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Віра ВОРСКЛО 

.,_, 
3 нових поезІи 

• 
• • 

Я тебе зустріну не на розі, 
Де птаха~Іи пролітають авта, 
А у пісні, де цвітуть ~юрозн 
І краси такої ще не знав тн. 

Я Прийду ~ІЇСТКО~І весе.'ІЮІ :'>Ірії, 
Прийдеш тн, забувши ;tаль і втому. 
Я тебе стрічати скрізь у~tію: 
У про\Іінні і в акордах грому. 

На дорозі и зустріну вірша, 
Інші хай стрічаються у парку. 
Дійсність вбога, ~Ірій нісенних гірша, 
,1ійсність - - прО:\Іинуча в небі хмарка. 

~~ тебе зустріну в кожЮй ~нпі, 
В кожнім слові, і v дзвоні зву~~. 
11ероздільно ~•ій тн в щ.11м св1п, 
Хоч ідеш ти з іншою під руку. 

СНІГ 

Хтось шtста nорвав у високості, 
К1аптики-сніжинки навкруги. 
У душі ні заздрости ні з:юсти. 
Скрізь спокою срібні береги. 

У листі бу.1а .1юбов чу десна, 
І дзвінкі вишневі вечори. 
Тільки сnомин залишили весни 
Пелюстками падають згори. 

Са:\юта приходить у сутінках, 
Не питає хто тн, звідкіля. 
Та·не час, як на щоці сніжника. 
Народився вечір, :-.юв .\1а.1я. 

На ш.1яхv десь вогник не погас ще 
Пішоходу, збитому в путі. 
А душа закохана у краще, 
Хоч його ні~оли не знайти. 

···IJI-·--•ra.a>e-<••=----~···· 

Сучасна 
Тамара КОЛОМИЄЦЬ 

Н Е З В А Н И •й Г І С Т Ь 

Бу.1о це так. Уже ме:не і брата 
Поклала тн увечері в пості.1ь, 
А він зайшов, цей гість, до нас \' хан· 
І, не ждучи заnрошень, сів за стіл. 

Ди~•ком ІІ.игаркн затягнувся смачнп 
І натякнув, що тут він неспроста. 
Із жесто:~• щедрю1 і багатозначни~• 
Горілки пляшку з-під по.1н .1істав. 

Жа.1івсь тобі, що зовсі~• одинокий. 
Просив, щоб ти дружиною бу.1а. 
А та сі.м'я? Вже ві.1ьний кі.1ью.1 років. 
Лиш пару сотень дітя~І виси.1а. 

Та при його бюджеті ---- не дрібющя, 
Бо хоч по штату ма.1о зароб.1и, 
У ко.т1есі він не остання спиця 
І не сшшть без свіжого руб.rrя. 

Мов.1яв, іще якого щастя треба? 
Вже голова, :шбонь, v сивині ... 
І я·к дививсь здивовано на тебе, 
Коли ти твердо відюtз:1.1а: "Ні!" 

Із поr:ьядО.\І нкю1сь не;юбрюІ, косим, 

Переступив nоріг, і з nівпуті 

НОВІ ДНІ, БF.РF.ЗЕНЬ, 1957 

• 
поезІя в У країні 

Гукнув, що ти його іще попросиш, 
Не раз ще пожалкуєш у житті. 

Тн прихилилась до днерей плечима 
І чавила із ус:-.1іхом гірким: 
- - Коли ти рідним дітям став вітчююм, 
То для :-.юїх ти :\Іаєш стати ким? 

Та й більш нічого. Лиш зітхну.1а тяжко. 
З~1ахну.:1а ЩОСЬ На .'Іаві, де СИдів. 
І геть з порога викинула п.1яшку, 
Uloб в хаті не .1иши:юся й с.1ідів. 

ДЖЕРЕЛ О 

Чи приснилось, чи привиділось, 
Чи було, чи не було? .. 
Між трави під кленом ниби.1ось 
,lзюркот.1иве джерело. 

Та~І, ,1е Небо А НіМ ВідбН.1()СЯ 
І х~1аринки поплив.1и, 
Лвоє спраглих нахили.1ооІ 
І пили ... nили ... пили ... 

Од води, що пахне квітами, 
Захмелі.'Іа голова. 
І вітрець зітхнув між віта~ш, 
Ско.1ихну.1'ась трава. 



Чи присншюсь, чи привиділось, 
Чи було, чи не було? .. 
Не змі.1іло, не пог.rшби.rюсь 
Дзюркот.1иве джерело. 

Ті .. 1ьки с.1ьози-росн згуб.1ено 
llo стежині, по с.1ідах. 
Недопито, недо.1юб.1енn, 
Ска.'Іа~Іучена вода. 

* ** 
Не .l<t:\ІЗ.la нвіп· із ІШtшшнш, 
Бо колючий, · 
Xo1t такий пахvчий. 
Обминала одноа·о х.1оrРІШі\', 
Бо зрадливий, · 
Хоч таюій вродлшшй. 

Ті:Іьюt правду кажуть у народі: 
Серце занжди з розумом не в з1·nді. 
Захме.1і:ю на зеленім :1узі, 
Прсх,ае.1шюсь та й заб~лnсь в тузі ... 

І не нітер гра на оболоні, 
Не журавка пдаче 11-~ад озерuем ... 
Рву шипшину не бо:1ять до:юні: 
l\0:1ЮЧКИ ншіваЮТЬСЯ у серце. 

Твій МіІtкевнч в :\Іене, 
Мій Шевченко · -- в тебе, 
А що ходим в парі, 
Мабуть, так і треба. 

Тн завжди зі мною, 
Я занжди з тобою. 
Радості й печа.r1і 
Лі:ншо надвоє. 

І гоuорим: "Дружим" 

Хлопцю1 і :tівчата''· 
Бо і як ще :можна 
Все оне назвати? 

Олександер СМОТРИЧ 

Ну, а може? .. Може.?;,· .. :.: 
Це мене тривожить ... 
Хто нам розібратись 
В цьо~tу допоможе? 

Ти Шевченка вірші 
Твердиш д1Ні і ночі. 
Може, там ти знайдеш 
Те, що знати хочеш? 

Бо :\Іені Міцкєвич 
Лиш завдав питання: 
-- Ой чи це н вас дружба, 
А чи то кохання? 

НА ЛИМАНІ 

На .ІJимані 
У ТУ:\ІаНЇ 
Па руси. 
Моп по з.1ині, 
Трави сині 
Од роси. 

Мій коханий 
За лиманом, 
На бідv. 
Знов Я броду
Переходу 
Не знайДу. 

- ЇдЬМО, Х.10JJІtе
РибОЛОВЧе, 
На той бік! .. 
В хлопця в зорі 
Сміх прозорий 
Раптом зник. 

- Це до того, 
До другого? 
й не проси ... 

Тануть, тануть 
У тумані 

Па руси. 

('•дніпро'', ч. 12, 1956, Київ.) 

ЧОТИРИ КОРОТКІ ОПОВІДАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ 

1. АВТОБІОГРАФІЧНЕ 

Стан я письменником давно і став ю-tм, мушr 
сказати, навіть проти свого бажа:ння. Ще в шкощ. 
Учителька української дітератури та мови Любов 
Іллінішна r·ороденька раптом nідкрила н ~1ені .. 1і
тературний талант. Це було тим більше дивно, бо 
з гра.матики крі.м ''погано" й "дуже погано" я в 
·неї ніколи нічого не отримува·в. Інша справа .'Іі
тература! J:Іюбов 1.1лінішна була, здається, стараю 
панною і життя не пошкодува.ІJа б за літературу ... 
Саме тому я вирішив написати щось під Павла Гри
горовича Тичину, якого страшенно любила Любов 
Іллінішна, і написав... У моїй пам'яті залишився 
тільки початок моєї, вибачте, поеми: 

2 

Нас мільйони -
він один! 

Скільки днин! Скільки днин." 

Любов Іллінішна була в захопленні. А нього ;\ІСНі 
тільки й було требаЇ За це вона мені єдиний раз 
поставила трійку з мови. Я був урятований і якось 
переліз у наступну клясу. Але Любов Іллініш на на 
цьому не заспокоїла:еь. Вона хотіла, щоб я про
довжував. А мені продовжувати страшенно не хо
тілося. Тоді Любов І.1.1інішна, не дочекавшись від 
мене пообіцяних нових віршів, пішла на хитрощі. 
Вона сказала: 

"Ось маєш три карбованці. Я гадаю, що цього 
вистачить, щоб ти купив гарний альбом. Ми в аль-

НОВІ ДНІ, БЕРЕЗЕНЬ, 1957 



бо~t перепишемо твою поему і потім бу демо ту ди 
вписувати все, що ти напишеш ... Альбом буде пе
реховуватись у шкідьному архіві, і хто зна. . . Мо
же колись ... " 

Три карбованці я взяв і до вечора витратив їх 
на маківники і co.rroнi огірки, що продавалися на 
базарі просто з бочки. В результаті я почав уника
rи зустрічі з Любов'ю І.1лінішною і пр•mинив від
відуваІН.ня лекuій і з мови, і з .1ітератури. Не відо
.\10 чим би все ue скінчи.1ося, якби .'Іюбов J.:tінішна, 
царство їй небесне, не захворі.1а наг.1о на сухоти і 
не ПО.\tер.1а. . . На її ~tісце прийшла інша учитель
ка - - Тетяна Михайлівна Бойко. Це вже була не 
Любов Ідлі~нішна. . . Жодної делікатности. Я одра
зу зрозумів, що ttю не підкупиш навіть коли б ме
ні пощасти.по написати другу "Партію веде", чи 
"Із-за гір та з-за нисоких". . . Крім різного роду 
суфіксів і префіксів, що колективно мені нагаду
вали ве .. 1икий флюс на щоці - вона нічого, здаеть
ся, не визнавала. В01на викладала тілМ<.и .\ІОву ... 
Лекttію почина.'Іа, як прави.тю с.rювами: 

"О.'Іесь! До дошки!" 

lle .\tені кождога разу нагадува.rю крилатий ви
rаз наших обивателів: 

";1айош - ПОД СТЕНІКУ !" 
Я nиходив до дошки. ТетяІна Михайлівна розкри

ва.lа томик творів Коцюбинсь·кого і починала: 
"Пиши: То були часи, пане добродзею! Казав 

він уголос до себе і гладив білого вуса... nиши 
да.1і --- Ідуть дощі. Холодні осінні тумани клубо
іtать угорі і спускають на землю .\JOKpi коси ... " 

Вона диктує -- я пишу.. . У клясі - смішок. 
Я знаю сам, що всі мої суфікси і орефікси непра
ви.lьні і в душі проклинаю їх. 

Але якийсь резу.1ьтат був: замість двадцяти
тридцяти поми:юк в диктанті, я почав робити при
близно на по.1овину менше. А вті~t, як почали ми 
вивчати синтаксу, то знову кі.'ІЬІкість помилок під
скочн:tа, як температура, до тридцяти се.\tИ з деся

ти. 3 тоr·о часу я терпіпІ не .\Южу доRгих речень: 
сурядних, підрядних і - о, Господи! --- складно
сурядних і складнопідрядних. . . Я ніколи не чув, 
щоб у нас на Основі nід Харковом, іJИ згодом на 
Деміевці під Ки€вом хтось говорив такими, як по
nівська ряса довгими реченнями. У нас говорили 
багато, а.1е завжди коротко, барвисто і ясно. Пе
реважно обходились одним, у файньому разі 
трьо.\tа барвистими і .\tіцнюш с.'Іовами, які не вима
гали жод!н.их КО.\І, чи граматичної аналізи. 

Я нарешті вирішив провести якусь реформу і 
ко.1и Тетяна Михайлівна диктvва.1а щось з Коцю-
бинського, на зразок: · 

"Якась розхристана, в одній copoчtti жінка про
сувалась крізь натовп б.1ижче до хати і притиска
.1а до грудей кривавий семисвічник з старого сріб
:tа, єдину, може, цінну родинну річ." 

Я ue все переробляв приблизно так: 
Якась розхристана - Кірапка. В одній сорочці -

три крапки, бо побачити якусь розхристану в одній 
сорочці, річ, що не кожного дня трапляється навіть 
у нас ;на Саперній С.1ободці. }{{інка - знак оклику, 
бо tte жінка. Просовува.1ась крізь натовп - крапка, 
бо просовуватись крізь натовn річ звичайна., напри
клад в черзі за хлібом, чи за якимось сищем. 
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Ближче до хати ~ крапка. І -·- три крапки, бо далі 
ціка-во, а раз цікаво то ·нехай кортить! Притискала 
до грудей кривавий семисвічник - крапка. З ста
рого срібла - крапка. Єдину - знак оклику, бо 
ЕдИІНУ. Може - знак запитання, бо напевно не ві
;юмо. Цінну родинну річ - крапка. 
Це мене не врятува.1о тоді, але часом рятує те

пер. Мої доводи не переконали Тетяну Михайлів
ну, а.~Іе її чоловік, що був також учителем і викла
дан нам українську літературу на все це подивив
ся з людянішої точки зору. Він сказав: 

l·звичайно.. . Короткість і ясність - головні 
пазитинні якості прози, одначе умудритися наста
вити стільки крапок замість однієї коми ... " 

Симпатични-й чо.тювік був. І я досі не можу зро
зуміти, чому його жі:нці, а не йому надали звання 
наро,1нього учите:1я республіки... І я й досі не 
.\ЮЖу зрозу.\tіти, що його змусило з нею оженити
тися! ТетяІНа Михай.1івна буда до непристойности 
кирпата, щоки н неї були подзьобані мабуть ще в 
дитинстві ніспою - - і треба бу.1о тільки побачити, 
як вона ще більше задерла свій ніс, коли в газетах 
був надрукований урядовий указ про надання їй 
почесного звання. З того часу наша Тетяна зовсім 
сказилася, так що і я нарешті почав розрізняти 
ск.1адносурядне від скдаднопідрядного речення ... 
З її чо:ювіком я зійшовся на :tітературному по

:Іі. Він разо~t з своею жінкою написав книжечку 
про Лесю Українку - щось у поміч учителям се
редньої шко.1и. Я звичайно одразу пронюхав про 
такий важ.1ивий факт, і, грішним ділом, стягнув в 
самого співавтора цю невеличку брошуру і за
.\tість готуватися до іспитів прийнявся за Лесю Ук
раїнку ... Зміст брошури головни.\t чином складав
ся з методич·них вказівок учитедим - як підходи
ти і, як не підходити до окре.\ІИХ дітературних 
явищ у творчості Лесі Українки. Я, зрозуміла річ, 
зосередив усю увагу на тому, як саме не треба під
ходити. Бо са~1е так .\tені 110.\tусь здавалося пра
ви:Іьно. Озброt·ний до зубів цією брошурою, я на 
:tекції Української :tітератури -- .\ІОва йшда, зда
ється, про Шевченка - сказав щось таке розум
не, що наш Бойко здивовано пог.'Іянув на мене і 
сказав: 

"Тн сам до цього додумався?" 
··звичайно! Але ж це та,к очевидно... Всякий 

творчий процес не е насаJІrmеред відзеркален-
ням ... '' 

Він слухав, а я говсрив. Мені наніть самому по
доба.lося. Нарешті я зам-овк, як за.\ювкае пластин
ка, коли го.1ка добігає кінця. 

"Гм ... A:te ж це зовсім неправильний погляд ... " 
"Це ще питання! Існують же й такі погляди.'' 
"Так, але. . . З точки зору ... А вті.\1 я вже дав-

но зауважив, що ти юtіт .. ,ивий! А може тобі відо
.'\ю, хто в мене позичив коректорський примірник 

однієї книги? Га? •• " 
І от и согрішив. Не признався. Але, щоб я-кось 

загладити свою провину, я вирішив щось написати 
і подарував учителеві .'Іітератури свій перший твір 
.У прозі. І Іригадую, я на,віть дкпдоматично захво
рів. За.1ишився вдома. І наnисав. Пригадую заго
:юнок: "Мефістофе.1ь, або страждаtщя на полама
ній гітарі". Нісенітниця страшенна, а.1е та-
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ка, що мені дуже подобалася. В останній момент 
мені шкода було присвятити свій твір Бойкові, і 
тим самим шкода, що пекучої необхідності не бу
ло: незважаючи на протести своєї жінки, він ме
ні ставив "добре" і ·навіть "дуже добре" ... Не за 
.1ітературу, з головним чино~І за кмітливість ... 
Я йому постарався гарно оповісти, що я шість років 
прожив на самій Основі під Харковом, що мав на
году познайомитися з .1юдьми, які безпосередньо 
зна.~ш нащадків першого українського прозаїка 
Грин.ька Квітки-Ос·нов'янеНІка. lllo я свої шкільні 
митарства розпочав у будинку, де народився Квіт
ка.. . Описан йому квітчин парк. . . Лапань. . Ста
ровинні статуї, що їх одного разу розкопали на 
березі Лопані, і, які очевидно належали самому 
Квітці. . . І ще багато інших, як ~•ені здавалося, 
цікавих учителені української .1ітератури речей. 
З учителнми інших дисциплін я ніко.11и не міг на

в'язати жодного більш-менш тривкого конта·кту. 
Математик, наnриклад, був людиною черствою і су
ворою, і в усіх відношеннях неприступною. За ли
сину йому було надано звання -~ Сонечко, хоч ні
чого в ньому не було справді сонячного. Одного 
ра.нку він довідався, що найкраща учениця Оля 
Марченко :-.шнулої ночі померла. Це його вразило. 
Він важко зітхнув і з серцем оказав: 

·•так завжди.. . Здібне і добре не тримається 
на цій землі, а всяке таке ... " 

Тут він чо~tусь поглянув на мене і махнуu ру-
кою. Я вже, здається, зазначив, що н нас висдов
лювалися ксротко і ясно і, як правило, не без допо

:-.юги рук, а часом і ніг. 

"Олесь! До дошки! От :\ІИ зараз побачимо, як ти 
знаєш теоремку! А втім це вже здається аксіома, 
що ти нічого не зна€ш!'' 

Так, це була аксіома. Математик любиn проро-
чити: 

··ні, путнього з тебе ніколи нічого і ні за якої 
погоди не бу де! Не знаю -- може лікар. . . Але ні! 
Не буде з тебе навіть і .1ікаря! Тихон Павлович ка
же, що ти буцімто з літератури якісь там подаєш 
надії. . . Але ж література це тільки марево - фа
та морга.на і нічого бі.1ьше! Це поnросту, вислов
.1юючись з математичною точністю, -- фіга!" 
Мав рацію! 

Учитель географії не любив мене, бо з усіх рі
чок світу я знав тільки - Лопань, Уди, Ха·рків, на 
я.ких я весною після поводі в калюжах ловив рука
ми піскарів. . . Цих харківських рік наш географ, 
бу дучи корінним вусатим киянином, очевидно сам 
не знав і папросту добивав мене двійками за різно
го роду тигрів та єфратів та за нкісь там ніягарсь
кі водоспади, які мене абсолютно не цікавили. А 
нашу учительку природознавства я сам ·не злюбив 
до нестями після того, як вона на очах цілої кля
си позпотрошила живого павука і шукала в його 
череві якісь кишечки й серце. Паук цілий час 
дригав ногами і мене нарешті знуди.rю ... 

.. От вас би так, Євгеніє Іванівно! Також задри
гали б!" закричав я і кинувся з кляси. За це мені 
влетіло! Директор сказав забрати книжки - зо
шитів я ніколи не шв - і без батька в школу не 
приходити. Я й не приходив. Батька також не при
nодив. Була весна. . На Дніпрі nовідь. . . Лід 
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іде. Утопленицю nрибило до берега, як у Коцю
бинського - в самій тільки сорочці. На базарі мі
ліція злодія вnіймала. . . Я1с0гось великого началь
ника хоронять з :-.1узикою! Старенька бабуся свої 
штучні зуби в снігу згубила. . . Хотіла крикнути 
на мене, а зуби й полетіли в сніг. . . Шукаємо ра
зом! Мені й так посnішати ні ку ди! Я знайшов зуби! 
Бабуся nодякувала і сказала, що я не розбійнИ'К, 
як інші. Приємно! 

Тепер ~южна nіти й на кладовище. Та~• жебра
ки. . . Якась старенька стоїть схилена нал жебра
ком і бідкається: 

.. Ах, ти ж, Царице Небесна, біднесенький ... Так 
таки нічого й не бачиш? .. '' 

"Не бачу ... " 
"Ой, ой! Ах, ти ж нещасненЬІкий. . . Ну, nризна

вайс я ... согрішив? Га? ... " 
"Де вже :\tені nосліnлено:\tу від народження бу

.1о согрішати ... Подайте вже, що милість ваша ... " 
''Дам, да~І! .. Ну, то значить твоя мати соrріши

ла. Ой, Госnоди! Согрішила? ... '' 
"Де вже їй бу.1о грішити! За п'янинею :\Іужем і 

nропала ... Бив її, так бив, що Царице наша Небес
на, nодайте вже, що :-.Іилість ваша ... " 

"Дам, дам! Ну, то значить її мати согрішила. От 
Госnодь і ниелосдав її дочні таtюго ~•ужа.. . Без 
no.1i Госnода і волосинка не сnаде з голови! Ах, 
ти ж нещасненький. . . За чужий, ~южна сказати, 
гріх. . . Візьми ... Ось.. І nом'яни в :\Юлитвах мо
го старого, нарство йому небесне.. . І ~юго nервен
ня -- - Пан.1ушечку!" 

Плаче старенька. А жебрак узяв монетку і nере
хрестився нею. Старенька пішла, а жебрак зирк на 
мене і каже: 

''Ач! За коnійку і за старого і за Павлушечку! 
Таких треба nосилати по :-.tатушці н. . . ttерабкоп! 
Ну, чого роз'янин рота! Стуnай!" 

І я далі ступав, і так nроти свого бажання став 
я nисьменнико:-.t, або інакше сказавши - - нічи;о.І. 
Фігою, як любив фігурально вислон:tюватнсь наш 
:-.tатематик. 

2. БІОЛОГІЯ 

"Льолько ... " 
"Ну?" 

·'Я вже здається сnлю ... " 
"А біологія?" 
''Я знаю -- біо.11огія ... " 
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·'Не заважай! Ми кс а - слизь . . . микетос -
гриб з ті.1ом багатоядерної nротоnлазми ... nрото
nлазми, здібної пересуватися ... '' 

"0, я вже зовсім нездібна nересуватися, Льоль
ко. . . Я краще nересупуся сnати. З усіх боків 11е 
буде краще." 

"Зустрічаються. . . Зустрічаються ... " 
. "Уявляєш собі - зустрітися б десь у парку над 

рІчкою! І щоб він був до безтями закоханий ... 
Сnравді! Ні, ти тільки nодумай, який сьогодні ве
чір ... Місяць ... У вікні - місяць!" 

••зустрічаються на загниваючих рослинних за
.1ишках ... " 

··що за приємність? Занадто nрозаїчно. Сама 
nодумай - зустрітися десь на заt'Иинаючих залиш-
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ках. . . А втім, яка різниця де? Гшювне, щоб він 
був до нестями закохЗJНий! Ах, який сьогодні пов
ний ~•ісяць!" 
"Отже - зустрічаються на загниваючих залиш-

ках і деякі з них - паразити ... " 
''Не лайся, Льолько! Будь ласка ... " 
''Отже - деякі з них паразити ... " 
"0, як все таки приємно знати, що не всі! Яке 

це цінне відкриття, Льолько! Паразити - це ті, 
що на жінку не можуть інакше дивитися, як та
ки~[, знаєш, баранячим, слизливи~• поглядом ... " 

''Іlосдухай! Ти нізь~tешся нарешті за біологію? 
Іспит завтра!" 

''Барани, JІьолько, також біологія ... " 
"Ти за~ювкнеш?! Ще раз - викса це слизь ... " 
"Фе! Стшь ... І він поглянув на неї своїм с.rшз-

.1ишш пог.1ядо~1. . . Ні, так не добре - поглянув 
поглядом ... І{раше -- і він слизливо на неї погля
нув ... Фе!" 

''Микетос --- гриб ... Нижчий організм ... " 
"0, ко.1и ти вже добе.решся до вищих?.. Літа 

йдуть! Біологічний процес не припиняється на 
~rип,. Це, якщо науково взяти. . . А знаєш .. '' 

"Я знаю, що завтра на іспиті ти нічого не знати
~[еш!" 

''Нічого? Я не гриб, Льолько! Я вищий орга
нізм! О, як приємно бути свідомою, що ти нале
жиш не до якихось там грибів, а до найвищих ор
ганізмів ... Це щось!" 

''Ах, облиш! Нижчий організ~• з тілом багато
ядерної протоплазми ... " 

''0, як це подібно до нашого біо.1ога! Профе
сор! Окуляри і .1исина, як гриб! Мухомор! Миксцо
:'110-ме-мецети! Фе, так ніби сама протоплазма взя
ла й за,говорила з дуру! А, знаєш, він ще нічого ... 
Є категорія .1юдей, що взагалі мають вигляд на
піврідкої безко:іьорової і водночас в'язкої маси, 
що складається головним чином з білків!" 

''Якщо ти зараз не замовкнеш - я вийду. Ти 
чуєш?" 

"Вийдеш? Добре зробиш, Льолько! Слово чес
ти! Ніч така, Господи ... Ну, я мовчу, мовчу, мов
чу!'' 

"Миксоб'актерії... С.1изиста )[аса палочок: .. . !' 

"Лише подумати, над чи~[ :\ІИ :\tусимо думати, 
Льолько! У таку ніч. Мовчу, :\Ювчу... Мовчу, як 
гриб! Як найпристойніша слизиста :\ІЗСа протоплаз

І" ~ІИ. 

"Отже зустрічаються ... " 
"А де --- це секрет!" 
"Зустрічаються в гною ... " 
"0, я не припускаю! Що за приє~шість? Я 

сплю ... ,, 

''Ти можеш не вголос? Принай:"Іtні, ти ~южеш 
хоч спати не вголос? 

''Я спробую. . . Я охоче спробую ... ·· 
Мовчанка. Згодом: 

"Пос.1ухай, Льолько. . . Ти :\ЮЖеш не шелестіти 
своєю дурною біологією?" 

"Ти ще не спиш?!" 

"0, мені тільки почало щось хороше снитися ... 
Так ти з своєю біо.1огією!'' 

"Мутуус - взаємний ... " 
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''Власне! Тільки почало мені снитися щось таке 
взаємне.. . Як поцілунок! СJюво чести!'' 
"Мутуус один із видів співжиття організ-

мів ... " 
"Сказав професор і почервонів чомусь! Ти зав

нажи.1а ?" 
"Отже СИІ\Ібіоза - співжиття організмів, ~о

•1И ••• Коли обидва, зв'язані один з однюt органІз
ми, одержують з свого співжиття взаємні виго-
ди ... " 

"Гм. . . Ні, це вже зовсім гидко! Взаємні вигО
ди! Це вже, Льо.1ько, такий вульгарний матеріа
лізм, що й са~• Карл Маркс скривився б!" 

·'Наприклад - актинія і рак самітник ... " 
"Який же він самітник у такому разі?" 
"Ну, що ти тільки мелеш?" 
"А ти чого смієшся? Ні, справді! . Співживе з 

Актинією, має з нею взаємні вигоди і самітник! 
Щось таке! А :\ЮЖе розлюбив? Як ти гадаєш?! Роз
любив свою Актинію і прикидається самітником, 
га?! І :\tабуть прикидається перед якоюсь іншою 
актинією. . . Знаєш, трапляються такі раки-саміт
ники!" 

''Гаразд, гаразд. . . Спи краще! Актинія твердо
r·о кістяка не має •. .'' 
Також самітниця? .. " 
''Актинія :\ІЗ€ форму мішка з одюнr лише отво

ром на верхньому кінці тіла, оточеного щупальця
)ІИ у виді променів ... " 

"Лукава, бестія. . . Святою прикидається! З од
ню• .1ише отворо:\t, а яке собі прекрасне ім'я при
дума:rа --- Актинія! Наприкла~, мис святої Акти-
нії ... Звучить, правда?! А навколо :'ІІИса самі ра-
кн ... Такюш собі са~tітникамн крутяться ... Паль-
:'1111 ростуть. . . Чорні негри біли~ш зубами жовті 
банани їдять ... Навколо коральові поліпи гріють
ся на сонці. . . Це я розумію! А пс,руч з тобою -
капітан. . . Який небудь такий :\Юлодий :\Юрський 
вонк у бі.1осніжному френчі ... 

''Гав ду ю ду?" А ти йому ферри уел, тенк'ю! Ба
терфляй, батерфляй! Ах!" 

· 'Дофантазуєшся! Дружнє співжиття - вид сим
біозу ... Симфілія також один з видів симбіозv ... 
Сюtфілія - взаємна .1юбов ... '' · 

"Ах, не так рідко трапляється. . . Взаємна .1ю
бон! Уяви собі ---- ві1н і вона до нестями закохані ... " 
"Дружнє співжиття -- - вид сюrбіозу, при якому 

переваги співжиття дістаються тільки одній сторо
ні. Гм!" 

''Власне! І не називається -- дружнє співжиття! 
Ха-ха! Це все одно, що вийти здуру заміж за ... 
професора! Як Сонька дурепа! Наука! Прогрес!" 

''Ах, облиш! Сильфіди - - сіl\tейство мертвої
дів ... '' 

"В.1а.сне! . Сонька вийшла за:"Іrіж за професора! 
Сенсацtя! Ht, ти пригадуєш, яка це була сенсація? 
~ в~явилос!І --.у пр_офесора хронічний геморой і 
ІНШІ погреоальНІ речІ! Фе!" 

"Не !'Іерешкоджай, будь ласка! Сімейство з ря
ду жуюв. . . Отже, ще раз усе з початку - мик
са. . . микетос. . . актинія. . . симфілія, сильфіди __ " 
"А :\rісяць світить ... Дивися, Льолько, яка в ньо

го хитра пика! Це ж він усе бачить! Усю біоло
гію! І зустрі.1ися вони, як умовидися, у парку над 
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самою річкою. Обое до нестями закохані ... " 
"Ну, ти дофантазуешся, здаеться! 
"0, це тільки так тобі здаеться!" 
"Берися краще за біологію ... " 
"Навіщо? Ні, ти са,ма суди - навіщо мені бра

тися за біологію, коли я іспит і так складу, коли 
він v мене вже третий рік до нестями закоханий?" 

"Хто?" 
"Звичайно . наш біолог!" 
"Ну?!" 
"Женитись хоче! Старий мот.rюх! Ти тільки по

ду~rай! Іхтіозавр!" 
1955 

З. МЕХАНІКА 

На площах п'ятого і шостого поверхів було до
сить гамірно. Ті, що були на п.1ощадні п'ятого по
верху, могли задерши догори голови, побачити де
кілька пар ніг. Ті, що були 'НЗ шющадці шостого 
поверху, у щілинку при саміі:\ підлозі площадки, 
добре зігнувшись, могли бачити декілька голів у 
шапках і капелюхах і наніть лисину мешканця з го
рища. 

Кербуд бігав сходами ~rіж п'ятим і шостим повер
хом, заклопотано хапався за голову і взагалі мав 
вигляд дvже збентеженої людини. Мешканці за,ки
дали його ~rепотрібними і злими запитаннями на 
зразок: 

"І на яку хоробу ви, Тарасе Ігнатовичу, урухо
:\ІИЛИ цей проклятий ліфт!" 

"Невже ви припvскаете, шо нее не не дійде до 
суду?!'' 
"Невже ви як кербуд не знаете, що за таt<і спра

ви по голівці не гладять?" 
На не Тарас Ігнатович тільки відмахувався ру

ками і, набираючи на rroiВlfi легені зіпсоване кота
ми і взагалі чорт зна чим повітря під'їзду, кри
чав: 

"Розходьтеся к чортовій матері! ~ .лощадки об
ва.'Іяться! Сидір! Сидоре, гони їх, бо я міліuію ви
кличу!" 
Сидір-двірник ті.11ьки безпорадно розводив ру

ками і казав: 
"Люди добрі... розходьтеся, а то чого доброго 

провалитесь у преісподню, тобто в самий підвал ... 
Площадки ж тут на ладан дишуть! А тих у ліфті 
~ІИ з Тарасом Ігнатовичем уже якось вирятуемо з 
неволі турецької. Моя Маруська вже побігла за 
механіком. Ну, за я·ку хвилину буде назад. Люди 
добрі, розходьтесь!" 
На це йому відповідали : 
"Ах, ти ж п'яна пика! Налигався одеколону 

море йому по коліна! Люди, можна сказа'Ти, на во
лосиюtі від смерти, а він все жарти жартуе!" 

"А ви, Марто Остапівно, менше ска,кали б тут, 
як та дика коза на Кавказі! Ви ж не на горах, а на 
площадці!" - казав двірник і зичливо усміхався. 
Від нього справді тхнуло одеколоном. 

Схода·ми збігала захекана Маруська. Вона пр~ 
пхалася крізь натовп на площадку шостого nовер
ху і швидко сказала: 

"Механік сказав, якщо йому дасте п'ятдесят 
карбованців, то nрийде. А ні, то висітимуть до 
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ранку, якщо линва витримае, бо він не мусить ро,.. 

бити в не урочний час ... " 
Ефект марусьчиних слів був такий, який не опи

сати жодним способом! Жінки, скільки їх тут бу
:ю, за.кричали в один голос, і, що пони кричали 
важко було зрозуміти. Навіть їхні чоловіки явно 
захвилювалися в ліфті, бо кабінка декілька разів 
хитнvлася, нанодячи на жінок такий жах, що нони 
ту ~ мить затихли і з затаеним подихом ніби чека
.1и на щось жахливіше від :\Іарусьчиних слін. Але 
кабінка не зірва.1ася, і тоді Марфа Остапінна, при
ступивши до Маруськи і вибаньч11вши на неї свое 
більмо і одне око, сказала, або, вірніше сказати, 
прошипіла: 

"Біжи... с \'ко... Біжи і скажи Й О:\ ІV ... " 
Вона ще -щось хоті.1а прошнпіти, · :\Юже 1 и хоті

:tося на.1якати Маруську свої:-.1 одноноrим чоло
віКО!\І, а:1е тут двірник явно не витримав і став 
\Ііж МарфоJ() Остапінною і своею дочкою. Якусь 
~1ить він динився просто в об.'lиччя Марфи Оста
півни, а потім сказав: 

"Так >ІК ни 3ВОлилн сказати? Вона дочка моеї 
жінки, і я вам, Марфо Остапівно, не дозволю ки
датися такими собачюш с:юващt! Стvліть rvбv, 
бо ... " · - · 

До двірника боко~t підскочила манікюрша з п'я
того поверху і смикнувши двірника своїми черво
ними пазурями за рукав закричала: 

"Ні, це ви краще стуліть св()І{) губу, бо це ще 
невідоr.rо на які не ви кошти п'ете таю-tй дорогий 
одеколон, з може навіть духи!" 
"Я? Ех, манікюрша, а не знаете!" 
''Знаю, знаю! Від вас учора нес.1о "Черноною 

Москвою'', а сьогодні несе' "У Лукомор'я 'дубом 
зельоним! !" 

''Ну, ви бачили таку дурспу? Я, дорога, ні
чого не п'ю крім тройного! ІЦо я нам депутат у 
Верховну Раду, чи що?!" 

''Ану, без дебатів!'' - - закричав кербуд і, по
глянувши на Маруську, додав: 

"Біжи зараз же до нього і скажи ... Якщо він та
ка сволота, то и зr'О'джусь заплатити ЙО:\ІУ п'яде
сят карбонанпів з нласної кишені ... " 

"Вибачте, Тарасе Ігнатовичу, але він та.ка сама 
сволота, як і кожний інший!" екззла Маруська і 
байдуже поглянула на кербуда. Кербуд махнув ру
кою і сказав: 

"Дорога, я ж не входжу у ваші особисті сто
сунки... Зничайис, для вас він не сволота. Я тіль
ки кажу, що я згоджуюся заплатити йому п'яде
сят карбованців з своеї власної кишені". 

"Не так скоро! Не так скоро! А це ж з якої ре
чі? Ти, може, маеш хоч одну кишеню, щоб була 
не дірява, га? Ти був, е і помреш остолопом! Ти, 
що міліоне-р?!" --- закричала жінка кербуда і 
так смІІ'кнуда його за рrкав, що він мало не поле
тів на сходи. 

"Він -- кербуд!" - сказала манікюрша. 
"А ви промовчуйте! Спеціялістка! Загадили всю 

квартиру і цілий під'їзд котам·и! Твій чоловік ви
сить у ліфті, от і плати!" - сказала жінка кербу
да і сердито знизала плечима. 

''Правильно!" --- сказав двірник. 
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Нарешті, двірникопа жінка, перегукуючи всіх, 
сказа.1а: 

"Нехай ск.1адуться ті, що висять у ліфті, і кінці 
v водv!" 
· Та~ і виріши.1н. Ті, що сиділи у .1іфті, охоче дали 
:-~годv і Маруська ту ж мить побігла за механіком, 
який. ~Ііж іншим, сидів v підвалі і, спокійно поку
рюючи, поглядав на відкручену ним же гайку. 
От nам і вся - ~rеханіка! 

4. ХВОРОБА 
"А зновv ви?!" сказав лікар і важко зідхнув. 

Літня nже ·жінка поглянvла на лікаря і сказала: 
"Та я ж ... Як бачите .. :" 
"Одначе я ва:\t, здається, вже сказав, що нічим 

не :\южу вЗ:\І допо)югтн ... Я, здається, ясно ска

зав!" 
"Е! Доктор, і не :\южете! І не кажіть! Ви все :\10-

жете." 
··no·o.тr,vJ!Iaйтe! Ви абсолютно здорова людина. 

ПринаЙ:\І.іі --- фізично. Ви ті . .,.ьки морочите мені й 
собі голову і відбираєте у ме.не дорогоцінний час! 
Як ви не ~южете цього зрозу:\tіти? Вн бачили, що 
n nочека.1ьні робиться? 

''Сама чекада дві rод.ню1 - знаю, знаю ... " 
"Гаразд! ІЦо у вас тюt знову? Будь .1аска не 

затримуйте мене!" 
''Хіба ж я затри~Іую? Я не затри:о.tую. Чого ж 

кричати? Ой, го.1убчику, не в порядку ваші нерви. 
Вибачте :\tені старій, а не в порядку!" 

''Ви :\ЮЇ нерви, будь .Тfаска, лишіть у споко·ї" 
"Та я іх лишv, а от воЮІ вас я·к? А такий ще мо-

:юденький!" · 
"Ви мені скажіть, на що ви прийшли цим разом 

скаржитись і до побачення! Зрозуміло?" 
''Ой, і сама ·вже не знаю ... Ви ж доктор, ва:\І 

nидніше! Коле мене щось тут під грудь:\tи ... " 
"Зновv те саме! У вас нічого там нема під грудь

ми. Я нам, здається, вже сказав! Ви абсолютно 
здорова .1юдина, і лишіть .\tене будь ласка в спо
кої!" 

"Hv де вже в .\\ОЇ .1іта бути здоровою! Це може 
Ba.\t тіm,Ю-1 TJK ЗдаЄТЬСЯ, а КО.'Іупніть і розва.ТfЮСЯ 
так, що й кісточок не позбираєте!" 

"Ну, знаєте, у мене нема часу ... Зрозу:\tійте на 
кінець, що у мене хворі чекають!'' 

"Чекають? А я не чекала? От нехай тепер і інші 
почекають! А ви не гарячіться - nочекають. Як 
уже прийшли, то й почекають. Куди Ї:\І посnіша
ти?" 

"Ну, знаєте! Гаразд, гаразд - я nрипишу ва.\І 

.\І ікстуру! Будете приймати тричі на день по сто

.1овій .1ожuі. Ось ... ось ... " 
''Ну, де вже :мені ваша мікстура допсІМоже! Хі

ба ж я прийшла до вас за якоюсь мікстурою?! Он 
Микитенчиху послали в Крим, а ви мені мікстури!'' 

''Фу ти, ну ти! Я не знаю, куди пос.rtали вашу 
Микитенчиху, але я.кщо послали, то очевидно була 
якась причина. Зрозумійте!" 

"Яка там причина! Там така, що її ще й довб
нею не доб'єш, і на літ десять молощша від мене, 
а брехуха, я ва:\І скажу! Я б таку в божевільню 
відnравила, а не u Крим! Повірте, до того забре
халася, що була nочала вже й сама на себе бре-
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хати -- каже я не з простих, ми, каже, колись 

були графья! А nика pena!Jfa! А мій покійний чо
ловік, царство йому небесне, був відповідальний 
робітник - сторожем у центральному універма
зі робив! Зачекай!те, зачекайtrе! Дайте хоч уже 
досказати! А то живіт болітиме, що почала й не 
досказа.па. А Микитенчиха все чіплялася до мого 
чо.rtовіка, каже, що ж ти тЗJм, Прокоповичу, стере
жеш у TO!\ty універ:\tазі - пацюків?! Не знаю, ка
же, навіщо воюt тебе там за сторожа тримають. 
Самі судіть! lllo значІПь навіщо? По штату на
лежалося, от і три:\tали, ні? От і вас тут тримають, 
правда? І таку ще пооL 1ають у Крю1, га?!" 

''Ну, ви все вже с·казали ?" 
"Та де вже все! Всього й не перекажеш! Он 

Лідк\' :\tину.1ої осени на Кавказ ні з того, ні з сьо
го Послали! Два :\Іісяrці кобила ви.1ежувалася на 
:\Юрі, та все ПО:\Іаранчі ї.1а ... Приїха.1а - пика ма
.1о не трісне, ні в одну сnідющю влізти не годна, 
так вони на ній і тріскають, так і тріскають! Он 
яких nосилають! Звісне діло . --- її чоловік в емка
веде за шофера робить... Ну, а :\І ій чоловік чесним 
трудом хліб за:роб.r~яв! А помер, так нікому тепер 
за мене й заступитися ... " 

''Неставало, щоб ви ще тут розп.1акаmtся. Зро
зу:\tійтс нарешті, що на мене чекають хворі! Я, на 
преве.1икнй :\Іій жаль, нічим не ~южу вам доnомог
тн. Абсолютно нічим ... '' 

''От vже і нічю1! Не бійтеся, для всіх маєте 
якусь хворобу, а, ЯК ДЛЯ Ме11·е ТО вже Й забракло! 
Мікстура! Хай їй чорт! А може б ви мені вже якось 
довідку написали ... Щоб, ~юже, й ~1ене кудись у 
І\ рим, чи на Кавказ послали. Га? .. А то й помру, 
не бачшшш нічого! Са!\ІD-собою, як стара, то вже 
it нема ходу ... " 

"Бачите ... Наса,шеред - ви не в союзі ... " 
"Не в союзі?! А де ж я -- в собаки під хвостом, 

чи що?!" 

"Ні, я маю на увазі nрофесійний союз. Путівку 
:\Южна дістати лише через професійний союз. За
чекайте! Це раз... Звича~йно, можна також по хво
робі. A.rte я вас позавчора оглядав, правда? Ви аб
солютно здорова :tюдина. l саІ\Іе ТО!\ІУ я нічим не 
:\tожу ваІ\І д!ОіПО.\tОГТи! Зрооумійте, і не затри
:\Іуйте!'' 

· ''Виходить... По вашому виходить помреш і 
так, стара, завезуть і так на кладовище і кришка, 
га? .. '' 

"Нічого подібного з цього не виходить! Я б хо
тін у вашому BIUI .\Іати таке здорове серце. Слов.о 
Ltecпt! Ви переживете багатьох, заnевняю вас. l 
допобачення!'' 

''Ну, ви мені зуби 'lfe загонорюйте! Ви - док
тор, .\южете ... От, щоб я не зійшла з цього місця, 

ФАРБИ 
І 

ТАПЕТИ - (WALLPAPER) 
Впсвик: ОЛ. ОХРИМ 
купите наА.ІІІпше в 

MEТROPOUT AN PAINT А: W ALLP APER СО. 
823 Dundaa St. W. - ЕМ. 4-6597 

Toronto, Ontario 
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що можете! Ну, хоч десь під Крим, чи просто в 
інше місце кудись ... Ну, що вам взяти й наnиса
ти?! Я на все згодна, що б там ви не наnисали! Яку 
вже хочете хворобу nридумайте! Папір все видер
же! Ну, краще не затримуйте самі себе! Он і хворі 
вже сердяться ... А ~•ені може й нема як з порожні
~ІИ руками від вас вийти... Ну, nишіть уже! Наnи
сали ж рецепт на мікстуру!" 

Лікар nідвівся і сказав: 
''Досить! Тепер я таки вас nопрошу ... " 

П. ОДАРЧЕНКО 

У СТО СОРОН ТРЕТІй ... 
"Свою Україну любіть!'' 

Т .. Шевченкко. 

В kторії всесвітньої .ІJітератури :ми не ~южемо 
знайти другого такого nисмІенника, що дорівню
вався б Шевченкові щодо свого значення в історії 
свого народу. Шевченко для України - н.е символ 
її націона.1ьного відродження, це центральна nос
тать Українс~кого Відродження! В історії розвит
ку суспільної і nолітичної думки українського на
роду, в історії українського визвольного руху, в 
історії боротьби українського народу за свою на
ІІ.іональну, політичну і соціяльну волю Шевченко 
займає цеtrrральне місце, його роля і значення ви
ключні. "Шевченко - творчий геній, до нашого ча
су Україна не дала нікого, рівного Шевченкові ... 
Ніхто з політичних діячІВ чи з поетів не може бути 
поставлений nоруч Шевченка", nисав В. Петров. 
Вnлив Шевченка на історію свого народу не змен
шується з часом, а навnаки збільшується, поширю
ється. Коли в 40-их роках минулого століття могут
ня nоезія Шевченка буда тільки для порівняно не
ве.'Іикої групи тогочасної української інтеліrенції 
"звуко~• воскресної труби архангела", то в наші 
часи, коли минуло більше як сто років з часу появи 
"Кобзаря", могутнє, nристрасме слово Шевченка 
звучить "воскресною трубою'' по всій Україні, зву
чить в серцях мільйонів nоневолених синів Украї
ни! "Ва)І(ІКО було б назвати серед nоетів і nисьмен
ників всього світу людину, яка зробила для усві
домлення його народом своеї націона."Jьної єдности 
більш, ніж це зробив Шевченко для українсько
го народу." (акад. О. Богомолець). "Іменами nое
тів і nисьменників найяскравіше визначаеться дух 
народу, його найкращі надії і nрагнення ... Біль
ше, може, ніж будь-який народ, мае право і nідста
ви народ український називатися народом гені
яльного поета - Шевченка, бож цей nоет був не 
тільки виявником nрагнень, надій і думок свого на
роду, але й живим сумволом і втіленням - сам, 
як особа, - його страждань і його боротьби''. (М. 
Рильський). "Для Укра їни вага Шевченкового ге
нія переходить ті межі, які nоставлено навіть вели
ким nисьменником v їхній батьківщині: він сам 
був для неї тим сонЦем, що "за собою день веде", 
- день новоrго народження на світ великим куль
турним народом; його nоезія стала найкращим ви
разом національної самосвідомости на Украіні, як 
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Жінка схоnилася за кля~ку і швидко nрошеnо
тіла: 

"Голубчику ... Послав би мене в санаторію ... То 
я б хоч від невістки відпочила! Хоч nеред смер
тю ... Я вам скажу -- така хвороба! Гіршої і не 
треба! От, щоб я з цього місця не зійшла! Голуб
чику ... Там же така хвороба, що гіршої і не nри
думати! ... Ніяк не nереживу!" 

"Настуnний'' -- за,кричав лікар. 
1956 

його ссобІІстv до.1ю \Южна вважати за СИ:\ІВО.1 до
.'1і українського народу". (С. Єфре:-.10в). 

Українська національна рево~1юнія 1917 року 
розвивалася під прапорами Шевченка. БезС:\Іертний 
Шевченків "Заnовіт" став воскресною піснею ук
раїнського ве.1икодного дня національного відро
дження! І{ оли на Всеукраїнсько~•У Військоrвому 
З'їзді у червні 1917 року був зачитаний Перший 
Універсал Української Uентра.1ьної Ради, то, як 
свідчить Винниченко, "грЇ:\1 радости, захвату і ен
тузіязму дійшов до екстазу, до чуття побожности, 
до бажання молитися своїй радості, своєму екста
зові. . . Весь театр з делегатами, з nублікою, з ко
ресnодентами газет став на коліна і нечvваню1, мо
гутнім, потрясаючи~• хоро:\І заспівав nе.ликий "За
повіт": 

"Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою, злою кров'ю 
Волю оrкропіте! 

Засмажені, загартовані в боях, n крові, в страждан
нях об.'Іиччя кривилися від солодкого болю надзви
чайних nереживань .. .'' 

"І в ті роки, -- свідчить А. Ніконський, -- в дні 
найбільшого вияву націоІНальної думки, над усіма 

Молодий Шевченко в Суботові. Ілюстрація 
Ю. Матушевського. 
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хорогв~ми, оркестрами, ку~еметами, гарматами, 

процес1ями, гетьманами, по.1ітиками, партіями, ва
тажка~rи і пардяментами. . . панував він один: 

УКРАїНСЬКИй ПОЕТ! 

Монархічна Росія, ідео.1оги центра:Ііз~•У, ~•іжна
родні по.1ітики і \Іісцеві педанти мусять схилити 
голову перед ню1, великюr і непоборнюt властите
."Іем іржавого пера: 

- Ти пере-міг, Поете! 

Українську пере:\южну ревоJІюцію зробив Шевчен
ко!" (А. Ніковський. Віта нова. Київ. 1919, стор. 8). 

Вплив Шевченка на історІю українського наро
ду не зменшуєтhся з чаСО:\І, а, навпаки, збі.1ьшуєть
ся, поширюється. Могутнє, вагиенне с.1ово Шев
че~к~ звучить. "воскресною трубою" по всій Ук
ра ІНІ, потужю звуюt Ltієї "воскресної труби" пе
реходять межі України: вони го·.тосною луною зву
чать по всіх країнах, що стогнуть у кайданах не

волі. 
''Борітеся -- псборете!" це гас.1о Шевченка в 

усій своїй силі звучить і тепер на весь світ, закли
каючн поневолені народи до боротьби за свободу 
і .неза:Іежність. Центральний образ Шевченкової 
творtюспt -- це оточений ореолом найвищої кра

си і святости образ страда.1ьниці-матері. В цьому 
образі UJевчснко сюtволізує і найдоро!Гонінніше, 
найрідше для .1юдини -- Рідний Край! Шевченко 
називає :\Іатір'ю свою вітчизну-Україну, "про неї 
він нестримно :\Іріє і пише в пОХ:\Іурому солдатсь
КО:\ІV засланні, про неї він говорить потрясаючі 
с.1о~а, стверджуючи, що йому байдужа навіть в:Іа
сна доля, але дорожча за все додя вітчизни: 

"Та не однаково мені, 
Як Україну злії люди 

Присплять, лукаві, і в огні 
її, окраденою, збудять ... 
Ох, не од:наково :мені!" 

"Не знаю, -- каже С. Єфремов, -- чи у всесвіт
ній літераrrурі пролунав ко.1ин.ебу дь ще с!дин та
кий крик серця з беЗ:\Іірної туги за Рідним Кра
Є:\І, чи знайдеться поет, що так дуже .пюбив би 
свій край, поби.нався за ним і так до нього рвався.'' 
Шевченко, - за· свою велику любоо до Рідного 
краю, як пише Леся Українка: 

Тяжкі дістав кайдаНJІ, 
А.1е до скону їй служив 
Без зради, без омЗІНи. 

У ее знесла й перемогла 
його любови сила, 
Того ж ВЕЛИКОГО ВОГНЮ 
І СМЕРТЬ НЕ ПОГАСИЛА! 

Цю ве.1ику .1юбоо запалив Шевченко в серцях 
(ВОЇх нащаІДків. його гарячий заклик "Свою Укра
їну любіть!'' знайшов живий і широкий відгук в 
наступних поко.1іннях украінського народу. Шев
ченко шукає причин тяжкого підневільного ста
новища України і знаходить їх в трьох трагічних 
д.-1я нашого народу подіях: в Переяс:Іавсько~•У до
говорі, в перемозі Петра І під Полтавою і в рефор
мах Катернии 11. З г.тибокою тугою Шевченко від
значає згубний для України брак єдности україн

ських сил в боротьбі проти ворога: 

НОВІ ДНІ, БЕРЕЗЕНЬ, 1957 

"Ой, пожали б, якби були одностайно сталИ 
Та з Хваставським полковником гетьмана єднали. 

З нечуваною силою гніву і обурення Шевченко 
гостро картає зрадників українського народу "Га
лаганів, Кисілів, Кочубеїв, Нога їв", дядьків отече
ства чужого'', "дітей юро,дивих", що .Цураються 
свого народу, ·'перевертнів", "що помагають Мо
скалеві господарювати та з матері полатану соtроч
ку знімати". В своїм "Посла,нії" Шевченко закли
кає українських nанів повернутися на лоно своеї 
нації і працювати для добра свого народу і боро
тися за йего визволення. 

··в своїй хаті -- своя правда, і сила, і воля!" -
це Шевченкове гасло стало гаслом визво~ьної бо
ротьби українськоро народу за свою незалежність 
і сободу. Взірцем і прикладом визвольної бороть
би і пере:\юги для Шевченка бу:•а Америка, що під 
прdВОДQМ аашінГТОНаІ здобула собі незалежність 
від Англії. Шевченко :\Іріє про українського героя 
і першого президента вільної незалежної України: 

... Коли 
Ми діждемося ВашінrтСІна 
3 НОВЮІ і праведНИМ ЗаКОНО:\!? 
А діжде:\юсь таюt колись! 

Це тверде й рішуче "А діждемось таки колись!" 
виявляє глибоку віру Шевченка в неминучість 

перемоги України в боротьбі за свою вільну суве
ренну Республіку з "новим і праведним законом". 

І ця свята Шевченківська любов до України, ця 
неnереможна віра в перемогу Правди і Волі нади
хає борців силою і завзяття~•, додає їм бойового 
духу, твердости і непохитности в досягненні Шев
ченкового ідеалу Вільної України. Безсмертний 
lllевченків "Кобзар" з його невмирущими загfu7Іь
нолюдськюш ідея~ш найвищої Любови і Правди, з 
його неперевершеною красою неетичною чарує 
нас своєю дивною мvзикою, хвилює нас своїми не

забутніми ка,ртина:\;И Рідної Української Землі, 
збагачує нашу душу найш.1яхетнlшими почуттями, 
будить нашу волю ;10 дії, до чину. Зневіреним -
повертає нір у, полох.lИВЮІ -- мужність і відвагу, 
рсзчаровани~• - бадьорість і любов до життя, за
непалим духом - силу, енергію і воІЛю до бороть
би і перемоги. Хай же наша :\Ю.lодь на чужині не 
забуває поради славного нашого письменника Ва
силя Стефаника: 

''Читайте Шенченка! Та:\І отварена ва':\1 ціла істо
рія і душа українськагс народу. Там є найкращі 
скарби українського народу, і доки наш народ за 
своє визволення боротися буде, доти той кріпаць
кий син стоятиме перед очима Вашими, ваших ді
тей, внуків і правнуків. Та:\1 для всіх :\Іільйонів 
українського нареду велика книга мудрости, книга 
.1юбои до України. Він сидів 10 .1іт у неволі за вог
неннс слово, котрого всі царі докупи заrдушити не 
годні. В Ного словах показана нам да.1ека-да.11ека 
дорога до нашої :\tайбутности. Читайте його ело
но, шукайте тої дороги, йдіть нею, щоби з вас бу
:ш люди найтвердіші. Беріть на коліна діти ваші, 
як їдете до Канади, та· опоюйте в них слово Шев
ченка. З llJевченка набирайте карности, відшукай
те квіти краси, а будете кращі і зближитеся до 
сходу нашого сонця, і всі ми опинююся в Ві.1ьній 
Соборній Вели·кій УКРА}1НіJ!" 
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В. ЧАПЛЕНКО 

Ще про ваціовальво-мовву політику більшовиків 
(Спроба історичної аналізи) 

(Продовження з попереднього чис:Іа) 

Видатний теоретик західн.с~енропейського марк
сизму 1<. Кавтський дан таке застереження щодо 
пробле~ш національного визволення нзага,rІі (у ст. 
''Фініс Полоніе'' -- 1896 р.): ''Націона.1ьна незалеж
ність не так нерозривно зв'язана з к.1ЯСО'ВЮІИ інте
ресами пролетаріяту, щоб її треба прагнути без
умовно, за всяю-tх обставин''.2S) 

Ленін погодився з ІUЕЮ думкою, навівши 11 в 
своїй статті ''Національне питання н нашій програ
:о.•і'' Та й СЗJ\І зразу ж після того, як сконстантував 
жорстоку царську політику супроти паневолених 
нарадів Росії супроти "більшости її люд·ности", 
похопився додати: "А поряд з цим підво..:tить голо
ву буржуазний наІtіоналіз~• інших напій (поJ1Ь
ської, жидівської, україrнської тощо), намагаючись 
відтягти робітничу клясу націона.'lьною боротьбсю 
або боротьбою за нзціона~'lьну культуру від її не
.1иких світоних завдань". А згадавши про те, що 
давніш буржуазія боролася разом з народо:-.t, він 
потім дс~ав: "Тепер ... буржуазія розбещу€ nобіт
ників націона.1істичними гаслами" .26) 
У резолюнії з на,ціонального питання, приАнятій 

на нараді ЦК РСЛРП влітку 1913 р., що її напи
сав Ленін, теж дан о ось таке застереження: "Пи
та~ння про право наuій на самонизначення (тобто 
забезпечення конституніЕю держави нілком віль
ного й демократичІ-юго способу 1mрішення питання 
про відокремлення) не можна· плутати з питанням 
про донільність відокремлення тіЕї чи аіЕї на
ції".27) 

Навіть тоді, коли Ленін звертався до народів 
Сходу, тобто до тих народів, що для них, згідн.о з 
йоrо ж думками, буржуазне НаІІіональне визволен
ня -- прогресивне явище, ---- навіть для uих наро

дів він дап "відповідне'' застереження. "Прогре
сивний прокил мзс нід фендальної сп.1ячки, їхня 
боротьба проти всякого наніонального понег.олен
ня, за суверенність народу, за суверенність нзнН. 
Звідси безумовна повинність для марксиста обсто
ювати найрішучий і найпослідовніший демократизм 
v всіх частинах наuіонального питання". І тут він 
Додав: "Це завдаННЯ, ГОЛОВНИМ ЧИ•НОМ, неrативне 
(підкресJJення моЕ, В. Ч.). "А далі йти н підтрим
ці націоналізму пролетаріят не :\ЮЖе, бо да.ІІі по
чинається діяльність буржуазії, що праГІне закрі
пити націона~Ї3:\t" .28 ). Або ще: "Марксизм не мож
на погодити з націоналізмом... Марксизм висуваЕ 
замість націоналізму - іІнтерна,uіона~ізм, злиття 
всіх наній у вищій Едності, що росте при наших 
очах з кожною верствою залізниці, з кожним між
народним трестом, з кожною робітничою спіл
кою".29) 

В основі цих марксистських настав лежить vчен
ня про те, що нація - це не якась та:\t Едніёть, а 
су:купність кляс. "Є дві нації в кожній сучасній на
ції - скажемо ми всім :націонал-соціялам", - пи
сав Ленін у праці "Критичні завва·ги до наніона.1ь-
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но1·о шнаr-:н~··. ''Є ;ші шшіона.1ьні культури в 
кожній н<Ініона:Іьній ку.1ьтурі. Є російська ку:Іь
І ура ІІуришкенича, ГучконІ(l, Струве, але Е також 
і російо.ка ку.1ьтура, що характеризуЕться імена
:шt Чернишенського й П.•Іехановз ".ЗО) І Iti к.lяси
нанії в нанії :о.tають різні історичні завдання: бур
жуа:~і~І на•1ебто дбаЕ нро наніона.1ьну об~tеженість, 
а пrо.1етаріят про інтернаніональні зв'язки, ма
ю•н• на \Іеті \Іайбутнє з.1иття наній і ку.аьтур. "Про
.н~таріят ... 1 ітаЕ нсякv асюtі:Іянію на11ій", пише Ле-. . . ,, .. ..,, 
НІН, додаВШИ Т1.1ЬКИ: За ВИИНЯТКО:\1 примусовО І 

( а:1е не не :o.taE, як псбачи:-.ю далі, ніякого значен
ня в у:-.юнах єдиної держави). Через те для :-.tарк
систін націс·на.'Іьне питання супроти інших завдань 
:-.1ає, як нис.1ови1'СЯ Ленін на VIII з'їзді РКП (б), 
""енше ніж .1ругоря:1не :шзчення" і через те вони 
'':~ кожної нзніона:tьної ку.1ьтури беруть тільки її 
лечократичні і її сонія.1істичні еле\1ен-ти'' ... беруть 
"тільки і безумов.но ( вілкрес:Іення Леніноне) на 
нротивагу буржуазній ку:1ьтурі". ЗІ) А взагалі для 
:о.Іарксистів ''наніональні вююгн" підп; ·рядкон,ані 
інтереса:-.t к·ІясоІюї бороп)би" (Ленін). 

З оr:1яду на Ін-с не Ленін ідеї незалежної, нід
окрr:о.І.1еної ваніона.1ьної держави протистанить 
"нишу" і ·tею ве:шкої нентра.1ізонаної держа н-и, що 
в·1к:ІІnчаЕ • звіть прtШІІИП федерації. ''Марксизм, 
:-~нt~•tайно, ставитьсн вореже до федерзнії і денен
тра.1Ї:Jанії :J тіЕї просt ої причини, шо капіталізм 
ІННІЗГЗ€ д:ІЯ СВОГО J103!,~1ТKV ЯКО\ЮГа біЛЬШИХ і ЦеН
тралізОВЗІ-ІііХ держав''.З2 ) • llентралізонана велика 
держана -- 11е величезний історичний ступінь упе
ред 1 ід середньоніконої по:tрібнеr.с сти до ~tайбvт
ньої сснія.~Іісти•нюї Едиости всього сві1у, і іншого 
як через таку держану ш:tяху до соuіяліз\tV не~tа 
і не \ІОЖе бути".33 ) Ба бі:1ьше, в ".1 Іисті до- робіт
ни--їв та се:~ян України" Ленін сказав прямо, що 
":\tи nрагне:-.tс тісного об'Еднання і пониого злиття 
1~обітникін і се:Іян \'сього світv в єдинv 1-:·сеснітню 
радянську респуб:Іі-ку".34 ) І Ї1ю думку офінійно 
понторе1ю в резолюuіях XVII з'їзду ВЮ І (б) 1933 р., 
1обто н тій резолюнії, шо нею розпочато було най
нонажніше здійснення "позитиннс·го для nоневоJІе
ннх народін ". У ній бо сказа,но так: ''Союз Респvб
.-.ік (СРСР) ... це перший ступінь до утворення м-ай
бутньої ВсеСІ~ітньої Радянської Ре-спvбліки ГІра-
ні ". зs) -

Із усього цього ясно, що більшовицькі гасла на
uіонально-мовної політики при всьому їх радика
лізмі, як рівняти до гасел інших російських партій, 
розраховані тільки на тимчасовість націоналЬІmх 
побудов (держав, культур тощо), що це тільки 
один із засобів, використовуваних на певному ета
пі боротьби соціялізму (комунізму) в усьому світі. 

Як розрізняти позитивне й неrативне v ній "су
перечній ЕДНОСТЇ' НЗЗ€1\ІО.І:'~ИКЛЮЧНИХ НЗСТЗВ -- На
СТа?. на розниток націона.1ьних ку.1ьтур і на з.lнт
тя tx на тому чи то:-.• у історичному етапі, -- на це 
теоретики більшовизму не дали ніякої відповіді. 
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Про те, як пролетарські тенденції .можуть перейти 
в буржуазний націоналізм, Ленін висловиВІСя так: 
"Тут є межа, що часто буває дуже тонка і що про 
неї зовсім забувають бундівські і українські на
ціонал-соціялісти" .зs) Отже "тонка межа", а я:к її 
визначити? Тим то в іншій свюїй праці - в ст. 
"Дитяча хвороба лівизни" йому й .а.овелося відсу
uа'Ти цю "межу" н "дуже да.ІJеке 2\ІЗйбутнє'', пишу
чи, що ··національні й державні відміни :\Ііж наро
да~ш й країнами ... будуть ще дуже й дуже довго 
на·віть після здійснення диктатури пролетаріяту у 
неесвітньому маштабі".З7) 

На ще більші труднощі нахолився ·сталін, як 
йому довелося здійснювати ці "марксистськ~.ІJенін
ські·,, настави. Так, у своїй промові "ГІро подітич
ні завдання університету народів Сходу" 18. V. 
1925 року він сказав навіть, що пролетарська за
гаr.ьнодюдська культура .не вик.тючає, а навпаки, 

припускає ('"предполагает'') і живить національну 
ку:1ьтуру так са~ю, як національна культура не ка
суt:, а збагачує зага.1ьно~1юдську культуру". То~і ж 
таки він сказав: "Базікають (напр., Кавтський) про 
CТIIOpeHHSJ Є:.ІИІНОЇ ЗаГЗ.'ІЬНОJІЮДСЬКОЇ МОВИ і від~ІИ
рання всіх останніх в період соціялізму. Я :\І ад о 
вірю в цю теорію единої всеосяжної :\ЮВІІ. Досвід, 
v всяКО:\ІV разі, промов:Іяє не за, а проти такої 
~rеорії'' .зв) 

/\:Іе вже на XVI з'їзді партії 1930 року під тис
ком, очевидячки, тієї дійсности, що про неї буде 
:\Юна да;Іі, н розді:tі ''Зу.J.ар теорії з практикою" 
він, відповідаючи на подану записку, сказав про 
ЗЛИТТЯ :\ІОВ у :\ІайбуТНЬО:\ІУ КО:\ІУ'Н'іСТИЧНО:\ІУ суспіль
СТВі: 

"Ви ---- каже за·писка -- заперечунали тоді тео
рію ( Кантеького) про відмирання націона,пьних 
:wон і етнорення однієї спі.1ьної :\ЮНИ н період со
І(ія.ІJізму (в одній країні), а тепер, у своїй дспо
ві.Іі ·на Xv'l з'їзді, заяв:tяєте, що КО!\Іуністи --- при
хи_;Іьниюt злиrrя на1tіональних ку.тьтур і :\ІОН в одну 
спі.:tьну ку.:tьтуру з однією спільною мовою (в пе
ріод перемоги соці~.лізму в усьому світі), -- чи не
:\Іа тут неясности? 

Я гадаю, що тут нема ні неясности, ні будь-якої 
суперечностн. У своєму ниетупі 1925 року я запе
речував націона:t-шовіністську теорію Кавтського, 
згідно з якою пере!\юга про.1етарської ре.волюції в 
середнні :\ІИНулого сторіччя н об'єднаній ~шстро
німtщhкій державі повинна була призвести до злит
тя у єдину німецьку наІ!Їю з єдиною німецькою мо
вою і до зні\tчення чехів. Я заперечува~в ІtЮ тео
рію~ як антимарксистську, анти.1енінську, поклика
ючись на факти з життя нашої країни піс.1я пере
моги соціяліЗ!\ІУ в СРСР, що соростонує цю теорію. 
Я й тепер заперечую цю теорію, як це видно з моєї 
звітної доповіді на цьому XVI з'їзді. За,перечую, бо 
теорія злиття всіх націй, скажімо, СРСР, в одну ве
:шкоруську націю з однією загальною великорусь
кою !\Ювою - це теорія націонао~І-шовіністська, те
орія а.нтиленінська, і вона суперечить основному 
по.rюженню :Іе;нініз:\ІУ про те, що націонадьні від
мінності не ~южуть зникнути найближчого періоду, 
що вони повинні залишитись іще надовго, навіть 
пісшt пере\юги про:tетарськ.с·ї рево.1юції н світо
вому маштабі. Шождо дальшої пе-рспективи націо-
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нальних культур і національних мов., то я завжди 
додержунався і тепер додержуюсь тіеї думки, що 
в період перемоги соція.пізму в світовому маштабі, 
ко.пи соція:rізм зміцніє і ввійде в побут, національ
ні мови неминуче повшші злитись в одну спідьну 
мову, але та мова, звичайно, буде ні великоруська, 
ні німецька, а якась нова."З9) 

Але й це не вичерпал.о "діялектичної" плутани
ни Сталіна. Заду~Іавши наnрикінці свого життя лік
відувати "аракчеєвщину'' в 1\Ювозна,встві, а за од
ним замахом і горезвісного Марра, що свого часу 
й висунувся був не з чийого як з його ж таки бла
гословенства, він заперечив уже саму ідею єдиної 
:\ІОви, утвореної шляхом з;шrІя, схрещення. 

"Цілком неправильно було б думати, - пише він 
у статті "Uloдo марксизму н :\Ювознавстві", - що 
внаслідок схрещення, сказати б, двох мов у'Гворить
ся нова~ третя :\ІОВа, не схожа ні на Од!ну із схре
щ~них мов, якісно відмінна від кожної з них. На
справді при схрещу.в!ЗнІні одна з мОtв звичайно пере
магає, зберігає свій граматичний .'Іад, зберігає свій 
оснонний слівний фонд і продовжує розвиватись 
за середови.\І законО.\І оного розв'итку, а друга мо

ва тратить ступнеоо свою якість і ступнено відми
рає. 

Отже, схрещення аає не якусь нову, третю мо
ну, а зберіга€ одну з мов" ... 40) 

Якже один із читачtв - А. Холопов, користую
чись .1іквідацією "аракчеєвщини", звернув увагу 
Ста.1іна на суперечність із його попередньою дум
кою, висювденою на XVI з'їзді партії, він зно.в 
поверну,пся до цієї данніш ннс:ювленої думки. А з 
самої суперечности нийшов тю1 способом, що він, 
:о.юн.1яв, :\Іав на увазі дві різні епохи - до пере
моги соціяліз~tу, коли мови, спраtвді, борються між 
собою і о..:tна якась пере.\Іагає, і після перемоги сс
Іtія:ІіЗ.\ІУ, ко:ш ''по.1ітика гноблення й асиміляції 
:\ІОв буде :ІікнідовЗJна, снівпраця наttій буде налад
~.ана, а наІtЇонао.'ІЬНі :\ІОВІ\ 2\ІаТЮІVТЬ З:\ЮГV ВіЛЬНО 
::>баІ·ачувапt одна одну". "Тут .\І~ :\tатиме;t справу, 
---- нише він далі, --- не з двома мовами, що з них 
одна зазнає П()Іразки, а друга перемагає, а з сотня

:\ІИ наці.ональних мов, що з них унас.1ідок тривалого 
економІчного, політичного й культурного співро
бітництва вирізняться спочатку найбільш збагачені 
єдині зональні мови, а поті.\І зональні мови зіллють
ся н одну загальну міжнародну .\ІОву, ЯІка, 3вичай
ню, не бу де ні німецькою, ні російською, ні англій
ською, а новою мовою, що вбере в себе найкращі 

елементи національних і зональних мов" .41) 
Але безнадійсність цього п.1утаного теоретизуван

ня ясна д.ая всякого - не тільки для а~втора запис
ки, поданої Сталіну на XVI з'їзді ВКП(б), А. Хо
.т:~опову. 

А ця непри~шренна суперечність походить від 
того, що осі викладені в цьому роздІЛІ марксист
ські теорії -- витвір апріорного мислення, без об
ліку процесів, що виявляються в історії людства 
я~ я~ища націй та мов. С?равді бо: чи це історичний 
пшхtд, коли 1\JЗІрксистсІ>ю теоретики спираються на 

частину нації - робітничу клясу і її розглядають 
як за~інника нації'? А на цьому ж штучному пре
парап у них усе й побудовано. Про робітництво 
як носія національної культури, "де.\юкратичної'', 

(Продовження на стор. 32-ій) 

11 



П.ВАСИЛЕНКО 

НА ХУТОРІ 
Уривок із спогадів 

"Лоло, діду, .rto.rю, бабо, .1сло соло
вейку, 

.Вийди, Грицю, на вулицю, заграй 
помаленьку ... " 

На Теплого О.1ексія повіяв 3 півдня теплий 
весняний вітер, потекли стру~Іюt, закурлика.'ш ви
соко в небі журав.1і, защебетали н полі перші жай
uоронки, зацвіJ1и енні проліски. Все ожи.ас, проки
нулося від ДОВГОГО ЗИ~ЮВОГО СНу. ІlрОКИІНІУБСЯ і ХУ 
тір Мельників. Біленкі хатки, осяяні промінню: 
весняного СОНІlЯ, не:\ЮВ новіші ста.1и. Вон·и розки
ну:шся по обндuа боки ве.1икої довгої баJІКИ, на 
дні якої потічек роз.1ився в широку річку, зато
пивши луги і луки. 

У просторій звичайній се.'lя:нській хаті ~аістилася 
народня школа, до школи ходить двадцять учнін, 
бо ІЇ сам хутір ~•ає лише вісімнадцять днорів. Вес
на принесла ве.'шку радість і школяра~• і іхньо~•У 
nчителеві, місімнадцятилітньому юнакові~ що тіль
ки недавно розпочав свою педагогічну діяльніІ.."ТЬ, 
закінчивши сім клясів гЬшазії та педагогічні дво
річні курси. З усім своїм молодечи~• ентузія:імО~І 
вчитель віддавався своїй праці. 

Вчитедеві доводилося одноразоно вести три к.lя
си, але ніякі труднощі не страшні буди тому,. хто 
хотів бути таким, як Марко з "Соняшного Проме
ня'', як інші ідеа.1істи, що прагнули ни ховати ~ю
лоде поко.1іння свідомих українцін. 
У невеличкій МедЬІНІиківській шко.1і нанчання не 

обмежувалося лише виконанням звичайної прог
рами: школярі під проводом учителя влаштовуна
ли природничі екскурсії, складали гербарій, роби
ли різні спостереження, малювали, співашt, нчитt
ся грати на струнних інструментах, ~tа.1юва.1и~ дек
лямували, писали власні нірші, власні оповідання, 
записували від своїх бабусь старовинні пісні, каз
ки, прислів'я, колядки, щедрівки, веснянки. Серед 
школярів виявилися ве.1икі тала1нrrи: десятирічний 
Хведько Мельник був снранжні~r ~tайстро~І ~tа.lю
нання і писання дс·брих вірші·в. Школа навіть иида
ла власний двомісячний літературно - мистенький 
журнал, багато ілюстровЗ!ний малюнками Хведь
ка Мельника. Цей журна.1, звичайно, б)~н рукопис
ний і видавався він "тиражем" в ... один примір
ник. Обклади.нка його була справді по-мистецьки 
.виконаня: вона була облямована з чотирьох боків 
українським орнаментом, перемальованим із нишин
ки на рушнику Ганни Мельникової. У центрі об
кладинки був намальований з натури кущик про

лісків, а над цим малюнком була написана назва 
журналу - "Перші Проліски". У журналі брали 
участь усі учні - від найме,нших до найстарших. 
Короткі оповідання, нариси, твори ІН·а різні теми ~
історичні, природничі тощо, фолю1ьорні ~tатеріяли 
- такий був зміст журкалу. 

Навесні в дні Шевченка - 9 і 1 О березня шко
ла в.1аштов}'Івала дуже врочисто Шевченківське 
Свято. Хоч це й був уже 1923 рік, проте стіни шко-
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.1и були прибрані жовто-блакитними прапорцями ї 
тризубом, зробленим з барвінку. Удень було свято 
для шко.r1ярів, а увечері - для доросдих хуторяtн. 
А закінчи.1ося свято справжні~• бенкетом, до якого 
господині готува.1ися як до хра~н~вого свята. І зби
ранея тоді унесь хутір, і до піннаочі J-Ie стихали гуч
ні пісні. А ко.1н заспінали "Ой, на горі та женці 
жнvть" і дійшли до с:Іін "Гей, до.1иною ГЕй!'', то 
не -останнє ~югутнє "Гей!'' так стрясло по·вітря, що 
не.1и.ка :Ія~tпа, не~юн від подиху рвучкого вітру, від
разу з•·ас.1а. З усіх елінакін найкращий був Ілько 
КоsтУ'н. 1\о:ш весняного вечора - -- тоді, коли глід 
нніте вийде, бува.1о, І.1ьк.с з хати та затягне сво
ї~• високи~• теноро~t "Ой, зій..1и, зійди, ясен міся
ню", то спів ней душу nрой~tає, за серце хапає, 
чарує і н'янить. І'учною :rуною да.1еко, далеко .ІJи

не LJ \'довий спів тала.нонитого, а.1е нікому невідомо
го х)·тірського спінt~я, яких так багато було колись 
на широких просторах нашої Батьківщини. 

Тихі весняні хутірські неч.ори на далекій Полтав
щині! Скі:1ьки краси і сердечного тешtа було в цих 
незабутніх вечорах, ~tережаних ясними зорями, ося
яних сяйно~• повного :місяця, напоєних пахощами 
розкніт.1их вишень, наповнених хвилюючим тьохкан
ню! со:к·н'я, пісня~tи х.1опuів і дівчат. 

Уже в березні, коли шуміли весняні потоки, ко
:нt з вирію nрилітали гуси, коли з-під снігу проби
нзлися си;-;енькі квітки перших про.ІJісків, -- в ти
хі вечори ранньої весни .1унаш1 на хуторі співи 
прадавніх неснянок: 

"Вссно, весно, паняночко, 
Де ти зимvвала.? 
У .'lіс.очку -на кілочку 
Сорочечку пряла." 

_\ ., дnУгого кутка чvти бу.1о 
л(~:ю, ,1іду, .1о.;о, бабо, 

іншу веснянку: 
.1оло, соловейку! 

Гу-у-у-у-у! 
Вийди, Гри11ю, на ny.1ИLliO, заграй помалень

ку! Г-у-у-у-у! 
Та ВІ·tнеси кобзин.счку хоч на оберемку! 

Гу-у-у-у-у! 
Кобзиночка із nаси:tьк~в, а струни із рути 
Як заграє в Рюtарівці, в Краснолуці чути. 

Г-у-у-у-у! 

Рок~ 194 1 - - за кілька тижнів до початку дру
гої сипоної в:ини колишній вчите.1ь народньої 
шко··и хутора Ме:tьникова, Іlетро Миколенко піс
:tя донгої роз.1уюt з Рідним Краєм приїхав до сво
•·о рідного се.1а і вирішив відвідати той хутір, де 
він колись учителюнан. Тільки три верстви відлі.lя
:Іи хутір від се.1а. Вийшовши на царину колишній 
хутірський учите.1ь звернув на польо:ву дорогу, 
що не.:1а до хутора. Знайомі краєвиди на,вколо ... і 
рій спомИІнів наповнив душу, тяжко пригноблену 
тюtи вістками, що йому розповідали селяни. 

Петро Мию::<ленко після трирічного nчителюван
ня на хуторі .вступив до Інституту Народньої Осві
ти, скінчив цей інститут, закінчив і аспірантуру, 
почав викладати в інституті, але однієї осінньої 
ночі прийш.1и за ним агенти ГПУ і забрали його. 
Це був час, коли по всій Україні прокотилася пер
ша хви.1я ~tасових аре11Пів у зв'язку з процесом 
СВУ. Даді піврічна в'язни.ця, тяжкий етап, тяжка 
боротьба з смертю в лікарні, знову арешт і знову 
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заслання. І от тепер Петро Миколенко на волі 
чи надовго? Примара нового арешту і заслання 
висить над ним ... 
Ось нарешті й та балка, де був хутір ... А деж 

хутір? його немає. НавІ<Іоло жах і руїна.: там, де 
були хати, стирчать тільки руїНІи чорних коминів; 
сади порубано, понівечено, високі клуні і комори, 
rюрозбирано, поруйновано. Квітучий кщ'Іись хутір 
nеретворено rв цілковиту руїну. Ось той горбик, 
на якому стояла хата Тимофія Мельника, у якій 
була школа. Але замість хати, і тут стирчав тіль
ЮІ чорний камін. Миколенко йшов далі в напрямі 
до хутірського лісу. І рапто~\І він побачив солом'я
ний курінь на то~ІУ місці, де була хата старого Кош
мана. Підійшов ближче: ко.1о куріня стоїть один 
вулик, а коло вулика сидить баба Кошманиха. 
Спочаткv вона жахнулася, побачИІвши чужу люди
ну. На :ії обличчі був переляк і зненависть. Але 
ще ~шть, і лице її прояснилось, і баба Кошманиха, 
впізнавши колишнього хутірсьІ<Іо,го вчителя, . зай
шлася гірким плаче~t, що перейшов у важке ри
дання. 

''Ой, голубчику, де ж ти взявся, - голосила 
стара. - Бачиш, що вони, прок.1яті, зробили з на
ши~• хуторо~t!" І поті~І, крізь гіркі сльози, баба 
Кош~1аниха дJС,кладно розповіла про всі знущан• 
ня радянської влади ,НJад хуторянами: про арешти 

окре~шх хуторян у 1929 р., про голод у 1933 р., 
про арешти колишніх учнів Миколенка та їх бать
ків, про заслання хут.орян і нарешті про цілкови
те руйнування хутора під час ка~rпа,ні"і ".1іквіданії 
хуторів" в 1940 р.) 

''Все понищшІи, все порозбира.ні, .1юдей на
сильно виселили, садки порубали'', -- скаржилася 
баба Кошманиха. А я оце, як настало літо, покину
ла ту хату в селі, де я жила в чужих людей, і при
йшла на те місце, де колись стояла моя хата. Хай 
Бог лошле мені й смерть тут", - закінчила свО€ 
оповідаІНня бабуся. "А твій Хведько аж на Далеко
~~ у Сході, висла.1и його туди разом з батьками" -
сказала нона. 

Один за одним минають роки... Та кожного ра
:іу, коли повіють весняні вітри, коли пригріє ясне 
сонце, ко.1н з'являться перші весняні квітки, -
думка :1ине до тих далеких часін, колн на рідних 
по.павсІ,ких хуторах і селах цвіли сині проліски, 
шумі.1и весняні води, зеленіли без~tежні поля, роз
квітали вишневі сади, коли над осяяними соцем 
:1анами дзвені.1а ніжна пісня жайворонка, ко:ш в 
чарівні ночі, напоєні пахоща~ш розквітлих ви
шень 1 яблунь, ночі, осяяні місячню1 сяйвом, гре
:\Ііла пісня солов'я, коли на колодках хлопні і дів
чата виводили свої журливі мелодії, кошt серце 
наповнювалося тією найвищою радістю і щастям, 
які .1юдина може зазнати тільки там, де вона наро
дилася, де вона зросла, де вона почула перші зву
ки пісні колисканої з уст свс€ї ·рідно·ї матері. 
Думка лине до тих тру дящих добросердечних ху
торян і селян, до їх та.rшновитих дітей, яких мо
сковський кат загнав на далекі заслання, зруйну
вавши їх~ні рідні оселі. Та хочби куди їх закинула 
доля - чи в крижані пустелі далекої Півночі, чи 
в похмуру сибірську тайгу, чи в гарячі піски Ка
рака.lпакїі --- всюди вСІни в без~tірній тузі за сно-
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їм Рідним Краєм думками бу дуть. линути у свою 
соняшну Україну, у свої села і хутори. 

І коли на далекій чужині настануть весняні ве
чори, то в серцях вигнанців охоплених тугою за 
рідни~• краєм, гуч-ніше задзвенять прадавні моти
ви рідної весиянки: 

Лоло, діду, лоло, бабо, ло~о, соловейку! 
Вийди, Грицю, на вулицю, заграй помаленьку! 

ДИТЯЧА КНИЖКА В УКРАЇНІ 

Видавництво "Молодь" підготувало чимало при
Є:\ІНИХ подарунків для дітей. З двохсот семи наз.в 
у його поточному п:1ані 11 О припадає на дитячу 
:1ітературу. 

Тут Е цікаві книги і для наймолодших читачЇJв, і 
для дітей середнього та старшого віку. Видаються 
твори клясиків та сучасних письменників - укра
їнських, російських, а та,кож перекладені твори з 
\ІОВ інших народів Радянського Союзу та багатьох 
зарубіжних країн. Основне місце за кількістю на
.1ежить оригінальним українським дитячим ІВИДЗ!Н.
нюt. І це свідчить, що про дітей дбає у нас все біль
ше літераторів. 

З першими книгами виступили в цьому році мо
::оді пись~tенники А. Дро:фань, Б. Комар, В. Нестай
ко, Д. Ж:\!ер, О. Снопков. Активніше, ніж у попе
редні роки, видають твори для дітей письменники, 
які пишуть для дорослих. Юні JІюбителі книг у 
гру дні з:\южуть поповнити свої бібліотечки казка
ми ГІ. Воронька ''Лісовий nо~1ін", збіркою оповідань 
О. Копиленка про навчання дітей в школі та при
роду рідного краю, повістю з життя дітей на Дон
басі ТІ. Ба йдебури ''Та·ємниця степового шурфу". 
На прилавках книжкових магазинів з'явиться неза
баро~І перша дитяча книжка Д. Білоуса ''Пташині 
голоси", у якій розповідається про корисних птахів· 
та нік.1ува,ння про них. Читачі молодшого шкільно
го віку зможуть придбати також книжку "Великі 
очі". Оксана Іваненко написала в ній про Гострого 
:1ікаря,. нки~ виліковує дітей від .пінощів, неслух
нЯНОСТІ Та ІНШИХ Вад. 

''Молодь" розпоча.rtа видання "Бібліотеки пригод 
та науІ.:ової фантастики". З книг українських пись
менників, що виходять у цій серії, -- трилогія 
''Прекрасні катастрофи" Ю. Смолича, "Марево" 11. 
Загребельного та ін. Почала видаватися також се-
рія ''kторична повість та роман". \ 
Тішить не лише велика кількість та різноманіт

ність творів, що їх видає для дітей "Молодь", але 
й їх хороше ху дожне оформлення. Ба-гато книг ма
ють яскраві, привабливі обкладинки, зі сма,ком, 
.1юбонно никонані ілюстрації. 

MODERN HEATING 
ОПАЛЕННЯ: 

Водяне - Пароае - Помпи 
Оіл Борнери та направи. 

J. КІВІСІІВNКО 

134 DOVEROOUВT ВОАD 

TORONTO, ONT. PHONE: LE. 2-8829 
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Мирон ЛЕВИЦЬКИЯ 

Кадри Парижу 
(З матеріялів У\Країнської Експедиціі довкола світу) 

(Продоnженнн з попереднього чнс.та) 

БУКІНІСТИ 

Вийшовши з щюменадно

го обрамування Сени схід
цюш нагору, бачите обабіч 
ріки відкриті зе:Іені скрині 
з книжка~ш. Тут розташу
вадись букіністи. З вілкри
тих nік скринь звисають ак

варелі з вида:о.ІИ Парижу, не
відо~Н·ІХ наризьких акнаре

:Іістін, а да:Іі старі •·равюрн, 
барокконі географічні кар
ти, дуже часто фа.lьсифіка
ти. У ее tte розраховане v ве
:шІ(ЇЙ :\tipi на чужиннів. У 
скриних томи старих ни

дань. Тут люжете знайти :Іі
тературні нерлини й шІсте
цькі vнікати, але .1ихо .'ІЮ

дині, що на тому не розуміЄться. Бо, крім нер:шн, 
ни можете закупити ~tacy прекрасних фальсифіка
тів, від яких аж роїться, головно в ділянttі обра
зотворчого :'\ІИСтецтва. А в фальсифікаціях фран
цузи )-tайстри. Тут карта Бопляна, якої він не в.и
давав; "оригінал" Доре, якого нін не виконувЗІ~. 
Менше фальсифікатів знайдете з країн, які н за
хідній Европі мало нідомі з своїх ку.~•ьтурних над
бань. Експонати китайських, і1ндЩських, l\rалих 
кавказьких і африканських краін - здебільшого 
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фальсифікати, а:Іе щодо Yt.U)a їніки, то звичайно 
знайдете оригінади. Бо західний сніт ще й досі не 
з:tс·гаданся, що ті речі l\Южуть мати більшу вар
псп., як аквареля якогось "Чіш--Чанrа ", чи афри
канського "Ку:\Іба l{у.мба'', чи навіть старий фран
цузький друк, якого тут багато, а нартісп. його 
часто нсреоцінена. 

Бі:Ія тих станків з кннжка.\ІН вештаєтьси сту ді
ююча :\Ю;ЮдЬ, ІІИСЬ:\ІtННІtКИ, на \'КОВІ.lі, а найбі.1~Ше 
туристів, икі переважно купуЮть те, що Ї:\І непо
трібне. 

.-\ Б С Т Р А 1\ Т Н Е. .\\ ll С Т Е Ц Т В О 

ПонернувшисІ. ві:1 буJ..:і
ністін v сторонv Сен Жер
:\Іен де ·\Іре, нхо.щпе в старі 
ну:нtчюІ 3 17-го, а нанЇJІ, 
16-го сто.1іть. Тут \tайже 
кожна J..:ра:о.Іющн не ··алерія, 
або му~Jей. Без.1іч античюtх 
пре:t:\Іетін. Вистанюt :о.ю:ю
дих \ШСТІLЇН, ЩО ШVК3Ю1І, 

дороги ,10 злобvття і~'Іенн й 
забезнечення cJ~oro \Іайбvт
ньоrо. Чис:ю тнх ut.lepi~~ у 
І \а рижі доходІJТІ, до тисячі. 
Са\ІИХ :\Іа.~Іярів стільки, 
скільки українвів у Тс·рон

ті чи Вінніпезі. A.:le не неі вони ві,·tо!\ІЇ. У ІІарижі 
треба здобvти собі Ї.\І'я, інакше шvкаю1 ь вас аж по 
оІертн, як. шука.1и А. Моділія:ні. ;І·о,Іv що І Іікассо 
ЗЧИНИВ :\ІЗ;Іу ренОЛЮІLіЮ, КИНV.'ІИСЯ маЙже НСЇ :\ІаЛЯ
рі в цей нир шукати с.тави. ї~ньою ні:Ілю ста.1о аб
страктне )-ІИстентно. Є такі, що, вивчивши щ-t

стеІ~~·КУ абетку від а.каде\JічнОІ·:. рисунку й •·ар
МОНІ! барв, ускочи."Іи в абстрактне.. А.1е є й такі, 
що поча:н1 без абетки, і ТО:'\ІУ н то:о.tу абстрактно
:\1)' \Шстентві часто НІ1дно щІйстернісп., а:Іе ••асто 
і неуцтво. 

Лин.·•ячись на "твори" деяких шtспrів, хочеться 
сказапt стару пере:шньонану нрипонідку: "Не ка
жи гон, І юки не знаєш, v що ти скочив". Колись 
у почат~о.~их. гімназійних· кл~сах нас .v•ш:ш "руч
них робІТ , 1 пригадую собІ, як виготов:ІЯ.'ІИ ко
.lьоровий напір д.1и твердої оправи книжки. Тре
ба бу:ю на:\tа:іати папір к."Іеєе:о.І, "нах.1япати" без
дУ:\tно різню.ш фарбами, нриту.1ити ,1ва аркуші ра

зом, потер~и. на другій сто_rеrні рукою, щоб ро3-
:\~аз~л.~ся, НІ~Ірнати папери, 1 ви ~tали 1·отовий твір. 
1 аю твори тут видно часто на виставках з тією 
:,іл~ки різ~ицею, що вони гарно оправ.1ені' в раму 
и ПІдписаНІ автором. І то не абияк! Унизу й нагорі, 

догери !].Ном, щоб можна було нішати як карти до 
гри .. 

І вішати :\ЮЖете я-к хочете. Не дv:чайте, шо не 
жарт. Ні. Таке я бачив у Парижі на виставні аме
риканського мистця. 

Не гірші бу.1и мої переплетничі папери. Але я 
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не підписувався, і ні вчитель, ні я не дивувались. 
Бо перед 30 роками ні вчитель, ні я не знали ні
чого про абс1рактне мистецтво. Хвала Господу! 
Дивно тільки, що абстрактне мистецтво у Фран
ції репрезеІПують переважно чужинці. Францу'
зів дуже мало. 

Мистецька творчість мае тут свою систему. Щоб 
дістатися до вищої кляси мистців, ви мусите вла
штувати індивідуальні виставки в тих же малих rа
леріях, кілька років під ряд. З кожної виставки 
.маєте в мистецькому журналі рецензію-згадку. Ue 
звичайно може послужити як доказ мистецьК{)1ГО 

росту, а.1е за це треба п.1атити. Кошти винайму rа
лерії не ма.•tі; на те треба мати гроші. Чим більше 
грошей, тим частіше вас бачать критики і тим ско
ріше випливає на нерх. Розуміється, що добре 
винаймати щораз кращі rалерії, або зразу ж іти до 
дорожчої. Оnіс.пя nочинають шукати вас мецена
ти, які дослівно куnують собі вас і nерепродують 
ваші картини, nри чому не відкидають заробітку 
для себе. 

У тих галеріях е також і прекрасні Т.!JОри, і вам 
диuно, чому вони не знаходяться на мистецькому 

ринку, а ждуть на мецената. Та це задежить від 
курсу, а курс ведуть меценати. По-nросто·му, це 

:-.шстецька біржа. 

Е КЗ И С Т Е Н U І Я Л І С Т И 

Дійшовши до Сен Жер
мен де Пре, ви входите в 
"республіку екзистенціялі
стів". Усі кав'ярні в цій око
лиці переповнені наслідува
чами Сартра. 
Післявоєнні часи в Пари

жі nов'язані тісно з ім'ям 
відомого франнузького пи
сь:\tенника й філософа Жана 
Поля Оdртра. Під впЛив·ом 
німецького фі.1ософа Гайде
rера, він створиu власну фі
.1ософську систе:\ІУ, що ді
стала назвv "екзистенція
.1ізм".Свої:\1. твором "Буття 
й небуття", як також свої
ми .тuітературними твора:\ІИ, 

нін викликав у частини французької 1\Ю.1Оді вели
ке захоn.1ення, і його розкладона філософія скоро 
знайшла nоклонників. Як ocнcuv життя він подає 
ек:шстеннію, на яку нібито не :\;ають ніякого вnли
ву ні традиція, :ні ·релігія. Сартрова філософія за
.1ишає життя без мети. Вона приносить зневірv й 
безвихідність. ІІОВО€НІна молодь Парижу, у Якої 
вирвано стабільні поняття про життя, захоnлю
ється тіею філософією, виявляючи свое захоплен
ня примітивно, як, наприклад, у зовнішній неохай-

Лекції гри на п'яно для всіх. Домов.пятись теле

фоном 

LE 6-5898 

Питати Тетяну Пруwинську. 
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ності, що мало б дати доказ зірвання з традицією. 
Ціею неохайністю, як жінки так і чоловіки, під
креслюють розуміння Сартровоі філософії. Буль
вари Сен Жермен густо засіяні тіею екзистенuія
.1істичною молодд.ю. 

ТЕАТРИ 

Шоб ог.1янути всі паризькі театри, треба було б 
кілька років. Іх тут коло 60, стільки ж кабаретів 
і 308 кінотеатрів. Це од:на з найбільших nрикрас 
паризького житгя. 

З порівняння кількости населення Парижу ( 4 
\Іільйс:ни) і Торанта (понад 1 мільйон) виходило б, 
що Торонто повинно :\Ja ти кільканадцять театрів. 
На жаль, Торонто не :\ІЗ€ ні одного. Значить, ка
надійці не доросли ще до театру. А для француза 
театр так само потрібний, як шtrovta. Та й ми по
винні б мати в Торонті хоч один репрезентативний 
театр~ .v ЯКО:\tу українські драматурги, режисери 
й актори :\югли б розвивати цю важливу ділянку 
мистентsа. Адже нас у Торонті кількадесят ти
сяч. 

У Парижі два роди театрів: державні й приватні. 
.1о державних належать: Опера, Опера І<омік, Ге
те Лірік, Шатле, Комеді Фра.нсез (мае два театри: 
Саль ді Франсе і Саль ді Люксембур). Решта це 
вриватні. І до якого з них ви б не зайшли - скрізь 
понно нубліки. Великий вибір репертуару й сильна 
конкуренція держить паризькі театри :на високому 
:-.шстецькому рівні. Такої постановки Мольєра, як 
у Комеді Франсез, ви не побачите u жадній країні 
світу. Гра акторін, декорації, костюми -- це справ
жній Мо.1ьєр вивчений до найменших деталів. Тут 
:'ІІИмохіть прийшло мені на думку nорівняння Мо
льєрового "Тартюфа'' в постановці театру під ке
рівющтuом йосиnа Гірняка. І приємно стае, коли 
згадати цю ниеококультурну постансtвку україн

ського театру, який так nрекра-сно відтворив Мо
:Іьера, особливо u чоловічих ролях. М.аемо мистців 
театрального мистецтuа висоtюї якости й високих 

кuаліфікацій. 
Характеристичний для Парижу це театр Фсмі 

Бержер ре вієвого жанру. Історія його досить дов
га; nочатки його сягають року 1869. Звичайно, не 
зразу ж він став таким, я·к сьогодні. Щоб знайти 
стиль ре вієвого театру, його керівникам доводи
:юсь шукати різних доріг. З часом він переходить 
на чистий легкого жанру театр, вільний від усіх 
грубо наголошуваних точ()Ік програми, залишаю
чи їх паризьким кабаретам. В історії Фолі Бержер 
знайдете відомих на весь світ представників рев'ю: 
Містінrет, Жозефіна Бекер, Моріс Шевальє, відо
Шій фільмовий актор-комік Фернандель, "нага 
краса·· І вон Ме нар, якої місце займає тепер па
ризька "Венера'' - Ріта Кадіяк. 

Перше, що вражає у виставах Фолі Бержер, -
це прекрасні декорації й незвичайні костюми. Те
перішній директор ГІоль Дерваль призначив на ми
стецького керівника Мішеля Джарматі, який офор
:\ШЮЕ сценічно цілий спектакль, а також проектує 
декорації. Багатство сцени й надзвичайна тонкість 
у кольорах - це передумова постановки. Такі кар
тини, як 'Версаль', 'Венеція', 'Травіята', або· танець 
'ІІо:Іювання на вужа' - це високомистецькі комnо-
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зиції JІегкого жанру. Незмінева nрограма йде у Фо
лі Бержер три роки при виловненій публікою залі; 
цілий рік лідготовляють актори наступну. У тому ж 
театрі співає клясичних авторів українська слівач
ка Люба Кеtбрин (сопрано). 

АJІе Комлані ді мЬr лід керівництво~' безконку
ренційного Марсель Марсо ·в театрі Амбігі - це, 
безперечно, шедев-р пантоміми, яку має тільки один 
Париж. Марсе.ТJь Марса - це феномен. його не
зрівняна мімічна гра й тонкість у передачі психо
:юrічних ефектів -- це показ ~шйстерности високо
культурного мистця. його програма nирівняна в 
якості повністю, ••и то ансабль, чи його індивіду
аJІьний виступ. До найкращих його індивідуа.1ьних 
креа~цій належить "Дави.1 і Г о:1іят" де він виступає 
у ролях двох осіб іншого характеру й іншої фізич
ної структури. Боротьба Давида з Г оліятом Іtе не
зрівняний твір ~1айстра, який в одну мить у~ІіЕ пере
втілитися у другу людину, а передача у •·ротесковій 
формі ВИК.rІИК3Е В за.1і вибухи Otixy. ш.1ИЙ ансамбль 
~ає всього дев'ять осіб. Поодинокі точки "залс·віда
ють" мімічні геральди застиглі в безруху, що ски
дається на вирізану з філмrу ка·ртину якоїсь жи
вої аюtії. Немає .1юдини, що б не захоплювалася 
велики~І ~Іайстром міміки Марселе~І Марса. І якби 
хтось і.з вас, читачі, прибув до Парижу, - зайдіть 
і подивіться. Ніколи цього не забудете й жалкува
тимете, що на наступну програ'Іу доведеться жда

ти лів року. 

На особливу увагу заслуговують театральні nи
стави nід ві.'Іьним небом. Шкавіші з них - це Іlа
оій,ні вистави, які відбуВ'аються на т:іі ~тедри 
Нотр Дам. 
Перед фронтоном церкви лобу дована сцена ге

ометричної конструкції, яка підноситься терасаІ!\ІИ 
вгору. Фронтон Нотр Дам не тільки т.1о, його ме
жі й фігуральна колонада заступають сценічні де
корації, що беруть участь у дії. Вистави відбува
ються ло заході союt.я, при чо~tу корисно вистуnа
ють світляні ефекти прожекторін, які підкреслю
ють дію в різних місцях велИ'чезної сцени. Іlасійні 
вистави в центрі Іlарижу є :небувалою подією, яка 
зрівноважує оцей ".ТJегкий" ПJариж (на думку нсіх 
тих, які оцінюють його надто поверхово) та на
в'язує до старих релігійних традицій сто.1юt.і. ІІа
риж живе ловним життям, а до цього належать і 
релігійні nочування. Для деякої ілюстрації мож
на б лодати акцію абе П'єра - тієї полулярно·ї, 
майже легендарної людини, яка в тому ж "легко
му'' Парижі зібрала мільйо,ни дJІя бідних, притяга
ючи для тієї акції людей різних верств - від бід
них, які да·вали дрібну .ІJелту, до багатіїв. Це ж у 
тому Парижі зродилася ідея модерного апостоль
ства священиків-робітників, і це в тому Парижі 
творять найтала·н()витіші релігійні письменники. 
Про це нее доводиться мені nослухати тільки ми

моходом, у при~нагЩних дискусіях "за" і "nроти" 
Парижу, і це розбуджує в мені щораз більше ба
жання бути об'єктивним. На жаль, на докладніше 
nізнання замало часу. 
Але повернімося до вистав. Другим таким видони

щем лід голим небо~t бу ла ще досі не виставлюва
на вистава Віктора Гюго - "Кромвель" на подвір'ї 
люврського палацу. 

Але не тільки ті дві вистави проходять nід віль-
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ним небо~І. Ух у Парижі більше. Тут треба б зга
дати й виступи балетів у парках, головно в парку 
Тайлері nри освіт.ІJеному Люврі, чи ВеР.салю. 
Мс·жна ще згадати про доволі цікавий і ориrі

на:Іьний театр для глядачів, що шукають сильних 
нражень. Це макабричний театр "Гран Гіньйоль'', 
в якого основу входить реалістичне nредстанлення 
~шоруш.1нвих та жахливих сцен. 

Л ЮВР 

Розпростертий над Сеною ко:шшній коро.1інсь-
кий лалан, а теnер :\Іузей Лювр - це Мекка нсіх 
Т\·ристів. 
· Сні й початок датує Лювр ще з 1 З-го століття 
часів Филипа Августа, коли там стояв одинокий 
замок-фортеця, в якому ~Ііспt:Іися королівські ар
хіви й скарбнИ'ця. Щойно в 14-:\ІУ ст. стає він ко
ролівськсю резиденцією. Свій початковий розмах 
завдячує Люнр лакуванню Франсуа І-го. Він· анга
жує для роЗбудови Люнру с.1авного архітеk.-та Лес
ко, ЯКИЙ ЛрИСІ>ЯЧу€ па.lаІІОВі ніле СВОЕ ЖИТТ51. Але 
будона поступає пи.няво, і старий Лювр :іадержує 
аж до Людника ХІV-го дві фасади: готичну й ре
несансову. Р.сзбу:ювуе Люнр Катерина де Меді
чі, наказvючи збvдvвап1 для себе новv па.1атv в 
парку Туй.1ері. ·ц~ nалату сн::- ;1уча~ть пізніше 
довги~ш коридорами і3 старим JІюнро~І. Людник 
xrv nоб:.,ьшує Люнр у ТС1МУ ж са~юму СТИ.'ІЇ, роз
ночатому архітектО:\І Леско. Він бажає н·адати гран
діозности фронтовій фасаді і евронаджає .1ля ньо
го архітеІ(Та Бернен з Іта.1ії. І ~.ост а ють фасади: 
східня, північна, пінденна. І Ірані nрод01вжуються 
до 1680 року й опісля nриnиняються на довший 
час, тому що королівська родина nереноситься до 
Верс~лю. Лювр по•шнає засе:Іюнапf богема~ нла
штовуючн собі :\Іешкання ~1іж переді.1еною коло
надою. Ве.1ику нагу nрисн~чує Люврові Наnолеон 
1, який старається йому надати ве:шчній виг.1яд. 
Uc він будує малу трію\tфа.1ьну арку в Тюйлері, 
розбудовує nівніч·ну rалерію, виk.інчує квадратне 
подвір'я. Будови докінчує Нало.1єон ІІІ. Кошти ви
носять 25 мільйонів франків. 

Ідея за.1оження музею в Люврі нрихо.::І.ить багато 
пізніше. fІерша ко.1еюtія Франсуа І-1·о :\Іає тільки 
12 образів. За Лю;шика ХІІІ-го їх vже 200. а за 
Людвика ХІV-го ..1ві тисячі п'ятьсот картин nри
крашують Лювр і Версаль. І знову Наnолеоо дбає 
про збагачення нього наніона.1ьногоі ;\t:}'зею, на~ 
к.1адаючи на пере~южені держани контрибуцію в 
:-.tистеньких творах. А пізніше всі його наслідники 
збагачують ко:~еh1uію музею, яка нач·ислює сьо
годні тисячі експонатів. 
Люнр найбі.'Іьший і найвартісніший ~•узей 

світу. Ue принаб.1ює \НІстців, архео;югін, учених, 
писмtенникін і нзага.1і всіх тих туристів, що ні
кавляться ку.1ьтур::::'ю. Але, 3 дJ)угого бок:у, оін 

nриваблює також і снобів, які бажають задоншІь
нити свою n.1итку амбіцію та "вхопити" трохи 
Лювру. Та опинившись в обличчі такого багатства 
людської культури, вони стають локорені, при

наймні nеред самю1и собою. Люнр тягне всіх, як 
незг.1иби:не джере.то багатства людського генія. 
Заквітчаний парком Тюйдері, ·~розкритими раме
нами" своїх крил просто заnрошує за·йти. 
На нижньому nоверсі ви ;\Южете купити всі пу-
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бліка.ції про музей, мистецькі монографії, репро
дуюсії картин і муляжі або копії скульптур, що їх 
бачите в музею. В аркадиому склепінні обширних 
коридорів вас зразу охоплюе повага величі, куль
тури й мистецтва. Ви зійшли кілька ступнів униз, 
і вас віта€ маестатична тишина египетських зна
хідок, мовчазних сфіНІКсів та фараонових саркофа
rів. Розв'язка укладу експонатів в еrипетсьКОМJ' 
відділі просто ідеальоо - ви відчуваете добу під
свідомо. Переходите в інший відділ, гелленської 
культури, де вже зникае египетська суворість і 
таемничість, з пануе гелленська легкість і вичут
тя краси людського тіла. Велика постать Бенери з 
Мільо, крилата Ніке - просто заворожують. 
Але ж не сподівайтеся, шаJЮнні читачі, опису 
Люврського музею, бо... е речі, перед якими блід
нуть усі слова, німіе людська мова. Хіба ж можли
во передати словами оту радість і подив, усі ті вра
ження, які збігаються до осі вашого сприймання, 
як шпюtі в колесі. Усі біжать нараз і всі з од·накс
вою силою втискаються v ваш ~юзок, і ви стоїте 
НІМІ перед тіею ней~юві-рною красою, створеною 
рукою ~.айстра, що зумів каменеві дати життя. 

Не менше зворушить вас і картинна галерія, де 
ви зустрінете в оригіналах твори старих майстрів 
пензля: Сі~1абуе, Фра Анжедіко, - представників 
флаорентійо.кої школи, Са.н~дро Ботічеллі, Домені
ко Прланда·йо, Ель ІJреко, Рафаель, Леонардо да 
Вінчі, Тіціян, Веронез, Тінторетто, Корежіо, 
будівничих великого ренеса1нсу і багато інших. А 
між франнузькими сучасниІКів Наполеона - Да
вид і Де.1якруа. 

МОННА ЛІЗА КОКЕТУЄ 

Прибл·изно посередині д:О!вгої ra.rtepiї видно 
скупчення глядачів. Відвідувачі просуваються до 
того гурту, бо там те, за чим вони прийшли до 
Лювру і про що наслуха.1ися різних легенд. Ue не
великий портрет відомої в світі усміхненої Монни 
Лізи. 3вичаі.Rно,.. r1сртрет жінки більше притягае 
глядача, як портрет мужчини. Бо ж, звісно, на ко
кетливість мають монополь жінки. Тож н~ диво, 
що усмішка Монни Лізи обіг.:.а довкола світу й 
ста.1а така попу.'Іярна. Рекляма "робить сво'€". Як
що Леонардо да Вінчі поклав собі за мету вик.1и
кати гаке врзження й таку інтерпретацію критики, 

тоді все гаразд. Але що вийшло б, якби : виявилось, 
що автор не мав такої мети? 

Приглянувшись ближче картині, починаете ана
лізувати інтерпретацію картини. Порівнюете із 
своїм враженНІЯм. Далі ріОбите підсумок і виходить 
щось зовсім протилежне. Не зна·ходите "прекрас
ної" усмішки, але невиразну гримасу. Жінки такої 
будови обличчя, як Монна Ліза, звичайно мають 
невиразний усміх, і говорити про красу це таки гру
бе перебільшення. Про жіночість важко Г'ОіJЮрити, 
бо насправді Монна Ліза чи лак Джіоконда не бли
сппь прикметами жінки і скидаеться більше на 
безстатевv істотv з нахиленням до жіночости. Хі
ба нро це думав Леонардо да Вінчі? Ледве. Впро
вадження краевиду, як тла для портрету, і гармо
нійне розположення світлотіней було йому підста
вою д.1я створення портрету земної люди:ни, щоб 
відбитися від стандарту іконографної живописі. 
Все ж таки Леонардо не Іtілко~t визбувся іконогра
фічного стандарту, копи й'DІму не вдалося надати 
!tжіоконлі бі.1ьше земних прикмет, яких шукаемо 
в жінок. а. саме розуміння любови та материнства. 
Лннно стае ва~І. коли глянете на стаІНки копістів 

бі.ТІя портрету. Ось сивоволоса малярка стараеть
ся пеrенести ту "чарівну жінку" на сво'€ полотно. 
Ви не ~южете дивитись на копію; вам жалко і сміш
но. З прекрасного мистецького твору виходить 
щось противне, нічим не подібне до Джіоконди, 
а більше де. героя Віктора Гюго "Квазімодо". Вза
га.ТІі жінки переважають серед колістів у Люврі, і 
:\Южна сказати, що жінки спотворюють усі карти
ни. Можна було зустріти тільки трьох мужчин, що 
виготов.1яли колії без закиду. 

Але чо~•У відвідувачі біжать до Джіоконди? ЧО>
му не д·с- розкішної картини Рафаеля "Свята ро
дина", н якій ~•ай стер дав стільки почува нь і стіль
ки святости н особах св. AilflfИ, Матері Божої, Ісу
са іі Івана Хреститеря. Приглядаючись портретові 
сн. Анни, ви бачите стільки виразу й він так вас 
захоллюе своею формою й кольорами, що перед 

виходом з га:tерїі ви :обов'язково ще раз поверне
тесь, щоб ті.1ьки поглянути на те обличчя. І знову 
у нас вири не питання: чому ж не перед цим облич
ЧЯ\І зупикяеться гурт відвідувачів, а перед Джіо
кондою? Але сила ре.клями, як уже сказано, ро
бить своє. Кокетлива Джіоконда тріюмфуе! 

Париж. Лювр. 
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Л.БИКОВСЬКИА 

На могилі Агапія Г ончаревка 
Доповідь, виголошена 17 листопада 1956 на засіданні Денвереької групи УВАН. 

На 1956 рік, серед багатьох юві.1еїв, nрипало та
кож і 40-.lіття від часу 01ерти видатного українсь
кого діяча на заході США Агаnія Гончаренка. 
В~н nомер З травня 1916 р. на своє~ІУ хуторі 
''Україна", бі:Іа Сан Франсиска в І{аліфdрнії. 

У зв'язку з ІtиМ аuтор них рядків виголосив 19 
травня 1956 на засіданні }l.енверсІ,юс ї груnи УВАН 
доnовідь про о. А. ГонtІаренка, як по.lітично-дер
жавного 1\шс:ште:Ія. Вона була nовторно зачитана 
і обговорена 15 .1нnня 1956 на засіданні Іміrрацій
ної ~с·.місії УВАН у Нью йорку. Тоді виникла думка 
nоширити її також по головних українських осе
редках на заході США. 

Наслідко~І того 8 вереснн 1956 р. у Сан Францис
ко, в місцевому відді:Іі УЮ< відбу:rася ;~оповідь про 
о. А. Гончаренка. Пані Текля Дмшс nринесла гарну 
світш11ну Гончаренка, а пані nрикрасили її квітами. 
Богдан Морозовсьюtй, го:юва відді:rу УКК, з боку 

Агаnій Гончаренко (1832 --- 1916) 

якого ми зустрі.1и зрозуміння і nрихилність до щє 1 
сnрави, nровадив збори. Допс·відь була ілюстрована 
світлинами й рисунками. їУ доnовнила Текля Данис 
своїми цінними сnогадами про о. А. Гончаренка. 
Післа того Іван Іванчук nоінформував про заходи, 
Що він їх вчинив у сnраві відвідин могили о. А. Гон
чаренка. 

18 

Доnовідь ма.1а, здається, добрі насJІідки. Було чи
мало гостей. Серед них бу.1и старі й наві еміrранти. 
У щоденному житті вони мало сходяться, але на цей 
раз усі бу.1и разом у nошані до nам'яті о. А. Гон
чаренка. Ци~t він єднав українuів навіть nісля своєї 
смерти. Присутні довідалися про Гончаренка чимало 
нового. Зрозумі:ш, кого мали nосеред себе! Р<Jзбур
ха.lися і вибрали комісію .:JЛЯ ~льшого ведення 
сnрав, зв'язаних із вшануванням аього ве:~икого 
українця. Негайно зібрали трохи грошей д.іІя nраць 
ко~1ісії. Одночасно ухвалено було на другий день 
громадно вибратися на відвідини l\ЮГИ.1И о. А. Гон
Ltаренка. 

Відвідини ;-.югилн о. А. Гончаренка відбу .. 1ися в 
неділю, 9 вересня, 1956 р. їх заздалегідь nідготував 
Ів. Іванчук, старий емігрант. Він єдиний у Сан Фран
І(иско ще знав дорогу до н.еї. З цією метою, наслід
ком листування з ним, він ще за тиждень до нашого 
приїзду nобував у n. Менке, ір:Іандця, власника ко
лиишього хутора о. А. Гончаренка. Застан удома 

тільки сестру йс,го, що господарює у нього. Літи її 
вибігли озброєні рушниця·:\ІИ на зустріч Ін. Іванчу
ка. Сестра су.мнівалася чи брат дозволить побуна111 
на хуторі. !Іри-чиною того бу:ю, що його пере.1 цим 
відвідали &\Іерикансьtd бІ::Аkканти. Ухній керівник 
наказан Ї:\І тягти дерево з хати Гончаренка. З того 
вони розклали ве:.ику натру, яка загрожувала nожа

ро:\І у безлюдній око:шці. Тоді Менке вдався до ше
rифа :\І. Гейнард і здобув від нього на nисмі заборо
ну будь ко;-.!у бувати на хуторі. Ватра бу.1а розюtда
на і еогою, nиrушениіі. Відтолі там ніхто не буває. 
Другою причиною бу.1а худоба, що nасеться на тих 
теренах. Вона перебуває у налів дико~у стані, нід
відvвачі можvть її спо:юхати, а це небезnечно. То
ді Їв. Інанчук. nоїхав до шерифа. СІ:,яснив йому зна
'Іення о. А. Гончаренка д.1я українпів і nросин лоз
во.lу відвідати хутір. Шериф підтвердив вище ска
зане, відnовів, що розуміє бажання українців. а.1е 
нічого зробиnt у цій справі не :\Юже, бо Менке є 
власник nосі.1ости. Все ж таки на уси.1ьні nрохання 
Ів. Іванчука nрнсбіняв зате.'Іефону.вати до .Мf'нке у 
цій сnраві. Кілка дні'• згодО:\! Ів. Іванчук nотелефо
нував до фар:\Іера. Шериф, О 1Іевидно, виконав свою 
обіцянку, то~ІУ що Менке nогодився nустити груnу 
відвідувачів між 10- І 2 годt·tна~Іи дня, у неді.1ю, 9 
вересня, 1956 р., зазначивши, що \ІЗЕ бути не біль
ше одної машини. 

Під час НІіднідин садиби Менке і шерифа Ін. Іван
чук відновив у своїй nам'яrі дорогу до хутора Гон
чаренка, у якому не був уже від довшого часу. Ок
рім того він розnитував між старими людмш в м. 
Гейнард про о. А. Гончаренка. Деякі з них nригаду
вали собі його. Між іншим, nоінформували, що в 
Гейнарді ще жи.ве Гаррі Бредфорд, місцевий хроні
кар. Він добре знав Гончаренка. Познайомились во
ни у місцевому суді, де Гончаренко був довший час 
перекладачем. Пок. о. А. Гончаренко знав, окрім 
інших, ще й іта.1ійську та есnансІ,ку моюt. То!tІУ 
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пома,гав місцевим людям у судових справах. За па
ру років перед смертю Гончаренка штат забрав його 
хутір за залеглі податки й хотів Гончаренків усуну
ти з нього. На прохання місцевих мешканців ім до
зволено було жити там до смерти. Дружина Гонча:. 
ренка, Альбіна з роду Гарібальді, помер.ТJа десь зи
мою 1915 р. (згідно свідченню Теклі Денис, як був 
уже сніг). Відтоді о. А. ГОнчаренко також занеду
жав. Згаданий його судовий знайомий Гаррі Бред
форд відвідував його майже щотижня і мае списану, 
буцім то, нею "історію'' Гончаренка, від ча,су його 
прибуття на хутір. 

Про це все й реферував Ів. Іванчук на засіданні 
uідділv УКК, що нідбу.rюся, тоrо ж дня, після моеї 
й Тек.іі Денис допові1іей. У зв'язку із закликом гро
мадно відвідати могилу о. А. Гончаренка, Ів. Іванчук 
попереджав про труднощі, зв'язані з цим і що йому 
ндалося здобути дозвіл тільки на Од!НУ машину. 
Все ж таки ентузіязм бу.в з.начний і на це не звер

нули належної уваги. Поблукавши трохи по Гей
варду, через його східню частину, біла цвинтаря 
за ·містом, по кілкох милях дороги, проїхавши трое 
nроміжних воріт, чоти•ри машини, з майже 25 від
відувачами, спинились у долині під фармою Менке. 
Ось тут і почалися перешкоди, про які попереджав 
І. Іванчук. Він перший пішов до хати фармера, що 
стояла подалі під горою, з повідомленням, що ми 

приїхали. Але Менке, побачивши гурму відвідувачів 
(в тому жінок і дітей), відмовився нас пустити на 
хутір Гончаренка. І. Іванчук наtrадав ЙІОІМУ обіцянку. 
Сказав, що на підставі неї приїхав та,кож і "історик 
з Вашінrтону" (тобто я? .. ), який мае доручення на
писати статтю про Гончаренка і хотів би бачити ху
тір, і т. д. Тоді власник погодився пустити, як було 
умовлено, не білше 5 осіб. Довідавшись про це, від
відувачі були збентежені. Але роеуміючи ситуацію 
негайно вибрали з-поміж себе делеrацію у складі 
5 осіб д.'Ія відвідання .могили. То бу.'Іи: 1. організа
тор відвідин -- Ів. Іванчук, 2. "історик з Вашінrто
ну" -- Л. Биковський, 3. від старої еміrрапіі -
Текля Данис, від відділу УКК, тобто нової еміrрації 

---- Павліна Ващук, і 5. від Української Вільної Ака
демії Наук -- Марія Биковська. Взявши квіти, де
."Іеrаuія, на чолі з І. ІванчукОО.І, подалася до хати 
фар:\tера. Він на нас чекав уже під хатою, з осідла
ним конем і рушницями в піхвах сідла. Ми предста
вились по черзі і з'ясували ціль нашого прибупя. 
Зокрема пані Данис розпооо.'Іа, що була доброю зна
йомою Гончаренка, бувала на його хуторі, органі
зувала з іншими похорон, і т. д. Фармер підтвердив 
нее, що вона сказала, згадав, що він та·кож знав о. 
А. Гончаренка і що був на його похоронах, знае про 
Гаррі Бредфорда з Гейварда. Врешті погодився пу
стІни, але тільки три особи! При тому покликався на 

Рисунок хутора пок. о. Агапія Гончаренка виконаний Ю. Сластьоном. У центрі хата і сосна перед 
нею; між хатою і лісом - місце ватри й доріжка до яру; праворуч від хати, на схилі гори, печера .. 
Над нею на горі - каміння й гадане місце первісної могили; ліворуч - огорожені парканом дві 
могили з хрестами й сосною. За кручею видніє долина, а на обрії - затока океану. 
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півдику худобу, що там пасеться. Одночасно не до
зволив будьщо фотогра:фувати. Ми швидко пере
групувалися: М. Бюювська і П. Ващук вернулись 
наза~ др авт. Нас трьох фармер, ведучи коня на ло
воді, повів яром до колишнього хутора о. А .. ~он
чаренка. Дикі кози, що громадкою стояли в ЛІСІ за 

хатою, проводжали нас здивованюш очима. 

Хутір Гончаренка, площею біла 50 акрів, приля
гає в притул до задньої сторони посілости Менке. 
Він його купив за безцін від штату, побільшуючи 
собі площу на випас худоби. Ми йшли біля 15-20 
хвилин ма:11о по.мітною стежкою по каміннях~ ям.ах 
і піску крізь ліс, уздовж яру. На л. ні його дзюрчав 
струмочок у напрямі хутора о. А. Гончаренка. До
рога була важка і найбільше страждала ВІД т?го па
ні Денис. Ми їй раз-у-раз помагали. Врешп пере
йшли по каміНІнях потічок і почали спинатися на 
легкий протилежний схил. Яр лишився право,руч, 
увесь зарослий лісом. Схил був укритий травою і 
стала помітна колишня дорога. 
Ми стояли перед в'їздом до колишнього хутора 

о. А. Гончаренка. Фармер показав нам з лівої сто.
рони, сліди злощасної ватри. Перед нами лежали 
рештки тину й виднів прохід, де колись бу ла фіртка 
з написом: УКР АУНА. Сліда з того не лишилося. За 
"ворітьtttи" схил гори ла1гідно підіймався вгору. 
Він бvв так само вкритий травою, де-не-де були ку
щі й- по1розки~ано росли поокремі дерева. "Це -
пояснював фармер, -- колишнє обійстя хутора". 
Далі, під горою, стояв дерев'я.ний дім, у якому меш
кали Гончаренки. Він був нwівзруйнований, вже 
без вікон і дверей, але із стінами, дахом і рештками 
підлоги. Головні двері виходили до воріт, а задні
кухонні - у садок за до~юм. Сходів при головних 
дверях вже не було. Оскільки мdжна бу.'lо бачити, 
дім складався з трьох кі~шат: великої передньої 
кімнати, що тяглася здовж цілого дшtу, а за нею 
була менша кімната і кухня. 
Перед домом росте сосна . .Манюсіньt<аю привіз 11 

о. А. Гончаренко з Аляски у 1872-73 рр. і посадив 
перед хатою.Отже вона має тепер біла 70 літ і ви
росла у могутнє дерево, біла 24 цалів у перерізі. 
Невисока, але міцна! Під нею Гончаренко закопав 
('скарб" - бляшанку із східні~tи старовинними мо
нетами. Просив, перед смертю, пані Теклю Денис, 
щоб післа його смерти передати їх до Київськосо 
Музею. Пані д~нис показала нам місце під сосною 
де стояв стіл. При ньому о. А. Гончаренко приймав 
гостей і угощав їх чаєм з "Київсько-Печерським" 
медом. Під тою ж сосною лежало тіло Гончаренка 
після смерти, перед похороном. 
Ми обійш.тш довкруги хату й подалися трохи 

вправо. Тут v nіддачі біля 50 ярдів лежало кілька 
великих к"аме-нів. За нами (пару ярдів) починалася 
круча, з якої відкривався краєвид на долину, що 
простягалася аж до обрію. На цім камінні сидів 
Гончаренко й дивився у далечінь. По правій руці, 
починаючи від воріт, повз хату і каміння, на віддалі 
яких 25 ярдів від них, тяг:нувся яр. Він більшав і 
глибшав у напрямі виходу в зга·дану долину. Увесь 
заріс ліса~·•· На дні fіого тече річечка. Ми оглянули 
каміння. Біля нього колись російський маляр, Бере
щагін разом з грецьким науковцем викопали бу ли 
могилу дла Гончаренків. Гончаренко показував її. 
багатьом відвідувачам. Але Гончаренки не були в 
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ній поховані! Ніяквих слідів від тої могили ми не 
запримітили. 

Від ка~іння ми пішли ліворуч, понад краєм кручі. 
Пройшли біля 50 ярд. і побачили огороджений дош-
·ками чотирикутник. Він був да.1і від хати, у глиби
ні Обійстя, біля 5 ярдів від кручі. Огорожа збере
глася досить добре. Чотирикутник був виповнений 
деревнетими кущами і сосною. Первісно, пояснила 
пані Денис, на могилах не було нічого посаджено. 
Щойно згодом, у 1923 р., покійний її чоловік, д-р 
Гриuь Денис, та Іван Ревенко, оправляючи могили, 
посадили над ними сосну. Вона розрослася кущем 
і цілком їх укрила. Отже, сосна :'ІШЄ тепер біля 23 
літ. 

Під с.о,сною, бшtж1tе до паркану, бу:ш дві :\Юги
ли, голова:\ш до обійстя, а ногами до кручі. У голо
вах, у межах паркану, нарівні з ним, стояли дв.а 
хрРС1И українсько-віза.нтійськurо типу. Вони були 
зроб.'lені з дощок із скіоною поперечкою на них. 
На ліво~tу виднів напис англійсьюши буквами: 
А ль б і на. На правО!'.tу - А r а п і у с. Могили вже 
зрівнялися з поверхнею зе~1Лі. 
Ми обійшли довкола паркану, кляю1и n го.1овах 

і молилися. Потім поклали, через щілини в паркані, 
на могилах квіти віл вищезгаданих представництв. 
Під час того Мен·ке одійшо.в з коне:'ІІ оподаль, від
вернувся від нас і дивився n проrrилежний бік, зго
ри на долину. Зда.'Ія, за парканом, паслися корови, 

а бугай пильно дивнвсst на нас. Я частково зрозу~tів 
побоювання фармера: якби сюди прийшов увес.ь 
гурт відвідувачів, у кольорових літніх суконк:1х, то 
невідс:мо, як повівся б той бугай ... А тоді, в разі 
якогось нещастя, хто ма-в би платити? 

По кількох хвилинах :'ІІИ підійш.1и до Менке й стали 
на кр~ю кручі. Ми були на високій горі. ~а нами 
був лагідний спад гори до полів. На цьо~tу схилі 
Н було розташоване обійстя з колишнім садом, 
домом, і сосною перед ним. Ліворуч нас були 
могили. Праворуч - І<аміння. Перед нами горв 
обривалася глибокою кручею. За нею бу.1о ще •:іль
ка малих яркін і горбочкін, а далі стелилася широ·ка 
долина, з розкиданими по ній оселями й полями та 
срібною стьожкою води на обрії. То була віднога 
затоки, що йш.1а з-під Сан Франциско. Я дивився 
на цей чудовий і розлаглий краєвид. Він мені щось 
н.агадуnав. ІЗрешті я зрозумів, чому саме о. А. Гон
чаренко вибрав собі для мешкання це місце: воно 
йому !іЗГ!lд,Увало Київо-Печерські гори, кrучу і Дні
про під нею. Одна мип, і я бу.в, разом з о. А. Гон
чаренком, у Києві! Надивившись на ню красу ми 
поволі одійшли від кручі ... 

Фармер повів нас повз задній бік дО!\tу, вправо
руч до яру. З труднощами ми зійшли слідами ко
.1ишньої стежки по лівому схилі до половини яру. 
У скельних виступах схилу було зроблено щось по
дібне до, печери. То не була справжня печера, а 
скорше малі заглибини, а один камінь пласко вистv
пав уперед, до яру, творячи ніби стіл, на якому, 
очевидно, був колись вівтар. То була т. зв. печера, 
у я-кій колись о. А. Гончаренко хрестив, вінчав і мо
лився за Україну. Ми шукали за якимись слідами 
з тих часів. З одної сто1рони "вівтаря" було видря
пано білою: !\Іа.rю вже помітною фарбою n камені 
англійськими буквами: Ar АJПіУС. Понад ('вівтарем" 
заховався тою ж фарбою видряпаний півколом на-
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лис а·нглійськими буква~щ: Голі Кейв (НОІУ СА VE). 
З правої сторони "вівтаря" виднілася в білофарб
ному трикутнику, добре ще збережена грецІJКа бук
ва - Х (ри стос). Це все, що залишилося з тих часів. 
· ·Ми видряпалися з яру назад до хати, подякували 
панові Менке й пово.1і через коJшшні "ворота" вер
тались до авт з нетерпляче чекаючиr.ш нас іншими 
учасниками відвідин ~югили о. А. Гончаренка. Фар
мер, сівши на коня, подався в інший бік хутора. Ми 
розповіли про все, щd бачили, сфотографуwалися 
і за півгодини були нже в Сан Франциско. 

Увечорі, нернувuшсь з ві:шілин 'югили о. А. Гон
чаренка, шt гсстюва:ш у добродіїв Іванчуків. Та:\І 
же була й Текля Денис і пані Гриневнчева, утікачка 
з Китаю. Від них 'ІИ довідалися чима.rю про Сан 
Франциско, українську колонію в ньо,Іу, про окре
мих її членів (Ме.:Іhники, Панасенки та інші), про 
о. А. Гончренка і про видатних осіб з украінського 
життя, що гостювали колись у добродіїв Іванчуків. 

Головною Те\ЮЮ розмов були відвідини ~югили 
о. А. Гончаренка, вражооня та спомини, зв'язані з 
ним. 

Можемо їх за•кінчити деякими доповненнями й 
висновками: 

1. Ховали о. А. Гончаренка три особи: па111і Текля 
Денис, укра інський євангельський проповідник Іо
ахим Глазко та Іван Ревенко. Обряд похорону від
правив місцевий пресвітеріянський священник з м. 
Гейварду. 

2. Нічого не залишилося з меблів, все люди по
розтягали. 

З. Так само зник.1а й Пропам'ятна Книга Гонча
реНJКа, куди вписува·лися відвідувачі. За приблизним 
підрахунком на день похорону, каже Т. Декис, -
там бу.rю вже біла 18.000 підnисів. 

4. На похоронах було багато .:1юдей, головно ;tn
вколишніх мешка,нців і з м. ГеАварду. 

5. Так само невідомо, що сталося з книгозбірнею 
о. А. Гончаренка. Пані Денис розповідає, що під 
час вівіддин Гончаренків. ще за іх життя, вона ба
чила всі стіни фронтової кімнати застав.1ені пали
цями. Вони були заповнені книга·\tи. То були, пере
важно, публікації, що йому привозили А надсила
.1и звідусіль з автографами різні відвідувачі. 

6. Д-р Гр. Скегар свідчить, що рукописи о. А. 
Гончаренка перебувають у бібліотені унінерсите
ту Берклей у Сан Франциско·. Він з них користав. 
Але про книжки він нічого не знає. В у1ніверситеті 
їх, буuім то, немаЕ. 

7. Можливо, що дещо про це все \tОЖе знати шt
щезгаданий "історик'' з м. Гейварду - Гаррі Бред
форд. Пан Іванчук і па,ні Денис мають намір вне
довзі його відвідати. 

8. З оглядин хутора було видно, що сучасний 
його власник Менке, має деяку пошану до залишків 
по Гончаренках. Він нічого не чіпав досі. Тільки 
"зуб часу" робить своє. Тому конечна своечасна 
консервація цих пам'яток. 

9. Околиця, де розташований хутір, він сам і по
сі{Іість Менке --- вся в горах, у ярах, укрита пере
важно лісом, з потічком на д.ні яру. Вона вельми ма
льовнича. Мало надається на пасовисько дла ху
доби. 

10. Може діждемось колись, що на тому \tісці 
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буде заснований Український Національний Парк 
ім. о. А. Гончаренка з відповідним пам'ятником йо
му й дружині? .. 

11. Б. Морозовський, голова \Іісцевого відділу 
УКК, Е тої думки, що раніш чи nізніш, це uдасться 
зробити. Це,- він каже,- і Е головним завданням 
вибраної 8 вересня, 1956 р. комісії для ведення 
справ, зв'язаних із вшануванням пам'яти о. А. Гон
чаренка. 

----~----~------- ----~ 

VICTORY PACKERS 
CoІDpany LiІDiled 

ІІА Evans St. Hamllton, Ontario 
ТеІ.: .І А. 8·8206 

ВИРОБЛЯ€: 

Українського смаку юовбаси, сальцнсони та всякі 

інші м'ясні продукти. Спробуйте ви~бів цієї нової 

української фірми. 

Якщо крамници, у якій Ви купуєте nродукти, ще 

не має наших виробів, то nросіть її замовити їх. 

Для кращої обслуги своїх сnоживачів наша фаб

рика має свій рорговельний відділ у Торонті. 

Адреса то ронтонеького відділу: 

383 Roncesalles Ave. - ТеІ.: LE. 3·1386 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВидАННЯ: 

Тарас Шевченко - ВІРШІ, стор. 44, фокат: 10:r.7, 
42 Ілюстрації і портрет Т. Шевченка роботи СmІщенка. 

~~~oru::• • ~~~~ • ~~~.~~~. ~~~~~~~:..~: •• r.·~~иа80~:0 
РАЯД)'ГА - s61ро'ІК8 АІІІ JJJreA MO.IIOAWoro віку, 

стор. 16, формат 10х7 цапів, 26 ілюстрацій, гарний па

пір, кольоровий друк, обкладинка в 2-х кольорах. 

Ціна . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.35 
М. Трубпаіні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ І 

СРІБЛЯСТУ РИБКУ", стор. 16, формат 10х7 цалів. Ве
ликі на всю сторінку ілюстрації, обкладинка в 2-х ко-

льорах. Ціна .................................... 0.40 
.. СОНЕЧКО 1'1 ХМАРИНКА" - збірочка для дітеА 

мonoдworo віку, стор. 16, формат - 10х7 цалів, 33 ілю
страції, гарний папір, кольоровий друк, обкладинка в 

llBOX кольорах. Шна ........................... $0.35 
"Р)'КАВИЧКА", стор. 16, форкат 10:1.7 цuІв, вURJd 

А rapвt LIIOCТP8IIfi, ка.~•оровd .uук. Ціва . . . . . . 80.40 
NOWI DNI 

Вох 452, Terminal А 
Toronto, Ont., Canada 
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65-ЛІТТЯ ЯРОСЛАВА ПАСТЕРНАКА 

2 січня ц. р. ~шну.то 65 років одно~tу ~ найвиз
начніших архео.тогів України - доктороВl Яросла
ву Іиановичv ІІастернакові. 
· Наvксве Життя Я. І. -- цікаве, різностороннє 
вик.тЮчно багате на чис.'Іенні археологічні відкрит
тя, що ивійшли в історію. 

Я. І. -· дійсний член Наvкового Товариства ім. 
Шевченка v .Львовj від 1929 р., Української Віль
ної Акаде~Іії Наук (від 1950 р.), Міжнародньої 
Вільної Академії Наvк v І \а рижі, Чеського Архео
.тогічного Товариствj в ·Іlразі, Віденського Архео
логічного Товаристпа, Археологічного Інституту та 
Археспогічного Товариства А:-.1ерикн СКанадійсь
кий відділ), Львівського Архео.1огі 1ІНОГО та Бого
с:ювсько-науковс>го Товариства. 

Від 1925 р. Я. І. бере активну участь у міжна
родніх наукових з'їздах у Празі, Берліні. Варша
ві, Торонті (конгрес архео.тсгів США та Канади). 
Особливе зацікамення вик.пика.та доnовідь Я. І. 
на всесоюзному конгресі дослідників неоІЛіту й 
бронзової доби- н Києві 1940 р. та~І я. І. виступив 
з доnовіддю "Культура nасмової кераміки в Гали
чині й на Волині тз її відношення до триnільсь
кої кераміки". З такю1 же усnіхом Я. І. виступав 
1941 р. на археологічному кою·ресі в Ленінграді з 
доповіддю "Княжий город Галич", де він особисто 
раніше віг. розкоnи ( 1934-39) uього cтaporro кня
жого міста, відкривши там фундаменти У сnенсь
кого катедрального храІ\ІУ і ~1іж ними каІ\І''янийJ 
саркофаг з тлінними останка!\ш його фундтора кня
зя Ярос.1ава Оою:-.tисла (no~1ep 1187 р.). 
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Крім Галича, Я. І. вів розкош-І праісторичних се
лищ, погребищ та раннєісторичних городищ у різ
них місцевостях Галичини (біля 40 об'єктів) та в 
Празі (королівський замок "Градчани" ,, розкопи 
на Старім Ринку, у староЮІннім манастирі "На 
Страгові" та в костелі "На Здеразе"). 
Докторську дисертацію з археології склав у 

nроф. Любора Нідерле (nраця "Карпати в архео
логії), а рекомендування на доцента УВУ у Празі 
(праня "ІІерша бронзова доба н Галичині у світлі 
нових розкопів") Од!ержав на підставі реІtензій 
nроф. В. ІЦербакінськс.го, nроф. }1. Антоновича та 
дон. Феденка. 
Працював у творчому контакті з такими визнач

нюш діяча~ш, як nокійні Даннло Щербаківський, 
Валерія Ку.'ювсhка та діючІПІІІ зараз (І. Курінний 
та інші). 

Я. І. - автор nонад 25 наукових nраць з ділян
ІШ археології, та автор бі.тя 150 науково-псnуляр
них статтей українською, чеською, nо.'Іьською та 
ні:чецькою мова~tи. 
Своє 65-ліття Я. І. зустрічає, працюючи над грун
товним творо:-.1 ''Лрхеолсгія України". Ue перша 
спроба об'єднати н ні.1е (на підстані попередніх 
праІLь В. Дани.'lенка "АрхеQлогія Полтавщини" та 
М. Мі:1.1ера ''Архео.тогія Приозів'я") та зробити 
ІЮРінні девоннення з в:1асноrо ве.1ичезного досві
ду~ Крі:-.і нрt~ні над ''Архео:югією України", Я. І. 
є релакторо:-.1 архео.тогічного відділу Енциклопедії 
Українознаветна (І й 11 частини)·. 

Наукону праІLЮ Я. І. поєднує :-J талантом педа
гоІ·а. Лекнії Я. І. --- ае чудо,вий зразск жнаної nо
дачі ~•атеріи:Іу, 1І8сто-rусто переплетеного жарта
~•и, іронічнюш висловами тощо, з широченною 
срудиаією. То1у його .теюlії надовго за.тишаються 
r: пам'я1 і кожного с.тvхача. 
Докторові Ярос.1ану fвзнов.ичу І Іастерн.акоuі з 

нагоди його 65-.lітти ·-- найкращі побажання успі
хів у науковій нраці та в особистс~ІУ житті від 
усієї новоднівської родини співробітників і 
читачів! 

Редакція 
.._.._L_D_II_І_a_ ----- -- -· 
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РЕЦЕНЗІї 

БОГДАН РОМАНЕНЧУК. УКРАїНСЬКА ЧИТАНКА 
ДЛЯ 11 РОКУ НАВЧАННЯ УІ\РАІ.НСЬКОї МОВИ. 
Український Кtо~нrресовий Комітет Америки. Нью 

йорк 1956, Філяде:Іьфія. Видання Шкільної r'lди. 

Так виглядає титульна сторінка цієї чи;а~нки, від
повіда .. lьність за яку бере на себе не nльки ~по
рядник її, а.1е й видавець ca~te тому, що це Шюль
на Рада УККА. 

Отже, титульна сторінка має викликати довір'я 
-до цієї читанки, :\tає запевнити, що це добрий, 
справжній підручник. 

Можна сподінатися більше, думати, що цю чи
танку призначено для всіх українських щтей, що 
пона справді плека~тиме в них соборницький дух, 
що її :\ІОва та правопис нілком бездоганні. 
Це так зрозу:\tіло, так ясно, що не доводиться 

й багато писати. 
Далеко цікавіше й потрібніше розглянути, ЯІ< 

саме поставився до згаданих за~вдаН'Ь п. уrrорядник 

читанки та її видавец~ 
Читанка ( J 20 стор.) складається з таких розді

.1ів: 1. "В (треба ''У" - nрим. наша) рідній хаті 
з найріднішими"; 2. "В ('У') школі і ('й') це~к
ві''; З. "В (У) природі"; 4. "В (У) місп"; 5. РІз
не. Крім того, у цих розділах вміщено "дотепи" 
під загальним заголовком (чи не позиченим у газ. 
"Вільне Слово"?) ''Усміхнися". 

Насамперед, впадають в око прізвища авторів~ що 
їх твори, або ви ривки з них, уміщено в читанці; 
на сто двадцять сі:\І їх припадає З Шевченкових 1 

2 Франкових. Невже серед їхніх творів можна ви
брати тільки п'ять хоч би й "д.ТІя 11 року''? Творів 
О. Пчілки, Лесі Украінки не знайдете тут. Не шу
кайте в книзі й байок Л. Глібова, що іх так люблять 
діти. Натомість уміщено твори й маJІІо відомих ~в
торів, яким ще далеко до згаданих ~исьменнию~. 

Розглянути всі твори, ~надруков.ащ в чита1іцt, 
забрало б дуже багато місця, а тому спинімось бо
дай на деяких. 

На стор. 5 уміщено "Наші на~йрідніші", а на 
7-ій "Василькова родина": обидва на ту ж саму те
му. Навіть кількість ч.1енів родини як у першому, 
так і другому однакова: шість осіб. Чи нарто було 
ставити !\tайже поруч твори на ту ж саму тему? 
Адже 1.1.е обмежує .1ексичний склад читанки. 

"Тримаймося сного роду" (стор. 14) перенаси
чене зменшеними формами іменників: ".т~апкою", 
"крильцем'', 11дзьобиком" тощо. Пише а·втор не 
про са~мих !\tа.ТІих тварин. Виходить, що, прик.т~адом, 
ведмежа, "... котре бува€ непослушне (тобто. не
слухняне - Б. П.), то зараз дістане від мами лап
кою". Добра "лапка" - подумає дитина, що ба
чила ведмедя в зоологічному садку. 
Вірш ''Перед тобою" (стор 27) такий слабень

кий, що йому ніяк не місце в читанці. ПодибуємІQ 
тут таке: ''Царюй, Владико, по віки над нами і на
шим Паном бvдь все тільки Ти". 
Доводилос~ вже писати, що укра інці не назива

ють Господа "Паном". Навіщо зЗІВодиrrи цю ''поль
щизну" та ще й у книзі для дітей? 

Далі стоїть: " .. :rotzd, як Церква голосить нови
ну (сік!!!-· Б. ПJ, що Ти (у книзі з малої літе-
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ри) наш Господь (невірний наrолqс у вірші) і 
Предвічний Цар". Хіба можна церковну науку на
зивати ''новиною"? Адже, християнам uя "новина" 
відома вже близько 2 ООО років. 

''Як ми прикрашували нашу клясу" (стор ЗО) 
пода11 '"іділію": "[1орбок, на ньому вітрячок, біля 
вітрячка сидить хлопець та ·на сопілці грає і (й) 
вівuі пасе". Отож, хай діти, що народилися в Аме
риці, бачать і знають її технічні досягнення, хай 
уявляють собі Україну тільки як хліборобський 
край з "вітрячками" та "сопілками". Далі (стор. 
З1): " ... садок вишнеІвиіt цвіте. ·Тl\еред хатою -
рожі, :\І а ки, соняшники". Та невже Ж таки вишні, 
рожі, маки, соняшники цвітуть у той же самий 
день? Та ж, як вишня uвіте, то мак щойно сіється, 
а соняшник .'Іедве із землі вилазить тоді! 

У завданнях: "На рис у й те (тобто, намалюйте -
прим. наша) якусь картину, що нагадує Рідний 
Край''. Як же намалюють "якусь картину" діти, 
що не бачили того рід,нюго краю? Що не за педа
гог такий, що такі завдання дає? 

У вірші ''Наші книжечки" не зро~зуміло: "кинув 
коника на вишкv"? Що це за "вишка"? Чи не сто
їть вона тільки· для рими? Тут же :\tала "Сонечка" 
(Софійка ?) "кохає'' книжку. Хіба ж юн.ижку та 
взагалі неживу річ можна кохати? 
У ст. "На лекції української мови" (стор. 3) 

подано опис України. Варто було о подати цей 
опис uілком, щоб побачити, як ''багато" знатимуть 
діти з нього про Украіну. Зазначимо тільки, що 
"на сторожі Украіни з заХ'оду і з півд!ня стоять ви
сокі гори''. Цікаво було б побачити ці "гори", 
прикладО:\t, біля Одеси або Таганрогу чИ Ізмаїла. 
Дуже добре оповідання '"Як дізналися зайченя

та, що прийшли Різдвяні свята" чомусь увірване, 
не :\tає закінчення. 

Ніяк не зрозуміло, чому на "Тарасове свято" 
(стор. 49) "Ікона Божа чогось сумна", а "на стіні 
Тарас ... ~ІОв квітка на весні. Відмолоднів, та тепло 
й мило г.'Іядить(?) !НЗ мене, мов живий". 

Ось і спробуИ!ге відпоВІісти дітям, коли. 8QНИ 
запитають, чому ікона Божа су!\rона, а портрет та ... 
расін "веселий'' ... 
Невже упорядникові читанки невідомо, що "ма ... 

юфкн'', що транень місяць присвячений Божій Ма ... 
тері тільки н католицькій цер·кві й що сім восьм11х 
українІtів таких особлИ'В'Их травневих Богослуж() 
не знають? Чому ж було в~tішува:ти ( стс,р. 72) вір
ша Р. Завадовича "Місяць Марії"? Чи, .може~ вар
то було б ще й умістити "украіІНський" спів "мо
.1ися за нами", ви.конуваний під час цих Бого
служб? Хіба не можна було замість uього подати 
свято Покрс,ви, здавна шановане в українському 
народі, в обох його церквах? 

"Гордий українець" (стор. 80) це трохи пере-
роблене оповідзІНІня ітаJл:ійського письменника 
Д' Амічнса. Чи не краще бу.1о б узяти ориrіналь
ний твір та на ньо:)tу показати й навчити дітей на
слідувати малого італійця? Не кажемо вже про те, 
що звичайна етика вимага€ зазначити, що це за
позичений твір і від кого. 

Про Дніпро є згадка тільки в ст. "Киів'' та й то 
така: "Киів стоїть 1над Дніпром, на горах" (стор. 
104). У ст. "Ма,ла Леся" "на широкім По:іtіллі пли-
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ве річка Джуринка". Чому подавати дітям якусь 
мали річечку й нічого не написати про Дніпро, Ду
най, Десну, Прип'ять? .. 
У вірші "Дід Мороз" замість, мабуть, "всю Вкра

ЇІНУ обійшов" стоїть: ''Всю Україну (у читанці 
"україну" з малої літери) обійшов". Тут поруше
но розмір. рипt вірша, що, безп~речно, відчують 
діти. Uілко:\І неnрипустима й друкарська nомил
ка. 

"У великих містах" дуже нагадує Матвійчука. 
Дозво.1шю навести це місце: "В українських мі
стах по самій середині є ве.1ика nлоща, виложена 
плитами або ка~Іінням. Вона ІНазива~ься ринок.. 
Посередині риНІку стоїть великий бу ди нок з висо
кою вежею, що називається ра туш". 

У нашій єдиній столиці - Києві nлоща-скнер 
nоза "ратуше:\І" і ніякого ''ринку", де б продава
.1и '\t'ясо, ярину, хліб, овочі" тощо там ніколи не 
будо. В Одесі "ратуш" міститься в кінці чудового 
бульвару, дуже далеко від ринку, та ще й у неве
ликому будинку, але дуже гарної архітектури, хоч 
і без "вежі". Таких прикладів :\Южна було б nо
дати дуже багато та треба, очевидячки, орієнту
ватися на Ко.тюмию. 

Дивна, дуже дивна ст. Остаnа Далекого "На 
фабриці" (стор. 106). Автор розnовідає, як укра
їнці оrляда.1и німецьку фабрику. Однак, да:\Ю сло
во авторові: "Новоnрибу.1і не хотіли вірити, що 
машини можуть самі виконувати такі складні ро
боти і то так скоро й гарно, що ніякий чоловік не 
:\аіг би Ї:\І дорівняти. Ум усе здавалося, немов у та
кій машині сидить який чоловік, або й дух". Де О. 
Далекий бачив таких "новоnрибулих" і чи ж мож
на nоказувати американським українцям їхніх зе~t
ляків такими темними? Ue дуже добре, що а·втор 
nрекрасно зна€ "Миколу Джерю", а .. 1е ж заnози
чувати в Нечуя Левицького треба дуже обережно, 
зважати, nрин-а·Й:\ІНі на час, коли жив Джеря. Тре
ба визначити цю статтю за шкідливу, бо таких 
"новоnрибулих" теnер просто не існує. 
Перейдімо, однак, до мови читанки. 

''Без батька й матері бу:rо б на:\r дуже з.1е на сві
ті жити" (стор. 6). "Не зле, не зле (не зьле, не 
зьлє -- Б. П.), - сказав мудрець" (стор. 32). 
Невже наша ~ІОва, така багата, зокре~tа на сино

німи, nотребує заnозиченого з польської мови 
слова? Хіба не краще сказати: "Без батька й :\Іа
тері бу ло б нам дуже не добре ( nс·гано тощо) на 
світі жити"? Українець-мудрець наnевне сказаn 
би: "Не погано, не nогано". Тут же: "У нього бу
.10 двох учнів". Навіщо замість україrнської мови 
вчити наших дітей "ма.ІJопо.тtьської" говірки? 
Зловживає уnорядник і словами ''че~Fний", "чем

ність" з похідними від них. "Ми стараємося бути 
че~ані й не докучати їм". "Я в школі був чемний" 
(стор. 6). "Не любить бавитися з нечемними діть
ми" (стор. 8). "Я в школі був чеІ\-rний" (стор. 9). 
"Ти до книжки був нече~tНий" (стор. З). На стор. 
7 вірш "В (треба У) день матері": "Ми складаємо 
багато вдячности приві тів". Що воно за "вдячно
сти привіти''? На стор. тій же ("Василькова ро
дина") тричі мае~rо "огородчи.к", "в огородчику" 
( orpy д - Б. П.). Невже Б. Романенчук не зн~є 
СJ1ів "сад", "садок". "На стінах розвішені об ра-
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зи ... " "В кутику ... " замість зага.пьновживаноrо "у 
кутку''. Незрозуміле цідком речення: "Вони хо
чуть, щоб так було, як колись на Укрзї1нrі - садок 
вишневий ко.1о хати ... " Та хіба ж теnер нілком пе
ревелися вишневі садки в Україні? Невже автор 
думає, що бідьшовики витравили з душі нашої .:1Ю
динн .1юбов до природи, таку прита:\tанну І'Ожному 
українцеві? 

Чи це українська форма: "Я цікавий nобачити" 
(стор. 9). На цій же стор. в "Усмі~нися": "Хто з 
нас збив шибу в к.1ясі". На стор. 12 "Я збила 
СЮІЯНК\-'". 

В оnовіданні "Треба nризнатися :\Іамі": "В тій 
( пщюнізм!) хвн.1ині ... " Чи ж навчаться діти від
різняти займенники цей, ня, не й той, та, те? На
віщо nривчати дітей до провінціяліз:\аів? Тут же: 
"Михась замкнув ножика ... " (тобто, склав, з.1о
жив). Щоnравда і крокоди.1 "за~шкає пащеку'' 
(стор. 7 4). Стор. 12 "Хочеш, щоб я тобі сказала 
ЯІ<УСІ> (казку - Б. Л.)?" Чи nояснювати різницю 
між словами "сказала" й "розказала"? 
В оповіданні "Тримаймося свого роду'' -- (стор. 

14) ма.є~ю " ... nташки та звірята''. Ui "звірята" 
( звежонтка) і в творі і в запитаннях до нього. Вия
вляється також, що "nташки будують для своїх 
nташенят чудні лнdздечка.". Чи 'не· чув упорядник 
такого вислову: "Ну, і чудна ж він .1юдина!" Ці ж 
"звірята" (очевидно всі) "бу дують собі nідземні 
мешкання". Чи вівірки, nрикладом, теж? "Непос
.1ушне" чи '·неслух·няrне''? Бабуся говорить Ро:\r
чикові (стор. 17) " ... іти сnати в сьомій годині". 
а далі: " .. підеш сnати о вось~tій годині''. Як же 
поnрав:но? Князенко Ясень (стор. 18) "бачив 
гаї, а дальше гори ... , а дальше nустиню." Може, 
не ''дальше", а "далі''. ''Пустиню" чи "nусте
лю"? 

''Нараз" уживано замість ''раnтом''. Виявляєть
ся, що навчання :\ЮЖНа "продовжати" (стор. 33). 
Тут же ''Гарно, дуже гарно, - закликав задово

.1ено .. .'' 
На стор. 35 ''Ходив батько питатися про оос

тупи сина ... " Ui ''постенnи" nідnисав Вуй ко Тонь
ко. Навіщо вщеnлювати дітям чужі слова, до того 
не поширені по всіх землях України? Слів "вуй
ко", "стрий", "вуЙНІа", "стрийна" не знає веди
чезна біrrьшість українців . .Можна заnевнити уnо
рядника, що вис.1ів (стор. 1 О) " ..• Івана вуйнино
го ... " як і "гет, гет" викличе здивування в цієї 
більшости. · 

Заnитання (стор. 36) ''lllo є Київ?" "Яка є на
ша Україна?" Навіщо тут це "є''? Скільки разів 
про не вже nиса..rюся! І взагалі, що це є за питан
ня? Як на них відnовідати? Стор. 42 - "Каравана 
йде свята". В укра їнські й і французькій мовах це 
слово вимов.1яеться, як караван''. У польській 
"каравана". 
У вірші Р. Завадовнча "Утіка.1а Божа Мати" ма

ємо: "Ми летіти вже не годні". Тиnовий провін
ціялізм. Не дуже буде зрозуміло дітям, як це Бо
жа Мати "в .тrісі збилася з дороги", коли св. йоси
фові був 'Наказ піти до Єгиnту (Мат. 2., 13), на
певно янголи Божі оберігали Св. Родину nід час 
цієї подорожі. В. Хронович nише: "Глядить на ме
не ... " та "будучий (майбутній) гаразд''. (иор. 
49-50). 
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".'lесь", що "Великодня діждався" (стор. 58) 
в п. Роляника "на синяву сороччИІНу наложив ря
бу блюзину". Не говорімо вже про "сороччину" й 
''блюзину", але давно відомо, що українці не нак
.1адають на себе одяг, а зодягають його. Стор. 60: 
", .. uідмовилн ~10литву ... " молитву читають або 
nроказують. "Наші крилаті друзі в Україні" (стор. 
65). "Г -до дуже гарний пташок". На стор. 68: 
··суп" (ее нn), "сn.1овій" (замість українського "со
:ювей''). 
У вірші ''Квітень'' (стор. 70): "Зима nройшла 

холодна. стопилнея леди ••• " 
На стор. 72: бджілки "nри.1етіли до поблизької 

(б.1юкчої?) яблуні". Тут же ''цвіточок". На стор. 
86 ~&ає:\ю ще й "чічку''. 
"На широкій галяві завели діти забаву в (у) 

вовка і (й) гусей''. (Стор. 78). 
Чи не краще залишити цю "забаву" і наnисати 

просто: "діти гра.rшся у вовка й гусей". Відмовити
ся нід слона "заба·на'' (забава) ні автори, ні упо
рядник читанк11 ніяк ще не хочуть: "Після забави 
розбіглися діти ... ·· і ''побачили біличку". Що це 
за ''звірятко"? Бі.1ка, чи що? 

''Ісус Христос ~1іж діть:\ш'' (стор. 87): ''Дозволь
те діточка:\І прийти .10 Мене (у книзі з :\1а.1ої .1іте
тепи. ІІонча:Іьнr. :1:1и дітей). "Ті діти невинні .. .'' 
~-знову п.1ута·нина з "ні" і ''ті''. Та про це вже гово
рено. 

На особ:шну увагу зас.1угонує :\ІОВа байки "П~.lь
НІІй кониt(' (стор. 89). Маємо тут: "Півживий, 
а пінмертний ... " А - про·rнставний сполучник, а 
не єднальний. Тут треба "і". Знову ~Іа•ємо вnлив 
ЛО.'ІЬСЬКОЇ :\ІОВИ, ВПЛИВ, З ЯКЮІ деХТО ніяк не :\!ОЖе 
розлучитися. .\\ає:\10 тут також говіркові слова 
"нанашко", "газдинечко". Уnорядник навіть не по
яснив значення_іх. 

Ніяк не зрозу~1і:ю у нірші "Де поділись :\tуш
ки?" таке: ·'Поховались в шnари, і в стріху від 
хати" .. Може, зрозу:\&Їють діти? 
У _"J Іісні" (стор. 96) 1юдибує~10 ~•ісцеву назву 

грибів ---- "підпеньки". Загао:1ьноукраінська -
"опеньки'' (див. "Сон" Шевченка). Тут же: 
'' ... к.1ичте нашу Ксеньку ... '' Насамперед: ..1.уже 
негарно юкиfіатн таких форм, як "Ксенька", "Ю.т~ь
ка" тощо, а особ.1ино в книжках, призначених :J.:Іи 

дітей. Чш1у? Мабуть пояснень не треба. За.1ишЬю 
ні фор:\ІИ нашюt газета~І, що н "лошукуваннях'' ду
же часто друкують: "Ксенька Х. пошукує стрієч
ного брата Захарка ... " тощо. 

Крі:\І того, Україна знає да.1еко пошнреніше і:\І'я 
Оксана. 

Ці.lКО:\І непотрібне є подибуємо на стор. 1 О 1 : 
''На нашій вулиці е багато кра~rниць". 

Чи неі українці зрозу~1іють таке: ''Може, (кінь 
Б. 11.) пас копає?" 

Lllo кінь може хвицати --- так, а щоб копав за
ступо\!, то такого ще не бува.1о. 

Крі:\І зага.lЬІнонживаних н усій Україні імен, по
J.ибуємо н читанці більшість таких: Михась, Ірин
ка, Ромко, Гриник, Да,нко, Зенко, Звір (стор. 40). 
У такій фор~Іі lti імена поширені на невеличкій 
частині наших земель. 

Поправний правопис -- неод:\1інна властивість 
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кожної підручної книги, як і д6ЗІйлива, сумлінна 
коректа її. 
Розглянмю як з цим у читанці. 

Як правило, упорядник ніяк не додержує прави
ла чергування у - в та і - й. Наведемо тільки 
кілька прикладів, бо наведення всіх випадків пору
шення цього правила в читанці забрало б дуже ба
гато місця. Стор. 4. "В рідній хаті". Стор. 7 -
"в кутику", ''в день матері"; стор. 8 - " ... добре 
в своїй хаті". Орудний вдмінок від слова піч -
піччю, а на стор. 9-й --- "печею". Стор 12 - "ніж 
зламаний (зла:\ІЗний). На стор. 18 - "Князенко 
попраща·вся", хоч на стор. 32 ''він мусів ... розпро
щатися . .'' "Якби то було гарно, якби в клясі буЛ11 
картини .. ·· ІІрізвище нашої відомої письменниці -
Загірня, у книзі - Загірна (стор. 35). "Зломав 
дерево .. .'' (стор. 38). "Оніжок пЗІДе (полонізм) на 
дворі." (стор. 41), треба ''надворі". "Іджте" (стор. 
-47 1 53). "У ве.тшкому музею (і)". 

Дуже прикра, ці.1ком недазвалена друкарська 
tю~ш.1ка . на _стор. 59: "Хрисдос Воскрес." Таких 
недог:ІядІв юяк не можна допускати. "Нвіщо" за
м~сть "навіщо" (стор. 60). "Всі так щиро .. .'' за
\ІІсть "усі так щиро ... ". Стор. 65 - "їх сем'я ве
лика". Стор. 90 - "Обшукайте го.1узки ... " (галуз
ки).Стор. 97 - - "Виr.1янули в вікно .. .'' "В хаті стає 

ВЧИТЕЛІ. БАТЬКИ, СВЯЩЕНИКИ! 

ЗабеЗпечте своіх аітеА АО вовоrо -ч&ІІЬІІоrСІ 
року rарВІІІІИ сучас11111111 пJдручввкUІИ. ЗuOIUUII· 
те ІDКе сьоrо..а: 

1. Л. Депо.ао81'1 

·~ Друrе поправлене видання 
за редакціею, змінами та доповненнями П. Воли· 
uка. Буквар мае lUO сторІнок друку великого 
;ормату ( 1 Ux7 цапІв, більший від читанок), маа 
rарниА великий 1 виразний шрифт, друкований на 
гариому паnерІ, rариі рукописнІ шрифти, багато 

ІЛюстров~иА, добре методично складений, свіжІ 
та вкІсНІ тексти. Ціва - $1.20. ....... 

2. n. Во.uоuІк 
&АРВІВОК 

Друrе поширене видании 

читанка д;ая 2-ї кляси, 1U8 сторІнок. Ціна- $1.10 

з. n. BOUIIJIК 

читанка AJUІ 3-о і кл., 112 стор. 

5. n. 8oJIDo 

двІПРО 

Ціва - $1.2&. 

читанка AJUІ 5-і КJUІси, сторінок 112. Ціна - $1.26. 
У сі читанки багато ілюстровані, мають нові лі

т~ ратурно досконалі тексти, написані сучасною 
лІтературною мовою та сучасним правописом, ма

ють багато контрольних запитань та завдань для 
самостіАної n~ці учu. 

ЗаІІоІLІJІАте беапосереАІІЬо а видавництва, шко-
.ІИ одерwать аІІІDККу від 20 до 36 { запежно від 
кількости примірників і способу розрахунку). 
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людно і весе.1о'' (У хаті стає .1юдно й весело); 
".. годиНІНик тикає ... " Стор. 1 04 - "Найкраще і 
(й) найбі.11ьше ~•істо ... " Не бракує й славетного 
"зі'' (з польського "зе"). Не будемо виписуваrn 
всіх цих замаскованих зайд, а візьмім хоч би на 
тій же 97 стор. " ... виліпили зі снігу бабу". 

Ось далеко не всі - хочемо думати - друкар
ські помилки. 
Цілком "зле" справа з пунктацією n цій читан

ttі. Знову доводиться сказати, що виписати всі по
.милкн ttілком неможливо: надто їх багато. Як при
клад: "Що робить ~taпt (,) як приходить увечері 
додо~tу -'' (стор. 6). "Прий~ш{,) Ісусе(,) да1р 
цей ... " (стор. 27). "Ми тебе... вшануємо(,) наче 
рідну" , "Плач rrвій(,) с·vин.ак'У(,) даремний ... " 
(стор. 34). 
На стор. 35 після вірша "Богданові забавки:" 

стоїть ІІІ-я частина "Усміхнися", а да.r1і заголовок 
і дві перші частини... Така неохайність у дитячій 
книжці каригідна. 

Які ж висновки ~tOJIOнca зробити, розг.11яувши цю 
книжку? 

1. Матерія.ІJ досить бідний змістом і мовою. Чо
~rусь творів клясиків українського словаі майже 
не~rа. Дуже цікаве поси.1ання редакції (див. стор. 
120) на "джере.1'а.", але про це іншим разом. 

2. Мова читанки перенасичена прсвіюtіяліз; 
мами та інши~ш "із~tа.ми'', з яких перед ведуть 
польські. Багато непра,вильних, невластивих укра
їнській .. 1ітера.турній мові конструкцій, деяких 
українських с.1ів ужито не у властивому значенні 
їх. 

З. Правопис і коректа просто дивують: такої, 
делікатно кажучи, неохайности ніяк не можна до
пускатися та іце й у підручникові. Прикладів по
_:tано досить. 

Отже, доводиться з жалем визнати, що ня чи
танка ма.1о різниться від Матвійчукавих та М. Ов
чаренкової. 

Дуже дивно, однак, що Шкільна Рада УІ<КА не 
ті.rtьки схвалила, але й видала таку книгу. Хочеться 
дожити до такого часу, коли наші установи зююн
.'ІЯТИ~tуть читанки фахівцям, а не "краянам". 

Б. Подільський 

••••• 
HЛUJI ВТРАТИ 

ВАДИМ ЩЕРБАКІВСЬКИй 

18 січня н. р. в Лондоні на 81 році житrя помер 
проф. ВадюІ Щербаківський, відомий вчений, ар
хео.1ог та етнограф, а тако:ж знавець української 
архітектури. 

Покійний народився 17 березня 1856 р. в с. Шпи
чинцях на Київщині у священичій родині. Вищу 
освіту здобув у Київсько~tу університеті, по за
кінченні якого розпочав наукову праttю, спершу 
н ділянці української архітектури, а потім у ділян
ні етнографії та археології. 
У рр. 1908-191 О працював у Львові на посаді 

заступника директора Церковного музею, який за

снунан щпропо:шт Шептицький. Повернувшись до 

Києва, якийсь час пранює з відО:\ІІВІ українським 
архео.1огом Хвойкою, а з 1912 р. завідував Пол
тавським земським музеє~•. Тут і перебув усю 
першу світону війну і роки визво.1ьної рево.1юuії, 
а в 1921 роні виїздить за кордон, спочатку до Від
ня, а поті-.1 до Праги, де працює на посаді професо
ра Українського Вільного Уніерситету аж по 1945 
рік. 

Покійний за.1ишив понад сто друкованих праць, 
~tіж ними і відому свою працю ''Формування укра
їнської нації". Покійний був дійсним членом НТШ, 
Чеської академії Наук, Інтернаціо:нальноrо антро
по.lогічного інституту в Парижі, С.'Іовацького нау
кового т~ва, а також ЛИІ.І!ареАr Югослов'янського 
Qрдену св. Сави. 
Смерть проф. В. Щербаківського - велика втра

та для укра~їнської науки! 

С. І. МАСЛОВ 

11 січня Іt. р. у Києві піс.пя короткої тяжкої хво
рОби помер дійсний член Академії Наук УРСР, дов
голітний професор Київського Університету, відо-
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мнй з.навець стародавніх слов'янсьюІх :riтepal'y,p 
Сергій Іванович Маслов. 

С. І. народився 28 листопада 1880 р. в ~•істечку 
Ічня на Чернігівщині. Після закінч·ення При.1уцької 
гімназії встvшш v Київський політехнічний інсти
тут. У 1910 р. nереХОДИТЬ На ПрИрОДНlfІІИЙ фа-Т 
Київського Університету, одночасно нdдвідуюч11 
лекції на інших факультетах, зокре~tа на філоло
гічному. 

За ініціятиву в антиурядових студентських де
~юнстраціях, скеронаних у національне українсь
ке річище, С. І. суворо був покараний і 1901 р. 
був відданий у салдати. Після відбуття кари за·кін
чує філологічний факультет Киїнськсго Універси
тету в 1907 р. і його за.1ишають при катедрі росій
ської ~rови та літератури. У 1912-13 рр. став при
ватдоценто~r. Наукове звання професора одержав 
1935 р. У 1939 р. вибраний у ч.1ени Академії Наук 
(відді.1 стародавньої .1ітератури Інституту .,ітера
тури імені Т. Г. Шевченка). В 1948 р. було С. І. 
надано вчений ступінь дс1ктора філо.1огічних наук 
без захисту дисертації. 

Виняткона ерудиція покійного, талант педагогіч
ний і риси чудової .1юдини зробюш з С. І. Масло
на авторитет великої сили. Покійний був скромною 
.1юдиною і часом може аж надто замкненою в себі. 
Лле щирість і безпосередність це пере:.юга.тrи. 

його "Нариси з історії української літератури", 
видані під час 2-ої світової війни (вкупі з Є. Кор
нелюком), наробили чима.1о шуму в пресі й буди 
гостро скрJПико;вані офіційною владою 194 7 р. як 
''курс з рядом націоналісти 1ІНИХ помилОІ<". Офіцій
ні чинники "терпіли й зносили" С. І., хоч чудово 
усвідомлювали, що своїм духом він стоїть· дуже 
далеко від них. "Нетерпимість" С. І. завжди пере
креслювалася винятковим фахівцем еве-го предме
ту -- стародавньої літератури, яку він любив по
надусе і цю свою любов передав сво·їм несчис.пен-
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ним студентам, молодим. науковцям і багатьом дру
зям .. Сітла пам'ять тобі, Вели!КИЙ Сину свого наро
ду і вчителю! 

АМВРОСІЯ БУЧМА 

6 сі'ІНЯ помер Амвросій Максиміліянович Буч
ма, великий актор української сцени та екрану, 

один з найвизна,Ініших акторів 20-ЗО рр. нашого 
століття на ролі характерних героїв. Властиво, в 
ІLЇ два десятиліття, бо Бучма 40-х рр. уже явище 
~•енше: великий талант уже змарнова1но в тенден

ційних n'єсах "соніяліетичного реаліз~tу". 
Якщс. А. Б. чарував українського глядача протя

го~• бі:Іьш як двох десятиліть, то за це він зобов'я
:JаЮ1~і, перш за нее, творцеві "Березоля" -·- Л. 
І<урбасові. Ве.•шкий учитель його допоміг А. Б. 
знайти "ключа'' до єднання внутрішної і зовніш
ньої форми і з~1істу образу, до відтворення внут
рішньої та зовнішньої характеристики кожного 
образу, відчуття гострих контрастів у внутрішньо
\ІУ і зовніuшьо:\ІУ \Іалюн.кові ролі (куркуль мільйс
неr і поет в о6р:.1зі Терентія Пузири в "Хазяїні" Ів. 
Тобі.1евича, :Іюtар і манах в образі брата )Кака з 
''Жакерії" за І І роспером МерЬ1е, грізний :\tесник 
і nокірний селянин Мнко.1а Запорожний n ":Ікра
денно\Іу ща~ті'' Ів. Фран•ка ... ) У цих контрастах зна
ходять місІtе і ~•рії Покійного колись зіграти образ 
Квазі~юдо, творення романтичного духу Віктора 
Гюго з "Собору Паризької Бого~tатері", цю люди
ну nотнерної зовнішньої форми й великої внутріш
ньої духовuї сили. Частково він це втілив у образі 
Миколи Защорожнього. Це був останній шедевр 
таланuвитого мистця, остан·нє ве.1ике свято ми

стня... Як зазначав відомий театрознавець В. Га
євський, ''Бучма зу\Іів піднести ро:1инну драму се
:Іянина Мико:ш Задорожнього до височин llІекспі
рівської трагедії ... " 
Да~ю даюшv часові ... Зійдvть v небvття тенден

нійні манекенИ "соція.lістичн-ого -реалі3:\Іу'' у твор
чості А. Бучми (хто згадує тепер nанегірики Ми
колі І-му, грані Мочадовим!) і залишиться харак
терний герой репертуару "Березоля", один з пер
ших творців-акторів державного кіномистецтва і 
дуже здібний nедагог-вихоrватель молодих теат
ра.ТІьних кадрів ... 

ДАНИЛО СКОРОПАДСЬКИЯ 

Як це число вже бу.1о JJІамане, прийшла вістка 
з Лондону, Англія, що та.:\І несподівано помер нас
лідНІШ геп .. манської булави, яснове.1мюжний геть
маннч Даннло Павлович Скороnадський. 

Покійний народився ІЗ лютого 1904 р. в Ленін
граді, дитячі роки прожив в Україні, а пізніше на 
(:Міrрації. По· смерті свого батька, ко.1ишнього геть
:\Іана Пав.1а, очолив гетьманський рух на еміrрації. 

Із смертю гетьманича Данила закінчинея старий 
український рід Скоропадських у чоловічій лінії. 

Rічна йому пам'ять. 

ВИСJІІДИ АНКЕТИ ЧИТАЧАМ "НОВИХ ДНІВ" 

опублікованої в .. Н. Д." чч. 80-83 за 1956 р. 
Усіх відповідей на анкету одержано 6З, в т. ч. із 

США - ЗЗ, з Канади - 27, з Бельгії - 2, з Ав
стралії -- 1. 
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Відповіді на окремі питання дали такі резуль
тати: 

1. Яке оповідання Вам найбільше подобалось? 
На першому місці поставлено: "Зачарована Дес

на'' О. Довженка - 25 голосів, оповідання С. Рин
дика --- 18 голосів, оповідання О. Смотрича -- 6 
голосів. 
Дальші голоси розбились між а~втора"и В. Ру

са.lьським, О. Вишнею, Г. Східнім. 

2. Вірші яких авторів Вам ·найбільше подоба
лись? 

На першому місці поставлено: М. Рильського -
19 голосів, М. Ситника - 5 голосів, Г. Черінь -
4 голоси, В. Сосюра - 4 голоси, В. Сварог - 4 
голоси, а решта го.rюсів віддали перше місце пое
тюt /\.. Малишкові, Л. Первомайському, В. Тка
ченко, В. Ворскла, М. Щербакові, Я. Славутичеві. 

З. Які статті і яких авторів Вам найбільше nодо
бались? 

На першому :\ІЇСІtі поставлено статті: проф. Ше
реха -- 28 голосів, П. Волиняка --- 7 голосів, проф. 
Розгона -- 5 го.1осів, О. Повстенка - З голоси, а 
рештою голосів перше місце віддано В. Ревуuько
:\ІУ, В. Павловському, Ю. Мовчанові, В. Чапленко
ві, С. ІІарамонову, П. Вакуленкові. 

4. Чи варто робити передруки з видань з Укра
їни (напр., "Зачарована Десна", О. Ловженка, 
''Сучасна поезі51 в Україні" та інші). 

Словом "так'' відповіли 61 учасників анкети, 2 
залиши.т~и н~ питання без відповіді. 

5. '·fи варто дру•,унатн короткі матеріяли такого 
тиnу, як у ньо~1у (ч. 80) чуслі після листування: В. 
Пархоменка, О. Кістяківського та інших? 
Словом "варто" відповіли 41 учасників анкети, 

с.1овом "ні" --- 1З, а 9 залишили ue питання без 
нідповіді. 

6. Мало чи багато в "Нових Днях" поезій? 
Задово.1ені кількістю nоезій -- З9, вважають, що 

поезій у журналі мало - 7, вважають, що поезій 
багато - - 4, .'ІИшили питання без відпо:віді -- З. 

7. На які Те:\ІИ Ви хотіли б ще ~•ати статті? 
На не nитання дан о цілий ряд побажань: на му

зичні теми, :\1Овознавчі, медичні, про жіночий рух, 
про наукові досягнення в Україні, астрономію, про 
ато~юву енергію, про сучасні події в Україні і т. д. 

8. Які технічні зміни чи удосконалення бажані в 
журналі? -

З8 учасників анкети висловились, що ніяких змін 
та удосконалень вони не вима:гають, решта висло

нилиць за збільшення об'єму журналу, за кращу 
коректу, за різнородні шрифти, за більшу кількість 
ілюстрацій. -

9. Чи Ви читаєте "Нові Дні" стало, чи лише ви
падково? 

Стало - 58, виnадково - 1, лишили nитання 
без відповіді - 4. 

Підрахунок відnовідей на анкету зробили: 

П. С. Степ, Р. Полянський 
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КАНАДІАСЬКИЯ КЛЮБ ЕТНІЧНОУ ПРЕСИ 

ГОСТЮ€ В ОТТАВІ 

Вже кілька ро:ків тому в Торонті створено клюб 
канадійської етнічної преси, у який входять часо
писи, видавані всіми мовами, крім англійської та 
французької. У клюбі є чденами по·над ЗО часопи
сів кільканадцяти етнічних груп. К.1юб :\Іав кілька 
зустрічей з відповідальнюш канадійськими держав
ними й політичнюш діячами, а 11 і 12 лютого ц. р. 
редактори й виданні, члени нього клюбу, гостюва
ли в Оттаві, у канадійсьІ(О:\ІУ уряді й пар.1яменті. 

На аудієннії у пре~1'єра Канади Луї Сан Лорана 

З української преси в цій гостині були представ
лені часошtсн "Наша Мета" (католицький тижне
вик). "Вільне С.:юво" (незалежний тижневик), нго
~Іін України'' (ОУНр), "Батьк~щина" (гетьман~ 
ні), "Світ .. ,ю··· (католицький мІс~ник) та "НовІ 
Дні" (незалежний ~tісячник). 

Відвідини Оттави були дуже вдалими. Редакто
ри й видавці мали нагоду зустрітись з найвизнач
нішими державнюш діячами й політикамн Канади. 
Зустріtt була дуже тепла й гостинна. 
Rершко~1 зустрічі був коктеі1л у •·енерал-губерна

тора Канади, його ексце.1енції Вінсента Мессі, де 
в товариській розмові з генерад-губернатором мож
на було чимало дізнатися ПJЮ став.1ення канадій
ських чинників до різних національних груп, які 
населюють Канаду. 

Прем'єр-міністер Канади Люі Сен Лоран прий
няв редакторів і нидавців у свойОl\ІУ кабінеті у то
варистві міністра іміrраuії та громадянства Пікерс
rіла. На цьому прийнятті голова нашого к.1юбу Б. 
Тенгунен (фін) передав прем'єрові та міністрові 
іміrранії ме~юрія.1 про ролю й потреби етнічної 
преси в Канаді. 

Після цього ~Ііністр tмІrраюІ та громадянств,в 
влаштував сніданок д•1Я членів клюбу (в будинку 
парляменту). В той же день відбу.1ися зустрічі з 
лідерами всіх опозиційних партій: дж. Г. Діфенбей
кером (прогресивні кансервати), М. Дж. Колд
велом ( Сі-Сі-Еф), ЯКИЙ вітав нас з нашим земля
ком послом Ф. Запліmим, та з керівником партії 
Національного Кредиту С. Л. Ловом. 

Усі керівники партій- ліберальної, уряд<Jвої, яку 
очолює прем'єр, і опозиційних, - інформували нас 
про свої програ•ми і пляни, а також відзна,чували 
ролю етнічної nреси в рості і розбудові Канади. 
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На другий день наш клюб улаштував коктейл 
міністрові іміrрації та іншим визначним гостям з 
уряду. На ЦЬОL\ІУ коктейлі бу .. 1и присутні чимало 
п-ослів пар.lюtенту, в т. ч. і українці Ф. Заплітний, 
А. Головач та М. Старченський (посла Дікура та 
сенатора Вала тоді не було в Оттаві). Були й інші 
українці, що є на державній службі у :\tіністерст
вах, як д-р В. Кисілевський та інші. 

12 лютого ~Ііністер Ь1іrрації гостив членів клю
бу обідом у го.1овній квартирі Ліберальної (уря
дової) партії, на яко~1у бу.1о чю1а.1о визначних ді
ячів нієї партії. Міністр закордонних сп;ран Л. 
Пірсон вітав гостей телегра~юю з ОН. 

КрЬ1 топ' бу.1а організована прогулянка по Отта
ві та відвідано редакції і друкарні найстаршого 
оттавсhкогс щоденника "Оттава Ситизен" і тиж
невика "Де Журналь". 

З приводу нієї екскурсії можна б багато чого 
написати, а.1е через перева·нтаженість чис .. 1а інши
:\Ш обов'язковими матерія .. 1а·~ІИ (нема нічого гір.
шого й небезпечнішого для редактора, як він м.ає 
купу матеріялів, нкі "конче мусять піти в це чис
JІО"!) я обмежусь .1ише короткими заввагами. Зу
стріч з державними й політичними провідника'~'" 
Канади буда більш ніж тепла і приєl\rна. Канада -
єдина країн" світу, у якій украінні відограють по
чесну й нL1.повідальну ролю в державному житті. 
У Канаді щ1 ~Іа€.:\10 не тільки чю1ало посдів (і голів 
навіть!) у провінційних пар.1ЮІентах, чимало голів 
~шлих і ве.1ию1х ~•іст (напр. ВінНіпег та Едмон
тон), а й чотири посли у федеральному парлямен
ті та одного сенатора. 

Зараз кандидують ще дві особи на федеральних 
послів: го.1ова міста Едмонто-н В. Гаври.1як та П. 
Окраїнець у Вінніпезі. Між іншим, В. Гавриляк у 
разі його вибору (він :\Іайже запевнений) має одер
жати п<>rртфель федерального ~•іністра надр та ко
палень. 

На коктейлі етнічного клюб~ в честь міністра 
іміrрації посо.1 Ф. Заплітний 1 П. Во:rиняк випи
вають по чарці і го~орять про погоду в Оттаві, а 
не про політику. 

Не відстає і друга ве.Т'(ИJКЗ партія - консервати. 
Лідер ціеї партії (як ходять поголоски) плянує 
свій склад уряду, у випадку перемоги в наступних 
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виборах, у нкому українець М. Старчевський мав 
би оде·ржати nортфель міністра праці. 
Треба відзначити фа'Кт, що досі жодна етнічна 

група Канади, за винятко~r французів, не має сво
їх послів у парляменті. Приємно відзначити й те, 
що наших пос.1ів часто обирають інші наніональ
ності, себто вони перемагають в округах, де укра

їнці в меншості. 
У сі державні і політичні керінники Канади nід

креслюють відмінність ка:надійської nолітики щодо 
національних ~tеншин у Канаді від а~rерикансько
го способу "сn.1ав.1юван:ня народів'' в одному кот
лі, що в свій час так подобався Ленінові. Канада 
стоїть на принциnі: етнічна мозаїка, яка творить 
одну си.1ьну канадійську націю. Це дає чимало . .1ля 
Канади, аде й заохочує національні групи, вироб
ляє у них не страх до Канади, а любов, довіру й по
вагу. 

В цьому Канада -- єдиний, дуже цікавий у між
народньому ~rаштабі навіть, приклад. Хтозна, як 
воно кінчиться, а.тtе сьогодні з певністю можна ска
зати, що Канада на l(bO~ty вже багато виграла і є 
надія на виграш і в майбутньому. 

Щодо українцін, то можна сьс·годні сказати од
не: ~•и не бачимо своєї сили, не розуміємо часто 
своєї ролі в Канаді і не використовуємо своїх ве
шrчезних :\Южливостей. А ці :\ЮЖJІиності сnравді 
ве:1и.кі. Іх не можемо ~•ати в жодній країні світу. 
Канада сьогодні країна із зразковою де;\юкратією, 
з високим стандартс·~• життя, із щораз зростаю
чою ролею в сніті. Сьогоднj Ка·нада ~юже бути 
спранжньою нашою батьківщиною, бо вона не ви
:\tагає від нас вирікатися ку:1ьтури наших батькін, 
а навпа.ки ---· хоче, щоб ми тією ку.1ьтурою :іаn:Іід
нювали ~ю:юду культуру Канади. 

І{раїн з таким ставленням до націона.1ьних ~•ен
шин, :\tабуть, у ·світі більше нема. 

П. Волиняк 

З ПРАЦЬ ЕКСПЕДИUП Н•АВКОЛО СВІТУ 

Українська експедиція навколо світу, про яку 
ми вже понідом.1я:1и раніш, з~tушена бу.1а nере
рвати свою nодорож через нещасливий випадок з 

авто~і у Відні, який привів до знищення фільмо
вої зпаратури, а також і через військові події на 
Середньому Сході, у наслідок яких ціJІий ряд дер
жав (зокрема Єгипет) уневажнив візи учасникам 
ексnедиції. 

Учасники експедиції повернулись до Торонта і 
nочали обробляти ~rатерія.-1и. Перше, що бу.1о зро
блено, не викінчено фі.1МІ "На Британських остро
вах", у якому пока:зано життя українпів у Вел. 
Британії. 

Фільм бу.1о раніш показано представника" пре
си, а 24 лютого його висвітлено для пvбліки. 

''На Брита·нських островах" --- перШий фільм із 
заn.1янованої серії доку~tента:•ьних фільмів "Укра
їнці у ні.тtьtюму сніті''. Фільм, звичайно, має цілий 
ряд недосконалостей, якuцо до нього ставити вимо

ги, які стзв..1яться до мистецьких фільмів, зніма
них на кінофабриках, а не на вулиці, у парку чи 
в зничайній хаті. без належного ооевітлення навіть. 
Аде не завжди можна і треба підходити до всього 
з одною :\tіркою. Філь~• документальний і в цьому 
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його чимале значення. На цьому фільмі занотова
но. громадсько-політичне життя української грома
ди у Великій Британії - тут показано наші гро
мадські установи, визначніших людей, школи, ди
-тячі садки, са~юдіяльні колективи, словом, усе до-
сить активне і розгалужене життя українців на 
Британських островах. 

Ми часто невдоволені своїм сусnільню1 життям, 
~•и ставимо цілий ряд вимог до себе і до нашого 
організованого життя, нарікаємо на розсвареність, 
бездіяльність і т. д., часто готові робити висно• 
нок, що наше гро~tздсько-політичне життя взага
:Іі нічогс. не варте. А воно зовсім не так. Це яскра
Ію видно хочби з фільму ''На Брита•нських остро
вах'. Звичайно, є цілий ряд недоліків, багато емі
граційної ~лоби і братоненависти в нашому житті, 
звичайно, що часто-густо примітиви, опинившися 
десь наверху нашої е:\rіграційної драбинки, дуже 
гальмують наш поступ, дуже nсують кров і нер
ви тнорчій частині е~tіграції, але все таки, загаль
но, щ1 живе,ю, працюємо, творюю. Українська емі

грація, nорівняно з іншюш, на кожному кроці ви
стуnає на перше ~•існе ---- 1\ІИ діяльніші, організова
ніші, життя наше дуже розгалужене і урізноманіт
нене. Доказом сього є хочби і ця експедиція на
нколо світу, яка ще не закінчена (може й не буде 

Кадри з фі.'Іьму "Українці у Великій Британії'' 

29 



закінчена навіть) ---- жодна інша еміграція на та
ке ще не спро~tоглась. І в цьому велИіКа заслуга В. 
Гуль тая, президента фільмової корпорації "Орбіт", 
та Н. Ріпецького і М. Левицького -- осіб, які зро
били ці фільми і зібрали величезну кількість фак
тичного ~tатеріялу, який так чи інакше, стане в 
пригоді. 

Звичайно, що можна висловити цілий ряд кри
пtчних завваг, можна вияв.'lяти своє невдоволення 

кимсь і чи:ш:ь, зле факт, що фільм з життя україн
ців у Великій Британії виготовлено, що він уже 
демонструється д.1я широкої публіки --- говорить 
сам за себе. І цього ніхто не nідні:'\tе від В. Гультая, 
Н. Рівецького і М. Левицького - це таки їх осяг. 

Критикувати не тільки можна, а й треба. Чим 
критика гостріша, рішуча і одвертіша - тим кра
ще. Та не :'\Южна перетворюватись у критиканів, 
себто людей, які нічого ніколи не роблять і не бу
дуть робити, а тільки критикувати тих, які щось 
робдять. У нас уже є люди, які на запитання "який 
ваш фах і обов'язки в українській громаді?'' мо
жуть сміливо відповідати: ''Критик і неrатор усьо
го і всіх, що будь-де і будь-хто робить". 
З такою ''критикою" ми зустріаємось дуже ча

сто. Є її чимаrло і на адресу фільмової корпорації 
"Орбіт" та на її фільми. Але зважати на це не 
слід: ~.ехай критикують, а "на~t своє робить, ро
бить ... 

П. Волиняк 

HAUJE ЛИСТУВАННЯ 

У вінніпезьКО:'\ІУ ''Ново~tУ.: Шляху" від 4 лютого 
ц. р. юtіщено черговий гидкий пашквіль на мене за 
підписом якогось Миколи Кушніра. Весь пашквіль 
можна визначити, як крик безнадійного відчаю від 
фа.кту, що Во.1иняк ще живе на світі, що його ми 
ще не добили. 
Від редаюйї "Нового ШляХІу" є дописка, що 

uона дасть мені мictte на відповідь. У "Н. Ш." вже 
не раз друкувались погро:'\ІНЇ статті на мене і жод
ного разу моя віzщовідь там не була видрукувана, 
і жодного разу ''Новий Шлях" на мої листи в тій 
справі не відповідав. Хочу вірити тепер на слово 
редакції "Н. Ш." Отже, заявляю: на писання та
кого гатунку і рівня відповідати не буду, але про
шу редакцію передрукувати з ~юєї читанки "Ла
ни", яку "критикує" М. Кушнір :'\ЮЕ оповідання 
"Васильків лист" (стор. 44-51), позначивши, що 
це відповідь П. Волиняка М. Кушніреві. 
При цій нагоді хочу пригадати, що щедре роз

давання нашою та-к званою націоналістичною пре
сою (бандерівці й мельникінці) ти ту лів зрадників, 
агентів п'ятої колони і т. д. вже багатьох наших 
авторів знеохотило остаточно. Для прикладу по
дам, що за останні кілька місяців проф. Шерех не 
написав жодної статті на .1ітературну тему. Як мені 
переказувала одна особа, він заявив: "Більше жод
ного рядка на літературознавчі теми не напишу". 
Пару тижнів тому я одному з кращих еміграцій

них авторів (не називаю його ім'я) замовив статтю. 
Замість статті я одержав великого листа·, у якому 
він пише, що він не тільки не пише, а навіть vже 
не читає емігрантської преси, бо в пій пресі "я- на
траnив би на такі провокації проти себе і бороне-
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них мною думок, що мусів би на них відповідати, 
отже - брудити себе емігрантським брудом ... ', 
Далі автор листа доходить до жахливого висновку: 
"Скажу щиро: сьогодні вже навіть у підсовєтщині 
повітря свіжіше для творчости, ніж серед нашої 
"вільної'' еміграції ... '' 

Інший наш визначний автор, який теж довший 
час ~ЮІЗЧИТh, ю1. :'\tOE прохання написати статтю, від
повів теж досить виразно: "Ваша впертість і по.с.lі
довність та витрюtка гідні подиву, але, вибачте, ии 
таки дуже н2.ївний: ніtюго ви не зробите -- очи
сппи е~tіrраційне повітри від еопуху і гни.1і вам 
таки не вдасться. То вже товчіть воду n ступі самі, 
нкщо вюt tte приє!\-rнО, а з ~tене вже досить ... " 
Це ті факти, на які я вважаю потрібним зверну

ти увагу наших читачів, бо не всі ~ш бачимо і ро
зуміємо всю шкоду від провокативного писання п 
денких наших часописах. А ця шкода велика, бо 

коли замість статті я одержую тільки довгого ли
ста з аналізою нашого стану, який кінча€ться сло
вами: "Дай Боже, щоб у Вас вистачило терпцю й 
далі 'проти рожна перти, проти хви.гrь плисти", то 
від таких листів ані нашюt читача~1, ані Україні 
взага.1і користи не буде ... 

П. Волиник 

УВАГА! УВАГА! 

Кожна українська родина повинна мати 

20-томову збірку художніх творів 

ІВАНА ФРАНКА 

Збірка містить: 115 оповідань, казок та дитячих 
поезій, 9 повістей, 5 збірок поезій (загально 437 
ніршів), 14 п\С<ем, 7 драматичних творів та ТРИ то
~ІИ перекладних 11ворів- з чужих мов. 

Тверда, гарно офQрмлена полатияна оправа. 
Вже вийшли 1-й, 2-й і З-й томи. 
Дуже вигідні умови передплати: при зголошенні 

передплати ШІСТЬ дол., як аванс на 19-й та 20-й 
томи, і по три дол. після одержаНІНя кож•юго тому. 
19-й та 20-й томи одержите за рахунок згаданого 
авансу. 

Якщо Ви хочете мати збірку художніх творів 
1н:ана Франка ·ві.1ьну від будь-якої державної чи 
вартійної цензури, вільну від тенденційJноrо. добо
ру художніх праць поета, незасмічену комуністич
ними коментарями та поясненнями, збірку худож
ніх праць Івана Франка ніким не спотворених, пе
редплатіть 20-томову збірку художніх творів Івана 
Франка, що її видає Товариство ''Книгоспілка" н 
Нью-йорку. 

Не відкладайте. Зразу ж зверніться у справі пе
редплати або до найближчої української книгарні, 
або безпосередньо до НJЗrс на адресу: 

KNYHO-SPILКA Publiabiaa Со. 

68 Eaat 7th St. 

New York З, N.Y., U.S.A. 
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АКАдЕМШ ЛЕВКО РЕВУЦЬКИЯ 

Ім'я Левка Миколаевича Ревуцького відоме. не 
тільки всім украі.ІЩям по обидва боки залізної за
слони - воно добре відоме і серед усіх інших на
родів СРСР. Левко МикОJІаевич сьогодні е одним 
з найвизначніших композиторів не тільки України, 
nле й цілого СРСР. 

Творчість цього нашого с:Іаветного композито
ра відзначаеться яскравою народністю, вона про
довжує кращі тра·диції украінської :\Іузики. Най
nизнnчніший його твір, Друга сю1фонія, сьогодні 
вважається одІОВІ з кайбі.1ьших досягнень україн
ського :\шсте•пва. Цей твір завоював собі право 
існування не ті.1ькн в Україні, а аі.10~1у СРСР. 

Си:1а Другої сю1фонії Л. Ревунького не тільки у 
її юІсокій :\tайстерності, а.1е й у її г:~ибоко наніо
нзльній музиttній основі. Ри.'Іьський, наприк.1ад, 
вважає, що ті.1ьюt :\Югутні індивідуущt можуть 
творити непрО:\Іинальної якости твори на народній 
основі. "У нас, - -- каже 1\\. Ри.1ьський, - - 2-га сюІ
фонія Jl. РевуІtького -- яскравий прик.1ад. такої 
індивідуальної творчости на народній основі" (,.Ра
дянсью\ Культура", 17 червня, 1956 р.) Через 2-гу 
сю1фонію Л. Ревуцького Україна вийшла на ши
rюке :\tу:·шчне ПО:Іе ІU.10ГО СРСР. 

2-гз симфонія напис-ана в 1927 р. JІевко Микола
євич готував її до Всеукраїнського конкурсу з на
гощt 10-іріччя Жою1неної рен.о.'Іюнїі. ПрЗІtюнатн 
дове:юсь ~уже нриспішено, тому Левко Миколає
вич с;1ин ~ас уже був навіть зневіринея і вирішив 
иідмовитись в участи в конкурсі. Ті:tьки під пtсКО:\І 
свого брата, Дмитра Ревуцького, та одного з пра
нінииків Нзрко~юсу України (0. Фарби) він таки 
здав свій твір на конкурс, хоч і не в зовсім викін
ченому стані. Ця невикінченість, :\Іабуть, і призве
.1а до те го, що .антор 2-гої СИ:\tфонії розділив пер
шу нагораду 3 Б.· М. Лятошинськю1 ("Героїчна 
увертюра''). 

Пізніш Л. М. ще багато праІtюнав над нею і аж 
у ) 940 р. його 2-га симфонія бу.'Іа остаточно ви
кін~Іена і одержа:rз Ста:Іінську премію 2-го ступ
ня ( 50.000 карб.). Між іншим, 11ікава й доля них 
50.000 ка.рб. Негайно по одержЗІНні нагороди до 
Левка Миколаевича з'явився такий собі партакти
віст (~1іж іншн~І, жид по націона.1ьності) і почав 
його агітувати, що держава дуже потребує грошей 
на оборону, то мовляв, чи не захотів би "товариш 
Ревуцький зробити патріотичний вчинок" і пода
рувати своїх 50,000 карб. на оборону?... Левко 
Мико.1аєвич, звичайно, схотів і все відбулося ду
же добре і легко. . . Очевидно така доля якщо не 
всіх тих нагород, то принаіЬші більшої частини їх! 

Л. М. творить не тільки н ділянці симфонічної 
музики, а й у ділянці хорової :\Іузики, со.тюспіву, 
обробляє народні пісні, пише фортепіянові твори, 
тощо. Усі його твори позначЄІні печаттю високої 
майстерности, справіЮНього таланту, всі вони орга
нічно українські. 

Л. М. вірний традиціям української творчої ін
телігенu.ії, не обмежуеться ·лише творчою компо
зиторською . працею - різ.номані11ка також йоІГо 
музично-громадська діяльність. Та чи не найбіль
ше сид своіх він віддае великій справі виховання 
молодого nокоління музик. Тридцять два роки Йо-
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го .невтомної педагогічної праці nринеслu.-прекрас
ні плоди: Л. Ревуцький виховав та}(их ·.талановитих 
самобутніх коююзиторів як П. Майборода, Г. Май
борода, Г. Жуковський, А. Филипенко, М. Дремлю
га, А. Коломиеuь, В. Рождественський та багато ін
ших. З сучасних еміграційних композиторів його 
учнями є відомий не тільки серед українців, а ще 
більше серед чужинців, Юрій Фіяла (Канада) та 
І. Білогруд (США). 

Виховав він також і чимало виконаваів. У свій 
час я писав у "Нових Днях" про свої намагання 
розмовляти з одною з найвизначніших наших спі
вачок Єлисавеrою Ча·вдар, яка була з групою ра
дянських артистів у Торонті. Канадійські комуніс
ти· зробили все :\Южливе, щоб не дати мені зустрі
тись з нею. Та все таки я їх перехитрив і кілька 
хвилин розмовляв з Є. Чавдзр, хоч крізь вікно ав
та. На моє запитання, чи вонз зустрічається з Лев
ком МиколаєвичСІм, ~юя співрозмовниця аж засяя
ла: "А якже! Це ж мій професор!" - з гордістю 
відповіла вона мені ... 
Любов Левка Мико.1аєвича з своїми учнями -

взаємна: вони люблять його, а він любить їх. От, 
наприклад, коли в 1940 р. вийшов закон про вста
новлення платні за навчання у середініх і вищих 
навчальних закладах, то Л. М. негайно зашуатив за 
право навчання для одинадцятьох студентів компо
зиторського факультету ... 

Сьогодні ще можна б навести один цікавий факт 

31 



радянської "послідовности політичної". У 1937 р., 
з нагоди 25-ліття Київської консерваторії Л. М. 
одержав перший свій орден - орден Червоного 
тру дового прапору. У той же самий час за 180 кі
лометрів від Киева, у с. Іржавець, у якому народив
ся Л. М., винесено ухва.1у про позбавлення його 
виборчих прав, як колишнього поміщика! Люди 
знали з газет про нагородження Л. М. ордено~І, 
але виступати проти такої ухва.1и ніхто не оо1і
~1ився, бо це бу.1а б оборона ю1ясово-ворожого 
елементу ... 
Д-р мистецтвознавства, проф. Л. Ревуцью1й не

де також ве.1ику науково-методичну роботу. Очо
люючи катедру теорії ко~шозшtії І<иївської дер
жавної консерваторії, він керуе підготовкою ди
сертаційних робіт аспірантів з :\Іузикознавства . 
Недавно Левка Миколаевича Ревуцького обрано 

на дійсного члена Академії наук УРСР. Постано
вою Наукової ради Академії від 23 січня н. р. йо
го остаточно затверджено в правах дійсного чле
на Академії. Рекомендували його в члени Академії 
Інститут фолкльору А-кадемії наук УРСР, наукові 
ради Київської, Харківської та Львівської консер
ваторій, а також Ленінградський науково-дослід
ний інститут музики. 

Левко Миколаєвич - перший акадС:\Іік серед 
українських композиторів. Сьогодні наш с:rавний 
ко~mозитор і вчений мае 68 років. Багато б чого 
:\ЮЖна ще бу.rю б сказати про його життя і працю, 
але об~Іежимось ті.1ьки тим, що висловимо свою ра
дість, що Лев-ко Миколаєвич діждався найбільшо
го наукового відзначення і побажае:мо йому даль
ших успіхів у праці на добро нашого народу! 

П. Волини~ 

ЩЕ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-МОВНУ ПОЛІ

ТИКУ БІЛЬШОВИКІВ 

(Продовження з стор. 11-ої) 

"соніялістичної" говорить увесь час Ленін, на ньо
му побудовані всі надії у питанні про злиття націй 
і :\ІОН, про потребу створити українську пролетар
ську культуру говорив, боропивши українізацію, 
як про це ще бу де :\-юв.·а, М. Скрипник. 

Але це була така абсурдна ситуація, що сам Ста
лін, нарешті, не витерпів і, як диктатор, скасував 
·•к..1ясоrвість мови''. А зробиrв він це через пів сто
. rіття після перших висловлювнь Леніна на ню те
:\Іу, на тему про клясавість націона.1ьних культур і 
мов, післн того, як більшовики впродовж тридцяти 
рокtв буква.1ьно тероризували цим ••ученню.І" мо
вознавців СРСР. У своїх ••відповідях" на різні пи
тання з мовозна1вства, що були видані під заго.rюв
ком ••ма.рксизм і питання мовоsнавства", що з ним 
звернулися різні громадя·ЮІ до Сталіна, він виявив, 
що й у К. Маркса та Ф. Енгельса, і в Леніна нічо
гісінько не сказано про клясо·вість мови, а якрав 
навпаюt - тільки про ••національність" цього все
національного засобу взаемнен.ня. йому тепер по
каза.'lось на·віть .. дивно, що деякі то.вариші прий
шли ДО ВИСНОВКУ (на підставі ріЗНИХ ВИСЛООЛЮВаіНЬ 
про мову .. клясиків марксизму", В. Ч.), що націо
нальна мова -- фі~кція, що .реально існують тільки 
к.'Іясові мови".42) Виявилось, що "ці товариші" не-
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правильно зрозуміли відоме вис.іов..1ювання Леніна 
про наявність окремих буржуазної та пролета·р
ськоі культур, як також неправильно вчинили, ро

зуміючи мову як частину національної культури 
(хоч сам у своїх попередніх виступах, напр., на 
XVI з'їзді, завжди згадував разом націаtнальні кудь
тури й національні :\ІОви). ·•покшІІКаючись на сло
ва Леніна, ---- про дві культури при капіталізмі,
пише він v ••відповідях", що мають заголовок ••1uo-. . ,, . . 
до марксизму в мовозна1вств1 , -- щ товаришІ, як 

видно, хочvть навіяти читачеві, що наявність двоІХ 
культур у суспільстві, буржуазної іі про.1етарської, 
означае, що :\ІОВ також мае бутн ,1.ві, бо :\ІОва зв'я
зана з культурою, -- отже, Jіенін обстоює ••клясо
ві" (лапки Сталіна, В. Ч.) мови. По~шлка цих това-

................................. ~ ... .,.,..,..~ ... ~~--- ... ~ 

CrissXCross 
(Potented 19-45) 

French Sl1orts 
.Спеціяльно спроектовані, 

щоби лагідно піддержувати 
- вигідний еляетичний по
ясок, патентований 

"CRISS Х CROSSи 
Передок, що сам за-

кривається - виглядає, як 

скроєний на міру - вироб
лені з доброякісної чесаної 
бавовни. Легко перуться, 
не треба прасувати. Но
сяться довго. Підходящі 
п ідсорочинки. 

W-18-16 

НОВІ ДНІ, БЕРЕЗЕНЬ, 1957 



ришів у тому, що вони ототожнюють плутають 
мову з культурою. А тим часо~t культура й мова 

-- дві різні речі. Культура може бути і буржуаз
ною, і ссціялістичнюю, а мооо, як засіб взаЕмнення, 
завжди загапьнонародна, і вона може обслугову
вати і буржуазну, і соніяліетичну культуру" .4З) 

Ясно, що цим "виясненням" Сталін не розплутав, 
а ще більше заnлутав не тільки теорію, а й прак
тику, як про це мова буде да.1і, більшовицької на
Іtіс:нально-~ювної політики. 

І друга, не ~•енш заплутана теза в теоретично

nолітичних настанах бі.1ьшовиз~tу --- "учення" про 
майбутнє злиття ~10в у єдину все.1юдську мову. 

Ста.1ін, як уже казано, спробував був відмовити
ся від такої nерсnектиюt, зокрема відкинув схре
щення як ш.1ях до такої :\ІОви, але поrrім знов від
новив ню "теорію" (у в4дпавіді Хололову). Не ви
кточене, на ~10ю думку, що в дуже далекому май

бутньому людство матиме єдину мову, але ця мо
ва може виникнути не шляхом злиття окремих рів

направних мов, з яких, ~ІОЕ•ТІЯв Сталін, "нова мова 
вбере в себе найкращі елементи національних і зо
на.tьr.!~х ~юв", а ннас.'Іідщ, боротьби мов між со
бою. І нією '10вою ,'.1Оже бvти не якась там безна
зов.на, ''безрідна'' мова, а -1\tOH·a того народу, який 
заnанує на.1 рештою народів світу. Соціяльною 
базою для цієї мови бу де едина держа1В:а світу. 
(Звичайно, якщо атомюна чи якась там інша бомба 
не отруїть усього .1юдства або не розсадить Зем
лю як за.1юднену nланету.) 

Тільки про такий ~южливий шлях виникнення 
єдиної ~ІОНІІ .1юдстна свідчать факти з історії мов, 
а таксж на нього вказують і теоретичні міркуван
ня. У своїй праці "Типи мtС/З!Н'ИХ а,ктів", вийшовши 
з другого варія•:іту другого підтипу другого типу, 
я сконетатуван: "Uей варіянт у зовнішньолінгвіс
тичному пляні призводить до боротьби між мовни
:'І!И одиницями, і 'в. цій 6ороrьбі СІдна одиниця кі
нець-кінцем пере!'ttагае, а друга зни,кае". 44 ) 

Казуїстичність та непереконливість теоретично 
nолітичних настав більшавинької мовної nолітики 
стане ще яснішою в нас rушю"у розділі цієї nраці, 
коли будуть n01.:азані суnеречr.!::>сті ~•іж теоретич
ни~ІИ "лобу .ІОвами·· і! практикою "наніона.1ьного 
будівництва", зокрема ~ЮЕІНОГО. 
Там же буде з'ясована й третя "риса'' цих настав 

- nереважно пропагандивно-облудна суть їх в ус
тах росіян, а для пізнішого часу й пряІ\ЮЮ ширмою 
російсько-імnеріялістичної спрямованости. 

25) Педаю за Леніном "Избраннь1е статьи по на-
циона.lьно~tу воnросу", ст. 339. 

26) Те ж видання, ст. 5. 
27) Избра1нньіе статьи, ст. 19. 
28) Те ж видання, ст. 40. 
29) Те ж видання, ст. ·зв. 
ЗО) За кн. "До хвилі", ст. 88. 
ЗІ) Те ж вида1ння, ст. 28. 
З2) Избор. статьи, ст. 53. 
ЗЗ) Теж. 

34 ) Те са,ме видання, ст. 172. 
З5) И. Сталин. Марксизм и нанионально- коло

ниальньій воnрос, ст. 214. 
Зб) Ta!\t само, ст. 49. 
З7 ) За працею Сталіна "Марксизм й националь

но-колониальнь1й вопрос". Партиздат ЦК В~П(б), 
1935, ст. 192. 

38 ) И. Сталин. Марксизм и национально-колони
альньІй вопрос. Партиздат UK КП(б)У, 1935 р., 
ст. 158. 

39 ) И. Сталин. Марксизм и национально-колони
альньій нопрос, Партиздат ЦІ< КП(б)У, 1935 г. 
ст. 197. 

40 ) И. Сталин. Марксизм и вопросЬl яз., ст. 60. 
41 ) И. Сталин. Марксизм и вопрось.1 язьtкозна

ния. 1950 г., ст. 111-112. 
42 ) И. Сталин. Марксизм и вопрось1 язьІкозна

ния. 1950 г., ст. 28. 
4з) И. Сталин. Ма,рксизм и вопрось1 язьІкозна

ния. 1950 г., ст. 40. 
44

) Науковий збірн.и1к ч. І, УВАН, Нью йорк, 
1952 р., ст. 123. (Далі буде) 

КАНАДІйСЬКІ 

РОЗКІШНІ 

НОВІ ШКАРПЕТКИ 

Двоnідошовні ШІ«Ірnетки ви
нятковий винахід фірми ПЕ
НМАНС; він такий вдалий, 
що його наt:тдує весь світ. 
Ці ПЕНМАНСОБІ шкарпетки 
- єдині цього роду в Кана
ді. Розтяжні, одного розміру. 
Подвійні підошви - подвій
на вигод,а. На весну ПЕНМА
Не випустить цей крам у ве
лиtсому виборі пастелевих ві
дтінків. Будуть однокольоро
ві і з узорами... з тривкого 
нейлону, з нейлону і вовни, 
або з нейлону і бавовни. Мо
дно одягнись і усміхнись: ус 
міх - знак вигідного взут
тя. Жадайте лише ДВОПІДО 
ШОВНИХ, однорозм і р ни х 
розтяжних шкарnеток виро

бу 

~ 
"'" 

20-s-6 
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G-LUKE'S ELECTRICAL APPLIANCE СО. 
ХОЛОДИЛЬНИКИ КРОСЛЕй ШЕЛВАДОР, ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ГАЗОВІ ПЕЧІ МОФЕТ, 

11::J lt:И13lйHl АПАРАТИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ ПИЛЕСМОКИ, МЕ Б Л І ДЛЯ СПА

ЛЕНЬ ТА МЕШКАНЕВИХ КІМНАТ ТА БАГАТО ІНШИХ МЕБЛІВ, ПІЯНІНА ТА 

АКОРДІОНИ ТА ІНШЕ. 

7У7-7У9 ДАНДЕС СТ. ВЕСТ, TUJ->UHTU, UHT. 

Телефон ЕМ 8-9228 

" ПОРО Г И " 
нерший літературно-мистецький журнал 

на американському континенті. 
В "ПОРОГАХ" 

.J. v у к у ю т ь свої І~раці укр.аїнські поети , 
шн.:ьмtнники, мистцІ та вчею. 

1:S ··110РОГАХ" 
,и.ру ку штьоі нtрtк.іlади кращих Jt іте рато рІВ 

світу. . . . 
vічна нереднлата в l{анадt 1 ЗДА $3.00. 

3амонляти: 

N o\v і Dпі, В ох 452, Tet·m. А. Tot·oпto, Онt., 
Canada. 

JНТУРПЯ НА ЧОТИРИГОЛОСНИй ХОР 
Музика Григорія Китаетого 

1\шtга ~Іає ьu сторінок, ціна - 6.00 дол. 
J<І:\Ю h:ІЯТІІ 11<.1 адресу: 

Н. КУ 5 ТАТ У 
14114 Chapel Ave. 

DETROIT, 23, МІСН., USA. 

tДИНИй УІ<РАїНСЬІ<Ий СІ<ЛАД ВУГіЛЛЯ 

В ТОРОНТІ 

SCARBORO FUELS 
Власник: €. Охітва 

Вродаємо добре чисте вугілля, маємо на сІUІаді тверде 
і м'ике ву•·ілля, а також різне вугіл.'Ія до стовкера і бло
вера, продаємо також дрова. Гарантуємо добру обслуп. 

Замовлення СJІати: 

SCARBORO FUELS - St. Cla lr Ave. Eaat, ScarЬoro 

J uпctюn - Те І. : АМ. 1- 1 :п І 

КНИГИ М. ОРЕСТ А: 
1. Душа і доля. Зб ірка поезій Uіна 40 н. 
2. С. reopre. Вибрані п~зїі. 

Переклади М. Ореста. Uіна 1 дол. 
з. Рільке, Гофмансталь, Давтендай. Вибір 
nоезій. Переклади М. Ореста . Ціна дол. ЗО ц. 
4. Антологія французької поезії . 

Переклади М. Ореста. Uіна дол. ЗО u. 
Перек 1ади М. Ореста. Uі на 2 дол. 

5. Антологія німецької поезії . 
6. Ш. Леконт де Ліль. Поезії. 

Вибір і перек.1ади М. Ореста. Uіна 1 дол . 50 u. 
Можна набути звернувшись на таку адресу: 

MR. PETRO ROJENKO 
4632 Colonial Ave. Мontreal, Que. Canada 

Приймається передплата на дитячий місячний 
журнал 

СОВІІШНИК 
)f{урнал має 20 сторінок друку, багато ілюс

траці й , друкується на гарному папері, кольо
ровиі\ друк. 

Передплата на рік: 

І(анада - З.ОО дол., США - З,50 дол. 

Австралія й Англія - 20 шіл. 

Ціна окремого числа - ЗО центів, в Англії й Ав
страл ії - 2 шіл. 

3амовле ІІНЯ і все Л ІІ стува н ня · слати на адре
су "Нових Днів''. 

Вийшла з друку нова киююка під понищою назвою 
JІевко Ромен: ПОЕМИ 
(В-во "Євшан-Зі тя " ) 

Пое~1а про l. Франка ( " HAOCTAHt{Y") та інші 
з історичною те tатикою. 
Ціна - 1 дол. Питати в книгарнях. 

Адреса Ія замовлень: 

S. К О W А L S К У J 
76 Lindsey Ave., Toronto, Ont. 

~-D4118'4~-~-~-D-~~ 

НОВИНКА 
У видавництві "УКРАїНА " вийшла з друку і по
ступила в продаж сатира проти юсковськоrо 

окупанта 

Повість про ДІ-ПІ 

"АНТОН БІДА - ГЕРОй ТРУ ДА' ' 

В ІДПОВІДЬ ЛЮДОЛОВАМ 

Автор - Іван Багряний 

Розмір КНІ І ПІ - 272 стор. На 1 · арн о л''У папері. 
В суп еробкладин ці. 

ЦІН А: в США, Канаді й Австралії - З ам. дол. 
В Ан r л і ї - 12 шилінгів 
В Н імечч ин і - б нм . 

Замовлення наденлати до В-ва "УВ''. 
Також к ни 1 ·у набувати в усіх представництвах 

"УВ' ' п о всіх країнах. ' 
Всі прибутки 3 цього видання поступають у 
фонд спеціяльної комісії для боротьби 3 радян

ською акцією . 


	30001
	30003
	30004
	30005
	30006
	30007
	30008
	30009
	30010
	30011
	30012
	30013
	30014
	30015
	30016
	30017
	30018
	30019
	30020
	30021
	30022
	30023
	30024
	30025
	30026
	30027
	30028
	30029
	30030
	30031
	30032
	30033
	30034
	30035
	30036
	80002

