені статті упорядковані в цих 
частинах хронологічно. Перша стаття у збірниRу 
появилася у швайцарсьRому "Вельтвохе" ще на 
початRу 1948 poRy. Рахманний вже тоді писав 
про український фактор у холодній війні. що са
ме починалася. (Ця і інші статті, яRі раніше по
явилися у неангломовних часописах, Переложені 

у збірниRу на англійсьRу мову). 

Таємниця успіху Рахманного заилючається, 
мабуть, у тому, що він не виходить із загально
прийнятого у нас становища, яке можна оформ
лювати так: Ви америRанці (чи канадці, чи гол
ляндці} нічого не знаєте, тому я вас поучу: 
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УRраїна лежить над Чорним морем, вона має 50 
мільйонів населення, нині вона є Rолонією Мо
скви. але мала славне минуле (далі про писанRу, 
гопака, політв' язнів і церRву). Рахманний нато
мість бере загальновідому і дискутовану по;::~;ію 
- наприRлад Rомуністичний переворот у Чехо
словаччині 1948 poRy, або хрущовсьRу кампанію 
за мирне співіснування .- і з'ясовує читачеві 
уRраїнсьиий елемент у цьому питанні. І так чи
тач довідується про У країну і українську спра
ву майже підсвідомо, читаючи коментар на акту

альну тему. У Рах манного є особливий хист для 
використання саме цього засобу. 

Прямо подивугідним досягненням його є те, 
що ще 1951 року він дістався на сторінии торон
тонеької газети "Глоуб енд Мейл". Ця газета -
нині з виданнями по всій Канаді - на початку 
п'ят;::J;есятих роRів була бастіоном "васпів" і тоді 
Гі редаRтори навіть не цікавились тим, чи нові по
селенці із Східньої Европи і інші "етніии" чита
ють цю газету. А Рахманному саме тоді вдалось 
надрукувати статтю про лист упівсьRого коман

дира Петра Полтави до Державного Департа
менту США. Можна припусRати, що пишучи 
свою статтю. Рахманний знайшов слабе місце 
редакторів "Глоуб енд Мейл", які помітили у 
статті нагоду надрукувати щось неrативного про 
зовнішню політику Сполучених Штатів; а Рах
манному це дало нагоду заговорити ;::J;O читача

.. вас па" ці є;· важливої газети про національно
визвольну боротьбу України. Нині, тридцять ро
Rів пізніше, ця стаття передрукована у збірнику, 
не втрачає в актуальності, а при тому вона зба
гачена історичною перспективою. 

Встановивши себе ЯR надшного, цікавого й 
успішного позаштатного журналіста, Роман Рах
манний згодом частіше появлявся в таRій великій 
пресі як монреальські "Газет" і "Стар". вінні
пезьиі "Трибюн" і "Фрі Прес", едмонтонський 
"Джурнал", в обидвох оттавсьиих щоденниках 
"Сітізен" і "Джурнал". у торонтонсьиій "Теле
rрам" і в тій же "Г лоуб енд Мейл", та в таких 
журналах, як "Сатурдей Найт", "Мілітарі 
Рев'ю", "Комментейтор" і ряд інших. 

Хоч у збірнику лише газетні і журнальні стат
ті (та дві чи три доповіді) на актуальні теми, всі 
вони читаються з ціRавістю ;::~;вадцять і тридцять 
років після подій, які вони описують. 

Наприклад. 1977 року Польща широко відзна
чала тридцяту річницю вбивства загоном УПА 
віце-міністра оборони Кароля Свєрчевсьиого .
леrендарного "генерала Вальтера" з часів еспан
сьиої громадянсьRоЇ війни. У тридцяту річницю 
на місце його вбивства .- на українській етнічній 
території Східньої Польщі - з'їхались партійні 
і державні Rерівниии. Церемонії відбувались біля 
пам'ятника генералові, де є й дошRа з описом 
його вбивства "бандою УПА". А у збірнику В 
обороні української справи є репортаж Рахман..
ного, який вперше появився 1948 року у швай
царському тижневиRу "Вельтвохе" і в якому він 
переповідає цей інцидент на пі;::J;ставі розмови з 

бійцями УПА. що саме тоді рейдом перейшли 
до Німеччини. Відвідувачі місця вбивства гене-
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рала Вальтера можуть дізнатись із збірника про 
українську точку зору цього інциденту. 

Учні українських шкіл. які вивчають новітню 
історію У кра~·ни, могли б користуватись цим 
збірником як підручником. У сі статті газетного 
типу - на 1 ООО до 2000 слів, - писані цікаво 
і до того зрозумілою •·м (англійською) мовою. 

Він також являється добрим джерелом інфор~ 
мацій для всіх. кому прихо,;::1;иться "ширити прав~ 
ду про Україну" (практично майже для всіх 
українців в англомовних країнах), та для тих, 
які мають писати промови на українські теми для 

членів парляменту, конrресу чи уряду. (На дум~ 
ку приходить виступ генерала Гейrа на останньо~ 
му Конrресі УККА у Філядельфії: якщо б авто~ 
ри його промови мали в руках збірник Рахман~ 
ного, вони б дали їй доречніший зміст). 

Збірник має добрий індекс, пояснювальні при~ 
мітки та дані про джерела. 

Василь ХОТ АРНИК 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

"ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО ТА йОГО 

ДОБА" 

Під таким заголовком, з нагоди сторіччя з дня 
народження Володимира Винниченка, вийшла з 
друку вельми цінна книжка Григорія Костюка. 
Книжку видала Українська Вільна Академія 

Наук у США. власне П Комісія для вивчення і 
публікації спадщини Володимира Винниченка. В 
книжці, збірнику досліджень, критики і полеміки, 
читач знайде статті. присвячені найпопулярнішо~ 

му свого часу авторові, твори якого в радянській 
У країні заборонені. бо. як писала про нього ки~ 
ївська "Літературна Україна" 4~го серпня 1970 р.: 

" ... він був і залишився до кінця свого життя 
українським буржуазно~націоналістичним діячем, 
затятим ворогом радянської влади і як письмен~ 

ник у цілому стояв на антирадянських позиціях". 

Автор книжки, літературознавець Григорій Ко~ 
стюк, від 1952 року очолює Комісію УВАН для 
вивчення і публікації спадщини Володимира Вин~ 
ниченка. Упорядковуючи архів письменника і при 
цій нагоді вивчаючи його рукописну спадщину. 
автор зустрівся із рядом ще цілком не з' ясованих 
або тенденційно з'ясованих проблем біографіч
ного й історико~літературного характеру. Як ви~ 
слід вивчення цих проблем - читач знайде у 
виданій книзі статті та нариси автора. 

В цій же книзі читач знайде і полемічні статті, 
в яких автор відгукується на тенденційні статті 
nроти Винниченка, написані партійними против~ 
никами й авторами, що свідомо чи несвідомо в 

насвітленні творчости Винниченка - письменни~ 
ка користувалися вигаданими аргументами. 

В книзі автор подає також історію придбання 
"Закутка", в якому В. Винниченко від жовтня 
1934 року жив із дружиною і в якому вони обоє 
померли. Знімки Винниченка. загального вигляду 
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"~акутка". і пам'ятника на могилі Винниченка й 
дружини, ~умаємо, читачі із вдоволенням спри~ 

ймуть, пізнаючи ближче одного з найбільших на~ 
ших письменників, особу і творчість якого дехто 
й на еміrрації намагається закрити. 

Радимо кожному придбати цю вельми цінну 
й цікаву книжку. 

Люксусо во видана книжка .. Володимир Винни~ 
чеІ-!КО та його доба" (тверда оправа, 283 стор.) 
коштує тільки 12 дол. з пересилкою. 
Чеки або грошові перекази ( "money or.der") 

виписувати на: 

The Ukrainian Academy (Fund Vynnychenko) 
Внизу на чеку подати: 

Book Н. Kostiuk 
Висилати на адресу: 

The Ukrainian Academy of Arts and Sciences 
in the U. S., Inc . ...- New York, N.Y. 10025 

"ДО НАШОІ УЧАСТИ В "ПРАВОЗАХИСНОМУ 
МАДРІД!". 

Нью-Йорк, Закордонне Представництво Украін
ської Гельсінкської групи, 1980, 16 стор. 

Юрій ВаRЗьо. ВІДИРИТИЙ ЛИСТ ДО ПРЕЗИДd 
ВЕРХОВНОІ РАДИ СОЮЗУ РСР ТА ЦЕНТР АЛЬ

НОГО КОМІТЕТУ КПРС. 

Нью-Йорк, Видання Закордонного Представниц
тва Українськоі громадської групи- сприяння вико

нання Гельсінкських угод, 1980. 64 стор. 

r АРВАРДСЬКІ КНИЖКОВІ ФОНДИ 
У Гарварді є понад 90 загальних і десяток спе

ціялізовеrних бібліотек. Найбільш відомі - бібліо
тека Вайднера, в якій приміщена теж і україніка -
понад 35 тисяч книжок - та бібліотека Гутона зі 
сховищем для рідкісних видань, стародруків теr 

інкунабул. Тут переховується около двох сотень 

цінних перлин украінського друкуванна, старин

них рукописів і першодруків. 

Існує в цьому університеті гарна традиція під

тримки для бібліотечної системи. Особи ora інсти
туції, що сприяють розвиткові науки, встановляють 

спеціальні фонди іхнього імени. Ці фонди творать 
підставовий капітал, прибуток від якого спрямову

ють на збагачува•ння бібліотек новими публікаціа

ми чи рідкісними виданнями. згідно з бажанням 

жертводавців. 

У Гарварді - таких фондів книжки є понад 600. 
В тому, лише для юдаїки жертводавці того народу 

встановили 99 книжкових фондів з капітnлом понад 
900 тисяч долярів. 

Починв.Іючи 1977 р. украінці теж створили кілька 

фондів для збагачування україніки в Гарвардсько

му університеті. Постали фонд ім. І. Бонка, ім. 
Теодора Балка, ім. Василя і Підіі :Кий, а минулого 
року - фонд ім. Осипа Гладуна. 

Всі встановлені досі українські фонди книжки 

разом творать суму - 59 .ООО доларів. 
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Щоб встановити свій фонд, жертводавець веде 
домовлення безпосередньо з адміністрацією універ
ситету, подаючи листовно своі бажання. 

Зв детальними інформаціями відносно фондів 

українськоі :книжки в Гарвардському університеті 
треба звертатись на адресу: 

Ukrainian Studies Fund, Inc. 
Harward University 
1583 Massachusetts А venue 
Cambridge, Massachusett.s 02138, USA 

Віктор ТОПЧІИ 

ВОСЬМИй ДЕНЬ 
Гутірка Третя: 

ПРО ЗГАДКУ ЧАСУ И ПРОСТОРУ, 
ТА ПРО ТВОРЧІСТЬ І НАШЕ ЛЮДСЬКЕ 

"Я .. 

У попередній бесіді ми розглянули існування 
об'єктивної правди-дшсности; зупинилися трохи 
над тією людською "мудрістю", що веде нас до 
правди на зразок поступу "крок вперед - два 
назад"; окреслили метафізику як науку (чи то 
ділянку філософі•·), що вивчає глибше значення 
й остаточну природу дійсности (Jї суть); коро
тенько згадали про влучність назви "метафізика"; 
устійпили розділову грань між фізикою та мета
фізикою; потім перейшли від фізичної пробле
матики до метафізичної тематики, через питання 
про суть фізичних законів та про джерело ефек
тивности всіх фізичних - чи то природних -
сил. 

Тематика метафізики не обмежується прямим 
продовженням фізики, річ ясна; кожна конкретна 
наука, кожний аспект пізнання правди-дійсности 
неодмінно веде до метафізичних питань - тобто 
до питань суті. глибшого змісту чи значення да
ного явища чи прояву життя, питань. що виходить 

ген за спроможність цих наук зокрема та вузько
наукової методи взагалі. Незабаром і ми кинемо 
оком на приклад іншого аспекту метафізики; але 
перше притулімо цю нашу гутірку до поперед
ньої, до фізико-метафізичного переходу. 

Близько до поняття потужности фізичних за
конів прилягають поняття часу й простору, особ
ливо безконечности в часі й просторі - вічности 
й абсолютної порожнечі поза межами існуючого 
фізичного світу. Ось таке собі просте запитання: 
де і як просторова кінчається всесвіт і почина
ється абсолютна порожнеча? 

Теоретично, сучасна астрономія може прики
нути "дія\JІетр" всесвіту (він ввесь час збільшу
ється з неймовірною швидкістю); але що являє 
собою абсолютна nорожнеча, отой ніби безконеч
ний "чистий простір" за космічним периметром? 

З другого боку тієї ж медалі, астрономічні 
міркування й досліди вже спромоглися доказати 
початок кос\JІосу в часі, раптове виникнення фі
зичного світу (гумористично назване "Великий 
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Бух" - "Big Bang"); таким чином, постає пи
тання: що ж привело до того творчого вибуху і 
що існувало перед ним? Очевидно, фізичні зако
ни мусіли існувати й діяти під час початку сві

ту; але звідкіля вони взялись? І що являли собою 
отая ніби часова вічність і той ніби безконечний 
порожній простір до початку фізичного всесвіту? 

Фізики ніяк не спроможна дати відповіді на такі 
по суті все ще фізичні запити. Фізичні поняття 
не можуть сягати далеко поза межі явищ доступ

них мірці, хоч би й лише уявно. Конкретно-нау
кові міркування ніколи не зможуть охопити суть 

космічної дійсности, збагнути остаточні таємниці 
навіть і матерілльного існування природи, не го

ворячи про зміст живого буття. Висновки щодо 
цієї глибшої дійсности вимагають метафізичного 
насвітлення, філософічного підходу. Ось чому 
вдумливі фізики займаються й метафізикою 
чи вони свідомі того чи ні. 

Проте, одне є вимога. а друге є спромога. 
Сучасні вимоги до метафізики зовсім не озна

чають, що філософія має готові відповіді хоч би 
й на самі найпростіші остаточні питання. Кожний 
метафізик має якусь ніби власну відповідь, якщо 
не своє власне питання (іншим мало й зрозуміле 
чи мало цікаве) ; але переважно повторюють на 
різні лади вже сказане, написане й переписане 

сотні й тисячі років тому, або шукають щось "но
ве" на основі приповідки: хоч би й гірше. аби 
інше. Врешті, мабуть, так йому й належить бути, 
бо було б ще менше поступу, якби кожний з нас, 
самобутній філософ чи ні, не почувався рівнею 
Аристотелеві (хоч би й потай ки від самого себе!), 
заглядаючи у вічні таємниці всесвіту. 
Адже врешті справа у всесвіті, а не в філосо

фії та в філософах. То чим ми з Вами гірші від 
інших грішних? А втім, може й справді "куди 
Платон з копитом, туди й Топчій з клешнею" ... 
Та хіба й рак не має почуття власної тотожно

сти й власно! гідности, хоч би й ракової? А ось 
при цій нагоді чи пригоді нашої "особистої кри
зи" візьмімо приклад переходу до власної онто
логії від біології чи порівняльної психології. 
Що кожна істота має почуття власної свідомо

сти й власної тотожности, то цікава, хоч, може, 

й не велика штука чи наука; та висновки з такого 

ніби простого спостереження не завжди прості. 
Наприклад, чому це моє почуття власної свідо
мости й тотожности знаходиться саме в моєму 

"чорному тілі", а не, скажімо (та не на збут ки 
Гудзикові й Паничикові хай бу де сказане!), у 
собачому? Або Ваша душа в моєму тілі? Чи Ва
ше або моє почуття та в тілі (чи й в душі) -
припустімо чимдуж! - сіямського короля? 
Ясна річ. нема живого тіла без власної свідо

мости (чи то без своєї душі?); але ж і моє тіло 
цілком очевидно могло мати зовсім "чужу" мені 
свідомість, так само. як і мільярди інших люд
ських душ мають чужу мені свідомість - ніби 
свою власну - й чудово всі без "мене" обхо
дяться (може й краще від мене займаються "пе
реливанням з пустого до порожнього"!). То чо
му ж тоді саме моя свідомість знаходиться в моїй 
душі та в моєму півстолітньому тілі? - і заміня
тися ні з ким ніяк не можна ... (Та я не нарікаю! 
- лише перед люстерком вусів уже не підкру-

25 



чую ... ). Хто і що рішає, що ТАК йому (чи то 
пак, мені!) має бути, а не інакше? То ж моя вну
трішня камера-химера могла бути в будь-якій зов
нішній опоні (лише, хіба, не в rумовій!), якщо 
вона мусіла існувати взагалі. 

А справді, чи не мог ла б моя людська свідо
мість та приміститися в голові отого бідолашного 
омара з клешнею (звичайним собі раком таки й 
в уяві бути не хочу! - хай він мені простить моє 
людське зухвальство), так само як і в черепі того 
величавого вороного з копитом? ~оже перед 
Творцем світу всі ми тварі ,_ хоч би й комашки 
- між собою рівні? Не фізично, річ ясна, але 
метафізично. Признатися щиро: гадаю, що ні. 

Без жодних гордощів, мусимо ствердити, що 
людина й ~·ї свідомість є "образом Божим" у над
звичайно важливому відношенні: в можливості 
творчої діяльности. Людина є образом свого 
Творця в тому, що має змогу приймати участь 
у керуванні дальшим розвитком життя у світі, та

ким чином продовжуючи творення глИбшої суті 
всесвітньої дійсности, всесвітньої правди-дійсно
сти й правди-справедливости. Бо хто на земній 
кулі як не людина має певну свободу свідомого 
вибору добра або зла? Навіть і всемогутність 
Всевишнього не накидає нам наші рішення! -
інша справа, що кожне рішення має свої на
слідки. 

Та все це зовсім не значить, що кожний з нас 
мусів бути людиною чи й обов' язково існувати 
взагалі, ніби лише тому, що в світ народилося 
дане людське тіло. Тут справу рішає не так люд
ське тіло як людське діло. Трохи згодом ми таки 
добре розглянемо деякі висновки з цих обставин; 
тим часом, я не жартую, коли кажу: слава Все
вишньому за те, що не призначив мені бреніти 
комариком! А ще хоч би й за те, що не призна
чив мені - чи то пак, не послав мені вибору -
нашкребти тую таки доволі дивну Платонову 
"Республіку". У тій ідеї розбитого корита вви
жається мені ... роздвоєне копито. Здається, міг би 
й він вчепити для суспільства більш ідеальної ідеї 
навіть і омаравою клешнею. Здорова душа в здо
ровому ділі. 

Та про філософію суспільства й їі етику-пое
тику мова у нас теж буде дещо згодом. Зараз 
краще будемо вже триматися наміченого метафі
зичного "курсу на зорі", чи то пак, на позасвітні 
"часи й простори". Під цю хвилю, перехід до 
метафізики від простенької фізики виглядає мені 
більш привабливим ніж перехід від психології до 
онтологі~·. хоч по суті справи остаточно не може 

бути важливішого для нас метафізичного питання. 
ніж кінцеве значення й призначення свідомости й 
діяльности людського "я". 

Отож у наступній гутірці поговоримо ще тро
хи про час та простір, про вічність та безконеч
ність, а в п'ятій бесіді спробуємо в наперстку 
охопити можливості й обмеження вузько-науково
го підходу до пізнання правди-дійсности (дещо 
з філософії науки ми вже підібрали подарозі сю
ди). Це дасть нам змогу глибше збагнути і пи
тання правди-справедливости, питання етики. 

З нагодою творчої діяльности зв' язані й nо
няття справедливости та відповідальности. 
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Петро ОДАРЧЕНКО 

УНРАїНСЬНА МОВА В АМЕРИЦІ 

(27) 

11. Польонізми в мові американських 
українців ( 1 О) 

Дуже часто слова "пивниця" вживається не в 
українському значенні цього слова, а в польсько
му значенні - в значенні українського слова 
"підвал". Приміщення під першим поверхом бу
динку нижче рівня землі має назву "підвал", а 
не "пивниця". Приклади: "Живуть вони в підва
лі ... стіни мокрі ... " (Григ.). "І жили вони в одно
му підвалі" (Коп.). Підвальне вікно відчинене" 
(Вас.). "Підвальне приміщення" ( СУ~). "Сутін
ки підвальні ... " (Гол.). "~и внеушили підвальну 
кімнату Яновського ... " (Ле). 

Українське слово "пивниця" вживається в зна
ченні закладу, де продають і п'ють пиво або в 
значенні льоху для зберігання алькагальних на
поїв. Приклади: "Хіба не з ним заходили вони 
в пивницю випити по склянці пива" (Шиян) . 
"~и за столом сидимо у маленькій дорожній пив
ниці'' (Воронько). "Він зупинився на розі біля 
пивниці" (Скляр). "Піди в пивницю та принеси 
горілки" ( Кост.). 

Без усякої потреби часто вживають польонізму 
"підставовий" - з п. podstawowy. Наприклад. ка
жуть і пишуть: "півстанова база", "підставові 
завдання", "підставові предмети - читання, пи
сання, аритметика". Ці польські слова треба 
замінити українськими: "головна база", "основні 
завдання", "головні (основні) предмети ... ". При
клади: "Вона виправила оцінки з основних ди
сциплін" (Донч.). "Основне завдання" (СУ~). 
Часто читаємо в газетах такі неукраїнські ви

слови: "Побут у тюрмі", "під час першого побуту 
в Австралії", "під час побуту в Голляндії". Слово 
"побут" - польонізм (і діялектизм) з п. pobyt, 
Натомість треба казати: "Під час перебування в 
АвстралЕ", "перебування у в'язниці". Приклади: 
"В часи мого перебування в інституті ... " (Вас.). 
"В останні дні перебування на волі Шевченко гу
ляв на весіллі Куліша та Ганни Барвінок" 
(Бурл.). 

Українське слово "побут" має зовсім інше зна
чення. Воно означає: загальний уклад життя: су
купність звичаїв, властивих якомусь народові, 

певній соціяльній групі тощо. Прикла.1и: "Народ
ний побут у фільмах Довженка" (СУМ). "До
слідник українського побуту В. Гнатюк" (Ар
тюх). "Родовий побут у давнину" (Огієнко). 
"Знання українського побуту в нього (Котлярев
ського) різноманітне й глибоке" ( ~. Зеров) . 
"Хвильовий збирає окрушини нового побуту" 
( С. Єфрем.). "Побутові сцени з селянського 
життя" (Ів.). 

Дуже вживані в мові американських українців 
польські слова "попис" "поnисуватися" - з п. 
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popis, popisac sie. Часто доводиться читати такі аб
солютно чужі українській мові речення й вислови: 

"Організатори пописалися". "публіка недописа
ла", "Вони явно пописувалися". "Артисти папя
суватимуться". "Попис акторів". "Попис учнів". 
"Музичний попис". "Поле для попису. Всі ці 
польські слова, вислови й речення треба рішуче 
відкинути і писати по-українському: показові ви

ступи акторів". "показовий виступ студентів" 
"організатори показали себе... "показовий кон
церт учнів музичної школи" "поле для показово
го виступу" і т. д. Приклади: "Вона себе почу
вала. як у театрі або на показі досягнень" (Ю. 
Янов.). "Вчив Даннло воїнів, щоб ... уміли себе 
показати" ( Хижн.). 
У газетних статтях часто вживають непотріб

них польонізмів: "перфідія". "перфідність". "пер
фідний" ( "перфідія окупанта". "перфідність Мо
скви". "перфідна забріханість") -з польського
реrfіdіа, perfidny. У країнські відповідники до цих 
польських слів такі: "підступ". "підступність". 
шдступнии . "віроломність". "зрадливість". 

зрадництво". Приклади: "Знаю я тепер всі під
ступи лукаві" (Л. Укр.). "Облудний і на найниж
чі підступи здатний чоловік" ( С. Єфр.). "Шілле
рова драма "Підступність і кохання" (Крим.). 
"Хто хитрощами та підступом воював. той від 
підступу й погиб" (1. Фр.). Слова "підступ", 
"підступність" означають зловмисність, прикриту 
показною доброзичливістю. "Довкола був ворог 
- хижий і підступний" ( Бедз.). "Таким душам 
невластиві ні хитрощі, ні підступність, ні холодне 

лукавство" ( М. Руденко). "Хан віроломно затри
мав гетьмана і позбавив його можливости керу
вати боєм". "Віроломний напад ворога" (СУМ). 
У реченні "Пітьо (?) перепав у виборах" -

польонізм "перепав" з п. przepasc w wyboгach 

треба викинути -і замінити його українським ви
словом: "зазнав поразки", "зазнав невдачі". 

В українській мові слово перепадати має зовсім 
інші значення: випадати нерівно (про опади). 
ставати чиєюсь власністю. переходити в чиєсь 
користування. "Приклади: " ... сніжок став пере
падати" (Л. Укр.). " ... сніги перепадали невели
кі" (Тют.). "Перепадала Серединському не одна 
зайва копійка" ( Неч.-Лев.). ",.. і гроші має і хлі
ба перепадає йому чимало" (Коц.). Є також фра
зеологізми з словом "перепадати": "перепадати 
на горіхи". себто одержувати покарання. страж
дати від чогось. 

Дуже часто в пресі трапляються такі польські 
вислови. чужі укра~·нській мові: "поповнили по
милку", "поповнюють злочин", "не поповнив 
злочину", поповнив самогубство". Українські 
відповідники такі: "зробити помилку". "зробити 
злочин". "учинити злочин". "не заподіяв злочи
ну". "заподіяти собі смерть". Приклади: "Юзя 
робила ортаграфічні помилки" (Л. У кр.). " ... я б 
сама собі смерть заподіяла" ( Н.-Лев.). "У чинив 
злочин" (СУМ) . 
Українське слово "поповнити" ("поповнювати". 

"поповняти") має зовсім інше значення: наповню
вати щось, входити до складу чогось, збільшува
ти кількість. Приклади: "Кілька струмків завжди 
по!ЮВІ-їювгли озеро" ( Донч.). "Козаки не за хоті-
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ли визнати Вранrеля і не бажали поповнювати 
його поріділі в боях частини" (Гонч.). "Учні 
йшли до інституту, щоб поповнити свої знання" 
(Вас.). 
Часто в реченні буває кілька польонізмів, і тоді 

без польського словника неможливо зрозуміти ре
чення. Наприклад: "Москва поповнює ( ?! ) зло
чин над африканською молоддю, використовую
чи П як гарматне м'ясо проти заправленого ( ?! ) 
у партизанських боях противника". Що ж таке 
"заправлений у боях"? У польському словнику 
шукаємо цей польський вислів і знаходимо його: 
zapгawiony do walki, це означає: "досвідчений у вій
ськовій справі". 
Українське слово "заправлений" має зовсім ін

ші значення: "заправлена сорочка в штани". "за
правлене (застелене) ліжко". "заправлена чор
нилом ручка". "заправлена пальним автомашина", 
"заправлене гноєм поле" і т. д. 
Дуже засмічує мову газет уїдл~вий і надокуч

ливий чужий українській мові фразеологізм: "по
робити заходи". "уряд поробив заходи", "не поро
бить заходів", "пороблено sаходи", "nоробити всі 
заходи", і це нещасне "поробили", "поробити" 
(з п. рогооЬіс) без кінця й краю засмічує газетну 
мову. Таж в українській мові є свій ориrінальний 
фразеологізм, відомий усім українцям: ВЖИВА
ТИ ЗАХОДІВ! Приклади: "Нашим завданням 
було підмічати все підозріле ... та вживати відпо
відних заходів" (Ю. Янов.). "Треба негайно вжи
вати рішучих заходів" (Донч.). 

Українське слово "поробити" вживається в ін
ших значеннях: "Сусіди поробили нові двері" 
(Н.-Лев.). "Я півроку поробила та й знову на 
волі" (П. Мири.). "Коли треба їхати, то треба. 
Нічого не поробиш" (Коц.). "Аж семеро коней 
забрали ... Старцями нас поробили" (Гол.). 
В реченнях: "недоречність його поступовання", 

"засудили поступовання Сірії без усякої потреби 
чомусь вживають непотрібного польського слова 
замість українських слів: "дії". "поведінка". 
"вчинки". 

Але мабуть найбільше засмічує еміrрантську 
мову масово поширений (як епідемія) польонізм: 
"потягнення" з п. pocic:tgniecie. Ось кілька прикла
дів цього мовного сміття: "цинічне потягнення 
уряду", "неrативна реакція на потягнення прези
дента Форда", "політичні потягнення Білого До
му", "драстичне потягнення супроти Сахарова", 
"останнє потягнення совєтського уряду", "нероз
важне потягнення в намаганні поширити свою 

гегемонію". "вжив важливі потягнення ··. "уряд не 
може зробити жадного потягнення", "потягнення 
Картера з ( ?! ) ембарrо пшениці до СССР" ( аб
солютно безглузде речення) . 

Відповідниками до цього польського слова є 
українські слова: кроки, заходи. вчинки, дй. 

По-польському звучить і речення: "Який жанр 
тебе потягає? з п. pocic:tgnc:tc. А чому не скзаати 
рідною мовою: "Який жанр тебе nриваблює? за
хоплює?" 

В українській мові є слово "потягати", але воно 
вживається в інших значеннях: "потягати носом 
повітря". "потягає люльку, цигарку". "холоднень
кий морок потяга з долин" (Граб.). 
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Цілком по~польському звучать такі речення 
вислови: "Президент приглядатиметься манев~ 
рам". "Люди мали приглядатись нашому марше~ 
ві". Тисячі осіб приглядались фестивалеві". По~ 
льонізм "приглядається" ("приглядатися") - з 
п. przegl-.dac, przeglцdac si~ має українські відпо
відники: "оглядати". "дивитися на щось". Замість 
польського вислову "приглядатися ( ? ) гарним 
строям (?)" краще казати: "оглядали гарний одяг 
(убрання)". Слово "стрій" вживається в україн~ 
ській мові лише в розмовному стилі мови. 

Українське слово "приглядатися" має зовсім 
інше значення: пильно вдивлятися, намагаючися 

краще щось розглядіти. Приклади: "Приглядався 
Сашко до нитки в прядці, удаючи старечу дале~ 
козорість" ( Сміл.). "Вона довгенько пригляда~ 
лась, прижмурювала свої старечі очі" ( Н.-Лев.). 
"Віконниця прикривалась ... густим кущем гло~ 
ду. так що як не приглядайся, а не побачиш, де 
вона одчиняється" (Стор.). 
У реченнях та висловах: "продісталася вістка". 

"про~істалися самвидавні матеріяли". "продіста~ 
лися таємниці. документи". "Р. продістався до 
Польщі" вживається непотрібний чужий україн~ 
ській мові польонізм "продістатися" з п. przedostac 
si~. У кра•:нські відповідники до цього польського 
слова такі: проникати", проникнутн", "дійти", 
"доходити", "просочуватися", "пробиратися", 
пробратися". Приклади: "Доходили чутки". "Ді~ 
йшла вістка". " ... а звістка від сина так і не при
йшла" (Ле). "Якийсь панок намагався проникну~ 
ти у двір, але біля воріт вартові його затримали". 
(Коч.). " ... коли~не~коли та й просочувалися сюди 
новини з берегів Вісли" (Тул.). "Але ми хочемо 
знати. як просочилася таємниця явки ~о зрадни~ 

ка" (.Ю. Янов.). 
Через недостатнє знання української мови ча~ 

сто кажуть "прокуратор" - з п. pгokuгator, за~ 
мість широко відомого й широко вживаного ело~ 

ва "прокурор". 
В еміrрантських газетах часто читаємо такі не

оковирні вислови: "релігійні практики" (з п. pra.k
tyki religijne) . "совєтські практики" (?) . "ганебні 
практики поширювалися". "колоніяльні практи~ 
тики (?) Москви". "практикувати (?) релігію" 
(з п. praktykowac) і т. д. Замість цих чужих для 
української мови висловів треба казати: "церковні 
обряди". "радянські дії", "колоніяльна політика 
Москви". "виконувати церковні обряди". 
У країнські слова практика", "практикувати" 

мають зовсім інші значення. Приклади: "З своєї 
редакторської практики" (Л. Українка). "Це 
збагачує практику садівництва" ( Довж.). "Поча
ли практикувати так зване емужне хліборобство". 
"Розгляд мовної практики молодих поетів" 
(Перв.). "Теорія і практика". "Ме~ична ліку
вальна практика". "Дівчата, готуючися стати вчи~ 
тельками, відбували в цьому місті практику" 
( Панч.). "Иого прислали сюди на практику". 
Замість польського вислову "публічна опінія" 

(з п. opinia publiczna) треба казати: "громадська 
думка". 

В українській літературній мові не вживається 
польонізм~діялектизм "пуделко". Українські від
повідники: коробка, коробка з картону, картонка, 
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коробочка. Приклади: "Софія несла коробку з 
Rапелюхом" (Л. Укр.). "К. вийняв із Rишені ко~ 
робку сірниRів" (Гол.). 

В одній газетній статті у невеличкому уривку 
п'ять разів повторюється слово "ривалізувати" (з 
з п. rywalizowac) : "не ривалізувати з УККА". "ри
валізувати за контролю". "чесно ривалізувати за 
придбання членів" і т. д. Замість цього чужого 
не вживаного в українській мові слова треба ка~ 
зати: "бути суперником". "суперничати". "змага~ 
тися". 

В реченні: "Мазепа досконало володіє латин~ 
ською мовою і може ривалізувати з отцями~єзу•·~ 

тами" замість "ривалізувати" треба казати: "зма~ 
гатися". Треба виправити й таRе речення: "Най~ 
гостріша ривалізація існує між комуністичними 
державами". Замість чужого слова треба казати: 
"суперництво". Приклади: "Суперництво шляхти 
на ринRах" (Ту л.). "У нас нема ніяких підстав 
для суперництва. і ми станемо друзями ... " ( Бурл). 
В реченні "Коли роззлостився - порахуй до 

десяти ... " - слово "роззлостився" (з п. rozzloscic 
si~). хоч і вживається в розмовному стилі мови, 
проте варто мати на увазі. що є багато синонімів, 
ЯRі значно частіше вживаються в уRраїнській лі~ 
тературній мові. ПриRлади: "Море так розсерди~ 
лось" (Л. YRp.). "Розсердився і роз'ярився" (І. 
Rотл.). "Старий Бульба розсердився" (Довж.). 
"ЯR наш Латин тут розгнівався" (І. Кот л.). "То~ 
ді він розізлився" (Л. YRp.). "Розсердився, роз
гнівався мій милий на мене" (Нар. п.). "Дніпро 
на нас розсердився" (Шевченко). 

Замість польсьRого вислову "нафтова ропа" 
(з п. гора naftowa) треба Rазати: "нафта". Слово 
"ропа" має інші значення: соляний розчин високої 
концентрації, насичена солями во~а солоних озер. 
розчин солей для технічних потреб. Див. СУМ, 
VIII. 880~881. 

(Далі буде) 

VILLAGE DELI 
СМАЧНІ М'ЯСНІ ВИРОБИ 

фірми 

СЕМИГЕНА 

Крамниuя на розі вулиuь 

Бересфорд і Блюр Зах. в Торонті 

Власнии 

ПЕТРО СТЕПУРА 

258 BERESFORD AVE. - TORONTO, ONT. 
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ГУМОР І САТИРА 

Ікер 

"МАТІ йОЛ НА" 
(Гумореска) 

- Чесно признатись вам - я не знаю, коли 
припадає перша річниця першої зустрічі з "ви
сланцями режиму", як називала їх тоді наша па
тріотична преса. І чи справді вже надійшла пора 
відзначати цю подію ювілеєм (якби в нас настала 
така криза, що нам забракло б, не доведи Госпо
ди. інших ювілейних дат)! Втім, мені так зда
ється, що в нас, тобто в Канаді, ці зустрічі або, 
як хочете, контакти, почалися бодай пів року 
раніше, ніж у вас у Стейтах. 

- Так чи так. щоб не ширилось баламутство, 
- заявила господиня дому пані Галя, - я хочу, 
щоб ви, панство, знали, що мій чоловік і я були 
одними з перших у нашому місті "зустрічальни
ками" ... Так. ми пригостили в нашій хаті неве
личку бригаду "культурників". що складалася зі 
зн·аної нам ще зі Львова письменниці, менше ві
домого театрального актора і незнаного нам зов

сім індивідуума, мабуть, "янгола-хранителя" 
двоїх перших діячів культури. А може він ним 
і не був. тоді нехай Бог простить мені погану 
підозру, яку ми інстинктовна відчуваємо чи не 
до кожної живо~ істоти з-поза того боку барика
ди. не виключаючи інколи й членів ближчої чи 
дальшої родини. 

Може тому, що "з нашого боку" зібралась була 
того вечора вийнятково весела кумпанія, а може 
й тому, що добрих трунків у нас тоді не браку
вало, атмосфера зустрічі була справді дуже при
ємною і, як то R.ажуть, невимушеною. Та в одно
му моменті "сестра з України" зиркнула на зо
лотий годинничок (кажуть - дарунок свояка з 
капіталістичної Америки). і в ту ж мить обидва 
"брати з У Rраїни" позривались на рівні ноги, 
стали прощатись ... 
Аж тут чую, а заслужений діяч українського 

театру, огрядний собі старший пан, тисне мене 
деліRатно за ручку й шепче на вушко: 

- Галино Вікторівна, дозвольте на хвилиноч
ку на ... розмову. тільки між вами і мною! 

І поволіR мене з вітальні до передпакою -
напівживу. нажу вам, бо мені все тіло стерпло 
чи то з перестраху, чи від раптового шоку! ... Ох. 
матінко, подумала я собі, оце ж він напевно за
хоче тепер мені зрадити якісь совєтські воєнні 
секрети, або. що гірше, - схоче витягнути з мене 
наші, канадські! Або. не дай Боже, старому рап
том забаглося вибрати свободу і заховатись від 
хранителів акурат у нашій хаті! І де ж я його 
притулю, куди покладу спати, R.оли завтра чо

ловікові ім' янини і до нас звалиться хмара го
стей, трохи не з цілої західньої гемісфери! 
А мій діяч радянської культури з набожністю 

витягає з кишені на грудях якесь завивальце. а 

з нього плястикову торбинку, видиме також аме-
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риR.анського походження, а з торбинки витрясаt 
два чи три кущики квітки матійолRи! 

- Галино Вікторовно, - каже тремтячим го
лосом, - оце вам дарунок від моєї дружини з 
нашого городця під Києвом, над Дніпром ... Вона, 
моя дружина, благала мене, щоб я взяв оце й 
передав отаRій, як ви, хорошій щирій українці в 

Канаді ... Прийміть: будь ласка, цей скромний дар 
з У.краши,v посадІТь цю матійолку у вашому го
родІ, нехаи вона нагадує вам сво~·ми пахощами 

рідний край. 

Ну, ви напевно уявляєте, що я тоді вчинила? ... 
Так, я сплямила честь політичної еміrрації, зра
дила наші ідеали. кинулась радянцеві в обійми і 
палко його поцілувала! ... Цим цілунком я дяку
вала йому і за євшан-'зілля з У країни, і за те, що 
в~н ~е захотів добувати з мене канадських секре
ТІВ 1 не бажав зрадити совєтсьRих, а вже найбіль
ше з.~ те, .. що назвав мене "хорошою, щирою 
укра~н.кою . мене, - уявіть собі, - родовиту 
краюв янку, яка ще й досі не навчилася правиль

них українських наголосів і вже, мабуть, ніколи 
так і не збагне, як має бути правильно --- вод;\. 
чи вбда? 
Ще того самого вечора, коли забралися від нас 

гості, я посадила матійолку з У країни в нашому 
квітнику і, з уваги на посуху в Канаді, скропила 
землю під нею власними слізоньками... А рано
вранці, як лише проснулась, вибігла до городу 
подивитися, чи прийнялося моє євшан-зілля і чи 
гарно воно росте. 

Ой. стала я в городі та й трохи не обімліла! 
В тому місці, де я вчора посадила матійолку. 
грядка бу ла спарена чиїмись лютими пазурями й 
пошматована, ЯR. моє бідне серце! А з кущиRів 
євшан-зілля з-над Дніпра. ні тілечки не лиши
лося! А побіч тієї страшної руїни сидів собі гордо 
й пишно, ви уявляєте хто?... Наш родинний пу
дель РеRсьо. сидів, бестія, і дивився мені просто 
ввічі своїми вірними собачими очима, ніби ждав 
нагороди чи похвали за таке хуліrанство. 

І тоді я зрозуміла, що один з членів нашої ро
дини, той же Рексьо, дефінітивно здеклярувався 
- проти зустрічів! 

(Збірник ОУП "Слово". ч. 8. Адреса: 
"Slovo", 12820 - 93rd St., Edmonton, Alta. Т5Е ЗТ2) 
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З НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Лев ЯЦКЕВИЧ 

НРІЗЬ УЩЕЛИНУ НОВОГО І СТАРОГО 

СВІТУ 

У явім собі, що ми nриїхали космічним кораб
лем на nлянету "Х", іншої зоряної системи, з 
цивілізацією більш розвиненою за нашу, з вели
нанськими будівельними Rомnлексами, мобільни
ми nішоходами, nристроями для nереміщування 

матерії в nросторі, силовими nолями, які жодна 

сила не може nроникнути, з nриладами до лі

тання з антиrравітаційним nоганам, з автомобі
лями з соняшними рушіями, з кібортами, себто 
nівмашинами та nівлюдьми, з відсутністю воєн, 
недуг і nроцесу старіння. 

Думаю, що ми були б зашоковані тим новим 
світом з фантастичними технологічними досяг
неннями, що зумів nовністю розв'язати всі наші 
земні nроблеми та недоліки. 

А теnер, уявім собі реакцію наших nредків, 
з-nеред 300 років, якщо б вони мали змогу вста
ти з гробу та nодивитися на наш сьогоднішній 
світ, сnовнений таких технічних див, як залізни
ця, літак, автомобіль, радіо, телебачення, теле
фон, стереофонічний аnарат, фотографічна ка
мера і кольоровий звуковий фільм. Думаю, що 
вони були б більше зашоковані, як ми на гіnоте
тичній nлянеті "Х". Наш сучасний світ був би 
для наших nредків такий неймовірний і незрозу
мілий, що багато з них хрестилися б мов nеред 
нечистою силою. 

Але ми живемо серед усіх цих технологічних 
чудес і навіть не звертаємо на них уваги. Для 
нас це речі буденні та самозрозумілі. Ми наріка
ємо на важкі часи, але не усвідомлюємо собі, що 
ми, в nорівнянні з нашими nредками з-nеред 300 
чи навіть 200 років, живемо, як сnравжні Rоролі. 
Зга~ати хоч би такий генілльний винахід. ЯR елек
трична лямnочка, якої сторіччя ми відзначали 

минулого року та яку "заnалюємо" за доторком 
чи nотиском електричного вимикача. В nарівян
ні з васкавою свічею, що коnтить та затроює nо
вітря 2-окисом вуглецю, лямnочка це фантастич
не досягнення людського розуму, з якого (досяг
нення) користають не тільки вибрані чи багаті 
люди, а всі мешканці індустріяльно розвинутих 

країн. У давніх часах, коли ще не були відомі 
nечі з димарями, королі та їх родина таки добре 
мерзли в недостатньо оnалених Rімнатах, устат

кованих великими кам'яними ватранами. Сьогодні 
майже кожний з американських чи канадських 
робітників має не тільки власний дім, але й влас
не центральне огрівання, а часто-густо і nовітро

холодження, де технологічний чародій - термо
стат pery лює темnературу кімнат автоматично 

до тієї висоти, на яку наставив його власник 

дому. 

зо 

В данім світі рушійною силою технології була 
сила людських і тваринних м'язів, а мірою до
бробуту мешканців - кількість невільників, nри~ 
кріnлених до госnодарства. Один з них розводив 
вогонь, другий (чи друга) займався куховарен~ 
ням, третій рубав дрова, четвертий носив воду з 
криниці, а ще інший забавляв родину грою на 
якомусь інструменті. 

Сьогодні найбідніший робітник в індустріяльно 
розвинутім світі має щонайменше кілька сотень еле
ктричних та механічних невільників у формі елек~ 
тричного світла, біжучої теnлої та холодної води. 
газової чи електричної nечі, радіо, телевізі~·. авто~ 

матичного огрівання та охолоджування тощо. Цих 
"невільників" не треба ані харчувати, ані одягати, 
ані забезnечувати "дахом над головою". Крім 
цього, вони до наших nослуг кожної хвилини, 

вони виконують доручену їм nрацю швидко, 

сnравно, чесно, а найважливіше - незвичайно 
дешево. Таких невільників не мали давніші ко~ 
ролі, ані найбільші багатії світу. 

Виявляється, що найбільшою рушійною силою 
в світі є людський ум; він заnряг сили nрироди 

до Rолісниці наших nотреб та своїми технічними 
досягненнями збудував новий світ, у якому лю~ 
дина, хоч часто нарікає на втручання техноло~ 

гії в їі особисте життя, втішається вигодами та 
життєвим стандартом, npo який навіть не мріяли 
наші nредки. 
За володіння славного французького короля 

Людовіка XIV. збудовано на nередмісті Пари~ 
жу величавий nалац Версаль, що був на nротязі 
багатьох років зразком до наслідування в цілій 
Евроnі. Але бракувало в тому nалаці однієї речі 
- "туалету". Тому nід час балів, головно в nе
рервах між модними в той час танками: rабота
ми та менуетами, сторожі, зі зброєю в руках, 
берегли чистоти його темних коридорів. 

У тому ж Парижі, в місьRім музеї збереглося 
дуже характеристичне розnорядження міського 
nравління з 1 772 р. npo заборону виливати крізь 
віRна домів, no б~ ій годині ранку, зміст nевних 
нічних nосуд. Можна уявити собі як виглядали 
в тому місті санітарні сnрави, коли взяти до ува

ги, що випорожнювати "нічники" Rрізь вікна nе
ред б-ой годиною ранку не заборонялося! 
У середньовіччі ,J;овгий час були модні фраки 

та білі, напудрені перуки. які носили чоловіки 
та жінки. З невідомих досі причин аристократич~ 
не жіноцтво того часу вірило, що миття водою 
наносить шкоду колірові (цері) обличчя. У ви~ 
сліді, жінки не вмивали ані облич, ані волосся 
цілими роками, створюючи пригожі умови для 
розвитку насікомих. Можна уявити, з якою 
швидкістю ті людсьRі паразити множилися під 
теплим покровом перук та які муки переносили 

гарні nані, яким двірська етикета не дозволяла 

чухрати прилюдно волосся під перукою. Тому 
кожного ранку nокоївки виловлювати паням в 

волоссі насікамих та вбивали їх малесенькими 
срібними молоточками, інкрустованими слоне~ 
ВОЮ КОСТЮ. 

Щойно підо впливом творів французького фі
лософа Руссо жінки почали вмивати обличчя во
дою, до якої згідно з тодішньою модою вливали, 
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для заховання гарної цери, пів кварти козячого 

молока. 

Ідучи з духом часу, пані на балях казали сво~ 
їм няням приносити немовлята, яких вони, таки 

на залі, кормили власними грудьми. 

Ті всі речі згадуються сьогодні як курйоз. Але 
курйозами виявиться й багато речей, які ми ро~ 
бимо сьогодні. Бо світ йде вперед і на тому осно~ 
вується поступ; коли б не було поступу і змін. 
людина ніколи не вийшла б з печер та не зумі~ 
ла б захоронити себе від холоду, голоду і всіх 
небезпек, що їх приносить з собою життя. Тому 
не дармо грецький філософ Геракліт сказав, що 
все пливе ( панта рей!) . 

А. ГЛИНІН 

ДО ЮВІЛЕЮ ВЕЛЬОСИПЕДА 

Баденський барон фон Драйс винайшов 181 7 
року "бігову машину". Ії врухомлювано безугав~ 
ними поштовхамн ногами (відбивання ногами від 
землі). Допіру 1850 р. Фішер із Швайнфурту 
(Німеччина) до переднього колеса тієї "бігової 
машини" приробив колінчасту педалю. 

Від француза Місо 1861 р. постав вельосипед 
(високе колесо). Та вже 1864 р. Стерлі й Сут~ 
тон (Англія) бу дують низькоколесний вельоси~ 
пед із ланцюговою передачею до заднього колеса. 
Минуло 70 років (округлено) від першої "бі~ 

гової машини", коли вперше Дунлоп ( Ірляндія) 
в 1888 р. застосував для вельосипеда пневматич~ 
ну шину. Для освітлення на вельосипеді 1896 р. 
пристосували карбітову лямпу. 1904 року Ганс 
~ахсу тому ж Швайнфурті (майже через 55 ро~ 
ків після колінчастої педалі) винайшов хол о сто~ 
ходну втулку (маточину) для вельосипеда, а 
вкоротці після неї сконетруюван він також нож~ 

не гальмо, яке діє в зворотній бік у вельосипеді. 
У високорозвинених західніх країнах бурхли~ 

ва моторизація вже проспівала "упокой" вельо~ 
сипедові. Та цю кризу засіб винятково дешевого 
пересування малої людини переборов, бо "зроб~ 
лено відкриття". що вельосипед дарує людині 
здоров'я. 

Звичайно. індустрія не дрімала. не занедбувала 
вельосипеда. Сьогодні на ринку ви знайдете зов~ 
сім легенькі вельосипеди з алюмінію, розбірний 
вельосипед. вельосипед для перегонів як спортов~ 

цям професіоналам. так і спортовцям аматорам. 

Також в Україні є різного роду вельосипеди. 
Своєрідністю конструкцій вельосипедів та при~ 
строїв до них в У країні займається Центральне 
конструкторсько~технологічне бюро велобудів~ 
иицтва в Харкові. Так для листонош сконструйо~ 
вано спеціяльні вельосипеди. як двоколісний 
поштовий. двоколісний поштовий з причіп~ 

ною одноколісною коляскою, триколісний ван~ 

тажний поштовий триколісний вантажний. 

На кожному з них, крім кожного приводу 
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від педалей, встановлено двигун потужністю до 
1 ,3 кінської сили. Конструктори Харкова створи~ 
ли також спеціяльні вантажні вельосипеди для 

торгівлі (на базар), а також вельосипеди для до
ставки молока. морозива, хлібо~булочних виробів 
тощо. Багато вельосипедів вивозиться за кордони 
України. але виручену вартість за них забирає 
Москва. 
Пригадуєте з Олеся Гончара роману "Собор", 

де він пише про вельосипеди: 

"Опівночі. коли промчить, прошурхоче вельо~ 
сипедами нічна зміна у бік заводів. і, зморена 
денними клопотами. Зачіплянка нарешті поринає в 
сон. і висне наf:\ нею з просторів неба місяць зе~ 
ленорогий. собор стоїть над селищамн в задумі 
один серед тиші, серед світлої акаційної ночі ... 
Тепер вельосипеди нічних змін нечутно обтікають 
його щодня і щоночі ... З невидимих завулків. сте~ 
жок. дворів вилітають на соборний майдан вельо
сипедисти. котять у бік заводів - тільки шини 
шелестять. Понасувавши кепки. пригинаючись 
кожен аж до керма, мчать по бруку Широкої. 
мчать і по стежині попід шатрами дерев. близько 
прослизаючи мимо Єльки. всі в темному. робо~ 
чому. легкі. мовчазні, мов безтілесні нічні духи 
цих заводських передмість. 

- Нічна зміна йде. - якось ваговито. з сумо~ 
витою гордістю каже Rатратий їм услід. 
А вони і далі хвиля за хвилею. з шурхотом 

шин, з прvжним вітерцем стрімкого лету все на 

заводські багровища. під своє буре могутнє небо. 
що ніколи над ними не гасне ... ". 

ВЕЛИНИй НРОН У ДАВНИНУ ЛЮДИНИ 

Знамениті археологічні знахід:ки в Африці, Азії 
та Америці змушують учених переписати історію 

людини, я:ку було написано раніше. 

Від:криття, я:кі були зроблені за останні шість ро

:ків, себто - щелепна :кіст:ка та за:кам'янілі сліди 

ніг двоногого створіння, вимагають, щоб учені пе

ресунули в глибшу давнину почат:ки розвит:ку лю

дини. 

:Кам'яне та :кіст:кове знаряддя, що знайдене в 

Півн. Америці свідчить про появу людини там 

тридцять тисяч ро:ків тому. Майже на двадцять ти

сяч ро:ків раніше, я:к вчені рахували. 

-В наступному десятиріччі буде можливість гля
нути дванадцять мільйонів ро:ків глибше в давнину 

існування людини і зрозуміти досить добре звід
кіля ми прийшли, - с:ка'Зав археолог Річард Лі:кей. 

Він упевнений. що ми побачимо. :коли людина ста

не таl'іим же історичним фа:ктом, я:к і всі істоти, 

що ще живуть з нами, і ті, що зни:кли з лиця Землі. 
Сліди ,J:РІТИНства людиІDІ. До ::-rочат:ку 1970-х ро:ків 

палеонтологи, що досліджували античність люди

ни та іі прапред:ків, вважали, що людоподібна істо
та, я:ка ходила' на двох ногах, існувала три мільйо

ни ро:ків тому. Останні знахід:ки за двоноге ство

ріння свідчать, що почато:к його йде на півмільйо

на ро:ків глибше в давнину. 
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В :Sірмі знайдено щелепну :кістку, яка досягає 
віку сорока мільйонів років. Це насовує думку, що 
початок існування людоподібної істоти йде значно 

глибше в минуле, ніж було прийнято на' думку 
вчених. З тих же розкопок у Бірмі виявилося, що 
людоподібна істота не прийшла з Африки, а з 
Азії. 

Останні знахідки розглядали з допомогою най
новіших либораторних приладів. Вони дали точні

ші визначення, як ті, які робилося неозброєним 
оком. Орудуючи такими либораторними знаряддя
ми, антропологи упевнені, що вони зуміють запов

нити величезну прогалину у знаннях з історіі лю

дини. 

Знахідки допомогли вченим змінити теорію по
ходження людини, як також про те, що людопо

дібне створіння ходило випрямлене на двох ногах 
уже до того часу, поки повністю розвився в нього 

мозок. Відгалужування від мавпової гілки відбу

лося значно пізніше як гадали раніш. 

Деякі вчені гадають, що л•юди з Азії перейшли 
в Америку суходолом двадцять вісім тисяч років 
до нашої ери, і що вони були гарними мисливця

ми та винищили деякі тварини. 

Всі ці відомості будуть мати великий вплив на 
роботу соціологів, які пояснюють поведінку модер
ної людини в залежності від того, у що вона мала 
звичку вірити, будучи ще примітивною. Напри

клад, учені кажуть, що мільйони років людоподіб

на істота намагала'ся підібрати собі пару з гарним 
здоров'ям та привабливу на вид, з метою запев
нити продовження свого роду. 

Прихильники решг1и вірять, що людина була 
створена на подобу Божу, а не виплекаласи з про
стих життьових форм. Однак більшість учених не 

nогоджуються з теорією створення людини й пе

реконані, що і розвиток не був прямим, як сnо

чатку гадали. - Родинне дерево краще б нагаду

вало непідрізаний кущ з паростками, що ростуть 

в різних напрямках, як висловився один учений. 

Учені кажуть, що вони лише тепер почали уявля
ти важливість знахідок про двоноге створіння, як 

основу анатомічного розвитку, що врешті веде до 

повного розвитку відокремлення людини від мавпи. 

Така особлива здібність, як ходження на двох 
ногах, звільнила руки на виконання багатьох по

треб: носити, щось робити, виготовляти знаряддя 
та користуватись ними. З тих примітивних, кам'я

них чи кісткових зна·рядь праці виросла велетен

ська модерна технологія. 

Груnа вчених у 1979 році знайшла закам'янілі 

сліди двоногої істоти біля Ольдувей r ор дж у Тан
занії, які були зроблені парою істот у вулканіч

иому попелі більше як три і пів мільйонів років 

тому. 

Ці тварини, згідно з думкою вчених, ходили дво

ма ногами не менше як півтора мільйона років до 

того, поки з'явився мозок більший за мавп'ячий і 
перед поча"rком виробу знарядь. Цей погляд пору

шує теорію антропологів, що нібито прапредок лю
дини змушений був намагатися йти двома нога

ми, щоб звільнити руки для знарядь. 

Ці та інші знахідки змусили антропологів пого

дитися, що найперший прапредок людини з'явився 

32 

десять мільйонів років тому. А почав він ходити 
три з половиною мільйони років тому і, можливо, 

почав робити знаряддя два мільйони років тому. 
Перша "справжня" людина з'явилася півтора мі
льйону років тому, а модерна людина з'явилася 

десь тридцять вісім тисяч років до Христа. 

Учені сподіваються в наступному десятиріччі 

більше мати відомостей про історію людини, які 
будуть знайдені з допомогою нових приладів та 

нових засобів. Наприклад, Леонід r рінфільд при 
Темреп університеті порівнює біохемічні будови у 

мавп, людей і органічних скам'янілостей. 

Антропологи ка'Жуть, що, можливо, цілковитої 

картини історичного походження людини не бу
дуть мати. Але, як висловився Давид Пільбім, -
в наступних десяти роках ми знайдемо все, що 

відбулося в розвитІ'юві л•юдини. Ми покладемо м'яс

ну тканину на кістки і зробимо її живою. 

Переклав Юрій СТАРОСТІННО 
(U.S. News and World Report> 

БИТВА ЗА ЦАРСЬКІ СКАРБИ 

75 років тому, в Японському морі відбулась би
тва між російськсоЮ та японською фльотиліями. В 
тій битві японський адміра'л r. тоrо потопив 20 із 
38-ми російських військових кораб!Іів, у тім і крей
сер "Адмірал Нахімов", який тепер лежить 97 ме
трів під водою, на дні Японського моря. 

З часу тієї битви кружляли чутки, що на одному 

із кораблів царськОї флотилії були великі скар
би. Ті чутки залишили матроси, що врятувалися і 
після бою попали в полон до японців. Про те, чому 
крайсер завантажений скарба'Ми був в тій військо
вій флотилії, існує багато різних припущень, але 

справжньої причини, мабуть, так і не знайдено. 

Тепер японці пригадали, що крейсер "Адмірал 
Нахімов" пробував не брати участи в битві та! втек
ти з поля бою. Японці його наздогнали та й зато

пили. 

Японська приватна фірма розпочала рОзшукувати 

потоплений крейсер. Три місяці тому пошуки увін
чалися успіхом. Fірейсер дійсно заповнений золо
том і іншими дорогОцінними металами. Вже нара
ховано 550 скринь, виповнених валютою в золоті. 
Досі не перераховано великих злитків золота, пла

тини і інших металів. 

80-річний Р. Сасакава, який організував пошуки, 

оцінив вартість знайденого на 36 більйонів долярів. 
Уряд СРСР уже заявив свої претенсії на' знайде
ний скарб. Але японський уряд вважає скарб за 
військові трофеї японської фльоти. А керівник фір
ми, яка розшукувала ті скарби, каже - "скарби 
належать тим, хто їх знайшОв", і вже запропону
вав совєтам половину, якщо вони негайно звільнять 
південний Са'Халін і острови Гоккаідо, окуповані 
ними. Чим скінчиться битва за скарби? Поживем, 

побачимо. 

(Подано за журналом "Український демократ") 
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ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

ВАСИЛЬ ТЕРТИППІНК 

15. VII. 1962 - 2.5. VII. 1981 

У нез' ясованих обставинах загинув в автомо
більній катастрофі 19-літній юнак Василь Тер
тишник, який був єдиним сином Олекси й Марії 
Тертишників і єдиним братом сестер Ірини й 
Ольги (обидві старші за Василя, уже заміжні). 

Нещасливий і трагічний випадок стався опів
ночі з суботи на неділю ,_ з 25 на 26 липня ц.р. 
в околиці Констанц Бей, що на захід від м. Отта
ви й поблизу ріки Оттави. Василь їхав сам ав
том, яке з невідомих причин на великій швидко
сті зійшло з дороги і з розгону вдарилося в при

дорожне дерево. За твер~женням свідків, у ви
сновках поліції, яка прибула на місце випадку 
негайно, смерть водія авта Василя наступила по 
1 О хвилинах катастрофи. 
Мавши освіту за 12 кляс середньої школи 

( Брукфілд). Василь цієї осени приготувався всту
пити до оттавського технологічного коледжу (Ал
rонкін) і продовжувати навчання, щоб здобути 
фах. 

Протягом літніх вакацій праці Василь не зна
йшов, не пощастило знайти, тому Часу на до
звілля мав більше, ніж звичайно. У суботу 25-го 
липня Василь допізна проводив дозвілля з прия
телями на побережжі р. Оттави в котеджі одного 
зі своїх товаришів, автом якого сам виявив ба
жання з 'їздити по пальне для моторавого човна 
на неділю; поїхав, але не судилося повернутися. 

Так нещасливо в добрій і шанованій Тертиш
никовій родині кінчився перший день вікенду. Ро
дина бу ла в своєму котеджі й мала намір прове
сти там два дні, відпочиваючи. 

Вістка про загибель Василя досяг ла родину, 
облетіла Оттаву й околиці в неділю 26 липня, 
стрнвожила всю рідню, приятелів і знайомих, які 

з безмежним сумом і жалем відгукувалися й діли
ли з батьками й усією родиною покійного велике 
горе. 

Батьки покійного Василя прибули до Канади 
1950 року, перші три роки прожили в Норанді. 
потім переїхали до Оттави, де й тепер живуть, 
маючи чималу й дружню рідню. Батько покійно
го ,_ Олекса Артемович Тертишник ,_ родом з 
Полтавщини, а мати ,_ Марія Йосипівна (з до
му Дяківнич) --- походить з району Турки, що 
в Карпатах. 

Дружна рідня Олекси Артемовича, батька по
кійного Василя, досить широн.о відома в Оттаві. 
Не випадково такою великою громадою прибу
вали оттавці, щоб разом із родиною Олекси Ар
темовича й Марії Йосипівни попрощатися навіки 
з ~·хні:v~ улюбленим сино:v~ і братом Василем, про
воджати його в останню путь ,_ на панахиду, за-

упокійну відправу в церкві, на цвинтар, як зі
йтися на поминальну тризну. 

Похорон відбувся 29 липня. Тіло покійного 
Василя поховано в українській дільниці оттавська
го цвинтаря Interment Holy Trinity. 

Відправляв панахиду в каплиці похоронного 
бюра, правив заупокійну службу в українському 
православному соборі Успіння Пресвятої Богоро
диці й виконав обряд поховання тоді ще настоя
тель цієї церкви о. Павло Шадурський, якому 
батьки й рідня покійного висловили велику подя
ку, зокрема, за таке добре й мудре слово під час 
похорону. 

І треба було бачити, як при кожній нагоді учас
ники похоронних обрядів підходили до батька й 
матері покійного Василька з найсердечнішим спів
чуттям. Bci:v~ бо відо:v~о, як обох батьків любить не 
тільки церковна православна, а й уся оттавська 
громада. А Олексу Артемовича зокрема й особ
ливо ще й за його, можна сміливо це й прямо 
сказати, самаритянське серце й наставлення до 

всіх, хто так часто звертається до нього в потребі 
,_ як до щирого товариша, чесного дорадника й 
експерта-автомеханіка. 

. Наше. і всієї редакції "Нових днів" найсердеч
НІше сшвчуття батькам та всім рідним небіжчи
ка Василя. Нехай легкою буде йому канадська 
земля. Вічна Йому Пам'ять. 

Дм. КИСЛИЦЯ 

СПИСОК }І{ЕРТВОДАВЦІВ НА РОЗБУДОВУ 
ВИДАВНИЦТВА "НОВІ ДНІ" 

п-і О. Булавицька. Міннеаполіс, США 
l\1. Мотта. Торонто, Канада 
П. Сарнавський. Монреаль. Канада 
І. М. Бринза, Австралія 
О. Фіріщак, Чікаrо, США 
п-і В, Курилів. Торонто, Канада 
В. Гончарук. Кіченер, Канада 
Л. Кіріченко, Га:v~ільтон, Канада 
Б. Томашевський. Оттава, Кана 
п-і Р. Темертей. Квебек, Канада 
С. Глушко. Торонто. Канада 
Г. Ганкевич. Монреаль. Канада 
Р. Василенко. Оттава. Канада 
В. Новак, Ватерлю. Канада 
С. Ступак, Дес Плейніс. США 
Д. Сопельнин:, Австралія 
Г. Романенко. Торонто, Канада 
ГvІ. Ходаченко, Торонто, Канада 
Г. Шмигуль. Сиракюз. США 
П. Глушениця, Торонто. Канада 
В. Сокіл, Міrл. Виледж. Канада 
Н. Солоний. Едмонтон, Канада 

Спасибі всім за. допомогу. 
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Редакція і адміністрація "Нових днів" 



ДАР З НАГОДИ 83-ЛІТТЯ 

4-го липня 1981 р. я закінчив 83-ій, особливо 
тяжRий для мене, piR і започатRував 84-ий рік 
мого життя. 

ДяRую за це Всевишньому, бо віра в Нього об
легшувала мені тягар життя, значну частину яRо

го я провів за межами Батьківщини-У Rраїни, і 
скріпила мою надію на краще майбутнє уRраїн
ського наро~у. 

З цієї нагоди, на знак глибокої вдячности Вам 
за вміле редаrування цього важливого для укра

їнської спільноти журналу. ласкаво прошу при

йняти на розбудову його мій скромний дар у 
сумі $25.00. 

З пошаною братньою любов'ю у Христі 

Михайло Муха, Торонто 

nІДЗЕМНЕ ГОРОДНИЦТВО 

(Канадсь:ка сцена}. - Старі вигуле:копи були зди
вовані, :коли вони вперше побачили чолові:ків у 

халата•х і шоломах, я:кі виходили на пОверхню зем

лі з Крейтонсь:коі Ні:кельовоі Копальні. Що в дій

сності звернуло їхню увагу, це були червоні помі

дори, салата і огір:ки, що іх несли ці одягнені в білі 

одяги чолові:ки. 

Садбері щойно прийшло до себе по вістці, що 

одну милю під земною поверхне•ю вирощують го

родництво та різну городину. 

Міжнародна Ні:кельна Компанія тепер займається 

городничим підприємством. По:ки що зужито но 
цю ціль тіль:ки один а:кер, але учені думають, що, 

вирощуючи городовину в середині :ка'Надсь:коі зи

ми, це може спричинитися до вели:кого підприєf.~

ства. Вирощування помідор~в, салати, огір:ків і гри

бів у Північному Онтеріо в зимових теплицях бу

ло б заборонено у зв' яз:ку з вели:кими :коштами 
огрівання й опалювання. У ні:кельових :копальнях 

не потрібно достачати жодного тепла. Природа до

глядає цього своїм геотермічним теплом. На :кож

них 30.5 метрів, я:к ми сходимо вниз, то температу

ра збільшується на Один степень Фаренгейта. Отже, 
на рівні глибини 1,707 метрів під землею в Сад

бері, температура панує о:коло 78 степенів Фарен

гайта. Світло для фотосинтезійного процесу песта
чають натрійні лямпи. 

Ажон Фішер 
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ННИЖНИ НА ПРОДАЖ 

Дмитро Кнспнци. ГР АМАТИКА УКР АІНСЬКОІ 
МОВИ, '1. 11. СНН'І'акса. Четверте виданнк. 

Ціна 3.50 дои. 

Петро ВоПІDІвк. КИІВ: 'ІІІтанка ~ 3-оі ІUІІІСИ. 

4-те виданн.и. Ціна 2.00 яоп. 

Петро Вопниик. ЛАНИ. Читанка ~ 4-оі КJІJІСИ. 
4-те виданн.и. Ціна 2.00 яол. 

О. Курило. УВАГИ ДО УКРАІНСЬКОІ ЛІТЕРАТУР-
НО! МОВИ. 5-те видання. Ціна 2.50 яоп. 

І. Бережний. УКР АІНСЬКА МОВА. По'Іаткова rра-
матика украінської мови. ч. 1. Ціиа 2.00 ~оп. 

А. Юрнник. КАМІКАДЗЕ ПАДJ..Є САМ: оповіяанНJІ 
й фейлетони. Ціна 5.00 доп. 

Д. Чу6. З НОВОtВІНЕЙСЬКИХ ВРАЖЕНЬ: на сnідах 
Мнкпухн Макпаи. Книж:ка багатоіnюстр(І"1:tна. 

Ціна 3.50 яол. 

В. Вннинченко. МІЖ ДВОХ СИЛ. Драма на 4 дії. 
Ціна 1.50 доп. 

Анатоль Юрнник. ЛІТЕР А ТУР НІ ЖАНРИ Ч. 11. 
380 стор., в твердій оправі. Ціна 12.00 дол. 

Анатоль Юриник. КРИТИЧНИМ ПЕРОМ. 
318 стор., в м'икій оправі. 

Іван Ове'ІКо. "НУМО ДО ПРАЦІ". 
84 стор., в м'икій оправі. 

Ціна 8.00 дол. 

Ціна 5.00 дол. 

ВСІ КНИЖКИ ЗАМОВЛЯТИ В АДМІНІСТР АЦІІ 

"НОВИХ ДНІВ" 

-· 
"НОВІ ДНІ" ЧЕКАЮТЬ ВАШИХ ПОР АД 

І ДОПИСІВ НА РІЗНІ ТЕМИ 

НАШОГО ЖИТТЯІ 
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