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Нестор РІПЕЦЬКИА 

МИТЬ 13 ВІЧНІСТЮ 
",'\1нну.1ої ночі я бачив вічність. 

і бу.1а вона як ве.1ике безконечне 
світляне коло", - писав Генрі Во
ген, англійський поет 17-го віку. 

І ко~и я стояв перед творами 

0.1ександра Архипенка декілька днів 
тому, мені пригадалися ці слова, 
ті.1ьки, на Зевеса, я щасливіший за 
старо•·о Генрі, бо побачив вічність 
при денному світлі. Усе, що людина 
бачить уночі, розвівається, як імла 
разом із ранковими мряками. А що 
видно v день, того й ніч не закрие. 

;lесь,- да.1еко, за стінами Архипен
кового ст у ді о кипів Бродвей. По ро
зігрітих сонцем вулицях ішли люди. 
Іш.1и і зника.1и, не за:шшаючи поза 
собою й тіні. А чи може бути щось 
більш гідного жалю, як людська 

істота. яка проминае, навіть тіні за 
собою не лишивши? .. 

А тут - усе ніби рухалося у ве
ликому світляному колі: вип.1ивало 
із розумного початку, щоб до ро
зумного кінця прямувати. Кінця? 
Там, де коло оте світляне замика
ється, звідтідя воно й починаеться. 

А там, де кінець е початком, там 
немае ні кінця ні початку. Там кі
нець е початком і ніко.ш справж

нього кінця немае. 
Ue бу.1а одна із таких хви.1ин, які 

не часто в людському житті трап
.1яються: я стояв і дивився у вічі 
чомусь великому. Чомусь, що промі
нювало дивно теплим промінням із 
кожного кусня гіпсу, дерева, сріб.1а, 
міді, пер.1амутру, чомусь, що стра

шенно подібне до того промінюван
ня, якого людські очі не завважу
ють, а яке кидае апарат Гайгера в 
божевільний танок. Такий апарат 
Гайгера в .1юдині називаємо душею. 
А душа, сама будучи вічністю, віч· 
ність відчуває і розуміє. 

Я стояв перед скудьптурами 
О.1ександра Архипенка, відчував 
якийсь космічний рух, що хвилю

вав у них, і намагався ще й зрозу
міти їх. 
Архипенко, опертий на робітній 

сті.1, усміхався своїм лагідним, доб
рячим усміхом і врешті запитав: 

- Вн не розумієте цього твору? 
Правда? 
Брехня в обличчі вічності - блюз

нірство. 
- Признаюся, - мій голос був 

тихий, хоч ясний. - ні ... 
його голос став суворим, хоч і 

за~1ншився милим. Він ніби виходив 
звідкідясь далеко, з простору. З 
простору, який водночас був безко
нечним ·і близьким. 

- Uідий сьогоднішній світ е в 
по.1оні .1інивства, молодий прияте
лю. Світ хотів би, щоб мистець вн
к.'Іав усе, як на долоні. Щоб прийти, 
поглянути і все бачити очима і на-

віть не пробувати заставити думку 
працювати. Я поясню: мистецтво 
потребує двох: мистця глядача. 
Завданням мистецтва е з'ясувати, 
що добре, а що погане. Коли б, як 
дехто твердить, мистецтво мало бу

ти тільки фотографуванням, тільки 
копіюванням того, що мистець ба-

0.'1. Архипенко. MeJU)allo - скло, 

дерево і мета:І. 1912. 

Ол. Архипенко. Лазар. Мармур. 1953. 
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чить, то тоді глядач бачив би справ
ді тільки те, що перед його очима. 
Не було б у тому ніякої творчости. 
А.1е мистець мусить творити. Мис
тець, що творить, тим самим при

мушує ..10 творчості і глядача. Він 
зає г.1ядачеві імпудьс, що штовхає 
його згідно з законами універсаль
ного руху. Коли подати глядачеві 
символ, глядач мусить почати твор

чо мислити. Він почне сам творити, 
стане співтворцем. Очевидно, коли 
його думка зріла, він дійде до зрі
:шх висновків, тобто, до висновку, 
до якого і мистець дійшов підчас 
творення. Коли ж мисль глядача іще 
не зріл·а, він, очевидно, дійде до 
фальшивих висновків, однак його 
мисль почне діяти творчо, а це вже 
ве.1икий поступ від. питомого для 
нашого часу застою людської мислі. 

Ми сіли за стіл, над яким висів 
фото-монтаж, що на перший погляд 
міг нагадувати ілюстрацію до мод-

них тепер "~ниг майбутньости", 
фантастичних оповідань про між
п.,янетарні подорожі. Архипенко вка
зав рукою на фото-монтаж: 

- Це фото планет. Ось галакти
ка, що розірвалася мільйони літ то

му, а Іі частини все ще кружляють 
у всесвіті; отам фрагмент небесного 
тіла, що відірвався від своєї орбіти 

теж незчисленну кількість літ тому 
і все ще кружляє; ось тут фотогра

фія, яку я зробив, залишивши каме

ру відкритою на кілька годин уно
чі і вона утривалила зоряні рухи. 
А ось тут - бачите клітини дюд
ської кости, мозку, крови і нерва. 
Усі ті клітини сполучені різними 
способами із тими летючими світа
ми, тими силами, які я називаю уні
версальними творчими сидами. Мо
же це електри~а. може хемічні якос
ті чи якісь інші види енергії. Наші 
людські клітини сповнені тих енер
гій і тим самим, ми, людські істоти, 

О.п. Архипенко із автором репортажу Н. Ріпецьким у студії. 

НОВІ ДНІ, ЛИПЕНЬ, 1955 

Ол. Архипенко. ІндіАська принцеса. 

Ко.1ьороване дерево. 1954. 

творчо зв'язані із кожним органіч
ним і неорганічним тілом Всесвіту. 
Я, як мистець, намагаюсь виявити 
ті сили у формі. Це, між іншим, -
знов лагідно усміхаючись додав Ар
хипенко, - є підставона теза моєї 
ведикої книги про творчість, над 
якою я оце вже дванадцять літ пра
цюю, і яка скоро вже вийде в одно
му з найбільших видавництв Аме
рики. 

з 



У кімнаті запанувала м'ягка тиша. 
У моїх вухах все ще дзвенів цей 
милий голос, раз-у-раз відзиваючись 
із новою силою і мені здалося, що 
безконечні простори і незнані свhи 
на фото-монтажі завирували у яко
мусь божевільному русі, неначе б 
хотіли показати, що те, що е, бу де 
по віки вічні. І тоді, ніби якесь світ
ло, чимраз ясніше і ясніше почало 
прориватися із нутра кожної скульп
тури і стали вони такі зрозумілі, 
ясні, що мені аж дивно зроби.1ось, 
що я їх не зрозумів від першого 
погляду. Чи не казав хтось, що най
тяжче зрозуміти те, яке найзрозу
міліше? Особливо у наш час, коли 
люди шукають того, чого немає і 
не було, не заважуючи того, що є. 

Архипенко устав: 

- Моя творча філософія метафі

зичного походження. Я не починаю 
прямо з абстракції, чи з зовнішно
сті об'єкту, чи взагаді з абстракції 
для абстракції. Творча суть моєї 
філософії лежить у проявах поза
матеріяльних принципів, що втілю
ються у різні форми, щоб стати сим
волами. Мою творчість можна порів
няти із діею природніх сил, що вті
люються у різні види і тіла ... 

Я перегорнув кі.1ька книжок, що 
лежали на столі. його ім'я можна 
знайти в кожній енциклопедії світу. 
5О років творчої праці, святковані 
минулого року 110 виставкою творів 
О. Архипен~а. в.1аштованою Об'єд
нанням Американських Мистців, -
винесли його на вершини і він став 
першим українцем, який здобув не
зрушиме місце в всесвітній історії 
мистецтва. його твори розкидані по 
музеях і приватних збірках цілого 
світу: від Національної Королівської 
Галереї у Лондоні до музею в Тель 
Авів. Про нього пишуть і говорять, 
бо мусять писати і говорити. Уже в 
1921 р. в Архипенковому Альбомі 
(Париж) І. Голл писав: "Архипен
кові твори вічні у найвищому зна
ченні цього слоІtа, вони - чу десз 

нашого віку". 

Ніби перегукаючись з ним, Карл 
Берман твердив: "Архипенко грз
ється із землею й формами, як Про
метей. Ох, який близький той день, 
коли ціла Европа буде гордитись 
Архипенком!" Може Берман і не 
сподівався, що тоді недалеким був 
час, коли не ціла Европа, а цілий 
світ став гордитись великим сином 
неупокореної України, який, здо
бувши світ, не згубив своєї Бать
ківщини. У передмові до каталогу 
110 виставки в Нью йорку. Архи
пенко сказав достойно і мужньо, 

хоч скромно, без хвальби: "Олек
сандер Архипенко українець ... " І це 
самовизначення вирізьби.1ось на ка
мені історії, як знак сиди україн
ського духа. 

С. Болліет писав: "Архипенко -
вулкан творчого генія ... " Я згадав 
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ці слова, вийшовши із Архипенко
вої ст у дії, і зупинився в коридорі. 
З одного боку доносився шум того, 
що минає і сліду не оставляючи, а 
з другого промінював, торкаючи ду-

ші, подув вічності, що бурилася 
творчою енерrіею там, за дверми, 
де я залишив "вулкан творчого ге
нія". 
Українського генія. 

Ол. Архипенко обговорює із своею ученицею, І. Приймою, відомою 
співачкою і піяністкою, їі нову картину. 

У КА~АДІ 
Ваше майбутнє світле! 

Однаково чи Ви о Ка11аді вже багато років, чи лише ко
роткий час, Ви поважно прнчиняетесь до поступу цеї країни. 

Ви стали спільником у допомозі зросту І<анадн і Ви діли
тнмете їі світ ле майбутнє. 

Банк Нової Шотляндії е співтворцем росту Канади ще з 

1832 р. Своїми більше ніж 380 відділами в Канаді та за

кордоном Банк Нової Шотляндії може Вам допомопи в усІх 

ваших банкових проблемах. 

Щоб одержати швнд"'У· ввічливу обслугу, відвідайте керів
ника найближчого Вам відділу Бан"'у Нової Шотляндії. вам 
"'орнсно познайомитись з цею людиною. 

The BANK of NOVA SCOTIA 
Ваш спільнн"' що з ним допомагаєте зростати І<анаді. 
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Людмила КОВАЛЕНКО 

ПАРИС І ОЛЕНА 

Як власне з Петруся зробився Парис, - губи
лося в далекому дитинстві. З великої пошани до 
себе, яка властива людині тільки в віці від двох 
до чотирьох років, він говорив про себе .тtише в 
третій особі: 

- Петрусь хоче ... Дай Петрусю ... 
Але язик відставав у розвою від амбіції, за-

мість Петруся виходи.тtо: 
- Пались хане... Дай Палисю ... 
А що Петрусь був гарний, стрункий і блакитно

окий, то всі незчисленні тети~ стrиєшні та тіточиї 
сестри і взагалі вся жіноча по.1овина фамі.1ії під
хопила це слівце і закріпила його за Петрусем, 
зробивши з того джерело жартів і дотепів. 

Найчастіше він чув: 
- Ну, Парисе, а де ж твоя Олена? 

І хоч на це питання соромливо спускав довгі вії, 
викликаючи тим зливу поцілунків, а.1е вже з ди
тинства твердо знав, що у нього мусить бути своя 
Олена. 
У гімназії - все через те своє і\t'я -- :\tусів 

бути першим з грецької мови, хоч "Іпіяду'' про
читав зразу по-українському, а потім - - зі слов
ником у руках, протягом довгих ночей - по-ні
мецькому. 

І ще задовго до матури мав свій твердий ідеал: 
на золотому кріслі, далека від зе\ІНИХ турбот, си
дить цариця О.ІJена і пряде пурпурову вовну. Аро
мати з золотих кадильниць стеляться, щоб ніжити 
її П?ЧУТ!Я, для того ж виводять срібну нитку ме
льодІЙ НІЖНі Г-ОЛОСИ слуЖНИЦЬ, ДЛЯ ТОГО Ж ПОКрИВ 

маляр стіни яскравими малюнками, а килимар ки
нув їй під ноги найм'якші килими. 

Так сидить вона, оточена найкращюш витвора

ми мистецтва і затьмарює їх своєю божественною 
вродою. Сидить і чекає, поки nрийде він -- Па
рис. 

Бо то дЛЯ нього, для його насолоди, для ра.1ости 
і втіхи його чуттів створили боги цю красу. 

Але з цим ідеалом мусів критися і навіть най
ближчому другові не смів розказати про нього. 
З друзями говорив про другий бік життя, про 
життя змагань і боїв, жорстокости і звитяжства, 
вірности і зради, про те, що клекотом гарячої кро
ви дзвеніло в "Іліяді" і що сповнює собою сто
рінки історії майже кожного народу. 

Бо між ним і царицею Оленою стала третя -
Україна. 
Ше змалку співала йому про неї мати, про неї 

розповідав йому батько, за кращі шляхи її nоря
тунку сперечались його товариші в гімназії та 
університеті. І він твердо знав, що для неї він му
сить жити і за неї вмерти. 

І мя неї тепер приїхав у Київ. 
Наспіх кинув валізки в кімнаті товариша і пі

шов. Ішов вулицями Києва і не бачив їх. Навколо 
галасували nерекупки, сірими колонами марширу
вало німецьке військо, верещали на "общеnонят
ном" бліді діти з кривими ногами. А він бачив хо
ругви цехів, nідперті стрункими колонами майстрін 
і підмайстрів, чув дзвінкий тупіт коней, на яких 
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гордо підіnершись сиділи nереможці-козаки, nо-
переду всіх він - Богдан. 
Найперше хотів nобачити його, nам'ятник йому 

на тій самій nлощі, куди в'їздив колись перемож
но, як перший син вільної Украіни. 

Та коли Парис спитав, як пройти на площу Бог
дана Хмельницького, спроваджено його на вузьку 
вуличку навколо критого ринку, засипану капус

тяним листям і овіяну запахом перегнилої ярини. 
Уже думав, що то на глум спроваджено його 

сюди, коли якийсь прохожий роз'яснив йому: 
- Пам'ятник Хмельницькому стоїть на Софій

ській n.1ощі, а на nлощі Богдана Хмельницького 
- ринок. 

Так дійсність каnа.ТJа йому nотроху холодної 
води на голову'. але він, охоплений одним почут
тям, що нарешп він ступає своїми ногами по свя

тій київській землі, нічого не помічав. 
Повернувся від галасливих вуличок і руїнами 

Хрещатика попростував далі від сучасного Киева. 
І минуле огорнуло його своїм чаром. 
Ст.ояв nеред Богданом і дивився, як той вказує 

булавою на північ, ніби перестерігаючи: 
- Бережися, там ворог! 
Добився переnустки до Софії і побожно nри

г.'Іядався до давніх фресок, де укра інський маляр, 
наслідуючи старо-візантійські зразки, не міг утри
матися, щоб не прикрасити їхньої сухости вибагли
вою лінією квітки. 

Потім пішов на Валодимирську Гірку. Добру го
дину простояв, утупивши очі на протилежний 
низький беріг і малюючи в уяві, як він засадить 
його соснами і створить найкращу у світі сана
торію. Потім сидів на східцях пам'ятника Св. Во
лодимирові і вже не бачив санаторії, лише сотні 
го.1их тіл, що занурювалися в воду під хресним 
б.1агослоненням духовенства, тимчасом як вnерті 
погани бігли наниз за nливучим ідолищем fІеруна 
благали: 

- Ви дибай, боже! 
Оnам'ятався аж надвечір від голосного крику: 
·- Дер-рунів! Кому гарячих дерунів?! 
Замурзаний хлопець nродавав з дерев'яної таці 

якісь пляцки, від яких ще здалеку тхнуло згірк
.1ою олією. 

Парис відчув, що страшенно зголоднів. Якісь 
дві nаниочки куnили по деруну і почали істи від
разу на вулиці, обтираючи масні nальці об листя 
кущів. ГІзрис здрігнувся від огиди й побіг до то
вариша. 

т.ой тільки скоса глянув на нього і посунув йому 
тарtлку з приготованими канапками. 

- Не їв? - коротко nоспитав він, коли Парис 
жадібно запустив зуби у хліб. 

Той ті.1ьки головою похитав. 
- Впорядку, - констатував товариш. - Під 

Богданом стояв? 

Парис знову тільки потакуючи хитнув головою, 
жуючи ковбасу. 

- Як належиться, - задоволено продовжував 
товариш. - На Валодимирську Гірку бігав? . 

-· Угу, - спромігся вже відnовісти Парис. 
-- У Дніпро сльозу ронив? 
Парис мовчки штовхнув його ліктем у бік. 
- Значить - ронив, - не вгавав товариш, од-
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- А коли б мусіли? - настирливо спитала во
на, раптом поважніючи. 

- Не міг би! Я б пропав! 
Губи її згірдлива скривились. 

Не вірю, що ви такий слабодухий. 
Але ж, пані, людина з культурними навич

ками не може знести такого життя. 

Поперше, це нечемно, по друге невірно, -
твердо заявила вона. - За ці пореволюційні роки 
ми бачили тисячі культурних людей, виніжених і 
випещених жінок з аристократії, графинь і кня
гинь. Рево.1юція кинvла їх з більшої висоти, з 
більших розкошів, менш витривалих, а вони все 
не хотіли гинути. Стали, як кішка, на рівні ноги, 
пристосовувались до життя, загартувались фізич
но, озброїлись нолею і вижили. Мало того, ви
ростили дітей, готуючи з них месників за себе. А 
ви, ви надаете надто багато значення цивілізації. 
Чисто вимитий хам в чистій білизні, моднім убран
ні, серед найкращої обстанови все лишиться ха
мом. Шляхетний дух, воля до знання, уміння скрізь 
знайти себе, пошана до себе й інших, - ось озна
ки культурної людини. 

- Пробачте, пані, я розумію, що за більшови
ків ... - мимрив зніякові.1о Парис, та вона обір
вала його: 

- За більшовиків ми останні п'ять років ті.lь
ки й чули, що про ку.1ьтурність ... отаку, як ваша. 
Підшиють червоноармійцям білі смужки під комір 
- культурність! Змушують дітей чистити зуби -
культурність! .. Маяковський навіть вірша написав: 

Товарищи, будте культурни, 
Плюйте непосредственно в урни! -

продеклямувала вона зо сміхом, а.1е Парис уже 
слухав її тільки напо.тюнину. Він дивився в її палкі 
очі, стежив за рухами чітко вирисованих уст, від
чував незламну енергію, якою віяло від усіеї її 
істоти, і почував, як знову тремтить його серце 
від невидимого удару. 

- Перепрошую, пані, мушу розікласти речі ... 
Залишу вас на хвилину, - пробелькотів він і, не
зграбно вклонившись, вийшов у свою кімнату. 

-- Невже це вона? Невже це моя Олена, та, 
яку я стільки чекав? - снува.:шсь розбиті думки 

Микола ХВИЛЬОВНА 

в його голові, поки він механічно розпаковував 
nал:зи і розю1адав речі. 

Раптом жарінка тихо, без попередження, згасла 
і в кімнаті настала повна темрява. 

- Шоб тебе ш.1як трафив! - вилаяв Парис у 
душі монтера і, спотикаючись об розстав.1ені ва
.1ізи і натикаючись на сті .. 1ьці, п.1утаючись серед 
незнайомих ще меблів, вийшов у їдальню. 

Олена Юр'ївна щось уважно шила, невинно 
спустивши очі, а Мико.1а Іванович, господар, чи
тав газету, закриваючись нею, і тільки час від 
часу якось дивно кашляв. 

- В мене згасла жарівка, безпорадно по-
скаржився Парис. 

- Мабуть перегоріла, - спокійно обізвалась 
О.1ена. -- Он, візьміть у буфеті іншу і вкрутіть. 
Якщо не побіжите на потяг тікати ... 

Парис узяв жарівку, виліз на стіл і на стілець 
окрутив її. 
- Не горить, - безнадійно проголосив він. 
- Значить, зіпсувалось щось, - спокійно по-

ясни.1а Олена. - Он візьміть каганець. Чи може 
вміете лагодити електрику? 

--- Та де! - махнув рукою Парис, бридливо 
взяв вимазаний в гас каганчик і взявся до розпа
ковування, боячись зробити зайвий рух, щоб ка
ганець не згас і прислухаючись мимово.1і до див
ного кашлю господаря. 

Перед роботою побіг знову на Поділ, а.1е мон
тера вже вислали кудись і тільки обіцяли присла
ти його за пару днів. 
У розпачі йшов увечері додому зрадів, коли 

господар, якось винувато поглядаючи на О.1ену, 
запросив його перебути вечір з ними. 

- Хіба не знайшли монтера? - паспитала 
Олена. 

- Буде лиш за пару днів. Бюрократизм якийсь, 
- махнув рукою Парис. 

- Ходімо, спробую вам допомогти, - знизала 
nона плечима. 

• - Але ж, хіба пані вміють? Я не хотів би вас 
утру днювати ... 

- Я? Та я ж закінчила електротехнікум. 
(Закінчення в наст. числі) 

АРАБЕСКИ 
(Закінчення) 

XIV слово 
... І<оли цвіркуни на далекому зруйнованому ку

рорті починають мовчазний концерт, тоді за косою 
в порту горить маяк. Маяк блимае, булькае, пога
сае на мить, і тоді за косою в порту неможливо 
привабливий вогник. Тоді далеко серед морської 
мертвоти реве пароплав і несе людей, їхні муки і 
сnодівання в інші краї, у виноградну даль. 

- і от, поет з тіеї божественно- незрівняної 
країни, що, як золота осінь, димить на твоїй пате
тичній душі, пізнав сірого чортика й тісно жив з 
ним, і не в сенсі банально-сентиментальної нудьги, 
а так, як може жити художник. Він був страшен-
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ний нахаба, але нін міг тільки жевріти і то в таиз1, 
і то для утилізації обмеженого кола часто обмеже
них .тrюдей. Поет знав, як да",еко відійшов запах 
тобілевичо-старицьких бур'янів, що прекрасно пах
ли після ''Гайдамаків" і "Катерини", як далеко і 
"Тіні забутих предків'', і все, що хвилювало юність, 
а тепер залишило тільки сірого чортика. Поет знав, 
що в історії народів у його божественно-незрів
няній країні, що, як золота осінь, димить на твоїй 
патетичній душі, принаймні на першу півсотню літ 
відведено силою рабської психіки тільки два рядки 
і то петитом; і на ці два рядки ніхто й ніколи (аж 
поки пройде півсотні літ!) не зверне уваги. І поет, 
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що крізь огонь своєї інтуїції по~ачить "?ві б~ре
ги, загине, як Катерина на глухІй дорозІ невІдо
мости. 

... Тоді біжить коник моєї фантазії по першtи 
снігоній дорозі, і летять від його копит діяманти 
сніжин.ок. У далекому борі, що ледве маячить, 
дід мороз трусить білою бородою, і якась фан
тасмагорія навкруги. Під столом сидить кішечка 
і муркотить про радість морозного дня. Над осе
лею здіймаються димки і пливуть у тихе голубе 
небо. І ніхто не розкаже мені: що це? 

Степова оселя й дальні виноградники -- усе ПQ
топало в мовчазному концерті цвіркунів. Стояли 
похмурі хмари, і десь традиційно глухо билось і 
грало з берегами сіре туманне море. Природа, цей 
незрівняний художник, шукала цієї ночі химерного 
жанру. У кожнім шелесті й тремтінні приморської 
сиротливої флори я відчував напружену боротьбу 
за майбутнього прекрасного Рафаеля. Вмирала 
стара фор~tа, як лицарство, як запорожці. По таєм

них лабіринтах мистецтва мчав вітер із незнаного 
краю. 

.. .1 жили в тій оселі, що її звали по циркулярах 
куртортом, люди, собаки, коти та інші тварини. 
Чим годували котів чи то собак, я напевне не знаю. 
Але людей годvва:ІИ дохлою гнилою рибою, трохи 
некращими яйuями й такими ж сосисками. Все це 
привозили з ну дно го провінційного міста. 

За тих днів, коли до столу подавали (висловлю
ючись канцелярською мовою) вищезгадане, за тих 
днів зчинявся бунт. Бунтували пролетарі, с.1ужбов
ці й навіть комунари. Тоді комунарів збирали й 
говорили: 

- Вам бунтувати не можна, бо ви - комунари, 
будівничі нової держави, а курорт, як вам відомо, 
державний. .. 

Кс~tунари хвилювались, але вони знали, що Ім 
бунтувати не можна, а можна говорити іншим "ха
.11атн~ка~•" (хворі), що курорт дуже гарний і коли 
риба гнила, то це -- помилка, бо вона зовсім не 
гнила. 

І комунари розпинались і доказували, бо во~и 
знали, що таке дисципліна і що таке для всесвІт
ньої революції ця неприємна деталь, коли ми сто
їмо напередодні. Тільки один написав щось у цен
тральну пресу, після чого стало багато краще., бо 
вже не подавали гнилої риби, а подавали гнит со

сиски. 

Проте не зайвим буде зупинитись і на цій де
талі: ну дне провінційне місто, на жаль, лежало да
леко від степової оселі, що по цирку л ярах нази
валась курортом. Отже, підтримуючи інтере~и сво
го населення, курортна адміністрація оргаНІзувала 
на своїй території непоганий буфет. Коли хадат
ники бу ли незадоволені обідом, вони мали цілко
вите право піти до буфету й узяти там те, що їм 
було потрібне. Дешевка тут була надзвичайна: ~о
ли, припустім, десь пачка цигарок коштувала СІМ
надцять копійок, то тут брали всього (за таку ж 
таки пачку) тридцять п'ять. Те саме і з Іншими 
продуктами. 

Тоді в мовчазнім концерті цвіркунів я бачив 
жінку. її звали панна .... не пам'ятаю добре -
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хай буде за Винниченком: панна Мара. Ьона ви
ходила, ~оли йшли з вечері халатники, до вино
градників, де кінчається степ і починається море, 
і думала. Панна Мара думала про те, що вона -
жінка-лікар, прийшла сюди за три червінці за ві
сімнадцять годин праці, але вона ніколи не почула 
ласкавого слова від своіх пацієнтів, бо вона була 
трохи крива і з звичайним сірим обличчям, щ? ні
коли не зупиняє. Вона дивувалась, чому хворt не
задоволені гнилою рибою, бо ж гнилу рибу пода
ють не кожного дня, а вона добре знає, як важко 
відбудувати той курорт, що зазнав великих пер
турбацій за часів громадянської війни. Правда, є 
багато неприємних явищ, і іх легко усунути, ви
сJООвлюючись газетною мовою, але для цього бун
тувати не треба, особливо комунарам (вона зовсім 
позапартійна!), бо про це напишуть письменники 
в різних газетах та журналах. 

Але панна Мара думала й про те, якби гарно 
йти в цей вечір, коди цвіркуни починають свій 
химерний концерт, а недалеко рокотить море, з 

гарною людиною, що буде її нареченим. Вона бу
ла за цих хвилин безмежно сентиментальною й во
на трошки плакала. . . 
Море традиційно гл ухо билось у береги, 1 _тод~ 

за виноградниками зливалися в єдину гармоНІю 1 

море, і нічний степ, і одинока о~еля серед пуст~лі. 
Панна Мара йшла до курзалІ, сідала там бІля 

шахматистів, дивилася. Але ніхто на неі не звертао 
уваги й ніхто не хотів покохати nанну Мару, бо 
такий уже жорстокий закон природи. 

... "Мила мамусю! Яке хороше життя, який бо
жественний запах навкруги мене. Тут море таке 
надзвичайне і тут такі мислі, наче я не звич.айний 
рядовий лікар, якого ніхто не знає і який н1ком~, 
за винятком хворих, непотрібний, а якийсь ПерсІ
Біш Шеллі, що про нього я мріяла колись у своїй 
студентській кімнатці. Увечері я йду до моря, див
люся в сині краї й думаю: .відтіля буря ~ринесла 
уламки кайори й тіло ШеллІ, а тут, на п1щаному 
березі, його наречена вихопила з вогню його пре
красне серце. Ти, мамусю, будь ласка, н~ читай 
нікому мого листа, бо цим ти зробиш мею багато 
неприємкого. Прошу я тебе також ніколи, нікол~ 
не згадувати в своїх листах Стеф.ана, бо. я й дое~ 
не можу прийти в себе. Ах, як ВІН насмІявся на.:н 
мною! Але я йому простила, я йому все простила. 
Ти, як жінка, повіриш мені, бо знаєш,. що нема 
меж тій любові, що її носимо ми. Я ПІзнала цю 
любов і я щаслива. Нехай фігляри й скептики "во
зводять в канон" бездушний американізм, але лю
дини вони все одно не перероблят~ А~ мамусю! 
Яке прекрасне життя, який божественний запах 
навкруги мене, як чудово пахне одвічне море, яка 
даль за темними виноградниками, що так триво

жать мою душу цієї химерної південної ночі." 

... Коли цвіркуни на далекому зруйно~аному ку
рорті починають мовчазний концерт, тодІ за косою 
в порту горить маяк. Маяк блимає, булькає, по
гасає на мить, і знову за косою в порту неможли
вий морський вогник. Тоді далеко серед морської 
мертвоти реве пароплав і несе людей, їхні муки й 
сподівання в інші кра і, у ви ко градну даль. 

- ... Товаришко Маро, ще раз і ще раз: воїсти-
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совуючись. - Коло Володимира сидів чи стояв? 
- Та ти що, стежив за мною, чи що? - роз

сердився Парис. 
- Навіщо мені стежити? Наперед знаю. Наші 

хлопці всі так: як приїхав до Києва, так 1 гайда 
по тій маршруті. 

- А ти що? Не ходив по ній? 
- Чому ні? Бігав і я. 
- То й мовчи. Теж мені світовий скептик знай-

шовся. Та ти мабуть не то що над Дніпром, а вже 
від двірця рюмати почав. 

- Не від двірця, а з бульвару Шевченка, - ді
ловито скорегував товариш. - Як побачив таб
личку "Бульвар Шевченка'', - так мені в носі і 
залоскотало... Я навіть ні ку ди не заходив, так з 
валізкою усю ту маршруту і одміряв. 

Вони перезирну.1ись розчу.'lено й іронічно, і роз
сміялись, щоб приховати ніяковість. 

- Пригадуєш, як ми з тобою ще на стільцях 
у Київ їздили? - спитав Парис. 

- Овва! Скільки разів! 
- А пригадуєш, як ти мене набив, коли ми вою-

вали з поляками і я хотів за Богдана бути? Тіль
ки на тому й помирились, що я став за Богуна ... 

- Ще я тоді у мамці перо з капелюха зняв собі 
на шапку ... Було мені тоді ... 

- А тепер ми таки справді у Києві, - замріяно 
промовив Парис. 

- У Києві, де не почуєш української мови, -
пересми:кнув товариш плечима. 

Е, на то є свої історичні причини. І до то
го ж сьогодні аж двічі чув, як на вулиці розмов
ляли по-українському. 

- Та є таки трохи й українців у Києві, але не
багато. Ось завтра поведу тебе дивитись кімнату, 
- справжня українська родина, свідомі, розумні .. . 
І до того ж їх тільки двоє - ні дітей, ні шуму .. . 
І в центрі. А тепер -- лягаймо спати, бо ти, ма
буть, уже перемучений ... 

Вони лягли, але ще довго не спали, обмірко
вуючи всі можливі і неможливі перспективи для 
свого на роду. 

* * * 
На другий день пополудні вони пішли дивитися 

кімнату. Одчинив їм сам господар - невисокий 
шпакуватий чоловік, все обличчя якого було вкри
та глибокими зморшками, як печене яблуко. 

Довідавшись, про що йде мова, він безпорадно 
розвів руками: 

- А це вже не моя справа ... То мабуть дружина 
вам обіцяла, - говоріть з нею. - І гукнув: -
Льолю! 

- Зараз! - задзвенів молодий сильний голос, 
від якого Парис .мимоволі стрепенувся. 

-- Присядьте, - припрахунав господар. - За
раз прийде Олена Юр'ївна, чи, щоб вам було 
легше - пані Олена, то з нею й договорюйтесь. 
Цими справами вона у нас заправляє ... 

Але Парис майже не слухав його. Олена. Тут 
у Києві - і Олена. Від самого звуку цього імени 
щось ніби вдарило його в серце і він чекав, не
спокійно втупивши очі в двері. 

Двері одчинилися і в них показалася висока 
ставна жіна, що привітно дивилася на них вели
кими блакитними очима. Темнорусяве волосся спа-
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дало на шию важким вузлом, а шия здіймалась бі
лою колоною над похилими плечима. А далі... по
гляд Париса сковзнув по всій постаті і він поспіш
но перевів очі, як то робить вихована людина, ко
ли бачить в сусіді щось таке, чого бачити, - по
казувати навіть вигляд, що бачить, непристойно. 
Бо далі йшла благенька, видно, багато разів прана 
і перелрана сукня якогось чудернацького і незвич
ного лля Па риса фасону, під якою з трудом давз
лося вгадувати гармонійні лінії тіла. 

Парис Потайки усміхнувся сам над собою 1 схи
лився у перебільшено чемному поклоні: 

- Цілую руці ... 
Але вона розсміялась, показуючи гарні, але 

вкриті чорною сажею руки: 
- Оце вже не вдасться: варю обід на трісоч

ках під піччю, то ніяк не ветережешен - вима
жеш руки. А дров ми ще не одержали. 

Показала йому кімнату, на питання про платню 
пересмикнула плечима - та там буде видно -
і твердо виставила свої умови: 

- Вранці і ввечері даю вам кип'яч, прибираю 
в кімнаті тільки по суботах, бо і я, і чоловік ці
.пий день на праці... Отже, цілий тиждень маєте 
порядкувати у себе самі... Ага, ще одне: мусите 
придбати собі лямпу, бо в нас тільки одна ... 

- Як ля мп у? Хіба у вас нема електрики? -
здивувався Пзрис. 

- Електрики! - зчудувалася в свою чергу і 
пані Олена. - Та де! Німці дають електрику тіль
ки д.11я своїх і небагатьох вибраних. А ми світимо 
звичайною нафтою, яку купуємо потайки, на ба
зарі. 

Гарно виведені губи Париса скривилися від 
огиди. 

- Неможливо, - покрутин він головою. 
Жити у вічній темряві ... некультурно ... ні, цього 
я не можу ... Шо ж робити вечорами? Та я здурію 
тут ... Ні, перш за все я старатимусь за електрику 
для себе і для панства ... 

-- Тим краще, - згодилась п. Олена. - А то 
я собі очі вже зіпсувала, читаючи при каганчику. 
А тепер пробачте, мушу бігти до своїх трісочок, 
бо вже мабуть погасли. 

Привітно попрощалась і вийш.1а, а за нею вий
шли й обидва наймачі. 

Опинившись на вулині, товариш заволав у за
хваті: 

- Але ж ладна жінка! Таки тобі щастить! Ти 
звернув увагу, яка шия? А які руки! .. 

- А яка сажа! --- засміявся Парис. - А сукня! 
Боже, не уявляв собі, що й таке буває надягнуто 
на жінці. 

- Ет, то дурниці! Але що вродЛива, то врод
лива. І до того Олена - саме для тебе. І Менелай, 
здається, не дуже то страшний. Напевне, не по
веде військ на Львів, якщо завезеш туди Олену. 

- Сказав, - нетерпляче одмахнувся Парис. -
Та щоб я з нею там робив? Мені не такої жінки 
треба. А ти, як бачу, зовсім осхіднячився. 
На другий день Парис побіг до себе в установу 

і розповів друзям, які теж там працювали, що йо
му доведеться жити без електрики, бо німці дають 
електрику тільки вибраним і що треба зробити 
якось так, щоб і він опинився серед тих вибраних. 

НОВІ ДНІ, ЛИПЕНЬ, 1955 



Вияви.1ось, шо вся галицька громадка вже пе
рейш.lа через це і шо вони вважа.1и справою чес
ти для свого сприту і наніть патріотизму обійти 
німців і добути е.'Іектрику. МО~tента.lЬНО були на
писані папірці, шо Парис працює вечорами, що 
він неза~tінимий робітник, що нас.1ідки його праці 
бу дуть дуже важ.ТІиві трохи не д.1я цілого Райхс
комісаріяту, - і за годину Парис, озброєний па
пірцями крокував на Крутий узвіз, звідти біг біг
цем на Поділ, переконував інженера, підмогоричу
вав монтера. Захекався, спітнів, прокляв у душі 
Київ з його гора~ш, а.1е, ко.1и ввечері перевіз речі 
до нового приміщення, тюt уже ясно горіли елек
тричні ЛЯМПОЧЮІ. 

НОВІ ДНІ, ЛИПЕНЬ, 1955 

- Ми ва~І так н.1ячні, зустрів Ного госпо-
дар. --- Ніби весе.1іше й жити стало. 

- Не веселіше, а ті.1ьки так і можливо, -- по
вчаючи перервав його Іlарис. - Все це дуже 
просто, треба ті.1ьки юtіти юятися до справи, 
закінчив він, переможно дип.1ячись на О.1ену, шо 
СИді.lа, СХИ.lИВШИСЬ над ЯКЮІСЬ ШИТВО!\1. 

Та підня.1а одну бrову, від чого об.1нччя її ста
.1о чарівнюt і лукави!Іt, і загадкапо посміхну.1ась. 

- А якби в ~rісті зовсі~t зник.1а е.1ектрика, шоб 
ви роби.1и? 

- Я б vтік! І одного дня не жив би н таких 
страшних у~ювах! 
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ну прекрасне життя. І, коли я умру й на моіА мо
гилі ви положи те пучок чебрецю - знайте: я вос
крес. 

І знайте: біля тієї кринці, що в ній, як у вер
цадлі, ввесь світ, давно вже стою я, і на моїй душі 
таке тихе, таке світле й прозоре озерце, що я від
чуваю себе Господом-Богом. Товаришко Маро, схи
літь свою голову на мої груди і знайте: я ваш 
друг. 

... Маяк блимає, булькає, погасає на мить, і зно
ву в порту неможливий морський вогник. Право
руч - море, далі -- виноградники й моя мука за 
пароплавом - у виноградну даль. 

Тихо. Ті.ІJьки одвічні цвіркуни плетуть легенду 
із далі перв.існих віків, і нема їй ні кінця, ні краю. 
Тоді зникають і дороги в диких половецьких краях. 

Л і т о т и с я ч а д е в' я т с о т д в а д ц я т ь -
четвертого рок у. - Головний лікар читав 
сьогодні лекцію про душу. Це характерно: про 
душу. Народу було досить, майже всі халатники. 

Цікавились усі й особливо комунари. Справді, 
що може сказати спец про душу? 

І от, коли головний лікар скінчив, один несмі
ливий голос запитав: 

- А дозвольте, товаришу професоре, спитати 
вас, що появилось раніш: мисль чи слово? 

Лікар, що мусів сказати не те, що хотів ска
зати, крутнувся: 

- А ви як думаєте? 
- Скажіть, як ви думаєте, - уперто сказав 

комунар. 

- Я думаю, головний л1кар проковтнув сло-
во й кинув: 

- Я думаю - мисль. 
- Тоді дозвольте й мені слово, - комунар 

поліз на трибуну. 
Він говорив довго, уперто. Він говорив так ве

село, що майже всі поснули. Комунар був добрим 
книжником, бо вчився він у партшколі й не міг 
не знати, як на ue питання дивиться товариш Бог
данов. 

І, коли б спец не прийшов у себе після першої 
й не зовсім вдалої вилазки і, набравшись нахаб
ства, не зупинив промовця, промовець, мабуть, і 
досі розмахував би руками. 

Спец: 
- Зупиніться, будь ласка. Ми з вами ніколи 

не договоримося, бо ue аналогічно цьому: що ра
ніш появилось - курка чи яйце. 

- Звичайно, курка, - вирвалось з мовчазної 
андиторії (жіночий голос), бо курка ... 

- Ну, ну, що ж таке курка, - єхидно запитав 
спец - слово чи мисль? 

- Ви, товаришу професоре, застали нас зов
сім непідготовленими, - скрикнув жіночий голос. 
- Треба було попередити кvмгурток. 

Тоді головний лікар зняв окуляри і сказав, що 
лекцію скінчено і що халатники можуть розходи
тись. Щождо того, що раніш появилось - мисль 
чи слово, даному зібранню нема ніякого діла, бо 
хворим заборонено хвилюватись, і потім останні 
наукові дані недвозначно натякають: раніш по
явилась мисль. 

О т ж е м о р а л ь : раніш появилось не слово 
і не мисль, а гнила риба, бо лекцію про душу бу-
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ло розраховано спеціяльно на заспокоєння нервів, 
які розтривожено було вищезазначеною морською 
твариною. 

Повз одинокої оселі, що біля моря, іде залізни
ця - тупик. І на тупику, ~rоли вийдеш увечері 
слухати, як припливає море, бачиш зруйновані ва
гони, розірвані снаряди, бачиш руїну. 
То пройшла махновщина і зникла в степовій 

тирсі, як згадка про дику тата рву. Увечері, коли 
на малому лимані кричать чайки й десь важко с~ 
дають баклани, над морем стоїть чіткий місяць і 
грає срібними веслами на поверхні синьоі води. 
На березі, як хрусталь, медуза. Кажуть: медуза 
горить, коли йде зграями. І це, як древнє сказання. 
Тоді в пустельному кутку приморської полоси ри
балки підводять чайму над кайорою, беруть невід 
і йдуть у море. 

Міцнішає вітер. Вітер із моря. У порту проревів 
пароплав, але враз змовк: він сьогодні не вийде за 
хвильоріз, бо збирається на ніч не абияка буря. 
Ка йора метну лас я на обрії й раптом зникла. Тоді 
з одинокої рибальської хати вийшла мати й диви
лася в море. І підійшла до неї ще молода жінка, 
і вони довго стояли на березі. 

І сьогодні море казиться, і казяться піщані бе
реги в хуртовині каміюtів, але це останній шквал. 
Даль жене табуни: вал, вали і гребні хвиль розки
дають бісер. Сходить сонце. І одинокий рибацький 
посьо;юк зустрічає його золотих вершників тишею. 
На якорі кайора. Вона плавко колисається. Але 

вже скоро вщухне вітер, над морем стане мертвий 
зи б. Тоді вщухнуть і береги. На камінцях бу де 
муркотіти море. Чайки полинуть на болота, і ста
не велика морська пустеля. 

11. 

І от уранці Бригіта бу ла на узліссі й там рвала 
проліски. Бригіті було щось біля шістнадцятьох. 
Вона рвала проліски й дивилась на них. Потім во
на пішла до батька. Це було в тому лісі, де її 
батько був лісником. 
У цей час біля хати з шумом зупинилась ка

валькада. То приїхав молодий граф. Він був, як 
казковий лицар, і одяг йому було всипано діяман
тами. На кашкеті, збоку, біля фазанового пера, 
стояв великий рубін. Молодий граф грав тростин
кою. Юнь його раз-у-раз хропів і переступав з но
ги на ногу. Це був породистий а·нглійський жере
бець з агатом на лобі. Бригіта винесла кухоль 
криничної води й подала молодому графові. Той 
подивився на неі, сильно вдарив коня, так що кінь 
знявся на диби, і сказав, що Бригіта, як мавка. Всі 
зареготали, Бригіта почервоніла. Кавалькада по
скакала далі. 

Був весняний вечір; за лісом, в оселі, скликали 
до вечірні. Бригіта вийшла з хати, взяла пойнтера 
Мілорда й пішла у глуш. 

Там вона знову зустріла графа. Він зліз із коня, 
погладив пойнтера й підійшов до Бригіти. 

Він притиснув її до своіх грудей і скрикнув. 
Бригіта не перелякалась і тільки зідхнула глибоко. 

НОВІ ДНІ, ЛИПЕНЬ, 1955 



Молодий граф схоnив її й nоложив на свого коня. 

Потім вони лоскакали по лісових доріжках. 
За годину граф був у своему маетку. Він узяв 

Бригіту за руку й nовів її до себе. Там він сказав 
ій, що вона звідсіль уже ніколи не nіде. 

Бригіта вирвала руку й стала серед кімнати. . . 
- Графе, - сказала вона, - я виросла в шс1. 

Пустіть мене. 

Граф став її умовляти, але вона його не слу
хала. Тоді він nообіцяв їй, що nримусить її силою. 
Бригіта підскочила до вікна й вискочила на веран
ду. Граф свиснув; зграя борзиків кинулась за Бри
гітою, але її вже не бу ло. 

Вона nрибігла до своеї лісової хатки й нічого 
не сказала батькові. Цілу ніч вона думала про гра
фа. А вранці по слідах коnит вона сама nішла до 
грфського маетку. - От! 

І от моіи арабескам несnодіваний finis. Навколо 
тиша. Тільки зрідка nостріли вартових, тільки зрід
ка прошелестять nідошви незнайомих людей. Люди 
Адуть і зникають, мов безшумНі шуми моїх стро
катих аналогій і асоціяцій. Город сnить. Над ра
тушею даль божевільно далекого неба. І неразга
даний зоряний Фіфлеем стоіть у квадрильйонах 
віків таемною загадкою. Мовчки бавляться люкси 
своїм світлом - білим до різі в очах, і ховаються 
по темних кутках луни трамвайних у да рів. Мов
чазно стоіть нічний город, стоять заулки, під'їзди 
й усе, що тут, на землі, загубилося в хаосі nлане
тарного руху й тільки ледве-ледве блищить у сві
домості. І здаеться: це химерний Сатурн біжить 
у телескопі, і біжать його кільця й десять дальніх 
супутників. 

.Моїм арабескам - finis. І герої, і події, і nри
годи, що іх зовсім не було, здається, ідуть і вже 
ніколи-ніколи не nрийдуть. І ніколи я не nовер
нусь до своіх арабесок, щоб мучити себе над кож
ною краnкою. І вже ніколи не nромчаться феерфер
ки гіnерболізму крізь темряву буденщини, і не сnа
лахне вогнецвіт мое і фантазії: на рік бувае тіоlІьки 
одна ніч - на Івана Куnала - коли в зачарова
ному колі жевріе жемчуг химерної nаnороти. 
Моїм арабескам -- finis. Але я не тоскую. Я ще 

раз nізнав силу безсмертного слова, і воно nере
творилось у мені. І з океану варіяцій я виnливаю, 
м'ятежний і радісний, до нових невідомих берегів. 

- О, Маріям! Хіба не коштовні круnинки золо-
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тих камчатських розсиnин хочу я вихоnити з бурі 
емоційних вибухів? 
Моїм арабескам - finis. Тоді Стерн, Гоголь, 

Дікенс, Гофман, Свіфт ідуть теж від мене, і вже 
маячать їхні романтичні nостаті, як голубі дилі
жанси на шляхах моеї безумної nодорожі. 

Так сказав Теодор: це радість бунту nроти ло
гіки. Я такий же химерний, як Сатурн у телескоnі 
в хаосі пл янетарного руху. Я - щасливий, о, Ма
ріям! Який орган так божественно звучить у кож

ному нерві моеї істоти? Кому там співають славу? 
Це тобі, мое сине вечірнє місто з легенд Шехе

резади. Це ж з тобою я розмовляв по заході сон
ця, коли треба бу ло знайти с л о в о. 

- О, Маріям! Ти - жінка й ти пізнаеш радість 
моеі пісні про синій вечірній город. 

... Тихий вечір. Синій вечірній город. Азія. І я 
цього тут не бачу: ні nроституток, ні чорної біржі, 
ні старців, ні бруду. Я бачу: ідуть квакери - не 
ті, XVII віку, а ці, ісоовідники світла, громадяни 
щасливої країни. І я вірю, я безумно вірю: це -
не квадратура кола, це - істина, що буде на мо
ему сентиментальному серці. І тоді в молитовному 
екстазі я дивлюся, як мільйон разів дивився, у да
лекий димок на курган, де скликае муедзин до за

гірньої Мекки. 
Синій вечірній город. Азія. І мені, Сатурнові, 

не божеству, що біжить у телескопі, коли темна 
зоряна ніч нависла над обсерваторіею, мені радіс
но сказати, що тут увесь я: із своею мукою, із 
своїм "знаю", із своїми трьома кільцями: в і ра. 
н а д і я, л ю б о в. Синій вечір. Синій вечірній го
род. Азія. 

Але на сучасність я дивлюсь крізь nризму Ше
херезади. Liberum arbitrum. Для епохи великого 
ренесансу характерним буде тихий азіятський го
род - без nроститут,ок, без чорної біржі, без бру
ду. І душевна дисгармонія буде тоді легенький 
вир під водяними ліліями, коли човен без весел 
несе не несе, а комиші стоять на кордоні зелених 
лук і прислухаються. 
Для епохи великого ренесансу буде характер

ним строката весна й nлебеїв Великдень. Тоді пі
дуть тисячі громадян на nлощу, а потім підуть 
карнавалом на аеродром. І цей строкатий колір 
б'е мені в вічі, мов чітка червона пляма, що від 
слова ''ярмарок". 

О, Маріям, я безмежно щасливий. Тільки тепер 
не забрудню твоеї родинки, що впала на твое сло
нове рамено. 

Так сказав Теодор! 
Тоді пройшла слава про синій вечірній город. 

Азія. Тоді пішли громадяни не в академічні колі
зеї, де йшла нудота декадансу, де тисячі анемічних 
надломлених людей дивилися на бутафорію мину
лої епохи. а nішли до цирку, на футбольне nоле, 
у сnортові клюби. І були ще клюби ділового будня 
і клюби наук. 

- ... Мат королю! Я вам готовий дати форою й 
ферзя, але й тоді я вийду nереможцем. Бо й ве
ликий маестро Каnабланка не міг nеремогти мо
дерніста Реті. 

. .. Моїм арабескам - finis. І тобі, сине вечірнє 
місто, надхненно сnіваю славу. І йдуть, і пливуть 
квартали, а за ними трамваї й густий присмерк. 
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Сторожкий дзвін. Бігають вогники - такі хи
мерні, мов фіолетово-рожеві ліхтарики в ресторані 
японських куртизанок. Над площею стоіть про
жектор і вперто розглядає строкаті вітрини дер
жавних крамниць. Іду. Раптом падає під ноги різ
нокольорова рекляма, і я згадую чарівний ліхтар, 
що в забутій школі мого дитинства демонстрував 
на стіні картини. Це - не кіно, це - примітив, 
але я його ніколи не зрівняю з .кіном, бо тоді була 
надзвичайна вражливість і таке миле й симпатичне 
дитинство. 

- Іду. Синій вечірній город. Азія. Б'є годинник. 
Іду. 

ВітапіА БЕНДЕР 

А за мною прожектор, трамваию ліхтарики, тро
туарні світлові олякати й мільйон інших дрібниць. 
І все це мчиться в химерному колі асоцінцій і шш
ве, мов Сатурн у телескопі, коли темна зоряна ніч 
нависла над обсерваторією і все, що тут, на землі, 
загубилось у хаосі планетарного руху й тільки 
ледве-ледве блищить у свідомості. 

.. .Іду. Синій вечірній город. Азія. Б'є годин
ник. Іду. 

Повний текст "Арабесок" передруковано з кни
ги: М. Хвильовий, Етюди, ДВУ, 1927. 

Мовчазний .Мустафа 
(З недрукованої збіJЖИ "Дими донецькі") 

Насправді він звався Юсупом. Цей мовчазний 
татарчук, прийшовши до школи із своїм батьком, 
що в пошуках долі загнався з родиною з рідної 
Казані аж на Донеччину, виглядав, як молоденька, 
запольована серна. Однією рукою тримався за 
батькову штанину, а другою мняв два зошити, 
зго~нуті т~убкою. :Довкруги нього лину ла незро
зумІЛа говІрка, здІймався дитячий вереск. мимо 
шмигали, як дикі коти, школярі, а він стояв наля
каний і самими очима ніби говорив: "Нащо мене 
сюди привели?" 

Коли старший Мухудтінов пішов до канцелярії, 
лишивши сина в коридорі самого, татарчука оточи
ли школярі, його ровесники. Насупленими погля
дами вони притиснули його до стіни, ніби готую
чись до розправи. 

-- Татарин! - раптом зачудовано викрикнув 
один хлопчисько. - Татарин! - і, склавши кінець 
поли свого піджака у свиняче вухо, дразливо за
махав ним перед стероризованим Юсупом. 

Татарчук тремтів. його очі дрібненько витан
цьовували в орбітах, крутилися на всі боки. Зіщу
лившись, він переводив свій скосуватий зір з од
ного школяра на іншого і на всьому його обличчі, 
окрім страху, виднілося глибоке незрозуміння во
рожости юрби дітей до себе, так ніби хотів ска
зати: ''Що ж я вам зробив?" Сантиметр за сан
тиметром діти протискувалися до нього, шарпали 
його за пальто, а хтось навіть вирвав з рук зо
шити. 

- Татарин! Татарська морда! - здіймалося до 
стелі коридору. 
Юсуп улип до стіни і тремтів. Струшувався від 

шарпання десятка рук, не роблячи ніякого спро
тиву. 

З канцелярії вийшла вчителька разом з Юсупо
вим батьком і юрба хлоп'ят розсипалася по кори
дорі. Вчителька підійшла до хлопця і, усміхаю
чись, поляскала його по-материнському в плече, 
Щось говорила до нього, але він байдуже дивив
ся на неї, ніби не міг вичутн теплоти тону її го
лосу. Ніби хотів сказати: "Відстаньте вже від ме
не, я ж ні в чому невинний ... " 
Це був Юсупів перший день у школі, перший 
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день в безспосередньому оточенні чужих для ньо
го людей. З цього дня почалися дЛЯ нього тяжкі 
школярські тортури. Він приходив до школи дvже 
рано; сідав за парту і сидів за нею до кінця .~ек
цій. Ніколи не виходив на перерву. Завжди ли
шався на своєму місці і мовчки дивився на ма.1их 
халамидників, що гасали по партах, билися, кри
чали, качалися по підлозі. 

Ніколи не сміявся. Ніколи не говорив, бо не 
вмів говорити чужою для нього мовою. Ніхто з 
хлоп'ят ним не цікавився, не намагався хоч би 
жестами запросити його до якоїсь гри, ніхто ні
коли не протягнув йому дружньої дитячої .руки. 

Пригадували його тоді, коли хотіли над ним по
збиткуватися. Тоді викрадали його шапку, плювали 
в неї, або скидали з вішака його пальто і товкли
ся по ньому _заболоченими черевиками. Відбирали 
в нього хліб, цукерки, іншу поживу, що йому го
тув~ла його мати, вродлива, струнка татарка. І ні
коли він не протестував, і ніколи не підняв руки 
на свій захист. Завжди мовчав. Лише одного разу, 
коли його сусід для розваги смикнув його за во
лосся, Юсуп скрикнув. Зойкнув. Вся кляса рего
тала з цього приводу на протязі всієї перерви. 

Балуючись на перервах, х.rюп'ята спричинювали 
збитки: ламали електричного вимикача, вибивали 
шиби у вікнах, обляпували стін~ чорнило~t. І коли 
вчителька шукала винуватця, всІ показували паль

цем на Юс упа: 
-Він! 

Вчителька сердито виговорювала йому, а.1е при
гадавши, що він нічого не розуміє, писала до йо
го батька листи і передавала їх іншими школяра
ми. Тоді Мухудтінов-батько приходив до школи, 
розмовляв із вчителькою, а опісля, взявши Юсупа 
за руку, відводив його поодалік від школи і по~tіж 
деревами давав йому батьківського прочухана. йо
го цікаві одноклясники завжди в таких випадках 
підкрадалися до дерев і вдоволено спостерігали за 
ціею повчаючаю процедурою. І завжди помічали, 
що й тут Юсуп лишався мовчазним. Не виривавен 
від батька, не просився в нього, а податливо отри
мував незаслужену кару. 

Минали дні. Місяць за місяцем лину ли над до-
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нецькими курганами. Розтали сніги й зазеленіли 
пагорби. На вулицях юрби дітей сперечалися, гра
ючи в цурки. Uілі загони дітвори ганяли по алеях 
опуку, втопа.1и у своїх дитячих зацікавленнях. Ли
ше Юсуп, самітній і всіма забутий, виходив з хати, 
тихою ходою йшов повз дощані паркани, завжди 
оглядаючись, чи бува хтось не крадеться за ним 
з каменем у руках. Сідав на купу старих стойок 
і журним поглядом стежив за розперезаністю 
своїх ровесників. В його очах у такі моменти було 
стільки туги, скільки самоти, скільки її може ви
про~tінити на чужині молоде добре серце. Деколи 
в ньому прокида.1ася сміливість. Тоді він намагав
ся наб.1изитись до якогось гурту хлоп'ят, щоб хоч 
зблизька подивитися на їхні витівки. Але при йо
го наближенні над гуртом здіймався крик: "Тата
рин!", свист, гу.1юкання і Юсуп, мовчазний і за
журений, вертався до стойок. Малий татарський 
х.1опець усе бі.1ьше й більше замикався в собі, але 
.1ишався добрим, терпе.1ивим, немов би ненависть 
ніколи не було в.1астивою його далекому племені ... 
Мустафою його прозвали після того, як у місце

ному кінотеатрі відшумів кінобойовик "Путьовка 
в жизнь··, у якому у рка Мустафа, татарин, був ви
ведений неперевершеним героєм блатного світу. З 
того часv став.1ення до Юсvпа помітно змінилося. 
його вж-е не тяга.1и за вух·а в клясі, не стріляли 
гумою в його поти.1ицю. Немов би боялися, що за 
цього татарчука може заступитися привид Муста
фи з екрану, того відірвиголови, що своїми бо
сяцькими ділами виповнив фантазію малих шах
тарчуків. І Юсупа-Мустафу залишили в спокої. 

З іменем ••мустафа" Юсуп звикся скоро, бо 
це було ім'я його діда, ім'я друзів батька, що за
лишилися в далекій Казані. l він сприйняв його, 
як своє власне ім'я. Лише не міг зрозуміти, чому 
з цим "перехрещенням" наступила така зміна у 
ставленні до нього місцевих дітей. Uей маленький 
чужинець уже був звик до вічного кепкування над 
собою; його свідомість уже було перемогло почут
тя меншевартости. Деко.1и своїми добрими очима 
вдивлявся у хлоп'ят, немов би хотів спитати їх 
про причину цієї зміни. У його очах крилося ба
гато запитів. Багато він хотів знати, багато по
чути, а.1е не вшюдів мовою. 

Так Мустафа поволі почав перевті.1юватися. Ко
ли забував чорни.1ьницю вдома, смі.11иво вмочан пе
ро у чорнильницю на задній парті, чого ніколи 
не робив раніше. Почав виходити з кляси, змішу
ватися в ігрищах з одноклясниками - почав Мус
тафа смілішати. А одного разу під час звичайного 
дрібного дитячого непорозуміння зацідив кулаком 
в уста свого противника, розсік їх і цим ще збіль-
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шив повагу до себе з боку дітваків. Тепер кличка 
"Мустафа" визначала його не лише як татарина, 
а й як зухвальця. 

Справжнім німим богом дитячого світу він став 
так. Якось на великій перерві на шкільну площу 
увігнався ху ди й, коростявий пес. Жадібно підібрав 
кілька шкуринок хліба і залащився перед пухкень
ким хлопцем. Uей збридливо чвиркнув на нього 
і садонув носком собаці під ребра. Пес заскавулив 
і відбіг на кі.1ька метрів, ставши, щоб зализати бо
люче місце. Ue скавулінни звернуло на себе увагу 
інших школярів. У їхніх руках появилися камінці 
і, утворивши з себе велике півколо, вони почали 
наступати на пса, припираючи його до високої бе
тонової стіни. Град каміння летів на його коростя
ву шкіру, збивав її до крови. Пес немилосердно 
скавулів, крутився на місці, як дзига, падав болю
чими місцями на землю, ставав на задні лапи, не
мов би просив пощади. Але у відповідь з молоде
чих легень виривалоси дике гулюкання і летіло 
каміння ... 

І тут появився Мустафа. У його очах палали хи
жі вогні, з них сипалися злющі іскри. Він щось за
лепетав по татарському, а тоді з кулаками наки
нувся на цих малих безсердечних карателів. Зби
вав їх з ніг, розбивав їм носи, але годі було йому 
справитися з цілою зграєю. Тоді, не зважаючи на 
каміння, він підбіг до пса і дивно - неборака на
віть не втікав від нього, а чекав, як на рятівника. 
Підбігши до собаки, Мустафа став на коліна і за
крив її своїм тілом. Ще кілька каміців упали на 
його спину й голову і враз дітвора оніміла. За
стигла з подиву. Бу~а вражена. Не одне діточе 
черстве серце в той момент перемогла людяність 
цього маленького чужинця. 

З цього часу Мустафа став безсумнівним авто
ритетом. Школярі його поважали, вважали за честь 
для себе, коли він причалюван до їхнього, а не до 
іншого гурту. Але говорити не вмів. Майже нічо
го. Лише знав кілька слів першої потреби і все. 
Злебільша розмовляв жестами. 

l одного погожого дня, внедовзі перед літніми 
вакаціями, над шахтарським виселком пролунала 
тривога шахтних гудків. У шахті обвал! 

Заревли сирени рятівничих станцій. Вулицями 
промчалися рятівничі червоні авта. Шахтарські 
жінки й діти потоками повалили на шахту. Шко
лярі залишили парти, бігли навипередки до копра. 
Біг і Мустафа. Він ще не знав, що саме трапи
лося, але чув інстинктом, що сталося щось страш
не, щос~ неймовірне. Відчував, що в тій шахтній 
чорній дірі, у яку кожного ранку опускався бать
ко, скоїлось велике нещастя ... 

На шахтному подвір'ї море голів. Плач, викри
ки, благання, прокльони. Довгою колоною стояли 
авта швидкої допомоги з цієї та інших шахт. Че
кали на видачу потер~ілих. І коли перш~х ушко
джених винесли з клІТІ, чорних, :жжрих ВІД крови, 

натовп кинувся до нош. Ті, що впізнавали сво їх 
чоловіків і батьків, хапалися за них, витирали 
кров, плакали від радости, що залишилися живі, 
а далі хай буде, як буде. Інші жінки дипитувалися 
цих щасливців про долю своїх чоловіків, чи не 
бачили іх, як вони там, живі чи мертві? 
Малий Мустафа з широко відкритим ротом під

бігав до кожних нош, але його батька не бvло . 
Виходили з кліті неушкоджені, обнімалися з Дру-
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жниамн й дітьми, а його батько не показувався. 
Він бігав від авта до авта, заглядав до середини, 
щоб певно переконатися, чи не прогавив видачу 
свого батька, але його ніде не було ... 

Минали години ... Все рідше й рідше видавали 
з підземелля потерпілих, меншав натовп на оо
двір'ї. Мустафа вибіг на естакаду, підбіг до са
мого ствола, прохаюче-ніжно поглянув на клітьо
вого, наче б хотів спитати: ''А де ж мій батько?" 
Але клітьовий його не зрозумів, навіть не помітив 
його. А йому так хотілося в цей момент говорити 
мовою своїх друзів, оцих галасливих людей, щоб 
спитати в них за виясненням: "Де мій батько?" 

Надвечір шахта опустіла. Якийсь час стояли з 
п'ятеро жінок, схлипуючи, поглядаючи на кожний 
підйом кліті. Згодом і вони відійшли. Тепер лише 
підйомна машина весело чмихала парою та роко
тіли колеса на високому копрі, видзвонюючи бай
дужістю до шахтарської трагедії. 

Посеред подвір'я стояв одинокий, покинутий, 
мовчазний Мустафа, з поглядом, скерованим на 
кліть. Деколи він оглядався довкруги, щулився від 
наступаючих сутінків ізнову вдивлявся на вібруючі 

СУЧАСНА ПОЕЗІЯ В УКРАІНІ 

Іван ВИРГАН 
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СЕРЕД СТЕПУ 

От він, степ - хвилясте сизе коJІо, 
А над. ним опона гоJІуба, 
І ніде - ні бuки, нІ горба, 
НІ rаАка І нІ струмка навкОJІо. 
Ті.tьки сонце з висоти пече, 
Тільки вітер понад низом віе 
Та пшениця навкруги JІеJІіе, 
КоJЮСки безперестанно тче .•• 

Часом десь на обрії моrИJІа 
Шапкою майне в дuечині, 
Часом баба кам'яна з пашні 
Край дороги ВИГJІЯНе ПОХИJІ8; 
БJІисне чайка - мІUІиА серцю птах! 
Злине в небо вітряне, гаряче, 
Покигиче угорі, попJІаче 
І, як грудка, упаде на шлях. 

Путь мои JІежить між пwеннцими, 
Рівна, як натягнена струна, 
І, здаеться, обома кінцями 
Просто в синь уrониться вона. 
Вздовж путі малесенькі дубочки, 
Ледь помітні, в пиJІЮзі стирчать, 
Напинають утJІі хоJІодочки, 
Журно, журно пстям wuестить. 

Де їм поховатися від сонця? 
Де од вітру подіватись їм? 
ВідкіJІя чекати оборонця 
В u.ім краю суаорім степовім? 
КожинА би сховався сам під себе, 
Та такого в світі не бува! 
Не бува, а їм же жити треба, 
На життя і в них же е права! •. 

••у високім небі - ні хмаринки ••• " 
Жайворіикм їм відповіJІН. 
"У гJІибокім rрунті - ні краnлинки!" -
Ховрахи їм смутку д.одuи. 

канати. "Як же це так? Всіх видали, а де ж мій 
батько?" 
Вже й потемніло добре. Вже й ліхтарі на еста

кадах загорілися, а він стояв на одному місці за
стиглий, одубілий. Отямився, як старий сторож, 
суворий і випивший, підійшов ззаду і злісно пхнув 
його в плече: 

- Чого шляєшся тут по ночах, га? Під ларовоз 
хочеш попасти, нечиста сила! 

І йшов Мустафа поволі додому, до матері, що 
лежала хвора в ліжку. йшов безшумно. Лише на 
сяйві ліхтарів на його обличчі блищали сльози, 
що стікали з йоrо добрих очей. Тяжко сказати, 
ч.ого саме він плакав. Чи із байдужости до нього 
оцих чужих людей, чи можливо відчував, що його 
батько вже ніколи не повернеться з шахти. Бо під 
землею, глибоко-глибоко, тіло його батька загу
билося в тоннах вугілля, що прорвалося nотоком 
із пливучої лави. Розчавлене, мертве тіло •.. 

Ішов Мустафа і ронив сльози. Лише ронив. Не 
хлипав, не згикував, не ридав. Кажуть, що ніби 
східні племена вголос не плачуть. Можливо. Але 
не всі. Ті на цім світі, що вголос nлачуть, на
справд• страждають ... 

Ще смутніw, іще жалкіw, як АОСІ, 
Зашептuись д.еревця в тривозі, 
В безпорад.нім розпачі своїм. 
Це тепер поrибuь їм усім -
HarJІa смерть при стеnовІй д.орозL. 

Ну, а чим же я помІr А)'бкам? 
Що сказав сердешним мUJОкам? 
Чи нап.ІІів, що скоро, мов, учені 
Хмар фабричних ім приштоть сюJUІ? 
Чи збрехав, що сам АJІЯ них у жмені 
Наношу аж із Дніпра аоАи. 
Всіх полJІЮ і всім понапинаю 
Із СВОГО ПJІ8Щ8 ЇМ ХОJІОД.КИ? 
Чи промовив з боJІем: "Я не знаю, 
Як вам бути, бідніі АУбкиІ"? 

Ні, я так сказав: - Легкої АОJІі 
Попервах не ждіть ви в цьому noJІII 
Буде с~е вас пекти згори, 
Знизу вас пuитИІІуть вітри! 
Правду вам сказаJІИ жа.АворІнки, 
Що в високім небі - ні хмаринки, 
І не ждІть ви, покищо, д.арма 
НІ АОщу, ні холоАку Ь неба, 
СпоАіватиси, чоrо нема, 
Ждати неможливого - не треба! 
А .. е вам збрехали ховрахи, 
Tfi - ваші А наші вороrи. 
Знають, попідноситеси вгору, 
Розпросторите свое ri.JLnR -
І вони пропали: всі ЖИJІМ, 
Кожну їхню купину І нору 
Назавжди покриють хоJІодки, 
А вони ж віАомі мерзляки! .. 
€ вода у rрунтіІ Безумовно, 
В рінявих шарах іі там повно! 
ЗапускаАте коренІ в г JІибінь, 
Аж НЦ саму ВОАОА&Ану рІньІ 
І не гніться до земJІі як JІОЗИ, 
Вище голови, буйніш чуби! 
На погане Аерево І кози 
Часом скачуть, ну а ви ж - АубиІ 

Я ось теж од спраrн А спеки rину, 
Губи шерхнуть; облуnивек ніс, 
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О.11екса ПОВСТЕНКО 

Трисвятительська (Василівська) церква 
(До 20-ліnя 3нищення). 

Зруйнована більшовиками в 1935 р. Трисвятительська 
церква була розташована на високому мальовничому 
горбі, де колись (у Х ст., ще до хрещення Руси) кн. 
Володимир Великий, зміцнюючи на початку свого кня
зювання поганську віру, поставив тут "куміри", про 
які читаем о в літописі: "И на ча княжити Валодимер-ь 
вь к~ев~ единь и постави кумир~ на холму вн~ двора 
теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а усь 
злать и Хьрса, Дажьбога, и Стрибога и Сьмарьгла и 
Мокошь" ... (П.С.Р.Л. 1. 34). 

Далі літописець говорить, що після хрещення Руси, 
князь Володимир "павел~ рубити церкви и поставляти 
по м~стамь, идеже стояху кумир~. и постави церковь 
святого Василья на холм~. идеже стояше кумирь Пе
рунь и прочии". Ідолів стягнули Боричевим узвозом до 

Дніпра і скинули у воду, а на їх місці вел. кн. Володи
мир збудував в ім'я свого янгола церкву св. 
Василія (християнське ім'я Володимира було Василій). 
Uя перша з церков, зб у довзних у Киев і вел. кн. Во

ломимиром, була очевидно дерев'яна, бо з літописних 

джерел відомо, що: "и постави церковь святаго Ва
силья", або як у Воскресенському списку сказано ще 
виразніше: "и ее р~кь пов~л~ рубити церковь святаго 
Василья". Такі вирази як "постави" і "рубити" дово
дять, що церква була споруджена з дерева, бо про 
кам'яні церкви літопис говорить "созда" або "заложи". 
Пізніша історія ціеї церкви мало відома; вважають, 

що незабаром на її місці вел. кн. Во.1одимир зб у дув а в 
кам'яну церкву Василя. Можливо, що Гі будували ті 
самі майстри, які спорудили і Десятинну церкву. Оче
видно вона проіснувала до кінця ХІІ ст., якщо не зго
ріла ще раніш підчас численних пожеж "Гори", (прав
доподібно р. 1017). 
Наприкінці ХІІ ст. у межах старокиївського міста бу

ли споруджені дві церкви в ім'я св. Василя: одна -
сином основоположниці Кирилівського манастиря 
Святославом Всеволодичем р. 1184: "священа бЬІсть 
церкв~ св. Василья, яже стоить вь КЬІев~ на Велицемь 
двор~" (Іпат. літ.), а друга, споруджена Рюриком Ро
стиславичем р. 1198: "созда Великій князь Рюрикь цер
ковь святаго Васи.1ія вь к~ев~. на новомь двор~" 
(Іпат. літ.). Котра ж з цих церков могла зберепись до 
наших часів? Більшість дослідників вважае, що Трисвя
тительська церква була тою (колись Василівською), 
яку побудував на "Велицемь" (отже Ярославовім) дво
рі князь Святослав Всеволодович. Тільки чи стояла во
на на місці первісної Володимирової Василівської цер
кви? Якщо ні, то в усякому разі назва і-і була пов'яза-

Вдалині побачив був долину, 
Свою річку і блакІПниА ліс. 
Думав - І нап'юсь, і відпочину, 
Аж воно! .• - І та вода 3вабна, 
І оті принадливІ дерева, 
Та А сама доJІина - тільки млева, 
Споконвічна степова мана! 

А проте - в оцім степу суаорім 
Десь оазис асканійський е, 
Там тепер над о3ером прозорим 
Сад шумить І лебІд.ь воду п'е. 
Будь-що-будь, а я туди доб'юся, 
На ніщо заеАУсь, але дійду 
І води холодної наn'юся, 
І соочину в тінявім саду! 

("Дніпро", І, 1955). 
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на з первісною Володимировою церквою, а стоя.1а вона, 
як і та попередня, на Перуновому горбі. 

Року 1240, як гадають, Василівська церква була зруй
нована татарами. У своїх спогадах, описуючи Київ з 
1646 р., пише про неї французький інженер Боплан, що 
вона ма.1а стіни, зруйновані до вікон, що зовні на сті
нах він бачив ре.1ьєфні грецькі написи, а всередині 
церкви, у руїнах - гробниці багатьох українських кия-

Вигляд на Трисвятительську церкву з боку Михайлів
ського манастиря. Фото 1934 року. 

зів. Але тут він, очевидно, переплутав Гі з Десятинною 
церквою, бо різьблених грецьких написів на стінах і, 
особливо, гробниць князів, в усякому разі на той час 
у Василівській церкві не було. 
В XVI стодітті Василівська церква була переіменова

на во ім'я трьох святителів: Василія Великого, Григорія 
Богослова та Іоанна Златоустого, на Трисвятительську. 
З року 1573 маемо відомості, що вона була у віданні 
якогось попа Філіпа Одонія і була на цей час уже 
спустошена. У першій половині XVII ст. церква потре
бувала вже чимало ремонту. Року 1639 митрополит Пет
ро Могила, вважаючи, що цю церкву збудував сам 
вел. кн. Володимир, доручив ігуменові Київського Брат
ськ~го манастиря, Леонтіеві Бронкевичеві, відновити її. 
Очевидно роботи по відновленню церкви було досить 

багато, бо ігумен Бронкевич, як довідуемося з його 
"челобитної", до московського царя Міхаїла Феодоро
віча мусів просити від нього допомоги грішми, зазначаю-
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чи шо: "храм-ь святьrх-ь Трех-ь Святителей, построеніе 
прародителя твоего гос у дарева св. равноапостольного 

великого князя Владиміра, пареченнаго во святом-ь кре
шенім Василія, которьrй, принявши святое Крещеніе во 
град't Корсупи и возвратяси вь Кьrевь, воздвигь ту 
первонача.1ьную церковь во имя ангела своего св. Ва
·силія Великаго, и то, гос у дарь, святое м'tсто стоядо пу
сто долгое время и разорено: и ньrньча Кіевскій митро
полить Петр'Ь вьrдвьrгну (відібрав) церковь ту от'Ь от

ступников'Ь в'tрЬІ православной, отдаль под'tль1вать 
и строить мн't, и ньrн't, гос у дарь, то святое мt.сто 
под'tльrвать и заводом'Ь церковньrмь: сосудами, риза

ми и книгами во всемо строить стало не вмочь"І) 
(скороч.) 

Отже, для того, щоб одержати грошову допомогу від 
московського царя на відбудову Василівської церкви, 
треба було написати цареві цілу історію будови її, на

звавши його у.'Іесливо нащадком великого "прародите
ля" - фундатора церкви св. рівноапостольного кн. Во

лодимира. Розуміється, шо після цієї, досить мудро 
розрахованої на позитивну відповідь "чолобитної", 
Бронкевич дістав відповідну суму грошей на провад
ження ремонту церкви і обладнання її. 
Проте не довго довелось церкві бути в цьому від

ремонтованому стані. Незабаром після злочасної пере
яславської угоди московський цар Алексей Міхай.ювіч, 
сподіваючись ефектовніших наслідків в приборканні 
України, ніж це було за окольмичого Батурліна, приз
начив київським воєводою замість нього (р. 1658) сво
го "благонадьожнаго архістратіrа" - боярина Васілія 
Шереметєва. 
Трохи згодом, але того ж таки 1658 року, непокірні 

українські козаки зчинили з цим "архістратіrом" запек
лий бій. Чималий козацький відділ під проводом Данила 
Виговського (брата гетьмана Ів. Виговського) та київ
ського полковника Павла Яненка, окопався на Щека
вицькій горі і два дні безперервно обстрілював з гар
мат район нагірного Києва, де засіла була московська 
залога. "И пущая, государь, стр'tльба по нас-ь, хлопей 

твонхь бьrла сь ЩекавищЬІ, из'Ь обозу, из'Ь т'tхь пу
шекь" - писав в своєму "донєсєнїі" воєвода Шере
метєв московському цареві.z) 

Під час цього обстрілу виникли пожежі в Києві. З го
ріла також Трисвятительська церква і ше деякі церкви 
на Подолі. 

Далі довершував руйнацію Трисвятительської церкви 
гарнізон московського війська, що перетворив її · на 
свій склеп - "жітніцу запасов". Крім того, навколо 
церквн були побудовані численні військові магазини. 
Отже, через таке погане господарювання, наприкінці 
XVII ст. стіни церкви були частково обвалені, а бані і 
склепінь уже не було зовсім. 
Року 1688 московський ставленик - київський ми

трополит Гедеон Святополк кн. Четвертинський,з) який 
очевидно недооцінював величезної історичної вартости 
для наступних поколінь пам'яток архітектури княжої 
доби України, звернувся з проханням до царів Іоанна 
і Петра Алексєєвічей про дозвіл розібрати і вжити на 
ремонтування св. Софії "дв't церкви каменнЬІя, гораздо 
худьrя, что стоять пусТЬІ вь город't, св. Екатериньr и 

св. Василія". 

Довідавшись про намір митрополита доруйнувати зга
дані церкви до решти, ігуменя дівочого Києво-Михай
лівського манастиря, Агафія, разом з кількома черни· 
цями виїхала до Москви з клопотанням до царів, (що
правда це клопотання у зв'язку з домаганням ігумені 
було підтримано митрополитом), щоб вони дозволили 
відремонтувати Трисвятительську церкву і зробити нав
коло неї огорожу для їхнього ізольованого манастиря. 
Тимчасом на прохання київського митрополита Ге

деона дати йому дозвіл розібрати Василівську і Кате
рининську церкви, царі відповіли грамотою: "вь Кіев't 
К'Ь боярину и воеводам'Ь К'Ь Ивану Васильевмчу Батур-
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.1ину со товарищи" з запитанням, сні.1ьки буде ~tате
ріа.lів з розбірки церков і скільки його потрібно на 
ремонт натедри св. Софії. А.1е ниївський воєвода не 
спромігся надіс~1ати вичерпних даних щодо розбірки 
церков, пославши .1ише "опісаніє" їх і п.1ян тої ча
стини Києва, де бу.111 розташовані церкви Трисвяти
тельська (Васи.1івська) та Михайлівський манастир з 
зображенням того і другого. Трисвятительська церква 
на цьому дуже примітивному n.lяні-малюнкові бу.1а зоб

ражена з поруйнованими стінами і без бані. 

Трисвятительська церква в процесі руйнування в 1935 р. 

У зв'язку з неясною відповіддю київського воєводи 
на запит царів, прохання ігумені Києво-Михайлівського 

дівочого манастиря про можливість ремонту Трисвяти
тельської церкви було відхилене, а натомість бу.1о доз
волене збудувати для цього манастиря нову дерев'яну 
церкву з теплою трапезою " ... а оть Михай.ювскаго 

мужскаго монасть1ря отгородить крt.пкою и не ниеною 

оградою, чтоб'Ь проходу исо того дt.вическаго мона
стьІря во мужской монасть1рь отнодь нинакова не бьІ

ло", - так повчально московські царі наказували у 
своїй грамоті ізолювати дівочий манастир від чо.юві
чого.4) 

Не знати, як би закінчилась була ще тоді доля Три
святительської церкви, коли б митрополит Гедеон Свя
тополк кн. Четвертинський, що мало дорожив пам'ят
ками старовини, довше був прожив. Скоро після пору
шення справи руйнування церков митрополит помер 

(р. 1690) і на його місце був обраний архимандрит 
Києво-Печерського манастиря Варлаам 5Ісинський. 
Новообраний митрополит був висококультурною .'Ію

диною і дуже дбайливо ставився до пам'яток націона.lь
ного мистецтва. За часів його управління митропо.1ією 
і гетьманування Івана Мазепи в багатьох місцях Украї
ни були збудовані нові храми і відбудованпо старі хра
ми нняжої доби, які ті.1ьки було можливо. 
Отож з самого початку митрополит звернувся з про

ханням до царів про задоволення різних потреб своєї 
митрополії, а також з рішучим домаганням про відбу
дову Трисвятительської, а коли можливо, то й Ктерн
нинської цернов. У своїй заяві про потребу відбудови 
Трисвятительської церкви, Варлаам Ясинський пише до 
московського уряду, що цернва "обвt.тшала и папрем
ногу разорена, сотиснена же акресть амбарами ЖІП
ниц'Ь и запасов'Ь от'Ь воевод'Ь ниевскихь, і священодt.й

ствіе молитвенное за православную державу тамо не 
бьrваеть со оговоромо многих'Ь, что при владt.ніи пра
вославном'Ь таковое есть нерад'tніе о той церкви, не
строеніе же и запустt.ніе, наково не бЬІло і при дер
жавt. ляцкой, ОТ'Ь нея же дана б't та церковь, затща

ніем'Ь блаженньrя памяти митрополита Киевского Пет-
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ра МогилЬІ, во дозорt и владtніе приписное мона
стьtрю Брацкому Киевскому, ото него же тамо живя

ше строитель іеромонахо началиЬІй Со свОИ!>ІИ помощ

никами. священнодtйствуя по вся дни даже до сож
женія при воеводствt боярина Васи.1ья Борисовича Ше
реметева. по нем же обращена на житниць1 запасов".s) 
Вважаючи царських воєвод за винуватців руйнуван

ня церкви і сміливо дорікаючи московським царям, шо 

нічого подібного не було навіть "при державі; ляцкой'' 
(хоч справді за панування По.1ьщі в Україні було та
кож чима.ю зруйновано церков), митрополит у цій же 
заяві домагався від царів, щоб церква і площа нав

коло неї була звільнена від ріжних військових скле
пів та амбарів і що, нарешті, церква повинна бути 
відбудована самими воєводами і то не гаючи часу, на
віть під час зими. Тут же митрополит не забув засто
сувати випробуваного вже попереднього способу впли
ву на ·!>Іосковських царів, який був застосований в свій 
час ігум. Бронкевичем (за митрополита П. Моги.1и), заз
наючи, що він покладає надію на "монархово право
славньtхо, наслtдниково Владимировьtхо", що вони 
задово.1ьнять його прохання. 

Щодо церкви св. великомучениці Катерини, митропо
·'ШТ повідом.1яє московський царський уряд, що вона 
значно більш зруйнована, ніж Трисвятительська, бо від 

неї залишились тільки деякі стовпи і частина стін, але 
він вважає, шо й цю церкву ще можна, і навіть конеч
но, відновити, а тим часом він просить дозволу бодай 
передати 11 духовному відомству, щоб військова за
.юга не розтягала з неї на різні свої будівельні потре
би камінь. б) 

Під час цього листування митрополита Варлаама з 
московським урядом останній одержав уже від київ
ського воєводи відповідь на запитання царів скі.1ьки 

• 
буде цегли з розборки церков Трисвятительської та 
Катерининської: виявилось, шо 60 тисяч (цілої і по
битої). 
Не знати як тепер вплинуло на царів прохання ми

тропо.lІІТа Варлаам а від бу дувати обидві церкви, коли 
вони довідались з цього прохання, що вони також є 
"наслtдники Владиміров~", у всякому разі московський 
царський уряд був спантеличений і примушений був 
тимчасом обіцяти у своїй відповіді митрополитові на 
його прохання, що "о строеніи церкви св. Василія 
впредь ихо Uарскаго Величества указо будето како Со 
непріяте.1ми басурманЬІ война кончится".7) (Тоді саме 
була війна Московщини з Туреччиною). 
Митрополит зрозумів з цієї відповіді, шо царі по

обіцяли відбудувати тільки Трисвятительську церкву, 
(збудовану ніби князем Володимиром Великим) мабуть 
тому, шо справді вважали себе "Владиміровьtми на
слtдниками", а церкву св. Катерини виріши.1и все таки 
зруйнувати. Проте митрополит все ше не втрачав надії 
схишпи їх до позитивної вьtдповіді щодо відбудови й 
Катерининської церкви. У своєму повторному проханні 
він просив царів про відбудову церкви св. великому
чениці Катерини, заявляючи, що бажає це вчинити "во 
тезоименитство благовtрной государьши царевньt и ве

ликой княжнЬІ ЕкатеринЬІ Алексtевньt"В) (сестри ца

рів Іоанна та Петра Алексєєвічей), але цього аргу
менту вже бу.1о замало для московського уряду і, не 
дивлячись на протест київського митрополита, церква 
все таки була розібрана, а в честь великої княжни був 
влаштований приділ св. Катерини в церкві Києво-Ми
хайлівського манастиря. Досі навіть докладно невідо
мо. де стояла церква св. Катерини. Є припущення, що 
вона була поблизу Трисвятительської церкви і Михай
.lівського манастиря.9) 

Трисвятительська церква в процеси руйнування в 1935 р. 
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Маючи бодай обіцянку царів щодо відбудови Три
святительської церкви, митрополит поспішав розпоча· 
ти репарацію ії на свої власні кошти, бо мабуть мало 
сподівався на царські обіцянки. 

Після нового прохання митрополита про ту саму ж 
відбудову, маємо вже відомості з 1692 р. про перене
сення деяких амбарів чи "жітніц", що були побудовані 
навколо церкви, але, очевидно, далеко не всіх, бо з 
наступного прохання, яке було передано від митропо
лита через посланого до Москви ректора Києво-Моги
лянської колегії Іосафа Кроковського відомо що: "хотя 
уже нькоторЬІє амбарЬІ по указ у монаршескому и сне
сенЬІ", але бажано, щоб "и прочіе отнесенЬІ бЬІли по
дале"; тому що "церковь Святительская уже начинаєть 
починиваться тщаніемь его, митрополита, того з'tло 
желающаго". Разом з цим митрополит звертався оче
видно, и про грошову допомогу. Відповідь була така: 
"Великіе государи древнюю церковь Трех-ь Святителей 
починивать ему, преосвященному митрополиту, указа

ли. А о хл'tбнЬІх-ь амбарахь указали послать свою 
великих-ь государей грамоту в-ь Кіев-ь боярину и вое
водам-ь, чтобЬІ они в-ь Верхнем-ь город't порозших-ь 

м'tст-ь, гдt бЬІ можно бЬІло т't хл'tбнЬІе амбарЬІ по
строить вновь, осмотр'tлн, и описали, и учинили чер
теж-ь с-ь м'tрою, и тот-ь осмотр-ь и чертеж-ь прислали 

к-ь Москв't в-ь приказ-ь МалЬІя Россіи. И как-ь боярин 
и ноеводЬІ о томь отпишуть, тогда и указ-ь их-ь Цар
скаго Величества учинен-ь будеть по разсмотр-tнію".ІО) 
Можна думати, що з того часу, як були розібрані 

всі військові магазини, відбудова Трисвятительської цер
кви провадилась уже, можливо, швидчими темпами, ніж 
спочатку, і, як вважає МаксJІмович,ІІ) була закінчена 
1694 р., а в 1695 році (30 січня) була освячена. Таку 
думку висловлюють і інші дослідники, зокрема, Н. 
Петров.І2 )Закревський відносить від бу дов у церкви на
віть до 1693 року.Із) С. Голубев на підставі того, що 
на пляні Києва 1695 р. Трисвятительська церква зобра
жена ще далеко на закінченою, не доведеною навіть 
до склепінь, відносить термін остаточної відбудови цер
кви аж на 1707 рік.І4) 

Справді ж після ремонту церкви, проведеного митро
политом В. Ясинським, були вже пізніше не відбудови 
ії, тому що в основі своїй вона вже була відбудована, 
а добудови. Перша з цих добудов була виконана ро
ку 1707 на вошти генерального Судді війська Запорізь
кого Василя Леонтієвича Кочубея. Це була добудова 
з західнього боку церкви т. зв. "бабинця" з характер
ним, виконаним у цегляному мурованні і в тинькові, 
шостикутним порталом на зразок одвірків українських 
дерев'яних церков. Над цим бабинцем і над середнім 
·вівтарем було споруджено ще по одній бані, у зв'язку 
з чим Трисвятительська церква набула типового для 
українських церков XVII-XVIII ст. трибанного харак
теру. З нагоди цієї добудови київський гравер архидия
кон Іларіон Мігура підніс Кочубеєві в .а.ень його народ
ження 1 січня 1707 року розкішно виконаний гравюру
панегірик. Цей панегірик, на якому Трисвятительська 
церква зображена вже з трьома банями, очевидячки, 
послужив С. Голубеву підставою віднести час закінчен
ня розпочатого В. Ясинським ремонту аж до 1707 року. 
Дуже можливо, що в зв'язку зі зволіканням москов

ського уряду приділити В. Ясинському якусь грошову 
допомогу на відбудову церкви, митрополит міг зверну
тися за допомогою до такого багатого і впливового на 
той час вельможі, яким був Василь Кочубей. Генераль
ний Суддя міг легко погодитися на таку пропозицію 
митрополита і увіковічити цим своє ім'я, а тому охоче 
прийняв на себе досить великі видатки на відбудову і 
обладнання Василівської (Трисвятительської) церкви, 
хоч і не був безпосереднім "наслєдніком" Володимира 
Великого, а бодай мав тільки ім'я того святого, якому 
була посвячена церква. Можливо також, що надзвичай
но похвальний панегірик Мігури, присвячений Кочу-
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беєві з приводу закінчення від бу довн церкви, а також, 
очевидно, і їі обладнання був піднесений йому в день 
його іменин цілком заслужено. 
Друга добудова до Трисвятительської церкви була 

виконана р. 1760 на кошти, зібрані козаками на Запо
ріжжі. і являли собою низький, прибудований до пів
денної нави притвір. У цьому ж часі запорожці спо
рудили до Трисвятительської церкви чудовий іконо
,стас, характерний для доби рококо з розкішними ви
золоченими різьбленими з дерева оздобами на вишне
.во-червоному тлі. Прекрасної різьби орнаментовані 
прикраси цього іконостасу та виконані сміливою ру
кою мистця-іконописця образи з їх соковитістю ·барв і 
!СИмволізмом - так властиві українським майстрам XVII
XVIII ст. У творах цих майстрів відчуваються впливи 

сучасних їм напрямків західнього мистецтв·а, глибоко 
просякнутого, однак, українським національним духом. 

Під час пізніших ремонтів церква втратила свої дві 
бані, споруджені на початку XVIII ст. над бабинцем 
та середньою вівтарною апсидою і після гравюри-пане
гірика Мігури, (де вона зображена з трьома банями), 
ми вже ії бачимо на пізніших малюнках і фотосвітли
нах однобанною, якщо не рахувати маленькі баньки над 

ВЧИТЕЛ~ БАТЬКИ, СВЯU1ЕНИКИ! 

ЗабеЗпечте своїх дітей до нового навчального 
року гарними сучасними підручниками. ЗамовляА
те васе сьогодні: 

t. Л. ДепоJІович 
ІіУКВАР 

формату ( 1 Ох7 цапів, більший від читанок), маР 
за редакціею, змінами та доповненнями П. Воли
няка. Буквар мае 1 ОО сторінок друку великого 

гарний великий і виразний шрифт, друкований на 
гарному папері, гарні рукописні шрифти, багато 
ілюстрований, добре методично складений, свіжі 
та якісні тексти. Ціна - $1.20. 

2. П. 80JIИRJIK 

ІіАРВІНОІС 
читанка для 2-і кляси, 96 сторінок. Ціна - $1.00. 

З. П. ВоJІиияк 

КИІВ 
читанка для 3-оі кл., 112 стор. Ціна - $1.25. 

4. П. ВоJІиняк 

JІАНИ 
читанка для 4-і кляси, 96 стор. Ціна - $1.00. 

5. П. 8ОJІИНЯК 

ДВІПРО 
читанка для 5-і кляси, сторінок 112. Ціна --. $1.25. 

Усі читанки багато ілюстровані, мають нові лі
тературно досконалі тексти, написані сучасною 
літературною мовою та сучасним правопиёом, ма
ють багато контрольних запитань та завдань для 
самостіАної праці учня. 

ЗамоВJІяАте безпосередньо з видавництва, шко-
JІН одержать знижку від 20 до 35 (залежно від 
кількости примірників і способу розрахунку). 
Поза Канадою та США замовляти в наших пред

ставників та кольпортерів. 
Замовляти: 

•NOWI DNI'., Вох 452, Term. •• А" 
Toronto, Ont.. Canada. 
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вівтарем південного, низького, прибудованого р. 1760 
приділу. 
В 1888 році церкву знову переіменовано на Василів

ську; тодіж по фронту Трисвятительської вулиці була 
побудована досить незграбна дзвіниця (розібрана 1929 
р.). 
Року 1935 Трисвятительську церкву і сусідній з нею 

Михайлівський манастир зруйнували більшовики, щоб 
збудувати на їх місці свої урядові будинки. 

1) АктЬІ Кжн. и Зап. Россіи, т. ІІІ н.н. 40 и 44. 
2) По цих подіях Шереметев вважав себе перемож

цем, але не залишились у боргу й козаки. Двома рока
ми пізніше, коли виникла війна Московщини з Поль
щею і московський цар вирядив Шереметева у похід, 
у зв'язку з відповідними діями гетьмана Юрія Хмель
ницького, ця війна закінчилась повною поразкою Ше
реметева, який вимушений був здатись з цілим сво

їм військом на капітуляцію. Поляки Аого відіслали як 
заложника в Крим, де він перебував у татарській неволі 
протягом 20 років. (А. Барсуков'Ь. Род'Ь ШереметевЬІх'Ь, 
кн. 5 СПБ 1854 г.). 

з) Перед тим епископ Луцький, неканонічмо посвя
чений р. 1685 московським патріархом на Київського 
митрополита. Щедро обдарованнЯ Москвою, митр. Ге
деон був співучасником шантажу московського уряду 
в цілях спонукання костянтинопільського патріярха ту
рецьким візіром відступити Українську Церкву Москві. 
За допомогою Гедеона Москва свого добилася і на під-

Д-р Іван РОЗГІН 

Д-р Васи.11ь РОЗГІН 

ставі відповідно сфабрикованого акту в 1686 р., Укра
їнська Церква втратила свою самостіАність і бу ла під
порядкована московському патріярхові. 

•) Архив'Ь Мни. Иностр. Д1ш'Ь. Дt.ла Малор. связ. 76. 
ном. 76. ном. 69 и связ. 84. ном. 47. 

s) ІЬіd. Связь. 84. ном. 46. 
&) Арх. Минист. Иностр. Дt.л'Ь. Дt.ла Малорос., связь 

86. 
7) Наводимо скорочену частину тексту цього прохан

ня митрополита, де говориться, що: "імянем'Ь всего пра

вославія, чтоб'Ь та церковь толнко чесная, первоначаль
нан бЬІла очишена и оснобождена от'Ь тех'Ь амбаров'Ь и 
житниц'Ь, окруживших'Ь ее, и да будет'Ь В'Ь досмотре
ніи митрополитанском'Ь, также і без'Ь отлагания, во 
вреМИНИ ЗИМЬІ, за МИЛОСТИВЬІМ'Ь БогоугодНЬІМ'Ь укаЗОМ'Ь 
монархов'Ь вас'Ь православних'Ь, насльдников В'Ь Влади
мировЬІх'Ь, построена будеть тщаниемь воевод'Ь киев
скихь" (Ibid., Дt.ла Малорос. связ. 84. ном. 46). 

в) ІЬіd., Дt.ла Малорос., связ. 86. 
9) Ф. Єрист'Ь К'Ь раскопкам'Ь у памятника св. ИринЬІ. 

Юбил. Сборник'Ь Ист. Етногр. кружка при Ун-тt. Св. 
Владнміра. Кіев'Ь, 1914. 

ІО) Архив'Ь Министр. Иностр. Дt.л'Ь Малор. св. 94. 
ІІ) М. Максимович'Ь. Собраніе сочиненіА, 11. 63. 
12) Н. Петров'Ь. Историко-топографическіе очерки 

древняго Кіева. Кіев'Ь, 1897. 
ІЗ) Н. ЗакревскіА. Описаніе Кіева, вид. 1868 р. 
1•) С. Голубев'Ь. К'Ь исторіи кіевскоА Трехсвятитель

ськой церкви за вторую половину XVII столt.тія. Кіев'Ь, 
1899. 

Сучасний стан ваших знань про пістрик 
Науково-поnу~рний нари~ 

Рак, пістряк, лиха або злоякісна пухлина, лихий або 
злоякіеннА новотвір, то все назви-синоніми одного і 
того ж захворювання, що страшить кожну людину в 

старшому віці, а незалежно· від віку, кожного хворого, 
з певними ознаками, про які ми скажемо пізніше. 
Кожна людина, довідавшись, що у неї пістряк, вважае 

себе засудженою на смерть. Одначе так воно не е, 
бо хоч і досі невідомі ні певні причини пістряків, ні 
немае певних метод лікування, проте, як ми подамо 
пізніше, сучасна медицина, чи точніш онкологія, наука 
про пухлини, рятуе від смерти що найменше 25% усіх 
хворих. 

В США. як ні в якій іншій країні, приділяють дуже 
багато уваги раковим захворюванням. 130 науково
дослідних інститутів і 633 спеціяльних шпиталів, по всіх 
США займаються проблемою пістряків. Для цього існує 
спеціяльне товарнетво для фінансування всіеї справи, а 
JІруге товариство, спеціяльно для досліження пістряків. 
Американці щороку складають величезні суми грошей 
на цю мету. У 1955 році заплямовано зібрати 24 міліони 
доля рів. 

Не дивлячись на те, в США рік від року кількість 
хворих і померлих збільшується. Так, в 1940 році умер
ло від раку 158 тисяч осіб, в 1950 році - 193 тисячі, в 
1954 році - 230 тисяч. Такі страшні цифри говорять 
самі за себе. Цікаво, що як розшифрувати їх, то дові
дуемося про дуже цікаву пістрякову закономірність. Ми 
подаемо відомості про США, але в Канаді, і інших кра
їнах становище не краще. 
Як правило, на пістрик хворіють найчастіше старші 

особи у віці понад 45 років. Частіше зустрічаеться у жі
нок, як у чоловіків. До 1949 року було навпаки. На пер
шому місці за статистикою, стоїть шлунок у чоловіків, 
і статеві органи у жінок. Методи лікування - операція, 
рентген і радій, кожний окремо, або в комбінації. У сі 

НОВІ ДНІ, ЛИПЕНЬ. 1955 

інші - не ефектовані. Завдяки добре розробленній діяг
ностиці і згаданим методам лікування, сьогодня уже 
напевно виліконують одного з чотирох хворих. 
Вирахувано, що більш як 40 міліонів американців, що 

тепер здорові, пізніше бу дуть м·ати пістряка. 

На кожних сім смертей в Америці, одна спричинюеть
.ся пістряком. Якщо таке співвідношення збережеться, то 
24 міліони американців, які тепер живуть, пізиіще пом
руть на пістряк. У середньому, пістрик зустрічаеться у 
двох осіб з кожних трьох американських родин. 
Щодня, 650 американців умирають на пістряка або 

приблизно, кожних дві хвилини, хтось умираt. в США 
від пістряка. У середньому, кожної сьомої хвилини, 
умирае американець, якого можна урятувати від смер
ти, якби він своечасно звернувся до лікаря. В 1955 
році, більше 235 тисяч помруть на пістярка. Вирахова
но, що цього року більше, як 700 тисяч американців 
бу дуть мати медичну опіку в спеціяльних проти пістрв
кових організаціях. Вираховано, що більше як 400 ти
сяч осіб тепер живуть в США, які були врятовані від 
смерти на пістряка, принаймі п'ять років тому. Мину
лого року, 75 тисяч американців були врятовані від 
смерти, а померло, як ми уже згадували, 230 тисяч. За 
той самий період, біля 75 тисяч осіб померли, тому, 
що лікування було поч-ато занадто пізно. 
Хоч пістрик е хвороба старших, але минулого року 

померло на пістрик 3.5 тисяч дітей до 15 років життя. 
Минулого року, на пістрик легенів померло 24 тисячі 
американців, в сім разів більше, аніж в 1933 році. 
В сучасну пору, з кожних чотирьох хворих на пістряк, 

буде врятований один, а три помруть. Один помре хоч 
при сучасному стані науки, його можна було б, якби 
:він своечасно звернувся за лікарською допомогою, 
урятувати, двое помруть, тому, що у них пістрнк у 
такій формі, що наука ще не знае як його лікувати. 
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Хоч пістрик може виявитися на будь якому органі, 
чи тканині тіла, все ж існують певні ознаки. за якими 
пістрнк визначають точно і майже без помилок. Назов
ні, пістрик виявляється такими кліничними ознаками, що 
дало можливість розробити таких сім ознак-застеро
жень: 

1. Всякий прищ, що не гоїться, зокрема на обличчю 
і коло уст; 

2. Хрипота або біль у горлі, що триває понад два 

тижні; 
З. Всякий наріст, або з·атвердження опух в будь якій 

частині тіла, зокрема на грудях у жінок; 
4. Незвичайна кровотеча з будь якої рани, чи вираз

ки, що довго не гоїться; 
5. Нестравність шлунку, що довго триває, особливо в 

віці після 40 років життя; 
б. Різні ненормальності в шлунку, що довго не про

ходять і супроводжуються болямамн; 
1. Кожна зміна величини і кольору бородавок і ро

димок на шкірі. 
Такі прояви ще не завжди означають недугу пістряка, 

але справжній пістрик завжди виявляється згаданими 
ознаками. Тому треба, негайно звертатися до лікаря, 
або спеціяльної поліклініки, що перевіряє на пістряк, 
якшо хоч одна з поданих ознак виявлена. 

* * * 
Шо ж то за хвороба пістрнк? Тому, що завдання 

нашого нарису є саме спроба відповісти на таке пи
тання, ми й переходимо до нього. Спочатку кілька слів 
про деякі фізіологічні особливості людсткого організму. 
Як відомо, людина, як і всі інші організми, склада

ється з тканин, а тканини з клітин. Сполучають ткани
ни, надають їм єдності, міжтканинні рідини і до певної 
міри кров. Ui тканини і рідини, увесь час змінюються, 
одні зношуються, а інші, нові, закономірно наростають, 
відновлюються, регенерують. Ми колись уже в поперед
ніх своїх нарисах уже згадували про регенерацію, тут 
лише обмежемося тим, що нагадаємо, що регенерація 

є таким самим чу дом природи, як саме життя. Багато 
дечого нам ще невідомо, але те що знаємо, каже, що 
регенерують майже всі тканини, хоч не з однаковим 
успіхом, але стільки, скільки треба. Скільки втрачено 
тканин, стільки і наростає нових. 

Одначе, бувають випадки, що клітини тканин, почи-
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Літо - дощі та грози. 
Лунко від грому тріска, 
Градом летить на землю 
Неба розбита миска. 

Люди старі шепочуть: 
"Слава Іллі-Пророку! 
Миску таку зліпити 
Буде турбот нівроку. 

Синьо і r лини треба 
І золотої полнвн, 
Та хоч на день спинити 
Ці безконечні ЗJІиви." 

Важко СвиrиА працюе 
Насухо землю витер, 
Хмари жене за обрій, 
Цупко тримае вітер ..• 

Літо - дощі та грози. 
Блискавска знову блнска, 
Знову череп'ям синім 
Тількищо ЗJІіплена миска. 

нають розмножуватися більше ніж треба, і виходять з 
підлегпости регулюючих чинників, ростуть собі на будь 
якому місті. Таке розростання клітин і тканин, нази
вається пухлиною або новотвором. У залежності від 
гатунку тканини, і пухлини прибирають відповідних 
назов. Береться латинську назву тканини з якої виросла 
пухлина і додається слово латинське "ома". Наприклад 
пухлина на м'язовій тканині - називається "міома", 
на кістці - "остеома", на хрящі "хондрома", на 
нервовій тканині - "нейрома". 

Таких пухлин існує дуже багато, але вони всі мають 
однакову особливість: поперше, вони помалу ростуть, 
а подруге - від них організм не страждає, хіба що 
пухлина виросте на дуже важливій частині тіла. Тому 
ці пухлини називаються лагідними. доброякісними. 
Натомість розрощення двох дуже важливих тканин, 

а саме, сполучної і епітеліяльної, дають пухлини, що 
мають в.1астивості лихих, злоякісних сарком, якщо то 
пухлина з сполучної тканини, і пістриків або раків, як
що то пухлина з епітелію. Ui дві пухлини популярно 
називають "раковими", але в науці, у друкованих пра

цях наукових, як також і в кліничній практиці, їх 
строго розрізняють і називають кожну своїм іменем. 
Отже, на питання, що таке пістрнк можна відповісти, 
що то є розростання епітеліяльної тканини, а що таке 
саркома - розростання сполучної тканини. А чому во
ни "лихі", чи "злоякісні"? Бо вони, як правило, призво
дять організм до смерти, вони не виліковуються в на
шому розумінню, їх треба, лише як чужородного па

разита усувати, витинати. В противному разі, пухлина 
росте дуже швидко, вростає в здорові тканини, роз'їдає 
всі, які лише зустрінуться на данному місці, у тому 
числі й кровеносні та лімфатичні судини. Роз'ївши ці 
судини, пістрнкові клітини вростають в середину судин, 

де окремі клітини їх відкриваються, і вільно, кров'ю 
або лімфою, розносяться по цілому організмові, а після 
того осідають в любих органах і залозах, і там почи
нають розмножуватися, творити нові пухлини. або "ме
тастази". Тому, якщо пістрнк трохи задавлений, а ще 
до того на якомусь богатому на кровеносні судини ор
гані, то операція не дає наслідків, бо пістрнк уже "за
сіяв" увесь організм. Усунути пухлину в одному місці, 
вона ростиме на іншому, навіть після операції ще кра
ще, бо організм знесилений і виснажений. Для успіш
ності лікування, тепер застосовують "комбіноване" лі
кування, оперують пухлину, а після того проміниями 
рентгена або радія намагаються убити всі рештки 
пістрякових клітин, що ще залишалися в організмі. 

З того мусить бути зрозумілим, чому так важливо 
своєчасно звертатися до лікаря, бо чим раніше встанов
лено діягнозу, тим певніші можуть бути наслідки ліку
вання, і навпаки. Після такого з'ясування істоти пістря
ків, ми перейдемо до вияснення причин їх виникнення, 
або теорій походження пістряків. 

Т еоріі виникнення пістряків. 

Питання про причини виникнення пістряків, чи інших 
лихих новотворів, є основним, бо від розв'язання йо
го залежить успіх лікування. Не менш важливою проб
лемою є також і сама патогенеза чи процес перебігу 
захворювання, бо інколи, знаючи докладно процеси чи 
закони за якими починається, перебігає і закінчується 
те чи інше захворювання, можна добитися добрих нас
лідків у лікуванні чи попередженні його, навіть не зна
ючи точно причини. 

З пістриками справа стоїть так, що ми знаємо дещо 
про етіологію чи причини, і докладно про патогенезу, 
тому, на сьогодні, хоч ми ще не маємо повного успіху, 
а проте, як ми вже згадували у вступі, 25% хворих 
виліковуємо напевне, а других 25% вилікували б, як
щоб, населення було освідомлене про захворювання і 
своєчасно зверталося за лікарською допомогою. 
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Не знаючи точно про причини походження пістряків, 
.вчені висунули кілька припущень, або теорій. Та пе
ред тим варто сказати кілька загальновідомих правил, 
на яких базуться ці теорії. Уже відомо, що: 

І. Кожний пістрик виникае з первинної "пістрякової 
клітини", чи групи клітин; 

2. Пістрикова клітина чи група клітин походять із 
нормальних тканин організму, виплоджуються чи ви
роджуються в процесі розмноження нормальних клітин; 

З. Виникненн; пухлини передуе так званий "передра
ковий стан організму"; 

4. Пістрик виникае у всіх живих істот, що існують на 
земній кулі: людей, тварин, птахів, і навіть у рослин. 
У тварин найчастіше зустрічаеться у тих, що найближче 
стоять до людини, до Гі культури: у собак, коней, ку
рей і либораторних тварин; 

5. Усrановлено, що існують внутрішні причини пі
стряка, як спадковість, бо е випадки "ракових родин", 
себто, що в якійсь родині, - у дідів, батьків і дітей, 
- частіше виникае пістряк, як у інших; 

6. У становлен о, що існуе багато зовнішніх причин, 
які призводять до виникнення пістряків. У связку з 
професіею, існуе ціла група так званих "професійних 
пістряків", як наприклад: пістрик губ у тих курців, що 
вживають люльку; пістрик легенів у робітників асфаль
тових і анілінових заводів; пістрик шкіри у сажотрусів; 
пістрик шкіри (на руках) у рентгенологів; пістрик на 
язиці у людей з гострими зубами, тощо. 

Останній час багато пишуть про пістрик легенів у 
звязку з курінням. Ще передчасно говорити, яку ролю 
відограе в данному випадку тютюн, бо відомі інші 
чинники, бі.ІJьш певні як лістрикотворчі фактори. До та
ких треба в першу чергу віднести випари асфальту, 
яким покриті майже всі дороги і дахи сучасних міст, 
бензина і різноманітні газуваті відходи, що їх викида
ють сучасні хемічні фабрики прямо в повітря. Ці фак
тори напевне відограють більшу ролю, як тютюн, бо 
встановлено, що вони е природними лістрикотворчими 
чинниками, а в лябораторіях користаються ними для 
~причинення експеріментальних пухлин у тварин. Во
ни спричиняють та звані "професійні" пістрики у ро
бітників, отже, вони напевно впливають не лише на 
тих осіб, що працюють у них, а й також на всіх ін
ших, що примушені ці продукти вдихувати з повітрям. 
На підставі цих і багатьох інших фактів, у різні часи, 
висловлено низку теорій, або припущень, щодо при

чин виникнення пістряків. Для стислості, ми поділимо 
їх на три групи. 

Перша - вчення про многість, або багатопричинність у 
розвнткові пісряків; друга - вчення про хемічну при
роду збудника пістряків; і третя- вчення про вірусну, 

або інфекційну природу збудника пістряків. 

Теорія про багатопричинність у виникненню пістри
ків найстарша, і виникла вона ще в минулому столітті 
з легкої руки славнозвісного німецького патолога Ру
дольфа Вірхова. Це вчення розпоряджае найчисленні
шим фактичним матерялом, здобутим у всіх частинах 
світу. І справді, численні спостереження доводять, що 
в багатьох випадках, виникнення пістриків можна по
яснити хронічними подразиенними різних механічних, 
хемічних, фізичних чинників. Сюди можна зарахувати 
всі, уже передтим згадувані, професійні пістряки, і всі 
так званні експеріментальні пістряки, спричинені пі
,стрякотворними речовинами. Хоч до певної міри, ці 
пістрики узгляднюе також і хемічна теорія. З точки 
погляду багатопричинної теорії виникнення пістряків, 
установлено, що не дивлячись на різноманітні причини, 
і різномані-тні види тварин, у яких виникають пістряки, 
процес розвитку, або як кажуть патогенези, завжди 
одинаковий, так само як і при регенерації (відновлен
ню) і проліферації (розмноженню) тканин і клітин, 
або при явищах запалення - маемо різні причини, але 
единий добре вивчений процес. 
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Дослідники, що стоять на грунті ц1е1 теорії, так по
яснуюють свою гіпотезу. Довготривалий і несприятли
вий вплив е безпосередньою причиною погіршення 
умов нервової регуляції і нормального харчування яко

їсь ділянки організма, а це в свою чергу призводить 
до невідповідности між потребою в регуляції тканин, 
що ростуть, і задоволенням ціеї потреби. Вважають, що 
при цьому мае місце виснаження регулюючих і ком
пенсуючих впливів організму від передратування і пе
ренапруження нервових центрів. У наслідок цього ·ВИ
никае так званий "предраковий стан" організму, а місце
во - перетворення нормальних клітин у злоякісні. 
Так пояснюють виникнення пістриків на руках у 

рентгенологів, якщо руки в процесі праці відпові.ано 

не захищені, і виникнення пістриків у хворих людей, 
або експериментальних тварин, якщо їм застосувати 
·великі дози рентгенівського або радійактивного про
міння. У данному випадку проміння, а в інших випад
ках інші чинники, відограе ролю "мутагенного фак
тора", себто, активного чинника, під впливом якого 
клітини, що розмножуються в організмі - перероджу
ються, з них виникають "мутанти" або виродки, в то
му числі і пістрякові, з яких згодом виростають пі
стрякові пухлини. 

В останній час, застосовують різні радіоактивні ізо
топи із різними періодами піврозпаду для лікування 
пістриків і для спричинення штучних пістриків у ля
бораторних тварин. 

Деякі продукти обміну - як холестерини або спе
цифічні секрети та інкрети як статеві гормони, - теж 
у певних дозах можуть спричинювати пістряка. Уста
новлено, що деякі глисти, особливо у внутрішніх орга
нах (печінці, легенях), також е причиною виникнення 
пістряків. 

Хемічна, або як інколи їі називають, біохемічна тео
рія виникнення пістряків, також мае багато прихильни
ків. Суть її в тому. що знайдено низку специфічних 
речовин, від застосування яких чи під шкірно, чи внутри
м'язово, або навіть згодовуванням - у експерименталь
них тварин майже у ста відсотків виникають пістряки. 
Ці речовини мають назву "карциногенні углеводороди" 
·від слова "канцер" - рак, пістряк, або по нашому 
"пістрякотворчі", "пістрякспричинювачі". Не в слові 
справа, а в істоті процесу. Ці речовини спочатку ви
ділили з кам'яного вугілля, або, точніш кажучи, із 
кам'яновугільного дьогтю. Вони мають різні назви часто 
дуже складні, у залежності від хемічної будови, на
приклад: "1-2-3-7 -8-дибензаитрацен". Пізніше, подібні 
речовини, що мають назву метілхолантрени, почали 
виготовляти із жовчі людей і тварин, при чому ко
ристаючись дуже простою методою. У 1937 році, проф. 
Савицький таку речовину здобув синтетично в либо
раторії Українського Інституту Експериментальної Ме
дицини в Харкові. 

Одні вчені вважають, що ці пістрякотворчі речовини 
поступають до організму із зовні, а інші доводять, що 
вони утворюються в самому організмі. У першому і 
другому випадках, вони впливають на нормальні клі
тини, в процесі розмноження перетворюючи їх на 

пістрякові. Між іншим. проф. Л. Шабад у Ленінграді, 
з неушкодженої печінки хворої і померлої ·на пістрик 
людини, виділив лістрикотворчу речовину, за допомо
гою якої спричинив у либораторних тварин пістряк. Що
правда, цього досвіду, здається, нікому досі не вдало
ся повторити. 

Вірусна теорія, не дивлячись на те, що вона існуе 
від часу виникнення само'і онкології, себто науки про 
пухлини, а може навіть і раніше, бо ще но початку 
цього століття наші вчені І. Мечиікон і Н. Гамалія, 
працюючи в Одесі, висловили припущення, що причи
ною пістриків е специфічний вірус. Ця теорія довго не 
мала прихильників, а лише одиниці з вче·них схиJІЯлися 
до неї. Тепер, завдяки новим знанням і фактам, здо-
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бутим так в ділянці вірусології (науки про віруси), як і 
онкології і сумежних наук, ця теорія набуває все біль
ше й більше прихильників. 
Згідно з цією теорією, виникнення пістриків обумов

лене специфіч·ним вірусом-збудником, що попадаючи в 
організм із зовні, ушкоджує нормальні клітини в про
цесі їх розмноження, і перетворює їх на пістрякові. 
На користь цієї теорії говорять такі факти: 

1. Uіла низка пухлин, злоякісних і доброякісних, як, 
наприклад, куряча саркома Роуса, папільоми чи боро
давки, тощо, передають від тварини до тварини безклі
тинним фільтратом. Крім того, за допомогою електрон
ного мікроскопа, в цьому фільтраті із різних пухлин 
виявлено особливі глобулярні утворення, що цілком від
повідають усім властивостям елементарних тілець ін
ших, добре вивчених вірусів; 

2. Віруси з пухлин культивуються на курячих ембріо

нах, а в деяких випадках і на штучних культурах тка
нин, так само, як і віруси інших захворювань; 

З. Розвиток пухлин у тварин після іньєкції їм від
повідних вірусів; 

4. Наявність біологічних (наприклад, антигенних), фі
зикохемічних властивостей у вірусів пухлин, порівняно 
із вірусами давно вивчених інших інфекційних захворю
вань людей і тварин. 
На підставі цих фактів, стверджено вірусову приро

ду таких пухлин як аденокарциноми леопардової жаби, 
курячої саркоми Роуса, лейкозів і деяких доброякісних 
пухлин птахів, папільом кролів, адено-карцином у мо
лочно-факторних мишей тощо. Як ми уже згадували, 
що досі не встановлено природи і походження віру
сів, чи вони є екзогенного (зовнішнього) походження, 
чи ендогенного (внутрішнього) походженнж. Дослід
ники з одимаковим успіхом доводять і перше і друге. 
Наприклад, переконливо доводять, що віруси утворю

ються в організмі тварин існуванням так званих мишей 
з "молочним фактором". Суть справи в тому, що існу
ють спеціяльні раси либораторних мишей, у молоці 
яких знайдено специфічний вірус, так званий "молоч
ний фактор". Він передається від тварини до тварини 
з молоком і спермою під час розмноження і году
вання, кровосисними паразитами, блохами, а може й 
іншими шляхами. У всіх тварин, що виховані в нор
мальних умовах, у старшому віці, виникає пухлина 
аденокарцинома. Якщо ж, новонароджену тварину (ми
шеня) відсадити від матері, і виховувати під твариною 
іншої раси, що не має цього молочного фактора, то 
така тварино буде вільною від молочного фактора, і у 
неї не виникне пухлина. 

Найновіші досвіди, виконанані українським вченим 
проф. Тимофієвським у Харкові й Києві показали, що 
при культуванні нормальної тканини з пістрякород
нимн речоаинами, така тканина ніколи не перетворю
ється в пістрякову, а якщо додати до такої культури 
молочного фактора, то нормально тканина перетворю
ється в пістрякову, і після прищеплення іншим твари
нам, у них виникає пістряк. 

* * * 
На підставі поданих вище, здобутих наукою даних, 

ми можемо сформлювати сучасний стан наших знань 
про пістряки. Ми вважаємо, що всі три теорії про які 
йшла мова, можна подати як одну, узагальнивши все 
сьогодні відоме нам. 
Ми вважаємо, що пістрикова пухлина має дві стадії 

в свойому розвиткові. Перша стадія предракових про
цесів. що спричиняються різноманітними причинами: 
механічними, хемічними, біологічними, навіть соціяльно
економічними. Вона (стадія) характеризується передра
ковим станом, себто, тим, що в окремих вогнищах ви
никають проліферативні (розмноження клітин) процеси. 
завдяки порушенню первової регуляції й харчуванu. 
Друга стадія (злоякісного перетворення) завдяки по-
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паданню пістрикового віруса. Таким чином, вірусна тео
рія в нашій концепції, не протирічить твердо встанов

леним данним, і вченням перших теорій - багатопри
чинної й хемічної. На початку, під впливом різних 
чинників, клітини організму ніби підготовляються до 
еприямання специфічного віруса, який пізніше діє на 
клітину якимись нам невідомим способом, і клітина під 
•впливом віруса, що діє також на гени клітини, безпе
рервно розмножується, а в наслідок цього, виплоджу

ються нові клітини із змінним генним апаратом хромо
зом, що є носіями спадкових ознак. Виникає нова по
рода клітин, так званий соматичний мутант, з низкою 
нових якостей, в тому числі і такими, що надають клі
тині "злоякісности". 

Така клітина росте швидко, безмежно і безконтроль
но від герулюючих чинників організму, набуває особ
ливих агресивних якостей, як нищення сумежних тка

нин (розчинення) або навіть фагоцитування (поїдання) 
їх, метастазування, себто перенесеІШя і там розмно

ження, творення нових пухлин пристосувування до но

вих несприятливих умов, як, наприклад, до життя 

в анаеробних ( безкисневих) умовах, тощо. Вели
ку ролю в цьому процесі відограє нервова система. і 
багато залежить від Гі фізіологічного стану, особливо 
вищих її відділів, як про це доводять експерименти на 
дослідних тваринах. 

Отже, як бачимо, що процес виникнення пістрякових 
пухлин дуже складний, і ще не все нам відомо в ньо
му. Можна навіть сказати, що ми знаємо лише окремі 
фрагменти цього процесу. Проте, і це вже дуже ба
гато, якщо порівняти з недалеким минулим. Ми ви
словлюємо переконання, що уже недалекий той час, 
коли наука остаточно розв'яже цю страшну проблему, 
яка тяжить над людством жахом смерти. 

Стан науки про пістрики в УкраінІ. 

Якщо ми уже тут при слові про пістряки. то нашим 
обо•'язком є сказати про стан українськоі онкології. 

Якщо порівняти праці чи наслідки наукових дослідів 
у ділянці вивчення пістряків, то Україна може чи не 
найбільше дала для колишньої Росії, а теперішнього 
СРСР. Україна стала колискою найбільшої школи "Укра
їнських патологів", що серед інших проблем, також і 
проблема пістриків ніколи не сходила у них з порядку 
денного. Крім уже згадуваних І. Мечнікова та Н. Гама
лії, в Україні працювали такі визначні онкологи-пато
логи: Мінх, Тарасевич, Ол. Репрев, П. Кучеренко, Крон
товський, О. Богомолець, Є. Татаринів, Мельніков-Раз
веденков, Тимофієвський, Григоріїв, та інші. З молод
ших - Магат, Ів. Міщенко, Р. Кавецький, О. О. Бого
молець (син), Фоменко та багато, баrато інших, які 
ще живуть і працюють на славу українськоі науки і 
добра люства. 
В Україні з ініцітиви проф. П. Кучеренка та академіка 

Мельнікова-Разведенкова в 1927 році був скликаний 
Перший Всесоюзний з'їзд патологів у Києві, де пробле
ми онкології вперше були належно висвітлені. Між ін
шим, один із авторів цього нарису (Ів. Розгін) вперше 
на цьому з'їзді виступив з науковою доповідю на он
кологічну тему, і від того часу, аж по сей день без
перервно працює в цій ділянці. На цьому ж з'їзді було 
організоване Товариство Українських онкологів, яке діе 
й тепер. 

У 1938 році, в Харкові відбувся Перший З'їзд онколо
гів України, на якому були присутні всі українські 
вчені онкологи і як гості вчені з інших частин СРСР. 
На цьому з'їзді було заслухано 1З5 наукових допові
дей, що поділялися на такі групи: 

1. Біологія ракової клітини; 2. Резистентність і диспо
зиція до пістряків; З. Зміни в пістриковому організмі -
обмін речовин, нервова система, кахексія і метастазу
вання; 4. Карциногенні речовини; 5. Організація про-
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тираковоі боротьби; 6. Рак органів дихання; 7. Біоло
гічна терапія та біологічні методи діягностики; 8. Ефек
тивність хірургічного лікування; 9. Методи променястої 
терапії. Між іншим, на цьому з'їзді робив доповідь один 
з авторів цього нарису (Ів. Розгін}, на тему "Порів
няльна патологія лихих новотворів". 
Крім плеяди вчених патологів-онкологів, в Україні 

діє низка онкологічних наукових і практичних установ. 
Найвизначніші з них такі: 
Центральний рентген-радійлогічний інститут у Хар

кові, Центральний рентген-радійлогічний інститут у Ки
єві, Краєві рентген-радійлогічні інститути у Львові, Дні
пропетровську, Севастополі, Чернівцях та інших вели
ких містах України. Київський інститут експеримен
тальної Біології і Патології ім. Ол. Богомольця, Укра
інський Інститут Експериментальної Медицини в Харко
ві, Інститут Пато-Морфології і Комісія для вивчення 
проблем Патології У АН, Інститут Експериментальної ве
теринарії і Зоотехнії в Харкові, всі катедри патологіч

ної анатомії і фізіології українських медичних і вете
ринарних інститутів, усі інститути для у досконалення 

лікарів, деякі санітарно-бактеріологічні інститути, вели
кі шпиталі, тощо. 
При цих установах провадиться науково-дослідча пра

ця і практична допомога хворим. При багатьох з них 
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набувати Історію Украіни-Руси М. Грушевського лише 
за нормальною ціною (82.50). 

Корнетайте з нагоди до 1-го липни 1955 зголосити 
передплату А набути комплект Історіі України-Руси за 
ПЇJІЬГОВОЮ ціною - 60 ДОЛ. 

Передnлату зrолоwуАте на адресу: 

KNYHO-SPILКA Publiahing Со. 
68 Eaat 7th St. 

New York З, N.Y., U.S.A. 
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існують онкологічні відділи або диспансери. З науково! 
медичної літератури довідуємося, що скоро після вій
ни, була відновлена діяльність всіх цих установ і те
пер вони працюють інтенсивно. Наслідки праці, як вид
но з друкованих наукових видань, нічим не поступа
ються західньо-европейським країнам. 

* * * 
До написання цього нарису примусили нас дві об

ставини. Перша, що в нашій новій батьківщині, Спо
лучених Штатах Америки, оце тепер відбувається збір
ка грошей для поборювання пістриків і проводиться 
широка культурно-освідомлююча робота. Тому, що вся 
література на цю тему і взагалі вся акція відбувається 
англійською мовою, ми вважали своїм обов'язком на
писати ці рядки, щоб поширити і поглибити знання 
про пістрики серед українців, що ще не володіють 
англійською мовою в достатній мірі. Друга - ми тут, 
у Сполучених Штатах Америки, уже п'ятий рік про
довжуємо працю над вивченням пістряків, а почали їі 
в 1925 році, отже, рівно ЗО років тому. Не зважаю~и 
на несприятливі умови, у яких ми працюємо, якраз, 
на сьогодні ми маемо деякі скромні наслідки праці які 
скоро подаемо до загального відома. А тому, що дуже 
часто бувае так, що наслідками праці користається не 
той, хто їі виконав, і що таке може статися і з нами, 
ми вирішили при цій нагоді повідомити в загальних ри
сах про нашу працю. 

Ми на підставі наших довголітніх спостережень над 
експериментальними пістриками (такими, що вирощу

ються на ля бораторних тваринах), як також над справж
німи спонтанними пістриками у домашніх тварин і лю
дей, прийшли до переконання, що поборювати nістри
ки треба не лише методом лікування хворих а також 
пробувати відповідними методами, підготовлити орга
нізм, щоб він став невразливим до пістрякових вірусів, 
якщо доживе до "ракового віку". 

Ще на батьківщині, під керівництвом академіка Ол. 
Богомольця, ми поробили деякі спроби над тваринами. 
Війна і повоєнні події стали на перешкоді в нашій 
праці, тому, знайшовши мінімальні умови для досвідів, 
ми продовжуємо їх тут, в Америці, в одному з най
кращих науково-дослідних протиракових інститутів. Пер
ші наслідки свідчать, що ми таки на певній дорозі. Ми 
уже маємо велику групу тварин, що на всі сто відсот

ків резистентні до експериментальних пістряків. Нам ще 
залишається спостерігати цих тварин аж до природньої 
їх смерти, щоб переконатися, що спричинення нами нев
разливість активна на все життя. 

Більш докладно про це говорити ще не час, і не 
місце тут у нашому популярному журналі. Згадуємо 
коротко лише для забезпечення приорітету нашої ідеї 
і нашої наукової праці над цією проблемою. 

Відкрито вовнА склеп ФАРБ І ПАПЕРУ НА СТІНИ 

DUNDAS 
PAINT & W ALL PAPER 

1185 DUNDAS ST. WEST 
(між Осівnок І Доверкорr) 

В.Пасник: ВАСИЛЬ УСАТЮК 

Маю у склепі великий вибір доброякісних фарб. 
Даю поради в мuюваинІ, а саме: 

8 Яку фарбу маете купити; 
8 Як її приготовити до матоааиии; 
8 Як нею робиrи. 

-Одержите поради на всі процеси малюванНІІІ -
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ТРОХИ ПОЛІТИКИ 

Серелпартійний стан ОУНр 
У зв'язку з недавнім конгресом УККА в США, на 

якому бандерівці дали зразковий прикдад своєї "''твор
чої" участи в українському громадському та по.!Jітич
ному житті, не зайвим бу де подати читачам деякі відо
мості про стан цієї партії. 

У нас часто чути го.юси про потребу американізува
тись, канадізуватись тощо. Ue нас зробить, мовляв, пов
ноцінними людьми. Хоч я в засаді проти всякої цієї 
"ації", бо це значить, що ми втратимо свое національ
не обличчя, чим в першу чергу збіднимо канадійську й 
американську нації (нічого не дамо їм), а й збіднимо 
людство взагалі, бо людство не абстракція, а воно ж 
складається з окремих народів, і кожен з них має свої 

національні якості, - все таки я певен, що в одному 
ми мусимо американізуватися: ми мусимо навчитись 
від канадійців та американців давати громадянству 
об'єктивні і своєчасні інформації. Ue дасть змогу людині 
думати й аналізувати, а тому, про кого даються інфор
мації, врахувати реакцію громадянства і виправдяти свої 
хиби, якщо він ще на те здібний. 

Виходячи з цієї засади, я й подаю дальші інформації 
про партію С. Бандери, яка сьогодні робить чимало кло
потів нашій еміграції. 

Я вже інформував читачів про приїзд С. Бандери і 
С. Ленкавського до Канади. Нема сумніву, що черговий 
"революційний" виступ бандерівців на конгресі УККА 
відбувся у зв'язку з приїздом Бандери до Канади. 

Треба знати, що канадійський та американський від
діли партії С. Бандери е найвірніші його загони. Ue ки
ти, на яких тримається Бандера. Саме ці дві партійні 
ланки найвірніші йому і найпослідовніші в провадженні 
його політики та тактики. Все ж таки і в цих організа
ціях за останній час появились нотки недовіри до пар
тійної лінії і керівництва. Отже, С. Бандера фактично 
приїздив, щоб закріпити ще більше свої позиції, щоб 
зробити відповідну чистку. І така чистка зроблена. На
приклад, у зв'язку з його приїздом, у деяких низових 
к.1ітинах канадійської партійної організації стало по два 
проводи: один, що був до приїзду Бандери, а другий 

по його приїзді. Так е в Едмонтоні і в Форт Вілліямі. 
І обидва проводи в цих містах діють. Принаймні сьо
годні. 

Поскільки партія діе тут "підпільно", я не вважаю 
за потрібне подавати імена тих керівників, хоч вони е 
таємницею хіба тільки для членства ОУНр. 

Про діла цієї партії, на жаль, найменше інформо
вано саме членство П. Uим і пояснюється його сліпа 
покірність і виконування інколи шкідливих для еміграції 
наказів проводу. Незважаючи на цю покірність, у партії 
.все таки е рух невдоволення, який іде по двох лініях: 
І. Глухий протест членства проти партійних податків 
на "визвольну акцію" (якої членство ніяк не може до
бачити) і 2. Такий само гдухий протест проти бюро
кратичности партійного апарату. 

Податки у вигляді "добровольно - принудітельних" 
(як позика в СРСР), пожертв і збірок, а також і прямих 
податків, сягли чималих розмірів. Для прикладу подам 

MODERN HEATING 
ОПАЛЕННЯ: 

Водяне - Парове - Помпи 
Оіл Борнери та направи. 

J. КІRІСНЕNКО 

184 DOVERCOURT ROAD 
ТОRОNТО, ОNТ. PBONE: ІА. 8829 
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(за матеріялами канадійської конференції ОУНр), що 
лише з Канади провід партії одержав за п'ять літ (з дня 
налагодження сітки ОУНр) кругло дев'яносто тисяч до
лярів. З США надійшла ще більша сума, порядна сума 
надійшла також і з Англії. З Австралії менша, бо там 
взагалі карта Бандери бита: заламання членства у вірі 
й покорі своему проводові відбувається уже довший 
час. Як бачимо, суми на "визвольну акцію" надійш.~1и 
дуже великі, а вся "акція" виявилась у поборюванні 
Національної Ради і в розламі КУК-у (Комітет Україн
ців Канади) та УККА (Український Конгресовий Комі
тет Америки), а не в боротьбі з більшовицьким оку
пантом України. Uього не може не бачити рядове член
ство, хочби яке воно засліплене не було. Ніде правди 
діти, рядове чденство ОУНр, як і всі українці, хоті
ло б бачити наслідки своїх пожертв у справжній бо
ротьбі з окупантом України, комуністичною Росією. 

Ue саме ч.1енство уже порівнює діда своєї партії 
хочби з ділами таких організацій, як СУЖЕРО в Канаді 
і Добрус в інших країнах, які при просто незрівняна 
менших сумах зуміли видати кілька якісних антирадян
ських праць англійською мовою, не творячи ніякого 
"підпілля" і ніяких таємниць ні від свого членства, ні 
від всієї еміграції чи держав, на терені яких вони діють. 

Щодо бюрократизму в партії С. Бандери, то він до
сяг уже свого абсурду: для прикдаду, більшість член

ства й активних симпатиків ціеї партії довідалась про 
приїзд С. Бандери та С. Ленкавського до Канади тільки 
з "Нових Днів" ... Чден партії нічого не сміе знати ані 
про тактику своєї партії, ані про П організацію. Він 
тільки мусить виконувати накази і давати гроші, за які 
йому ніхто ніколи не звітує. Коли такий стан може бу
ти виправданий в умовах рево.1юційної боротьби чи 
війни, то він стае анормальним в умовах Канади чи 
США, тому не дивно, що й по цій лінії іде колотнеча 
в партії. 

Все це не можна назвати інакше, як провал проводу 
серед сво1·о власного чденства, аде до такого провалу 

партія не признається, а ще й навпаки: робить вигляд, 
що все аж занадто добре, а свої невдачі прикриває слі
пим галасом партійної вулиці, яскравими прикладами 
чого були тактика бандерівців на останньому конгресі 
УККА в США, "реводюційне" поборювання президента 
УНР, д-ра Витвицького, і всіеї УНРади взагалі. 

Пишучи репортаж про 4-й Конгрес українців Канади, 
я наводив приклад, як один з провідників ЛВУ на мое 
запитання, чи посилае ЛВУ своїх делегатів на Конгрес, 
відповів мені: "Нащо нам КУК? Нам сьогодні вигідніше 
робити ще гармідер ... " ("Н. Д.", вересень, 1953). На 
жаль, цей гармідер, на шкоду всій еміграції і самій 
ОУНр, і досі е единою "революційною акцією" ціеї 
партії. На цю "акцію" і витрачено сотні тисяч долярів, 
зібраних серед свого довірливого членства. 

Від підміни справжньої революційної боротьби з оку
пантом України галасливим гармідером партійної ву.ш
ці, терпить і сама партія, зокрема П провід. Сьогодні 
я ще не маю певних даних про перебіг і наслідки пар
тійної конференції ОУНр в Ангдії, але я маю дуже ві
рогідні відомості про те, що весь тереновий провід 
ОУНр в Англії і провід кущів (кілька звен - кущ) або 
відійшов від Бандери, або поважно заламався у своїй 
довірі до нього. Uей провід не вірить у доцільність 
бандерівської "рево.'Іюційної" роботи в Анг.тrії (мар
шування по вулицях міст Англії), він обурюється та
кож і на великі партійні податки, на які тільки розкіш
но живе партократія. 

С. Бандера та Я. Стецько стадо домагались від те
ренового проводу Англії тримати свое членство у по
стійній напрузі, у постійному стані війни. Для цього да
вались ВК'азівки використовувати неполадки в деяких 
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наших церквах, для цього використовувались напру

жені взаємини між церквами і окремими діячами. На 
службу цьому принесені і громадські організації Англії 
(СУБ тощо). 

Підкопала авторитет С. Бандери в Англії і т. зв. 
"двійК'а", представники якої (Ільницький, Ріпецький, д-р 
Ортинський та інші) виступали на прилюдних зборах. 
Сила їх пропаганди була в їх значно вищій культурі, 
порівняно до бандерівського проводу. Вони не закли
кали членство "підтримати нас", а здебільша вияснювали 
фактичний стан речей у партії, що не могло не мати 

впливу на членство. 

На конференції в Канаді С. Бандера заявив. що має 
підтримку і гарні зв'язки в уряді Зах.-Нім. Республіки 
(на жаль, він затаїв свою повну поразку в уряді Ан
глії). Зв'язки ж з німцями полягають у зв'язках з таким 
собі паном Шенком - експерт у східньо-европейських 
справах, зі спеціяльністю в украніських справах. Це
колишній начальник СД (Гестапо) на "дистрікт Галі
цієн". Людина ця справді докладно обізнана з деякими 
ділянками українського політичного життя - таку ж 

службу мав ... 
Шенк редагував (фактично) і "АБН кореспонденц" 

німецькою мовою. 

Кажуть, що п. Шенк уможливив також Стецькові 
поїздку в Еспанію, який там зумів "пописатися" в теж 
дуже показному антиукраїнсїкому "гармідері", заявив
ши в пресі, що українці, які не підтримують його пар

тії - комуністи чи їх прихильники. Між іншим, С. Бан
дера не особливо довіряє Я. Стецькові, але про це, мо
же, пізніше. 

Між іншим, п. Шенк не самостійний робітник - він 
підлягає, як фахівець в українських справах, началь
никові сх.-европейського відділу, проф. Менде. На жаль, 
наш зага.'І мало обізнаний в тому, що німці й сьогодні 
ведуть власну "українську політику", яка полягає в то
му, щоб умовити (поки що вони тільки спроможні на 
вмовляння!) поляків повернути Німеччині їі колишні 
території, а за те полякам обіцяють підтримати їх до
магання до Галичини, західньої Волині та західньої Бі
лорусії. 

Бандера ж і його партія переконані, що німці вже 
навчились, що вони зрозуміли свої помилки. Ще не 

так давно майже вся Україна вірила в те, що українська 
наука німцям з 1918 р. піш.1а на користь, але в 1941 р. 
ми мали змогу наочно переконатись, що в німця ро

зуму вистачає лише до першого сніданку, а потім він 
чадіє і вже за свої дії не відповідає. 

Наскільки ж можна вірити Шенкові, дам приклад. 
У Львові п. Шенк "дружив" з багатьма націоналістамн 
(служба ж!). Один з них, - не називаю його прізви
ще, а тільки скажу редактор М., - одного вечора доб
ре випив з Шенком. Повернувся додому, а вночі до 
нього постукали. Запитав хто, не відкриваючи дверей. 
Відповіли: поліція. М. відкрив двері на балкон, пере
скочив ще через пару балконів і опинився в хаті сво
го товариша. Відти подзвонив Шенкові: "Шенк, рятуй 
- прийшли мене арештувати!" "А де ти є тепер'?" "Та 
я перескочив балконами до такого то в хату ... " "Сиди 
там і нічого не бійся - я зараз їду до тебе і з'ясую 
все". Звичайно, замість Шенка за кілька хвилин по
явилось Гестапо, редактора М. заарештували і він, через 
свою довірливість на слово Шенка, відсидів у німець
кому концтаборі понад півтора роки ... 

Американці були піймали Шенка ще в 1945 р., за
брали його архів, перефотографували його, звичайно, 
виняли з нього вартісніші документи, а решту повер
нули власникові, бо він "довів", що ніяких злочинів 
не робив. Шенк ще й досі має жаль до американців 
за втручання в його "архівні справи". 

На таких "союзників" орієнтує українців С. Бандера, 
такими союзниками він свідчиться перед конференцією 
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своєї партії в Канаді і США про свої успіхи на зов
нішньому відтинку діяльности партії. 

Можна думати, що він сьогодні не належить уже 
до українських ворогів (навчився трохи, обізнався з на
шою силою, то й протверезів уже), але видавати при
хильне став.1ення особи з таким минулим за велике 
дипльоматичне досягнення, то треба бути таки дуже 
сміливим ... 

Такий внутріпартійний стан бандерівської організа
ЦІІ, яка так трагічно шкідливо виступала на конгреса 
УККА в США. Цей виступ треба пояснювати не їі си
лою чи чисельністю, а конечною потребою тримати 
членство партії в "революційному поготівлю", бо воно 
без того розчарується остаточно і одного дня вийде з 
покори своєму проводові. В першу ж чергу відмовиться 
давати гроші на "революційну акцію". Сила бандерів
ців сьогодні виключно в тім, що рядоnі члени партії 
переконані, що хамський вчинок до президента УНР 
чи до Національної Ради справді є "революційною ак
цією", яка наближує визволення України. То чи треба 
- і чи можливо - з такою силою рахуватись'? Чи 
можливо і далі йти на поступки цій групі, замість того, 
щоб роз'яснити їі членству шкідливість дії його партії'? 

І чого наша преса не робить цих вияснень, мені 
справді дивно. Не моє ж діло це робити - є для цьо
го щоденники і тижневики. 

П. Волиняк 

РЕЦЕНЗП 

УКРАІНСЬКИЯ ЗБІРНИК. Книга L Мюнхен. Грудень 
1955 р. Видання Інституту для вивчення історії та куль
тури СССР. 
Поява цього Збірника має свою історію. Ще в дру

гій половині 1950 року в Мюнхені засновано Інститут · 
для вивчення історн та культури СРСР що вже 11-14 
січня 1951 р. скликав конференцію наукових робітни
ків (емігрантів), розпочавши за допомогою Американ
ського Комітету свою наукову та видавничу роботу. 
Незабаром виявилося, як старанно уникав Інститут 

питань, що стосуються України. Більше, у його видан
нях, у "Вєстнікє" його, як правило, вживали таких 
термінів, як ЮГ России" тощо. 
На другій конференції, що відбулася 20-22 березня 

1953 р. виступив і відомий "нєдєлімовєц" п. Вейнбавм, 
редактор газ. "Новоє Русскоє Слово", що в брутальній 
формі накинувся на "тайних і явних расчлєнітєлєй 
Россії", закликаючи вільний світ заявити "твердо й 
недвозначно, що він ні про яке "расчлєнєніє" Росії А 
думки не має ... " 
Самий факт запрошення на конференцію п. Вейнбав

ма (не знаємо жодної його наукової праці) та його 
темпераментний виступ досить красномовно виявляв 
напрямки праці Інституту та тенденцію його праців
ників розглядати СРСР як одну національну цілість, що 
в ній, звичайно "нєт, нє било і бить нє может" на
ціонального питання, особливо українського. 
Наступної конференції вже в Мюнхені 15-17 серпня 

того ж року дехто з гостей неросіян, що почали були .. 
говорити "про національне питання з погляду сепара
тистських національних груп", коли їм "було сказано, 
що "на данной конференції... розглядається внутрішня 
політика СССР" (вислови в лапках узято з "Тру дів 
Конференції" стор. 156), залишили збори секцій. 
Отже, у працях Інституту "сепаратисти-розчлєнітєлі" 

активної участи не брали. 
Проте, саме життя, саме вивчення історіі та культу

ри СРСР вимагало участи вчених всіх національностей, 
що опинилися в складі СРСР, у роботі Інституту. 
Обговорення доцільности цієї участи в умовах, що 

склалися в Інституті, тепер - не наше завдання. На
гадуємо тільки, що навколо цього питання, цієї до
цільности в еміграційній пресі деякий час провадилася 
досить гостра полеміка. 
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Усе ж, кінець-кінцем, українські вчені почали бра
ти участь у роботі Інституту: у збірнику ••лcademic 
Freedom Under the Soviet Regime" А Symposium, 
Нью йорк, квітень 1954 р. вміщено статті-доповіді 
професоров Вєтухова, Гришка, Оглоблина, Одарченка 
та М. Чубатого. 
Готуючися до чергової Конференції, присвяченій те

мі: "Сучасне становище А перспективи в розвнтку по
літичного, економічного А національного питань у СР
СР", Дирекція Інстиуту та його дорадники запросили А 
окремий Комітет, до якого ввійшли: проф. Кубійович, 
Вакуленко, Тоган, Ковалевський, КованьковськиА та д-р 
Станкевич. 

Ця lV Конференція відбулася 5-7 липня 1954 р. в 
Тутцінrу біля Мюнхену. Для нас, українців, особливу 
цікавість являють такі доповіді: 1) "Національна полі
тика Кремля в СССР" (проф. Сетон-Ватсон, Лондон), 
2) ••національна політика Кремля в РСФСР" (п. Ахмі
нов), З) ••національна політика Кремля в Україні" 
(проф. Юрченко), 4) "Національна політика Кремля в 
Білорусі" (д-р Станкевич), 5) "Національна політика 
Кремля на Кавказі" (п. Канделакі), б) "Національна 
політика Кремля в Туркестані" (проф. Тоган). 
Спинімен на перший доповіді, бо саме в ній чимало 

"неточностей", не кажучи вже про симпатії проф. Се
тона до концепції ••єдіной нєдєлімой", висловлені до
сить тонко. 

Доповідач говорив: " ... головні національності Совєт
ського Союзу: українці, волзькі татари й народи Цен
тральної Азії були неприступні для допомоги західніх 
держав ... ", "Загалом мені здається, що Україною прав
лять українці ... ", "росіяни (у доповідача "русскіє") 
численніші й культурно та економічно розвиненіші, ніж 
інші народи Совєтського Союзу". 
Особливо вражає твердження доповідача, що заходи 

більшовиків на знищення голодом української людно
сти ••не викликала мета Сталіна знищити український 
народ як націю". Це твердження особJІиво обстоював 
проф. Ватсон. 

На всі ці "відкриття" вчені-українці, учасники Кон
ференції, дали гідну відповідь, спростовуючи їх у сво
їх виступах по доповіді проф. Ватсона. 
Дивує тільки, що заява проф. Ватсона: "Українська 

республіка, що існувала кілька місяців ... " якось випала 
з уваги наших учених. Чи, може, вони не хотіли кон
фузити свого англійського колегу? Та все ж варто бу
ло пригадати собі: "Amicus Plato sed magis amica ve· 
ritas". 
Ми спинилися на доповіді проф. Ватсона тому, що й 

запрошення його, і доповідь мали певну, зрозумілу 
нам мету. І даремно дехто зі вчених не росіян не 
шкодував похвал та компліментів на адресу доповідача. 

Більше, ніж цікава заява й другого за чергою до
повідача п. ".Ахмінова: ••щодо твердження ніби рускіх 
висувають на перший плян, мушу сказати, що в кар
ному кодексі Радянського Союзу є й досі параграф, 
що вияв великодержавного шовінізму - карний зло
чин". Мабуть, забув п. Ахмінов російську приказку: 
-закон что дишло - куда поверні, туда й вишло". Це 
ж немов просто про більшовиків та їхню ••конститу
цію"! Чи ж можна, наприклад, посилаючися на цю 
"конституцію", доводити волю віровизнань в СРСР? 
Деякі науковці, як бачимо, посилаються й на "кон

ституцію" - цей глум, коли їм вигідно. Чи виграє на 
цьому справжня, непофальшована наука? 
Про доповіді вчених представників ••національних 

груп" говорити за браком місця не маємо змоги. Ці 
доповіді варто прочитати кожному з нас: вони - гід
на відповідь "нєдєлімовцам" усіх гатунків - від москов
ських монархістів починаючи та на соціялістах кінчаю
чи. 

Праця українських учених в Інституті спричинилася 
до видання згаданого ••українського Збірника" кн. І. 
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По вступнім слові англНkькою та українською мо
вами "Збірник" містить такі статті: 1) П. Курінний 
"Большевицька агресія проти України" (1917-1921); 
2) Б. Мартос, "Завоювання України большевиками; 3) 
О. Юрченко, До питання совєтизації національних рес
публік СССР, (на досвіді України); 4) Г. Ващенко, 
••визволення" Західньої України большевиками, (Офі
ційні документи А дійсність); 5) І. Ф., Совєтський Уж
город (Спостереження очевидця); б) Г. Костюк, Остан
ні дні життя академіка М. Грушевського (За совєтською 
пресою і спогадами сучасників) ( 1934-1954); 7) С. Ю. 
Процюк, Принципи плянового господарства в СССР та 
їх здійснення в Україні; 8) С. НагаА, Житлове будів
ництво і побутові ум о вини в СССР та 9) П. Лютаревич, 
МТС в Україні (За даними низової та центральної 
звітности). Далі - резюме статтей англійською, німець
кою й французькою мовами А короткі біографічні да
ні про авторів. 

Нам здається, що кожний науковий збірник мусить 
мати якусь цілеспрямованість, має бути об'єднаний 
спільною тематикою. Навіть, тільки прочитавши заго
ловки статтей, бачимо, що цього нема. Однак, з цьо
го не виходить, що всі вміщені статті не мають зна
чення, не мають потрібної вартости. Усе ж, на нашу 
думку, краще було об'єднати всі статті навколо теми 
"Завоювання України большевиками" проф. Мартоса. 
Стаття ця переконливо доводить саме це завоювання та 
чому воно сталося. Друга не менш цікава й потрібна 
стаття проф. Юрченка "До питання совєтизації націо
нальних республік СССР" немов логічно пов'язана з 
першою: насамперед, завоювання, а далі совєтизація. 
У своїй статті автор, користуючися з численних дже
рел, обгрунтовано довів, що і в теорії, і на практиці 
більшовики були й є централістами, які бажали давно 
ще в "майбутній соціялістичній Росії" мати "унітарну ... 
централізовану республіку" з пріоритетом, звичайно, 
"старшого брата". Uя стаття - добра відповідь тим, 
що посилаються на "конституцію" СРСР, щоб довестrі 
ніби великодержавний шовінізм у цьому "Союзі" -
карний злочин. 

Мету нарису "Большевицька агресія проти України" 
- "долучити до наукового вжитку деяку кількість фак
тів, дат і документів про перебіг більшовицької окупа
ції України та спростувати низку фальшивих тверджень 
совєтської історіографії про ролю більшовицьких орга
нізацій в Україні" - проф. Курінний осягнув якнайкра
ще. 

Дуже цінні додатки - копії документів. Між іншими, ці 
документи спростовують і поширені П.ТІітки про ніби 
"погромницькі" акції українських військ, 
Цікава А на часі ст. п. Костюка "Останні дні життя 

академіка М. Грушевського". 
На часі хоча б тому, що спростовує намагання дея

ких політиканів наших, а з ними А журналістів, ширити 
думку про ніби "більшовизм" найбільшого украінсько
го історика. 

Ст. проф. Ващенка "Визволення" Західньої України" 
своїм заголовком викликає принаймні здивування: це ж 
визнання "двох" Україн! Не можна дивуватися обме
женій, малосвідомій людині, що так ділить Україну, 
але, що можна їй, то не можна науковцеві. 
Головне значення в цій статті мають наведені біль

шовицькі летючки та відозви. 
Дуже дивує, що пишучи про поневолення більшови

ками західно-українських земель, автор аж двічі зазна
чає, що це поневолення було "далеко страшніше, ніж 
польське". 

До чого це й кому потрібне? "Пацифікація", Береза 
Картузька, "осадники", руйнування православних цер
ков - хіба це не нагадує радянської "практики"? Різ
ниця тільки в маштабі, у розмірах. Проф. Ващенко 
пише, що за Польщі "з успіхом діяло НТІ.lJ, виходили 
українські журнали" тощо. За цензуру, однак, автор 
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забув згадати. Знаємо ми й мрії "моцарствових му
жів" за 25 років "зліквідувати" українське питання. 
Коли б "моцарство" існувало далі, то не тяжко уявити 
собі, як "з успіхом діяли" б українські установи й ор
ганізації в Галичині. Панува.та б, щоправда, не москов
ська, а польська мова. 

"Совєтський Ужгород" п. Ф. І. придався б скоріш до 
газети. Справедливо пишучи, що "про свободу віро
визнання в Картпатській Україні (за більшовиків -
прим. наша) говорити не доводиться" автор чомусь 
згадує за переслідування тільки католицької церкви й 
баптистів. А де ж православні? Може скластися вражен
ня, що православній (не радянській, звичайно!) церкві 
більшовики мало що не сприяли! 
Цікава й важлива ст. п. Процюка "Принципи п.тяно

вого господарства в СРСР та їх здійснення в Україні". 
У ній, між іншим, автор розкриває напрямно, в радян

ській статистиці, їі сфальшовані дані, що до них так 
часто й безкритично у даються деякі чужинецькі вчені. 

Статті пп. Нагая та Лютаревича своїми добре опра
цьованими темами все ж придалися б краще до 11 чи 
якогось іншого випуску "Збірника". 
Пишучи про "Житлове будівництво і побутові умови

ни в СССР", п. Нагай переконливо довів, що до рево
.'Іюцїі "люди вже мали житлову площу, за яку при 
соціялізмі (вірніше б, за совєтів - прим. наша) вже 
35 років настирливо борються і якої все ще " ... не осяг
нули". 

"МТС в Україні" п. Лютаревич написав за даними 
низової та центральної звітности. З неї ясно видно, що 
"МТС - це досконалий засіб більшовиків для експлу
атації седянства". Завдяки МТС держава не тільки три
має в своїх руках усі засоби сільськогосподарського 
виробництва, але й має "золоте дно", з якого бере 
колосальні прибутки". 
Наприкінці треба зазначити, що прикро вражають і 

мовні огріхи в "Збірникові", як ось: "не дивлячись 
на ... " Чи не вірніше в даному разі - "не зважаючи"? 
"Вступне слово в англійській мові". Може, краще "ан
глійською мовою"? Редактор "Збірника" вживае одно
го разу "в мові", а іншого - "на мовах". Особливо 
неприємне: "Листування й матеріяли nроситься (підкр. 
наше) надсилати на адресу". 

В. Сте&Іець 

Сава КрИJІач, "Самостійник". Повість. Частина І. Клюб 
приятелів української книжки. Видавець Іван Тиктор. 
Торонто, Канада. 1955. 

Доладно видана книжечка присвячена подіям, що 
відбувалися в Україні на Слобожанщині роками 1907-
1908. 

Головна, як сказано в передмові, тема твору -
"стихійне назрівання національної свідомости серед се
лянства й політичної думки та дії серед провідної вер
стви тодішнього українства". 

Не тільки сама тема, але й місце, де відбуваються 
події, дуже цікаві. Треба сказати, що наша еміграційна 
література не відповідно мало уваги приділяє матірним 
землям України. У необізнаного читача складається ціл
ком невірне уявлення про життя дореволюційної Укра
їни. Вірніше, він не мае ніякого уявлення про це жит
тя і часто помилково думає, що Велика Україна за тих 
часів не боролася за свою волю. Висвітлення цієї бо
ротьби, "численні картини, насамперед, з селянського 
й інтелігентського побуту в Україні того часу", подані 
легко й цікаво, роблять книжку особливо цінною. 

Можна сподіватися, що подальші частини твор_у бу
дуть такі ж цікаві й потрібні. 

На жал-ь, тільки з мовою не все гаразд. Автор пише: 
"вицепрокуратор". За царату такої назви не було. Бу
ли прокурори й товариші прокурори. Отже, чи була 
потреба змінювати "товариша прокурора" на "вице
прокуратора"? Для читачів, що не знають, краще було 
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зробити виноску-пояснення. "Зревідована спальня" (ст. 
ІЗ), "заквестіоновані книжкИ" (стор. 7), "розгорнув 
широко рамена" (стор. 37), "перелякана мати ... ВJІОжи
ла назад на подуШку" (стор. 102) - це далеко не всі 
слова й вислови в творі, що їх не вживала й не вживає 
не сама Слобожанщина, але й ціла Україна. Не міг 
ніяк і жандарм сказати: •• ... ексцеленція п. губернатор". 

Сказав би: "його превосходительство ... " Ці, на перший 
погляд, дрібні похибки позбавляють мову твору місце
вого кольориту. Крім того, чи варто й взагалі вживати 
_вузькоговіркових слів. 

У передмові сказано й про автора твору ____; дуже 
цікаву особу. У uій же передмові не цілком вірне по
рівняння царських жандармів до "робітників советеького 
НКВД." З самого ж твору видно, що жандарм Шепталов 
принаймні зовнішньо цілком по-джентльменському по
водився з головним персонажем Богданом Корч-Зелен
ським. Це - ніякий захист царської жандармерії, бо 
НКВД-івські кати поза всякими порівняннями: лютіше 
й підліше їх не було ніколи й ніде. 

В. Ірпінський 

НОВИй УКРАіНСЬКО-АНГЛІАСЬІ\ИЯ СЛОВНИК 

Українська лексикографія збагатилась новим повним 
українсько-англійським словником, що його склав проф. 
К. Г. Андрусишин, голова департаменту слов'янських 
студій Саскачеванського університету, при співпраЦі Я. 
Н. Крета та бл. п. Г. В. Андрусишин. 

Згадана цілком оригінальна робота є вислідом деся
тилітньої праці автора і ніяк не належить до літератури 
"великих передруків", що появляпнея на еміграції по 
11 світовій війні. 

У передмові до словника подається генезу праці та 
підкреслюється тру дно щі, які стояди на перешкоді під 
час підготовчої роботи. 

Для кращого вивчення української мови на початку 
словника в окремім розділі подано короткий нарис ук
раїнської граматики та пояснення відносно українського 
правопису. За основу береться академічний правопис 
з 1928 р., однак позначується зміни, що їх прийнято 
на пропозицію Булаховського в 1946 р. 

У цьому словнику літера r зберігається, але спосо
бом перехресних посилань дається можливість пере
ходу від одної форми до іншої. 

В словнику подано крім основних слів-значень також 
звороти (ідіоми). Українські слова-гасла і фрази від
значені товстим друком. Слова-гасла творять т. зв. гніз
да: від основи слова утворюються інші слова з іншим 
значенням. 

Словник включає 95 тисяч українських слів - гасед 
та 35 тисяч фраз, тому є найбільшим досі виданим ук
раїнсько-англійським словником. 

Слід звернути увагу на дрібні недоліки, що помітні 
навіть при побіжнім перегляді праці. Поминаючи не
численні друкарські помилки, звернемо увагу на непо
слідовність в поміщенні власних імен визначних істо
ричних осіб, бо завважуємо, нпр., Шевченка, а не бачимо 
таких власних імен як Франко, Леся Українка та інші. 
З інших історичних осіб поминено Петлюру, Коноваль
ця, Грушевського та інших. 

ФАРБИ 
І 

ТАПЕТИ - (WALLPAPER) 
Власник: ОЛ. ОХРИМ 

купите найліпше в 

MEТROPOUT AN Р AINT & W ALLP APER СО. 
823 Dundaa St. W. - ЕМ. 4-6597 

Toronto, Ontario 
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Зі загально вживаних скорочень вдалося завважити 
тільки НЕП і о. (отець). Не подано окремого додатку 
покажчика заrально вживаних скорочень з пояснення

ми. Важніші місцеві назви і хресні імена поміщено в 
тому самому загальному словнику. 

Не зважаючи на згадані недоліки це цілком сучас
ний словник, що перевищуе технічно всі досі видані 
українсько- англійські словники і подаеться для загаль
ного і шкільного вжитку. 

Це справді поважний вклад у нашу лексикографічну 
літературу. Словник мае 1163 сторінки та друкований 
виразним шрифтом на гарному папері. Видано його за
ходом Саскачеванського університету при фінансовій до
помозі Фундації Рокефепера і Східньо-Европейського 
Фонду. Друкарські роботи виконала знаменито друкарня 

Госвел Прес в Саскатуні. Рекомендуємо цього словни
ка всьому українському громадянству, зокрема україн
ським студентам, що вивчають українську мову в се
редніх і вищих школах на північно-американському 
континенті. Д. СокуJІЬСькиА 

ПУБЛІКАЦІЯ ПОРТУГАЛЬСЬКОЮ МОВОЮ ПРО 

УКРАІНУ 

Перед нами португальське видання відомої праці 
проф. Дж. В. Сімпсона, голови департаменту історії при 
Саскачеванському університеті, що перший раз вийшла 
була в 1941 англійською мовою у видавництві Оксфорд 
ІОніверситі Прес. 

Заголовок ціеї праці португальською мовою такий: 
G. W. Simpson. Ucrania: um atlas da sua historia е 
geografia. Curitiba - Brasil, Comite Ucraino - Brasileirs, 
1953. 48 стор. з ілюстраціями і мапами. 

В бразиліАському виданні, подібно, як в англійсько
му, поміщено в хронологічному порядку історичні мапи 
України з поясненнями, що подають в наглядний спосіб 
історію українського народу від найдавніших часів до 
сьогодні. 

Одначе в португальському виданні подано додаткові 
пояснення від перекладача а при кінці поміщено ілю
страції, що гармонійно доповняють тексти оригіналь

ного видання. 

Поміщені ілюстрації зображують минуле і сучасне 
Киева, Львова, Батурина і Харкова. На обкладинці по
дано схематичму мапу української етнографічної те
риторії, із зазначенням важніших міст України. 

Треба сподіватися, що це корисне видання вийде теж 
в перекладі іншими світовими мовами. інформуючи чу-
жинецьких читачів про Украну. Д. СокуJІьськиА 

"ЗЕМЛЯ" О. КОБИЛЯНСЬКОІ НА ЕКРАНІ 

В основу повісти "Земля" авторка поклала подію, 
що сталася 1894 р. в с. Димка на Буковині. У родині 
селянина Жижіяна молодий брат забив старшого, щоб 
самому дістати у спадщину батьківську землю. Сава 
Жижіян (прототип Сави Федорчука в повісті Кобилян
ської) після вбивства так і не вибився зі злиднів. Він 
виїхав до Канади на заробітки й помер там. 

Сім років після ціеї подіі - 1901 р. - О. Кобилян
ська написала свою повість, дотримуючись майже до 
дрібниць натурального опису сільської трагедії. Фільм 
"Земля" (режисер А. Бучма) не розійшовся з повістю 
своїми яскравими ватураліетичними деталями. "Фільм 
мае цілковито документальне значення", як зазначив 
один з глядачів, "бо він відтворює чудові старовинні 
обряди буковинської частки Украіни, що, імовірно, вже 
nризабуті сучасним жнпям". 

Масові барвисті етнографічні сцени у фільмі, допов
нені nрекрасними краевидами - справді найкраща сто
рінка фільму. До неї долучаетсья ще бездоганне вико
нання ролей батьків - Марії (Н. Ужвій) та Івоніки (у 
фільмі Іванна) - В. Кречет-Сокирко. Очевидно, сам 
режисер відчував це, побудувавши чимало кадрів для 
того, щоб найширше розгорнути характери своіх улюб-
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ленців і для кінцевого завершення їх образів навіть 
цілковито змінив фіна.1 фільму, відійшовши від повісти 
Кобилянської. 

На жаль, цього не можна сказати про виконання 
інших пресонажів, хоч дібрано для них добрих акторів 
(Михайло Липа, Сава й Рахира). Сценічне вирішення іх 
допускає несмачну мішанину Мхатіаського натурЗJІізму 
й романтичної мелодрами. 

Про вистави А. Чехова в МХА Т'і склалося відоме 
прислів'я: "Якщо на· декорації І дії висить рушниця, то 

в третій дії вона мае вистрелити". Точнісінько за цим 
принципом побу до ван о весь характер Сави Федорчука 
(перша поява його з рушницею). Але на цьому ще не 
обмежується. Сава (підтриманий також і Рахирою) ви
ведений, як самий звичайнісінький чорний характер ро
мантичної мелодрами. На допомогу йому дано режисе
ром декорацію (якась півфантастична хата Рахири), 
світло (ліс вночі всуміші місячного сяйва й вогнища), 
звук (пугання пугача). У характерах Сави й Михай.'Іа 
(невдало підібраний тип актора для ціеї роді) додер
жано типового мелодраматичного контрасту. Це не е, 
як у Кобилянської, контраст працьовитости Михайла 
й ледарства Сави, а контраст зла й добра, приязви А 
ненависти. 

Як завжди. у пляні стандартного схематизму виве
дено всі постаті військові й жандармські. Постійне й 
стале ставлення лише до образу, а не сам образ. 

На щастя, цих штучних сцен - небагато. Порівняно 
мало й "доданої" пропаганди. Тому загальне враження 
від фільму - орнемне і в такому вигляді мае свое 
безперечне значення. 

На екрані зазначено, що фільм належить до випуску 
"Сов'ет експорт фільм"... Наскільки він відрізнятесья 
від копії, що йде на екранах України? .. 

В. Ревуцький 

НАШЕ ЛИСТУВАННЯ 

ВельмишановинА Пане Волиняк! 

... "Читав у "Нових Днях" про коровай, і, як бачу, 

ніхто з професорів не знае відки це слово походить. 
А от у нас на Полісеї прості селяни це знали: вони ка
зали, що "печеться коровай для того, щоб ним обді
.ІlИТи гостей на весіллі й зібрати гроші для молодої на 
корову", якою і започаткувати господарство молодих. 
І у нас клали за коровай не копійки, а старший боярин 
збирав грубі червінці, розносячи й обдаровуючи коро
ваем у першу чергу родичів молодих. 

Колись, очевидно, за кріпаччини чи й за княжих 
часів може, коли люди жили бідно й молоді не могли 
самі спромоrтися на господарство, то оцей збір грошей 
на корову і одержав назву - коровай. То що ж тут 
такого мудрого, що наші вчені не можуть і досі дослі
дити ціеї назви? Хай поїдуть на Полісся! .. " 

З пошаною 
Ф. Федоренко, Монтреаль, Канада 

ВисокоwаиовниА Земляче Волиняк! 

З газет довідуюся, що останнім часом наша провін
ційна преса розпочала проти Вас шалену атаку. Тому 
хотів би також приедиати свій скромний голос до ти

сяч Ваших приятелів і прихильників, і побажати Вам 
найкращих успіхів у Вашій надзвичайно шляхетній і 
корисній для української національно-визвольної спра
ви, діяльності. Не журіться й пишіть! Усе, що Ви пи
шете, потрібне, цікаве й глибоке. Коли на Вас напа
дають, то це е доказом Вашої сили й правоти. У ее смі
ливе, нове, незалежне завжди зустрічає опозицію опор
туністів і бездар. Нашим провінційно-примітивним "па
перовим патріотам", як їх дуже слушно назвав наш 
знаменитий Аркадій Любченко у своему не в меншій 
мірі знаменитому "Щоденникові", явно не подобається 
справді соборно-український напрямок Вашого журна
лу, і тому вони і стріляють по Вас з "найбільших гар-
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мат" (на щастя, тільки з паперових ... ). Вони - у знач
ній мірі виховані на підмочених гітлерівсько-розенбер
гівських теорійках про "дикий схід", все ще не всилі 
зрозуміти тієї істини, що абсолютна більшість україн
ського народу ніколи не погодиться з "юберменшів
ською" диктатурою не тільки будь-якого чужинця, але 
також і своїх "лучших" людей. Отож, не звертайте ува
ги на скавулінни всіх оцих "магістрів" від темних ко
операцій і маніпуляцій, і продовжуйте викривати все 
те, що варте осуду. 

Одночасно з цим хотів би звернути Вашу ласкаву 
увагу на такі два моменти: 

1. В ч. 64 "Нових Днів" в статті під заг. "Про ато
мову енергію і ії дослідників", проф. Х. Рябоконя, чи
таємо: " ... у харківському Українському Фізико-Техніч
ному І~:~ституті десь 1937 року розбили атом. Відомо 
це стало тому, що дирекція УФТІ послала про це спе
ціяльну телеграму Сталінові, в якій коротко сповіща
лося: "Атом разбит". 

З приводу цього хотів би додати ось що: 
Бу дучи ст у дентом, року 1933-го я мав нагоду бути 

на одному з мітингів, що був скликаний тоді в харків
ському студентському гуртожиткові J'Гігант". І ось, на 
тому мітингу, пригадую, з промовою виступив також 

один з відповіда.1ьних наукових співробітників того ін
ституту, проф. Францевич. Маючи тоді тільки ЗО років, 
Францевич у той час був широкознаним серед харків
ської інтелігенції. Преса писала про нього, як про ду
же здібного і багато-обіцяючого наукового працівника. 
його як комсомодьця, і, очевидно, вже по-радянському 
виховану людину, бі.1ьшовики широко реклямували. 
Мовляв, дивіться - ось вам зразок сталінського "піклу
вання" про кадри, про виховання нової, радянської ін
телігенції. Але суть справи не в цьому. Справа в тому, 
що на тому мітингу проф. Францевич заявив (до речі, 
говорив доброю українською мовою), що працівники 
українського фізико-технічного інститут вже доомглися 
розбитття атомного ядра. Повторюю, ця заява була про
голошена ще року 1933-го, а не 1937-го. Чи та заява 
відпов_іда_ла дійсності - ручатися, звичайно, не можу. 
Що шзюше сталося з Францевичем - невідомо. В ос
т~ні роки перед війною його ім'я, наскільки пригадую, 
нще не згадувалося в пресі. Було б дуже бажаним по
чути від когось з харків'ян, хто знає про долю Франце
вича - що сталося з цим видатним українським уче

ним? Де він тепер працює? І чи працює взагалі? 

Та якби там не було, але факт розбиття атомового 
ядра совєтськими (а можливо, в головній мірі україн
ськими) ученими ще далеко перед тим, коли це стало 
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відомим на Заході, ще і ще раз категорично спростовує 
поцейбічні "юберменшівські" брехні про те, що, мов
ляв, "на сході" "нема жодної науки". 

В жодній мірі не збираюся захищати радянської те
рористичної системи, але в ім'я правди ми також не 
маємо права замовчувати того очевидного факту, що 
навіть в тих тяжких умовах московсько-більшовицької 
терористичної дійсности, наші вчені, не зважаючи ні 
на що, все ж таки вперто продовжували і продовжують 
свою працю. І успіхи тієї їхньої праці, як це може ко

жен переконатися, хто хоче переконатися, є не в мен

шій мірі великими і важливимк, ніж успіхи праці уче
них будь-якої іншої неокупованої нації. Можна тільки 
уявити собі, - яких би великих успіхів досягли б наші 
вчені, якби наша нація була вільна, а, значить, якби 
і наука на нашій батьківщині була також вільною і не
залежною. 

2. Також у тому самому числі "НД" у замітці "По
рядний росіянин і непорядний "малоросіянин" було на
писано, що відомий оперовий співак Леонід Собінов 
був "корінним ярославцем", тобто, за національністю 
- росіянин, і тому, мовляв, нічого не було дивного, 
що він не знав укравської мови. 

Мусимо ствердити, що, на жаль, воно було трохи 
інакше... В ч. 44 (250) мюнхенського "Українського 
Самостійника" (за минулий рік), в етапі "Клясичний 
Лоенгрин" за підписом Ю. Л. (правдоподібно, Гр. Лін
чевського), читаємо: 

"У родині українця Віталія Собка на Полтавщині на 
весні 1872 року народився син Леонід, якому долею 
судилося стати великим артистом. Зростаючи на співу
чій Полтавщині, слухаючи мелодійні народні пісні, ви
вчаючи пісенні скарби українського фолькльору, талано
витий юнак захоплювався співом і виявив небуденні 
голосові дані та рідкісну музичність. Свою співочу 
кар'єру розпочав він у церковному хорі, а далі в те
атральній групі Миколи Садовського... В 1897 році під 
артистичним прізвищем Леоніда Собінова він дебютує 
в московському великому театрі, швидко завойовує 
собі загальне признання ... ", і т. д. 

Не має підстав не вірити авторові статті в "Україн
ському Самостійник ові". А коли так, то нам зовсім нема 
чого співчувати Собкові-Собінові, що йому, бідоласі, 
на старості років доводилося вчитися української мови. 
Служачи не за страх а за совість понад 40 років по 
московських театрах, він безумовно за такий великий 
час міг забути і свою співучу полтавську говірку, і своє 
родинне прізвище, і, можливо, навіть свого рідного 
батька і маму ... Тому, на наш погляд, навряд чи цього 
"порядного" малороса Собка-Собінова треба було б 
протиставити непорядному "малоросіянинові" Корнею
Чуковскому- Корнійчукові. Як і той так і другий не 
тільки поміняли свої "хахлацькі" прізвища на "благо
звучні" московські, але, - і це найголовніше - і той 
і другий, подібно до Чайковських, Глінок, Зощенків, 
Аверченків і тисяч подібних - віддали своє життя і 
душу чужому мистецтву, а, значить - служили не ук

раїнському народові, хоч і були "з кісток і крови" 
українцями. Шкода. 

З найщирішою пошаною до Вас, 

ЮліJІн Мовчан, Овквуд, США. 

ВисокопоеажниА Пане ВолинякІ 

Хочу висловити свій подив силі й витривалості Ва
шого характеру, які дають можливість Вам невпинно 
вести вперед надзвичайно цінну праЦІо, не зважаючи 
на всі брудні й злочинні дії "бизнесменів" української 
справи та помічників червоного Кремля. 

Знаючи думки багатьох українців Монтреалю, запев
няю Вас у повній підтримці Вас від усього демокра
тичного руху українців цього міста. 

З пошаною 
ю. Примак 

З. б. 55 р., Монтреаль, Канада. 
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КУКУРУДЗА 
З ТІЄІ нагоди що влада СРСР почала ударну кампа

нію за збільшення посівної площі під кукурудзу в СРСР, 
а найбільше в Україні, ця цікава рослина опинилася 
на ст.орінках світової преси. Уважаємо за потрібне по
дати А нашим Шановним Читачам дещо із історії цієї 
цінної в багатьох відношеннях рослини, якою безпе
речно е кукурудза. 

Кукурудза - рослина Нового Світу, себто Американ
ського континенту. Існують деякі JІатяки на те, що ку
курудза була і в південно-східній Азії, але певних до
·казів на те дотепер ще нема. Батьківщиною кукурудзи 
е тропічна Середня А Південна Америки. 

У культурі в Америці кукурудза е з прадавніх часів. 
Відомі нахідки кукурудзи в печерах давности 600-1100 
·літ до Р. Х., а в Нью Мексіко навіть за 2500 літ до 
Р. Х. Ці нахідки переховуються тепер у музеї ПенсюІь
ванського університету у Філядельфії. 

Культура кукурудзи почалася в Парагваї А до при
·ходу білих в Америку вона була в культурі вже по 
цілій Америці, де лиш кліматичні умови були сприят
ливі для цього. 

Перші европеАці, які зустрілися з кукурудзою -
Христофор Колюмб з товаришами своєї подорожі, коли 
12 жовтня 1492 року вони вступили на острів, який те
пер зветься Сан Сальвадор. Насіння цієї могутньої, до-

. ти небаченої европеАцями рослини, Колюмб привіз до 
· Есnанії першим поворотом з нововідкритої країни. 

У свому звіті про третю подорож до Америки (1498) 
Колюмб згадує. що кукурудза росте коло Мадриду і 
в Кастилії. Поза межі Еспанії кукурудза дісталася не 
так скоро - аж коло половини 16 стол. 16-те та 17-те 
.століття були багатими на визначних на той час бота
ніків серед різних народів західньої Европи. На бота
ніку тоді дивилися переважно як на утилітарну науку, 
яка має вивчати рослини, придатні для лікування .'Ію

дей. Ця медична традиція в ботаніці тривала мало не 
дві тисячі літ від часів Теофраста (помер коло 287 р. 
до Р. Х.), учня А наступника Аритсотеля. 

Кожний з більших ботаніків 16-го та 17-го століть 
був автором більших праць про рослини, головно лікар
ські. Вони А звернули увагу на кукурудзу, шукаючи 
в ній в першу чергу лічничих властивостей. Перші ав
тори, які писали про кукурудзу, були еспанці, що й 
зрозуміло, бо еспанці перші з європейців пізнали Гі на 
ії батьківщині, у Новій Еспанії, як тоді називали ново
відкриті землі. Еспанські автори Фернандез де Овіедо 
(1526) та Франціско де Гомара (1552) правдиво пода
вали· за батьківщину кукурудзи теперішню Америку. 

Із німецьких, т. зв. "батьків ботаніки", першим пи
сав про кукурудзу Пероним Бок (1539), яки.А нарікав, 
що "наша Німеччина скоро може називатися Арабією, 
так багато в ній росте вже чужосторонніх рослин, до 
яких тепер ще добавилася велетенська кукурудза". 
Останній перед Боком німецький ботанік Отто Брун
фе.Льс у своєму "Гербарум" ( 1530) не згадує кукуру
дзи, тому початок культури кукурудзи в Німеччині тре
ба вважати між роками виходу в світ праць обох ви
щезгаданих авторів Бока А Брунфельса, себто між 1530 
і 1539. 

В Англії перша згадка про кукурудзу була в пере· 
кладі праці Додонеуса (1578) і перший автор англієць, 
який згадав про кукурудзу, був Джон Жерард (1597). 

Щодо назви цієї рослини то Колюмб на острові 
Гаїті почув Гі як "магіз", або "магіс". Ця назва похо
дить з мови аравакських індійців у Південній Америці. 
Із Цієї назви А постала назва кукурудзи "маіс" у ба
гатьох мовах: англійській, німецькій, французькій, дан
ській, шведській, норвезькій, фінській, еспанській. Ста
ра російська назва також була маіс, яку тепер, підо 
впливом української мови, витиснула назва кукурудза. 
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Португальські мореплавці занесли кукурудзу до 

Африки та Азії аж до найдальшого Далекого Сходу. 
До Близької Азії і звідти до східньої Европи кукуру
дза дісталася Середземним морем при ведикіА співучас
ти венеціямських купців. Турецька назва цієї рос.1ини 
"кокоруз". З цієї назви постали назви для цієї росли
ни у народів південно-східньої Европи, які були під 
політичною зверхністю Туреччини, або в тісніщих гос
подарських стосунках з цим могутнім сусідом, від яко
го дістали вперше цю рослину та назву її. 

Болгари, серби, хорвати називають цю рослину ку

куруз, українці, поляки, росіяни - кукурудза, словаки 
- кукуріца, чехи - кукуржіце, мадяри - кукоріца, 
південні та східні німці - кукурітц. У Західній Україні 
існують окремі діялекто.1огічні назви: кукурудза, кен
дериця, тенгериця, мелай або "малаА", але ці дві назви 
частіше вживаються для зерна, а не для цілої рослини. 
У південній Україні український нарід дав цій рослині 
найніжнішу назву, яку лиш міг дати: пшеничка або 
пшінка, із назви своєї прадавньої культурної рослини 

- пшениці. 
У турків є ще й інша назва цієї рослини - місір. 

Самі італійці спричинилися до ввезення кукурудзи до 
Туреччини, а своеї національної назви для кукурудзи 
не мають, і називають Гі грано турко, себто турецьке 
зерно. 

В англійській мові словом "корн" вазивають збЬ.ОК.. 
яке йде на поживу людям, тому коли англійці зустрі
.,ися в Америці з кукурудзою, яка виявилася збіжжям, 
що йде на поживу людям, то Гі назвали "корн" і ця 
назва вживається в США та в Канаді для кукурудзи. 
Тільки в штаті Пенсильванія існує судова постанова, 
щоб до назви "корн" вживати додатку "індійський", 
щоб уже з назви пізнавати, про яке збіжжя йде мова. 
Тому в Пенсидьванії зобов'язує назва для кукурудзи 
"індіен корн", себто індійське збіжжя. 

У різних місцевих европеАських назвав кукурудзи 
можна зустріти різні назви, з яких видно, що ця рос
лина сама по собі якась дивна: не то жито, не то пше

ниця, але в кожному разі збіжжя, бо вживається на 
поживу людям. А також щодо походження її є різні 
додатки. Так у різних мовах можна зустріти такі на
зви: велетенське жито, єгипетська пшениця, еспанська 

пшениця. індійська пшениця, індійське збіжжя, турецька 
пшениця А т. п. 

У Форальберзі, в Австрії, навіть теплі вітри "фени", 
від яких залежить урожайність кукурудзи, по-там ош
ньому "турецького збіжжя", називають турецькими 
вітрами. 

* * * 
Кукурудза в Америці була культурною рослиною 

вже давно до приходу европейців до цієї країни. Білі 
колоністи вперше садили кукурудзу року 1608 понад 
Джемс Рівер, а року 1611 мали під кукурудзою вже 

ЗО акрів. Піліrріми в Масачузетсі вперше садили куку
рудзу 1621 року. Насіння дали їм сусіди індійці разом 
з насінням квасолі. І індійці вчили їх, як треба садити 
кукурудзу. Европейці доти знали розкидний посів, а 

індійці садили кукурудзу гніздовим посівом в окремі 
ямки. при чому ямки були рядками і для угноєння під 
кукурудзу індійці клали в кожну ямку рибу. Піліrріми 
довго на те все дивилися, довго радилися й вирішили; 
"Нехай буде воля Божа!" Та й почали садити кукуру
дзу індійським способом. Перша піліrрімська кукуру
дза так Добре вродила, що вже восени вони віддали 
індійцям свій борг насіння кукурудзи та квасолі. Індій
ці садили кукурудзу комбінованим посівом з квасолею, 
кавунами, гарбузами: Між іншим, це саме широко прак
тикується і в Україні. Агротехніка кукурудзи у індійців 
стояла навіть на ті часи дуже високо. 

У Південній Америці індійці вживали для угноєння 
під кукурудзу rуано (пташиний послід), а так само 

. рибу, яку морські хвилі викидали на берег у великій 
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кількості. Висока агротехніка кукурудзи свідчить про їі 
давність у культурі. 

Кукурудза - едина із культурних рослин, що так 

тісно зв'язана з людиною, як жодна інша рослина. Без 
людини кукурудза вигине зовсім, бо коли, напр .• пше
ниця сама може осипатися й проросте, себто посіва
ється без помочі людини, то кукурудза й цього не 
може зробити. Кукурудза не осипається й до того ка
чани її вкриті листям, яке оберігає кукурудзу від оси
пання. Залишена сама собі, кукурудза не осиплеться, 
а буде стояти доти, аж поки насіння втратить схожіть. 

* * * 
З тропічної Америки через Мексіко кукурудза діста

лася до південно-західньої частини США. Це сталося 
десь у часах 1500 до 2000 літ до Р. Х. Року 1948 в Нью 
Мексіко знайдені печерні рештки на глибині коло двох 
метрів. Ці рештки належать до довгого періоду, який 
тягнувся протягом 3000 літ, від 2500 літ до Р. Х. до 
500 літ після Р. Х. У всіх шарах цих решток найдені 
качани кукурудзи. Але і та кукурудза була вже куль
турна. Дотепер не найдено ані решток дикої кукуру
дзи, ані якої небудь рослини, яка б могла бути хоч 
яким небудь дальним свояком кукурудзи. У Мексіко е 
рослина теосінте, яку деякі ботаніки хотіли би вважати 
прародичем, або хоч далеким свояком, кукурудзи, але 

на таке твердження не вистачає доказів. 

Як тісно була зв'язана кукурудза з життям індійців, 
видно з описів перших еспанських авторів. Індійці пек
ли з неї хліб, варили кашу, виробляли пиво під назвою 
"чі ча", гнали горілку. Хліб пекли із звичайної муки, але 
також з додатком яєць, або оріхів, себто мало що не 
теперішні торти. Хліб пекли у вигляді звичайних кор
жів - перепічок. Кукурудза у індійців була присвячена 
найвищим їхнім богам і в жертву богам приносили або 
зерно кукурудзи (частіше біле), або коржі, печені круг
лими, коли жертва була богові сонця. Так само прино
сили в жертву й кукурудзяну горілку. 

Один із перших еспанських авторів, Овіедо, подає 
такий образ релігійної церемонії у ацтеків: довкола 
жертвенного стовпа насипали більшу кількість кукуру
дзи, потім чергою, - на початку жерці, потім вожді, 
від старших до молодших, - ходили довкола стовпа і, 
надрізавши камінним ножем язика, вухо й статтевий 
орган, своею кров'ю кропили кукурудзу. Після, так 
"освячену" кукурудзу, їли. У Перу приносили в жертву 
богові сонця коржі кукурудзяні, спечені у формі сонця. 
Під час акту вінчання молода тримала в руках качан 
кукурудзи як свого роду обіцянку, що буде дбати про 
господарські справи майбутньої родини. У Мексіко, як 
хто вкрав був з поля кукурудзу, ставав рабом власника 
того поля. Один із забобонів зв'язаних з кукурудзою 
е навіть у Баварії, де панує такий погляд. що коли се
ред поля кукурудзи знайдуть рослину з побілілим (хво
рим на хлорозу) листям, то хтось із близьких до року 
помре. Якщо така рослина посеред по.1я, то помре сам 
господар, якщо край поля, то хтось із дальших свояків. 

У Новому Світі - кукурудза в культурі з прадавніх 
часів, у Старому Світі - понад триста років. У Ста
рому Світі кукурудза запанувала серед умов сприятли
вих для їі культури, у першу чергу кліматичних, бо це 

рослина теплолюбна, а крім того на ії поширення мали 
вплив економічні умови - брак старих місцевих рос
лин для прохарчування .1юдей. Бо з смакового погляду 
кукурудза менш вартісна рослина, ніж усі старі збіжже
ві рослини Старого Світу. Тому, як пожива для людей, 
кукурудза вперше й здобувала простори в бідних кра
їнах. І тільки в пізніших століттях вона стала тварин
ним кормом і ширилася й по багатших країнах. 

Тепер великі площі під кукурудзою е в Еспанії, 
Італії, Мадярщині, Югославії, Румунії, Україні, Грузії. 
Посівна площа під кукурудзою тепер у цілому світі 
кругло 80 міл. га, з того в США кругло 40 міл. га, в 
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СРСР кругло 4 міл. га, з того в Україні біля півтора 
мільйона га. Тепер кукурудза має величезне иародньо
господарче значення не лише як поживна рослина для 

людей, але здебільша як кормова рослина для худоби, 
головно свиням, а ще в більшій мірі птиці. Так США 
половину всього свого урожаю кукурудзи вживають 

на корм свиням. а загалом на корм тваринам і птицям 
вживають 90% всього урожаю. 

Тепер з кукурудзи виробляють велику кількість різ
них харчових продуктів: які задовольняють і найвибаr
лишійші смаки модерних смакунів. Крім того з відхо
дів кукурудзи (солома та качани) виробляють більш як 
40 різних продуктів, уживаних в теперішньому про
мислі. Із зародків насіння кукурудзи виробJІЯють олію. 
Далі на північ від тієї смуги, де кукурудза не дозріває 
на зерно, там П сіють на зелену пашу - свіжу або 
силосовану. 

Крім свого народньогосподарського величезного зна
чення, кукурудза має спеціяльну вартість в агротехні

ці, бо введення ії в сівозміну приносить неоцінкму ко
ристь рослинам-наступникам. Велику харчову корнсть 
з кукурудзи мають уже віддавна українські гірські 
райони. Харчове й кормове значення мала, має й у 
майбутньому буде мати кукурудза у степовій Україні, 
як у найсприятливішій для П культури. Тому ще до 
першої світової війни українські земства й українські 
агрономи присвятили велику вагу культурі кукурудзи 
й тодішня Катеринославська досвідна станція мала тісні 
зв'язки з США, привозили звідти нові сорти кукурудзи, 
вивозили свої українські сорти. Тому Україна тепер 
цілком готова до переходу до вищих форм сільського 
господарства від чисто зернового, яке дотепер під дер
жавним примусом було, до зерново-тваринницько-пта
хівничого, а головною базою для цього е едина куку
рудза, як найурожайніша культура. 

Думаючи інтересами України та українського на
роду, треба вважати, що збільшення площі під куку
рудзою в Україні е подія позитивна й заслуговує на 
повне наше признання. І треба тільки дивуватися, що 
більшість преси української еміграції таку далекосяг
лого значення подію прийняла лише фельетонами та 
кпинами. 

Ві.ц редакції: Шан. Автор трохи помиляється - на
ша преса кпить не з кукурудзи, а з влади, яка, замість 
розпустити колгоспи, "рятує" їх то соєю, то кукуру
дзою, то "мукою" з... гречаної соломи. 

А ціну кукурудзі в Україні знають давно. Але в 
Україні, звичайно, ніхто не вірить, що кукурудза вря
тує колгоспну систему. Ще в 1932 р. я записав на Ку
банщині пісеньку: 

Кукурудзо, кукурудзо, 
В тебе листя косяком! 
Бригадир наш у чоботях, 
А ми ходим босяком! 

Гей-гей-гей! 
. : . . вашу .... 
Нащо було нам брехать, 
Як нема чим годувать! 

А на Кубанщині кукурудза, до колгоспів, родила 
по 600 пудів з га (при трьох- чотирьох просапках). 
Отже, Хрущову нема чого посилати колгоспників по 
науку У США, а треба тільки дати їм волю. Коли він 
робить навпаки, то він не хазяїн, а "начотник" ... 

А про кукурудзу знати можна і треба - це справді 
рослина, яка відограе першорядну ролю в житті людей. 

ПЕРЕДПЛАТНИКИ! 

На ВаwІА налІпці, поруч з прЬвищем, стоїть якесь 
число. То - останне чиио, яке у Вас З8ІUІачеио. Пере
вІрте і відновіть передпJІатн, не чекаючи на стрІІІІания 
аисилания. 

Не маете змоги сьогоднІ ЗІUІJІатити - напишІть, СJІ&
тимемо вборr. 
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Закінчення з 2-ої стор. обкладинки 

8 На запрошення товариства грецьких акторів, Ате
ни відвідала група радянських акторів, між ними укра
їнська співачка Єлисавета Чавдар, - відома вже на
шим читачам з опису П побуту в Канаді, - яка висту
пила в Атенах з величезним успіхом в українському 
канцертовому репертуарі. 

("Известия", б. З. 55) 

8 Московський музичний театр ім. К. Станіслав
ського та В. Немировича-Данченка під час своїх гастро
лей у Китаї виставив у Пекині оперу С. Гулака-Арте
мовського "Запорожець за Дунаем". Вистава мала над
звичайний мистецький і навіть політичний успіх, який 
навряд чи вдасться записати на рахунок російських 
успіхів. 

8 Львівський театр ім. Заньковецької показав п'есу 
М. Горкого "Міщани" у постанові режисера, народньо
го артиста УРСР Б. Тягна, мистецьке оформлення -
В. Борисовець. У виставі брали участь: народній артист 
СРСР Б. Романицький, народній артист УРСР Д. Дуда
рів, заслужений артист УРСР Н. Доценко та А. Гай. 

І такий "бажаний" ювілей: Громадськість міста Ми
колаева відзначила 20-ліття з дня організації обласного 
російського драматичного театру ... 

8 8 лютого ц. р. у Великій Залі Московської Консер
ваторії відбувся авторський концерт композитора Р. 
Гліера (з нагоди його 80-ліття), на якому було вико
нано сюїту з його балету "Тарас Бульба", написаного 
1951 р. Автор уже раніше відомий своїм симфонічним 
твором на українську тематику - поем ою "Запорожці", 
написаної на тлі одноіменної картини І. Репіна. 

8 В українській столиці відбувся концерт сим фо· 
нічної оркестри Львівської об.11асної філармонії (голов
ний диригент І. Паїн). Цей колектив, створений 1939 р. 
складаеться в основному з молодих музик; оркестра 

порвадить музично-вихонавчу працю в західних облас
тях України. На концерті в Киеві виконувалася п'ята 
симфонія О. Гладунова, "Еспанське капрічіо" М. Рим
ського-Корсакова, твори українських композиторів А. 
Кос-Анатольського, С. Людкевича, М. Колесси, Є. Коза
ка та інших. Диригували І. Паїн, М. Колесса та Д. Пеле
хатий. Великий успіх припав на виступ піяністки І. Сія
лової, що виконала другий фортепіяновий концерт Ф. 
Шопена. 

Кияни тепло прийняли виступ львівської оркестри. 

8 У Київському операвому театрі ім. Т. Шевченка 
відбулися творчі звіти майстрів мистецтва Одеси та 
Львова. Серед одеських мистців виступали: омлоді спі
ваки Р. Сергієнко та Поліванова, співак В. Затинайко, 
балерина М. Михайличенко, а також ортисти одеського 
театру музичної комедії Є. Дембська та Ю. Дінов. 

У концерті львівських мистців приймали участь со
лісти балету Н. Слободян, О. Поспєлов та В. Шумейкін, 
що показали сцени з балетів "Сім кресунь" К. Караева 
та "Хустка Довбуша" А. Кос-Анатольського. Висту
пали також артисти Львівського операвого театру: П. 
Кармелюк, А. Юрівська, Н. Шевченко та соліст філар
монії Ковбасинський. Пісні львівських композиторів ви
конувало во кальне тріо ст у денток Львівської консерва
торії - сестри Байка. 

8 У Київському операвому театрі ім. Т. Шевченка 
встановлений орган. Відбулися перші концерти органної 
музики, що притягли силу слухачів. Молода органістка, 

педагог Львівської консерваторії, В. Бакіева, виконала 
твори Баха, Моцарта, Генделя, Рахманінова. На кон
церті були виконані також сцени з опери "Фауст" Гуно 
(сцена молитви) та "Сільська честь" Масканьї у вико
нанні співаків: З. Гайдай, Б. Гмирі, Л. Ру ден ко, В. Бо
рищенка, В. Любимової та інших. 

Твори Баха та Римського-Корсакова у супроводі 
органу співала артистка Єлисавета Чавдар. 

32 

Борис ОЛЕКСАНДРІВ 

ОТРУЄНИ А 

(3 Н. Гумільова) 

Тн цілком, ти цілком сполотніла, 

У очах твоїх - темінь до дна. 
Тн немов би заплакать хотіла, 

МенІ келих подавши вина. 

Одвернулася, з тугою б'ючись .•. 
Що я знаю, те знаю давно. 

Та я вип'ю - І вип'ю смІючнсь 
Все нuите для мене вино. 

А тоді, коли світ ло погасне 
І примари прийдуть звідусіль, 

ТІ примари, що стемнюють ясне, 

Я почую страшний його хміль. 

І прийду, І промов.лю: Єдина, 

Я незвіданих сповнений сил. 

Мені снилася далеч рівнинна 

І цілком золотий небосхил. 

Я Із раю, співучого раю, 

Ніби бачу проміння ясне. 

І я раднА - не плач бо - я знаю, 

Що це ти отруїла мене ..• 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

Микола Куліш, ТВОРИ, з портретом автора, спога
дами про М. Куліша Антоніни Куліш, коментарі, при
мітки, біографічна та бібліографічна довідки Гр. Кос
тюка, обкладинка П. Холодного, стор. 475, видано Ук
раїнською Вільною Академією Наук у США і НТШ в 
Америці за матерія.1ьною допомогою Східньо-Европей
ського Фонду, Нью йорк, 1955, стор. 475, ціна - 3.50. 

Богдан Лепкий, МАЗЕПА, з-під Полтави до Бендер, 
з портретом автора, обкладинка В. Січинського, видано 
Науковим Т-м ім. Шевченка в Америці та УВАН у США 
за матеріяльною допомогою Східньо - Европейського 
Фонду, Нью йорк, 1955, стор. 346 (плюс одна сторінка 
коректорських помилок!), ціна - 2.50 дол. 

€всен Чикаленко, СПОГАДИ (1861-1907). з портре
том автора (роботи С. Мако), передмова Вол. Доро
шенка, обкладинка П. Холодного, видано Українською 
Вільною Академіею Наук у США і НТШ за матеріяль
ною допомогою Східньо - Европейського Фонду, Нью 
йорк, 1955, стор. 502, ціна - 3.50. 

Антолоrія німецької поезії, переклади М. Ореста, ви
дання автора за допомогою групи жертводавців, Аугс
бург, Німеччина, 1954, стор. 122. 

Логос, Богословський квартальник, видае колегія 
професорів духовної семінарії оо. Редемптористів, Ме
довийл, Онт., Канада, т. VI, кн. 1, січень-березень, 1955, 
стор. 78 + Гомілетичний додаток. 

Проф. І. Власовський, Як відбувалися собори в дав
ній Українській православній церкві, видання Науково
Богословського Інституту Укр. Прав. Церкви в США, 
Ню йорк (обов'язково без знака м'якшення!), 1954. 

Юзеф ЛободовскІ, Злота Грамота, дереворити Юрія 
Кульчицького, видання: Інститут Літерацкі, Париж, 1954, 
стор. 189. 

Книжка видана польською мовою, вкінці кілька по
езій вміщені по-українському: Похвала Україні та Кінь 
отамана Лободи (переклади С. Гординського), Ніч на 
Волині - переклад Л. Полтави, Епітафія подяглим ко
ням - переклад Яра Славутича. 

Книжка продаеться в українських книгарнях. 
Зенон Бачинський, Іван Гус, історично-біографічна 

студія з портретом автора, видання трете, в-во "Доро

га Правди", Торонто - Вінніпег, 1955, стор. 200. 

НОВІ ДНІ, ЛИПЕНЬ, 1955 



З давніх давен Україна с.1ав•пься свої~ш кераміч
ними виробами. До неликої націона.1ьної революції 1917 
року наше керамічне мистецтво зберігалося переважно 
серед народу - воно не ма.1о доступу у верхи суспіль

.:тва, бо все що було українським, рахува.юсь мужиць

ким, не вартим уваги. 

По революції українське мистецтво, зокрема керамі
ка, здобуло собі загальне НІІзнання - воно вже пере
стало бути просто народнім, а ста.1о національним мис
тецтвом. Були створені нижчі й середні шко.111, у яких 
їотували фахівців національннх виробів, воно стало те

мою дослідів вчених, науково-дослідчнх інститутів то
що. Почався нечуваний розквіт нашого прик.1адного 
мистецтва, що не мо1·ло не турбуваш Москву. Наслід
ком цих "турбот" і був повний розгром цІІХ учбових 
закладів та майстерень. Та не все вдається зробити, 
що хоче окупант- все таюt існують і тепер в Україні 
учбові заклади з прикладного націона.1ьного мистецтва. 
Нарис про такий учбовий зак.1ад і передруковуємо 1 

радянської преси. Ред. 

На меморіяльній дошці Миргородського технікуму 
написано, що художньо-промис.юву школу імені Гоголя 

засновано у 1889 році. Збереглося кілька виробів старої 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - ВІРШІ, стор. 44, фомат: 10х7, 
42 ілюстрації і портрет Т. Шевченка роботи Слищенка. 
Колоровий друк, обкладинка двокош,орова, гарний па-
пір. Uіна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.90 

РААДУГА - збІрочка для дітей молодшого віку, 
стор; 16, формат 10х7 цалів, 26 Ілюt:трацій, гарний nа

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

Ціна • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.35 

l\1. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛОЧКУ 

СРІБЛЯСТУ РИБКУ", стор. 16, формат 10х7 цал:в. Ве

ликі на всю сторінку і.:Іюстр:щії, обк.1адннка в 2-х ко

льорах. Ціна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 

"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірочка для дітей 
ІІОJІОДШОГО ВіКу, СТОр. 16, фор~ІаТ - 10х7 ца.1ів, 33 ідю
СТрації, гарний папір, кольоровнй друк, обкладинка в 

двох кольорах. Ціна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.35 

••РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 10х7 ца.1ів, великі 
й гарні ілюстрації, кольоровий друк. Uіна . . . . . . $0.40 

NOWI DNI 
Вох 452, Terminal А 

Toronto, Ont., Canada 

школи. Ue анемічно-бліді зажурені русалки у стилі мо
дерн, футуристичні майоліки і частина іконостасу, зроб
леного у 1898-1902 роках на замовлення консульської 
церкви в Буенос-Айресі. Збереглася також уніка.1ьна 
ваза початку ХХ сторіччя з композицією на теми тво
рів М. В. Гоголя. 

Як вигідно відрізняється від цих експонатів виставка 
творів молодих майстрів випуску останніх років! Яка 
широка, благородна, життєрадісна тематика! Яка бар
виста палітра! 

Профіль технікуму - не вузько художній. Технікум 
готує спеціялістів чотирьох галузей: технологів тонкої 

кераміки (порцеляна, фаянс), декораторів, техноло1·ів 
1·рубої кераміки і теплотехніків. У технікумі і в його 
майстернях є все, щоб збудувати і оздобнтн будьякиіі 

цег.1яний будннок. У схемах, монтажах, макетах, моде
лях відображено процес виробництва це1-.1н, черсшщі. 

майолікових та облицювальних плиток. 
Учбовий заклад розташований посеред великого кол

госпного району Полтавщини і є своєрідним мірилом 
багатства народньої художньої творчосш. Сотні юна
ків і дівчат з близьких і далеких сіл щороку подають 
заяви про вступ у технікум. Усі вони мають яскраво 
виявлений нахил до малювання. Кожен випуск багатий 
талановитими художниками, скульпторами, будівельни

ками, фахівцями виробництва будівельних матерія.1ів. 

* * * 
На березі ріки Хорол, в центрі густого гаю стоїть 

наново відбудований учбовий керамічний комбінат. 
Весь процес навчання побудовано тут на тісному 

зв'язку теорії з практикою. 

У майстернях майбутні спеція.1істи місять гіпс, обто
чують глину на токарних варстатах, пресують черtпи

цю, роблять ізоляційні ролики і випалюють їх у спе
ціяльних печах. 

Для декораторів навчання поч1шається з художньої 
азбуки - знайомства з фарбами. Справжній мнстець 
може ма.'Іювати, не купуючи фарб, - він сам уміє ви
готовІпи їх. Спочатку англаби - барвники для майо.:. 
ліки. Потім - перші ескізи на порцеляні і. нарешті, 
практика на порцеляновому заводі, готування дипльо

мової роботи. 

Кожен, хто закінчує технікум, має виконати дІІПльо
мову роботу - креслення проєкту або реферат на обра
ну тему. Але тут давно вже установнлася традиція -
представляти дипломові роботи у вигляді художніх тво
рів. Так зробили Гладкий і Сень. Алла Хитько, захи

щаючи диплом, не змогла прикріпити свою роботу на 
дошці, бо у неї не було рисунків. Не м01·.1а вона і за
читаш: в її руках була порцелянова ваза, від якої не 
можна було підвести очей. 

Багато інших колишніх вихованців технікуму відзна-

чились високохудожніми творами. Надія Холинко 



G. Luke' s Electrical Appliance Company 
ХОЛОДИЛЬНИКИ НРОСЛЕй ШЕЛ ВАДОР, ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ГАЗОВІ 
ПЕЧІ МОФЕТ, ТЕЛЕВІЗІйНІ АПАРАТИ , ПРАЛЬНІ МАШИНИ , ПИЛЕ
СМОКИ , МЕБЛІ ДЛЯ СПАЛЕНЬ ТА МЕШНАНЕВИХ НІМНАТ ТА БА-

ГАТО ІНШИХ МЕБЛІВ , ПІЯНІНА ТА АНОРДІОНИ ТА ІНШЕ. 

797-799 DUNDAS ST. W. TORONTO, ONT. 
Телефон: ЕМ 8-9228 

• 
"ПАХНЕ МЕДОМ І )КИТ· 

НІМ ХЛІБОМ - ДРЕВНІМИ 

ЗАПАХАМИ РІДНОЇ 3ЕМ· 
ЛІ". Так говорить письменник Волошин 

Якщо хочете пригадати свою батьків

ську хату і їі запахи , то купуйте хліб, 
булки, всяке печиво тільки з україн

ської пекарні 

Dempster' s Bread Ltd. 
1166-1168 Dundas St. W. 

Toronto 
Телефон: LO 1196 

• 

НАЙ 
ВІДЖИВНІШИй 
СТРАВНІШИй 
ДЕШЕВШИй ХАРЧ, 

ЩО МАЄ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, ЦЕ 

молоко 

І МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВАйТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЕДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 

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

P hone : JU. 7193 . 

ГАРНІ й ДОБРІ РЕЧІ ПО НАйМЕНШИХ ЦІНАХ КУПИТЕ В УКРАїНСЬКІй КРАМНИUІ 

Royce Radio & F urniture Со. 
ВЛАСНИК: ЛЕВ ДОПТА 

Маємо великий вибір меблів, радіоприймачів, електричних та газових кухонь, холо

дильників, пральних машин та інших господарських речей. 

МИ ВАМ ПРОПОНУЄМО: ЯКІСНІ РЕЧІ, НИЗЬКІ ЦІНИ , ВИГІДНІ СПЛАТИ, ЧЕМНУ 

ОБСЛУГУ. 

Наша адреса : 1529 Dupont St. Toronto, Ont. Телефон: LL 0175 
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