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Від видавництва 

Рахунки за nередnлату "Овиду" висилаємо 
вдруге передплатникам, що ще не заплатили 

передплати за 1965 рік. Просимо цих ще деяких 
передплатників, що ще залягають з передпла
тою, вирівняти її тепер після одержання тепе
рішнього другого вже рахунку. Надалі виси
латимемо "Овид" лише передплатникам, що ма
тимуть заплачену передплату. 

Наша друкарня в останньому часі видруку
вала: Нове число журналу "Лікарський Вісник", 
ч. 2 за 1965 рік (68 сторінок), що є органом 
Українського Лікарського Товариства Північ
ної Америки (УЛТПА); Нове чис.rю студентсь
кого журналу "Ho1·izons" Yol. УІ, .К!! 1 (91 .. хе"· 
Yol'k - П1·Ьаnа, що видає його Союз Украшсь
ких Студентських Товариств Америки ( СУСТ А) 
англійською мовою (84 сторінки); Збірку пое
зій Юрія Коломийця "Гранчасте Сонце" - ви
дання В-ва Нью-йоркської Групи, Нью-йорк -
Чікаrо 1965, 80 сторінок; Оформлення "Бюл~
теню" Товариства ~·країнських БібліотекарІВ 
Америки. 

Акцію продажу Повного Видання Творів 
Тараса Шевченка продовжували ми ще з успі
хом в квітні й травні в Рочестері й Бофало, а 
пізніше в травні й червні в Вашинrтоні, Балті
море, Трентоні, Нью-Бравсвіку і в Елізабет. 

Під час цієї акції ми придбали багато но
вих Покупців (в самому Рачестер лише в од
ному тижні 42 нових Покупців, де тепер має
мо всіх 104 в Нью-Бравсвік за три вечори 20, 
в Елізабет ~а один день 9 нових Покупців і т. 
п.). Цим разом нам сприяли також молодечі 
організації СУМА і Пласт. Індивідуально з на
ми співпрацювали: пп. Б. Губка, П. Данилишин 
і Р Білик (Рочестер), Т. Бе нь і Т. Царик (Ва
шинrтон), Є. Приту.11а (Балтіморе), А. Галай
діда, О. Пліщук і мrр. Р. Ганчічак (Трентон), 
інж. Д. Демедюк, інж. Я.. Ощудляк, Т. Панке-

вич і П. Білас (Нью-Брансвік) та Ю. Українсь
кий і І. Коваль (Елізабет). 

Всім загаданим і іншим нашим приятелям 
сердечно дякуємо за прихильність і за поміч у 
поширенні цього монументального видання 

Творів Тараса Шевченка·. 

В урочистому завершенні Пам'ятника Шев
ченкові у Вашинrтоні 22 травня 1965 р. прийма
ли участь від нашого видавництва Любомира 
і Микола Денисюк. В програмі цього завершен
ня було вмурування землі з могили Шевченка 
в Каневі та документів Комітету Пам'ятника 
Іllевченкові до урни в постументі Пам'ятника 
Шевченкові та вечером Концерт і Бенкет з у
частю Президента Української Народної Рес
публіки в Екзилі д-ра Степана Витвицького. 
Ці урочистості відзначимо ще в наступному чи
слі нашого журналу. 

Продаж Повного Видання Творів Тараса 
Шевченка на довільні сnлати. -- Відвідавши по
одинокі осередки, ми переконалися, що в на
ших громадян Є1 різні спроможності купівлі на
шого видання Творів Тараса Шевченка. В бі.і'Іь
шості купують їх за готівку або на сплати до 
З-ох місяців. Коли ж бувають родини, що їм 
такі умови заважкі, то в таких випадках за 
окремим договоренням продаємо наше 14-то
мове Повне Видання Творів Тараса Шевченка 
на ще догідніші сплати по 10.00 дол., а навіть 
у випадку потреби також по 5.00 дол. місячно. 
На таких догідніших умовах продаватимемо не 
тільки при продажу на місцях. Читачі "Овиду" 
можуть замовляти собі також письмово Повне 
Видання Творів Тараса Шевченка, пропонуючи 
самі висоту й реченці платностей. Видавництво 
старатиметься в кожному випадку піти кожно
му покупцеві назустріч та улегшити йому прид
бання Повного Видання Творів Тараса Шев
ченка 

·------·--·--------·-------· Тут відтяти --------------··-···--------

ЗАМОВЛЕННЯ 

До Видавництва Миколи Денисюка 

Llим замовляю 14-томове ПОВНЕ ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 

Моя адреса: 

D за 75.00 дол. на сплати до З-ох місяців. 
D за 72.00 дол., себто з 4% знижкою при заплаті rqтівкою, 

висилаючи чек (моні ордер) при замовленні. 

Підпис: ........................................................... . 
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ВІД НАРДИНАЛА ДО ПАТРІЯРХА 

Кардинал йосиф Сліпий ra Архиеписноп Іван Бучно і Єписноп Ярослав Габро 

Хоч достойне званнн кардІІна:t;І 1\ато.:tиІLІ,

кої Церкви само соfіою tІс О3ІІ<JІІ<!(:' Н<Іданнн то·! 
чи іншої снецінльної, :ш'н:-заІІоЇ 3 ІІИ:vt ~·рядової 
функціЇ і ТОМу ЙОГО 3ВИК.'І\1 Ш13ИВаТИ ІІОЧl'СІІИМ, 
ТО В діЙСНОСТі ТаКИЙ ІІОІ','ІНД ДОСИТЬ ЩJ,'Іеt~ИЇІ 
від правди. Rже сам факт, що :~-rюміж карди
налів обираЮТЬ f latl\", VI<If ОСОfі.Н1НС ]lft!ЧL'HJ-IH. 
Папський престі:r ~і:в11ачає кар:Іина:ІІ)ською 
гідністю най:-здіfіні ших ієрарх і в, 3д<Ітни х вІІ
рішувати всякі ск:tадні теологіч11і іі нерков
но-організаційні нроб.:tсми отже. таких до

стойників Церкви, що на trc :~вання і ІІа ню ІЮ

честь заслужили собі н.:Іішюю 11рацею і по
двигами свого життн та дали доюв своїх не
пересічних умових, провідницьких і організа
ційних здібностей. З ~·r.аги на це перед~·сім кар-
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дина:ш займають ~· Католицькій Церкві наі't
І:ШІНІ 11 найнідrювідальніші керівні становища. 

Отож, нено, ІНО ней КЩ1динаJІІ>СІ>КИЙ тит~·л д<1-
лекиіі від самої .'ІИІІІс "почесности". 

Кар.JlІНа:Іt>ське достоїнство не ІІС тіJІІ>ки 
псрсона:tьне вирі:шеннн того чи іншого ієрар
ха. а:Іе також і тіt:·ї номісної Церкви, до якої 
зін Іtалеіf\ІІТІ>, та країни чи народ~·. звідки віІІ 
Jодом. Адж:.: завжди так було й буде, що сві
:rова опінія цікаВИТІ>СИ Не :іише ОСОаОЮ, aJie ЇІ 
І'руІІТОМ, 3 ЯІ<ОГО ІНІ Особа ІІОХОДИТЬ. J)o ІНІ
ДаТІtа одиниця не, міm іншим, продуїП рід· 
ного середовиІІlа, їюго чі.1ьний представник і 
реrtрезентант, і на це середовище сш1..1ає велика 

Ч<ІСТІ111а зас:tуГІІ :~а СТНОреН!ІН У!'.1 1 НИН, ЩО ДОІІО-

:~ 



Папа Павло УІ вітаеться 3 І<ардиналом йосифом Сліпим 

могли вирости й дозріти великій індивідуаль
ності. 

Не йнакше було і з Митрополитом йосн
фом Сліпим. Коли світова преса заговорила 
про його н~сподівану появу в Римі, то рівно
часно згадала і про Україну, його батьківщи
ну, і про Українську Католицьку Церкву, яку 
він очолював серед історичної хуртовини, за 
яку пішов на довголітню каторгу і як:v .. пр_о
славив своєю незламністю духового воша-tс
повідника. Про нього писали, як про видатно

го вченого богослова, організатора теологіч
ної наvки талановитого адміністратора та Ю\ 
про помі~ника й наслідника поднижника Бо
жої справи, Божого Слуги митрополита Ан
дрея Шептицького, що своїми заслугами здо
був собі всесвітню славу й пошану. На митро
полита йосифа звернули свою особливо при
хильну увагу Папи Іван ХХІІІ і Павло УІ, а до
казом цього є передусім призначення його Вер
ховним Архиєпископом, що вже не означ_ає по~. 
чесного звання, а надає йому права патрtяршоt 

юрисдикції. . . 
Цим призначенням папський преспл пtд~ 

креслив не л-ише ралю Української Католицькоt 

4 

Церкви в зборі інших національних і помісних 
Церков, але й потребу зміцнення її організації 
та підготови до майбутніх історичних завдаю,. 
Папа Павло УІ у своїй промові після номінації 
митрополита йосифа кардиналом винищив йо
го й тим, що, враховуючи його авторитет се
ред найширших кругів українських вірних, ви
знав його гідним бути релігійно-національним 
провідником українців-католиків у всьому світі. 

Номінація митрополита йосифа кардина

лом ·-- це одночасно велике признання · і дJІН 

героїчного українського народу, що вже близь
ко півстоліття стоїть у безперестанній бороть
бі з комуномосковським атеїзмом за Бога, ві
ру і свою християнську душу, не скорився на
тискові і н~.: зрікся своїх релігійних святощів. 
Частина того признання спадає і на нас, емі
rраційну спільноту. Пильнуймо ж, щоб своєю 
правильною поставою до фактів, що діютьсп 
сьогодні і стануться завтра, ми зберегли і на
далі ту добру славу, здобуту геройством на
шого верховного владики і таких, як він, бор
ців з великою вірою. Бож наша відповідаль
ність за рідну Церкву і релігійно-національне 
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ВНЗВО.lСННЯ ІІредкіВСЬКUЇ 3eM:Ji HC.'JIIЧC3ll<l. 
fІриродно і само собою 3ро3умі.'Іо, що 11:1 

ocouy його о.'І<ІЖl'ІІСтна Кард11на:1а і lkpxo:\ · 
ного Архиєпископа 3Нерну.'Іисн очі украЇНІlіІІ, 
вірних тієї Церкви, яку нін репрсзt>нтує. І· Іем;І 
сумніву, що неі українці, які думаюп, історІІ·І
нимн 1\атt>горіями і нміют1> зн'нзати в одн)· 
ЇДС~іІІу Ці JІіСП.> ХрИСТШ·ІНСІ>Кі Та ШЩЇОІІ<І.ІІІ..>ІІі Нар
ТОСТі,· прагнуть і МОJІЯТЬСН за ТС, щоб у ІІадііі
ні руки ~~!ого Блаженства Иосифа нсрrйшJІ : І 
повнота шпріярших пран - дr юре і де факто, 
щоб УкраїнсІ,Юl Като.іІицька Церква тим СІМJІ"\·І 
здобула сною самості ііність і рі внісп, :~ іІІІІІ им 11 
Церквами і щоб неJІа евій нарід до тих велич

них завдань, які їй нказан }-)ог, Христова на
ука і за ноніти богоаюбиних українсІ>КИх пред

ків. І тому черговим завданним мора.ін,но здс· 

рових, творчих та ідейних си.'І украЇІІСІ.>І<ОЇ СІІЇ. 'ІІ·· 
ноти, розсінної по світі, є старатися, до()ІІва

тися і допомогти в тому, щоб ~·країнсІ,кі Цер
кви, так Като.1ицька, як і Православна, заві.'р
шили свою організаційну розбудону етнорен
ням Патріярхатів -. катоJІИщ,кого і пранослав

мого. Ця мета бvде оснгне~ш тим JІсгшс і ско

ріше, ~им си .1ьнішими буд)'ТЬ внутрішній мир, 

згода і зрозуміння основних вартостеіі :Ію.J.СІ •. 
кого духа, ко:ш нірність запонітам вредків і 
:-;ак.:ІІІЮІМ не.·Іиких д)·хін українського народу, 

ІІОІІІ<ІІІ<І (юго духоних і І<у.аьтурних надба:Іt.> та 
вміння днти "Ьогові ... що І)оже. кесареві щu 
І<есарене, а рідному народоні що народІІl' 
ІІсретворять нас нонніспо у спільноту, свідо:\І) ' 
СВОЇХ ЗаІ-~ДаНL>, о()он'язкін, і НаІІОВШІТІ, ЇЇ 110 1 ІУ ,._ 
ТНМ людської гідности, врямоJІініі'Іности т:І 

сІІравжньої християнської характерtюстІІ. 1-і<І'.! 
ІІІ..' можна збочувати на шлнх нигідннцтва, С\
моJІІобстна, утилітаризму і пристосунаннsІ дІ\ 
скороминущих нотреб сучасности, ш1м тре()а 

навчитися оцінювати нодії з ногюІд)·' З€11'<1 .' :1>
них інтересів і майбутнього, а не міркою ct,o · 
гuднішніх особистих вигід і користеі't. 51юно 

ми евроможемось на це, тоді щезнуТІ> серед 11: . с 

\'сякі вагання, сумніви н роді ,,хіба я знаю, що 

~:ІіІІІІІе'' і до мети ми підемо з'єднано, однією 
нростою дорогою, а не різними крутими стеж

ками. Хай нас при цьому, мов дороговюlЗ, вс

дуть саова Верховного В.;tадики йосифа: "51 
();·ду ТіJКJ.-ІМ кардИН3.'ІОМ, ЯКИМ ВИ будете наро
дом!" 

Новопризначені кардинали з-за залізної заслони - ї. Е. Иосиф Слі Іий йосиф Беран. 

овид ч. 2 (133), 1965 



КІІІІГА, НЕОБХІДНА В КОЖНІЙ УКРЛІНСЬКІЙ ХАТІ 

ЕНЦИИПОПЕДІИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Видає: 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА 

НАЙКРАЩИЙ ПОМРУНОН ПРИ НОІИНІЙ НАrОПІІ 
ДРУГ А ГА СЛОВА ЧАСТИНА ЕУ -2 

Нові передплатнини 
Вісім томів (1-8) - полотно 
Вісім томів (1-8) - півшніра 
Дотеперішні передплатнини 

тепер пізніше 
100.00 дол. 120.00 дол. 
120.00 дол. 142.00 дол. 

За додатнові чотири томи (5-8) - полотно 
За додатнові чотири томи (5-8) - пІвшніра 

50.00 дол. 60.00 дол. 
60.00 дол. 72.00 дол. 

Продає: 

ВИДАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА В ЧІКАГО 

на догідні сплати по дол. 5.00 місячно 
На бажання висилаемо проспекти 

Замовлення слати на адресу : 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СО. 
2226 W. Chicago Ave. Chicago 22, 111. USA 

З нагоди відзначення 50-их Ли.сенківських ро
ковин, Видавництво IKAR видало у фірмі RCA 
Victo1· платіЕн<у скрипкової та фортепіянової му
зики Миколи Лисенка, що її наrрали світової сла
ви мистці-віртуози: Франсуа Д'Альберт (скрипка) 
та Катерина Заврер-Смит (фортепіян). Uя платів
ка під назвою НЕВМИРУЩА МУЗИКА МИКОЛИ 
ЛИСЕНКА належить до першояІ<існих щодо мистець
коІ·о й технічного виконання видань. 

Ціна 4.95 дол. 

Замовлення і гроші слати на адресу: 

MYI\.OLA DENYSIUK PUBLISHING СО. 
~)22() WEST CHICAGO А VE. 

CHICAGO, II"L. 60622, - U .S.A. 



Р. Задеснянський 

Чи то ж Шевченка шанують в УССР? 
(Матеріяли до проблеми "культобману") 

Нині багато людей, які встигли відзвичаї
тися від книжки і мають дуже мало спільного 
з J(ультурою, раптом почали творити "товарис

тва ДJІЯ культобміну". Не маємо на увазі тих, 
що "творять волю пославшого їх", тільки тих 

наївних, що десь у книгарні чи на якійсь ви
ставці, потримавши в руках кілька виданих у 
Києві люксусових видань ··in folio" та ще по
читавши якісь більш чи менш "Червоні мрії", 
починають захоплюватися тим, "що там ро

биться". Про те, що взагалі "там робиться", по
говоримо іншим разом, а тепер спинимосн хоч 
би на ша~уванню "там" Шевченка і розгляне
мо уважюше один з конкретних проявів того 

"шанування~'. Бож, власне, шанування Шев
ченка на.ІJежить до числа тих проявів культур

ного українського життя "там'', що виклика

ють у декого захоплення і утворюють грунт 

дJія "переоцінки вартостей''. 

ціях, документах". В-во "Радянська Школа" 
1964 р. 

Книжка друкована на дуже доброму папе
рі, чудові ілюстрації, великий формат, сторі
нок понад 500. Тут цю книжку можна буJІО ді
стати мало не за 3-4 дол.! А до того ж, як ви
пливає з загоJювку, і пропаганди там наче б то 
немає, аджеж "у портретах, ілюстраціях і до
кумент~х"! (Власне, тому ми на ній спинилися). 
Отже, і читати, як книжку, не треба - просто 
собі у вільний час сядеш, переглянеш пару де

сятків "пікчерів", принагідно прочитаєш під 
ними пояснення і, нічото не втрачаючи, можеш 

знову взяти її в руки аж за тиждень або - "ко
ли бу де час" ... 

Ну, хто б міг не радіти, що такої шани 
дочекався наш Шевченко! 

Коли цю книжку матиме і переглядатиме 

Перед нами лежить книжка: "Тарас Шев
ченко. Життя і творчість у портретах, ілюстра-

хтось, хто просто колись давно читав "майже 
всього Шевченка" і rрунтовно призабув чита
не він може скривиться на вміщений напри
кі;щі ~кийсь 'декрет совєтський або малюнок, 

000000000000000000~ 

ПРОДАЄМО НАйБІЛЬШ МОНУМЕНТАЛЬНІ ВИДАННЯ 

УКРАІНСЬК 01 ЕМІГРАЦП 

ЕНUИКЛОПЕДІЯ УКРАІНОЗНАВСТВА -
11 Гаслава Частина - VIII томів в полотні 

в півшкірі 
Михайло Грушевський: ІСТОРІЯ УКРАІНИ- РУСИ - Х томів 

( 11 КНІІЖОК ) 

Михайло Грушевський: ІСТОРІЯ УКРАІНСЬКОІ ЛІТЕРАТУРИ 

V томів 

Іван Франко : ТВОРИ - ХХ томів 

Юрій Клен : ТВОРИ - ІІІ томн 

Ярослав Пастернак: АРХЕОЛОГІЯ УКРАІНИ -
Олекса Повстенко : КАТЕДРА СВ. СОФІІ В КИЄВІ 
Леонід Мосендз : ОСТ АННІ й ПРОРОК -

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІ - героїчний епос ХІІ вІку 

Л Ь В І В - Літературно - мистецький збірник 

АРХИПЕНКО - ювілейний збірник праць з кольu-

ровими ілюстраціями 

спеціяльне люксусове видання 

дол. 100.00 
,, 120.00 

82.50 

Зб. ОО 

" 76.50 
10.65 
15.00 
12 . .50 
6.00 

13.00 
10.00 

20.00 
50.00 

Всі ці видання продаємо на догідні сплати за окремим доrоворенням. 

овид ч. 2 (133), 1965 

Замовлення приймаємо без завдатку. 

Замовлення слати на адресу нашого видавництва. 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СОМР ANY 

2226 W. CHICAGO AVE .. CHICAGO 22, 111. - U.S.A. 
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на якому показано, як Хрущов копав землю, 

щоб посадити "пам'яткового дуба" на пошану 
поета, 2.лс в основному скаже: "Книжка кори
сна, як не радіти, що такі виходять!" І, дода

мо, коли так хтось скаже, то треба ствердити, 

що книжка вже виконала своє призначення. 

КоJІИ ж книжка попаде людині, добре озна
Иомленій з творчістю поета, то вона дасть ціJ1-
ком інакшу відповідь і оцінку і скаже, що той 
"духовий образ" поета, який постав в уяві чи
тача, цілком не має нічого сnJльного із справ
жнім образом поета і що "Шевченко" цієї кни
жки має цілком відмінні погляди від Шевчен
і<Ових. Той новий, інакший "Шевченко", вли
сне, скорш~ засяде в голові широких мас через 

те, що він дістався до свідомости без більшо
го зусилля при огляданню малюнків! 

Пригляньмося трошки до того, як творин

ея той другий "Шевченко". 
До книжки додана "Передмова" - не ду

же велика, лише на 20 сторінках, а в ній в пер
шу чергу біографічні дані. 

На початку - маленька "недокладність": у 
цьому життєписі (так, як і в усіх інших, вида
ваних на окупованій москалями території) ска
зано, що Енrельгард завіз із собою Шевченка 
до Вільна, де він "вивчає• польську мову" і 
"сам учиться малювати, перемальовуючи лу

бочні картини", а в 1831 році переїздить з па-

ном до Петербурrу. Далі дІдич цього неука 

"законтрактовує у цехового маляра-ремісника 
111иряєва". Від цього мосJшля цей неук почи

нає переймати дещо, і в нього ж від інших мо
скалів н~~Gирається трошки освіти. 

Де ж ця недокJІадність? А ось де: Шевчен
ко знав польську мову ще в селі, у Вільні про

був лише до кінця 1829 р., а вже на початку 
1830 був у Варшаві, і там віддав його nан в на
уку до відомого маляра Лямnі. йому шиють 

пристойніше убрання, і він разом із шляхетсь
кими дітьми вчиться маJІювати. Там же він зна

йомиться з одною полькою (міщанкою) і від 
неї та від KOJier вчиться розрізняти українців, 
поляків і москалів та орієнтуватися в націо
нальних відносинах. То був час останніх приго
Т~'вань до польсьІ<ого повстання, і Шевченко 
бачить, що й народ і "пани" польські сrіільно 
готуються до боротьби з москалями. Ці приго
тування і нарешті дні повстання справили на 

нього дуже велике враження -власне там сфор
мувалась його українська свідомість, і тому він 
не став на шлях Гоголя. Але такий Шевченко 
не потрібний москалям. 

Далі, в тій же біографії, щоб приписати 

москалям усе, що доброго трапилося з пое

том, говориться просто, що "Сошенко позна
йомив Шевченка з видатними дjячами російсь
Кої і української культури - В. Жуковським, 

ДРУКАРНЯ ВИДАВНИЦТВА МИКОЛИ ДЕНИСЮКА 
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nриймає замовлення на вся"і 
ВЕЛИКІ й МАЛІ ДРУКАРСЬКІ РОБОТИ 
українською, англійською та іншими мовами. 

Приймає до друку офсетом або на плос"ІА машині 
КНИЖКИ, ЖУРНАЛИ, ПРОПАМ'ЯТНІ КНИГИ НАШИХ 

УСТАНОВ, ПОРТРЕТИ тощо. 
з гарним оформленням і оправою ВСЯJ(ОЇ величини. 

Виконання робіт скоре й дуже дбайливе (зраЗJ(ОМ можуть' 
послужити такі видання, як твори Тараса Шевчен"а, 

Трилогія Богдана Лепкого, "ОВИД" і інші). 
Ціни нИзькі. 

Роботи доставляємо до всjх місцевостей у ЗДА, КанадІ та 

інших "раїнах. 

За ближчими інформаціями звертайтесь на адресу: 

овид ч. 2 (133) 1965 



Найновіші видання творів сьогочасних письменників 

ДJІЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 100-ИХ РОКОВИН 

ВІД ДНЯ НАРОДИН 

УЛЯНИ КРАВЧЕНКО 

ВИДАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСІОКА 

видало 

її автобіоІ·рафічну nовість 

Х Р И З А Н Т Е М И 

найГ>іJн,шні'r, і~Іюстровагші'r сuітлІІІІ~І:\ІІІ ЇІ 

llll' ІІі,/ll' Ilt' ,l.р~ї\ОВ~ІІІНІЇ т::ір :І;:·; Оj~І<:І 

І Іона гідна уваги літературна ІІОЯНа 

т о 

ВСЛИІС:l Й орИІЇШ1JІЬН<l СНОЄІО ідеєю 

історична новість відомої шrсІ,Мl'ІІІІИІlі 

Наталсни КороJІСьОЇ 

QUID EST VERITAS? 
(IILO Є ІСТИНА?) 

ІІак.'Іадо:\І Видавництrза Миколи Денисюка 

Обн;н:і ЮІІІ~І\ЮІ пosшrr.liІCSl в серії ~tоrІу~ІСІІТ:1.1І.!ІІІХ вн.t:1tІь по:tібно, ІІІ\ Твор11 T:IJIOCa UІеuченка й ТрІІ.rоr·ія /)or·дarra 

Лепкоr·о, uндані .'1юксусоrю, в твердій orrpaui, 11 і\tіtаІLЇІ шкірІІ, 11 мІІстсцІ.t\О~ІУ оформ.lсrші Ot\cшrr J\\оrшшсr.кої, 

за літературною їr мошюю редакцією Романа ЗавадоІш•ш. 

llirra одної книжки дол. 5.50. 

При замоuлешrі обІІ;tаох поuістей ціна за ;tві кІІІІіІ\ІШ разом з коштаІ\ІІІ нереСІІ.'ІКІІ .'ІІШІе дол. 10.00 

ЗамоL!.lСІІІІЯ і гроші слати на адресу : 

MYKOLA VENYSIUK PUBLISHING COMPANY 
2226 \V. CHICAGO А VE .. CHICAGO 22, 111. - U.S.A. 



Григоровичем, Венеціяновим ... " А в дійсності 
Сошенко познайомив Шевченка з Гребінкою і 
Григоровичем, а вже ті зацікавили долею Шев
ченка і Брюлова і Жуковського. 

Далі сказано, що Шевчемко в Петербурзі 
зустрічається з Бєлінським і "під впливом стат
тей Бєлінського все виразніше стає на шлях 
активної боротьби з самодержавством і крі

пацтвом" (ст. 5). 
Тим часом про жадний "вплив" статтей Бє

.-Іінського не може бути й мови - навпаки, 
Шевченко ставився до його писань без захоп
лення, а коли Бєлінському не вдалося своєю 
ІЧ~итикою прихии1ити Шевченка до писання по

rvюсковськи і він накинувся на поета найбільш 
цинічним і нахабним способом, Шевченко вн
сміяв Бєлінського. 

Але москалям підходить інший Шевченко 
- такий, щоб був слухняним учнем навіть та

ких московських авторів, як Некрасов! 
"Катерина" насвітлева тут так, що вона, 

мовляв, "жінка-страдниця'', що стала жертвою 
панеької розпусти". Тим часом у творі "Кате
рина" ніде не згадано, щоб Катерина була крі
пачка, а Іван був її паном чи паном узагаJІі. 
Там лише мова про те, що вона була українка, 
а Іван -- був москалем, що пр.иїхав з "своєї" 
Московщини. Про жадну "соціяльну нерівність',' 
якої жертвою мала стати Катерина, у Шевчен
ка нема ані натяку. 

На ст. 6 приписано Шевченкові "гострі ви
ступи проти національної ворожнечі", а взага
лі на кожному кроці все, що було наслідком 
колоніяльної залежности України від Москов
щини, приписано лише "панам". 

Дійсний Шевченко був, ··ЯК відомо, запек
лим ворогом "поєднання з Москвою" і "Перє
яславської умови", але цей шанований окупан

тами потворний його двійник має• інші пере
конання і тому читаємо таке "пояснення' од
ного естампу Шевченка: 

"Особливої уваги заслуговує естамп "д<l
ри в Чигирині 1649 р.", присвячений історичній 
темі возз'єднання України з Росією". 

Що обходить московських окупантів прав

да? Аджеж недарма є приказка: "Бреше, як 
москаль"! Що їх обходить те, що розпочаті 
Богданом Хмельницьким в 1648 р. перегово
ри з Туреччиною добігали до кінця власне D 
1649 році, а на початку липня 1650 р. гетьман 
Богдан склав присягу вірности султанові ту
рецькому на руки Османа Аrи і тому на естампі 
коло турецького посла лежать привезені ним 
у дар гетьманові, як ознака влади, дорога 

булава, шабля і горностайовий плащ? Що їх 
обходить те, що той московський посол, який 
там змальоDаний (Мужиловський), приїхав до-
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магатися від Хмельницького припинення бороть
би з Польщею, бо в противному разі москалі 
вишлють на допомогу полякам своє військо? 
ІЦо їх обходить, що гетьман на випадок, якби 
було конечно йти походом на Москву, держав 
при собі самозванця Тимошку Акундіна, пре

тендента на московський трон? 

Далі той же совєтський "Шевченко" є ли
ше кріпацький поет, ворог панів, а тому, само

зрозуміло, має теж його "Наймичка" бути, 511< 
повчає читачів ця люксусова книжка, "продов
женням теми, розпочатої ним у творі "Катери
на". Зображені автором події були типовими 

за часів кріпацтва". В "Наймичці" ж справж
нього Шевченка немає ані слова про кріпацтво 

-- навпаки, за кріпацтва все, описане в поемі, 
було б цілком неможливе. Щобільше, "Наймич
ка" справжнього llJевченка говорить: "Була я 
багата". 

Той шанований у Києві совєтський "Шев
ченко" є, природно, членом Кирило-Методіїв
ського братства, москаль Петров, який крізь 
стінку підслухуван розмови, зроблений членом 
того ж братства, бо написано: ,,До складу Ки
рило-Методїівського товариства пробрався 

провокатор, студент київського університету 
-- Петров" (ст. 10). Совєтського Шевченково
го двійника і покарано не за те, за що покара

но справжнього, а за ... "приналежність до к. 
м. товариства" (ст. 11). 

Не може нас дивувати і твердження, що то

му "совєтському" двійникові Шевченка "у най
тяжчі періоди життя завжди подавали братню 
допомогу діячі російської культури" (ст. 12). 

"Притча про блудного сина" того ж совє•т

ського "Шевченка" має чомусь розповідати 
про "моральне падіння представників паную
чої кляси" (ст. 14), сам той ,,Шевченко" є ма
теріялістом, а його "Неофіти" є ніби то напи
саним під впливом Герцена твором, в якому 

"критикується експлуататорську систему і ви

хваляється декабристів". Щоб це виглядало 
більш переконливим, подано цитату, в якій 
наче б то поет "висловлює впевненість у пере
мозі тру дового народу над самодержавством": 

"Окують царей не.ситих 
У залізні пута 
І їх, славних, оковами 
Ручними окрутять. 

І осудять неправедних 

Судом своїм правим ... " (ст. 15). 

У справжнього UJевченка перед наведени

ми словами стоїть, що то співає "Апостол ве
ликого Христового слова", кажучи, що "прс
подобнії" так покарають царів за злочини. 
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КінчитJ,сн ІІавсдL'ІІ<І н цііІ КІІІІіІ<Іtі ІtІІТ<ІТ<І \' 
< правжнього ІІІL'В 1 Іl'ІІІ(<І с:юнамІІ: 

,,І ВО ВіІ\11 CT<llll' С:І<ІВ<І, 
І Іре ІІ одо()ІІІІ :v1 СІ<ІВ<І". 

Да.'Іі СОВt:'ТСІ,І\ІІіі іІІПор I!Cpl'l\011_\'t::' 1111T<l'Ii1, 
що lllевчевко в рн;1і пюрін "вистуІІаt: нк одІІО
думсцJ, росііkІ,ких рсво,'ІЮІLіОІІСрів-дсмократін'.' 

Hv, а да.·rі, нжс I~i:rкo:vt :Іогі 1 ІНо доводип,сн, Щ1J 

т~й еовєтськиі'І ,,ІІІL'В 1 ІL'ІІІ\о" ,,Зб.rrижуt:lї,сн :~ 
ко.:rом російських рсво,:rюІ~іонсрів-дсмократів ... 
і ДО ЦіЄЇ фаJІаІІІ11 ()opitiH Ji.\ НИ31:30,'І;.'ІІ\ІН СС,.'ІНІІ

КріпаКЇВ ІІрІtf;LІІ<ІВсн" (ст. \()). ІІі,1крсс.:rю<:lї,
сн, ЩО ТВОр 1 ІіСТІ> (ТОІ'() COBt'TCJ,I-\OГO) IIlcH11L'III01 

r 

Галя Лаrодинська 

ДО СОІІЦ5І ДО BOJII 

(МандрінІ\;І юности) 

СторіІІок 2.:-)(; Тверда о11рава 

Ніна дол. 3.00 

овид ч. 2 (133), 1965 

()y:ra ,,():ВІ31>1(<1 рОСІ ІІСІ>КИ М 11 ИСІ>МL'ІІІІИК<ІМ 1 Нід

ІІонідал<І і,'LС<І.:Іам російського народу" (ст. 1~). 

Тому "ІІо-сІІр<ІВЖІІІ,ому вшановуютL пам'нтJ, 
І І Іl'вчснка :111 ІІІС 3а радинеької влади" (ст. 19). 
І Lc, так ()11 мовІtПІ, :шше шкіц того совегсько-

1·о "ІІІевчснка", накрсс:rеного в "І Ісрсд:\юві". 
В С\:VtіЇІ КШІЖЦі Д.'Ш тоr·о, Що() і СІЇІІИіі 110·

()ачив (),'ІИJІ,кісІї, того Шенчснка до :vюска,іrів і 

вига.J.ану нрихи,'Іьність моска:Іів до д'країнн, 

всюди ІІодаІІО 1 ІІІс.·rсшІі цитати J новістсіі UІсв-

1ІСІІІ\а МОСНОВСЬНОЮ МОВОЮ і ВСі ІLИТ<ІТІІ З МОС · 

ковсьНих авторів в українсьному ІІсрскJІаді. 

!(рім ТОГО, ВІІКОрИСТОНУЮЧІІ і ІІаЇІМСНІІІ.У :~Гадк~ 

ІІІевч~нка 1111 коІ·осt, іншого нро нкиіі()~·.:.І.І, твір 
( 1 ІИ іі І Іросто ()с:~ іІ\<ІдІІОЇ наго,1и), вм іще Ію І() 

:VIOCI-\OBCJ,I-\IIX ІІОртрстін і 24 і:ІІОСТр;щіЇ J :VІОС-

1\ОНСЬКОГО ЖИТТН. 

Ko:ro нортрt:та І Іушкіна (ст. 72) подана та
І\а цитата: "Стіхі І Іушкіна нє еходілі у менн <.: 

нзика ·· ( llkвчснко: "І Ірогулка с удоІюш,стніє:vІ 
і ІІЕ (}t:J :vюра.:Іі''). д' :Іюдишt, НК<І нсрсиrндає 

цю ю1ижк~·, ІJОСТ<ІЕ нражсшш, що llІсвчснко був 
захоrІ:rсІІИІЇ І l~'ІІІКіІюм і що н ш,ого цілt: жит
тя нірші І ІуІІІКіІІа крути.'ІИОІ ІІа н:~11ці. А ти:v1 

чaco:vt у ІІ<ІJНаІюм~· тнорі з рі3них нагод 3Гаду
ютьсн різні \ІИСL,МеННИКИ і В ОДНОМ_\' НИП<ІдКу, у 

Jн'нзку з кра<:ВІІ.J.ом, UІенченконі нригадують

сн три рндки нірша І Іушкіна (і то нсрскру
чені), нкі він новторюнан ()езнасташю, nоки 
не змівився краєвид, отже 11ротнго:vt кількох 

хвилин. 

~' ()агатІ,ох мictLHX просто 110дано цитати J 

"Історії СРСР" або "Історії У.С.С.Р.", де нри
пиеуєтr,сн MOCKOHCЬIOI!'vl діячам ЧИ ІІИСЬМt'ІІНИ

Ка:vt нІІ:rив на ІlІенченка. 
На ст. 80 н:vtіщено спецін:ІьІІИЙ ма,:rюнок: 

lІІенч-.'нко стоїп, у позі \'ЧШІ і с.1ухає з поша
ною "до ро 1·ого нч ите:rя · hє.'Іінс·J,коІ·о; Бє.lін
ськиіі, ІІротсю~іі1но Іюкланши руку ІІа rrлcчL' 
ІlІевченка, з надхнснним ниги·rндом ,,нідкринає" 
йому нкісJ, "істини"! Під малюнком цитата ~{ 
До()ро:rю()ова про вічну с.1ану, нка на.·rежитJ, 

бt:лінеьІ<Ом~· і, природно, нартрет І:>єлінсJ,кого. 
Це нее фантазін на 3амон,:rеннн про того 

сонєrгеького ,,lІІсвч~нка''. Наспранді ж до дійс
Іюго lІІенченка І:>є:rінський ставинен краіінє во
роже і 11ро нІ,ого писав у .'шсті до Аннснкона: 

"В lllcBЧi.'IIKE :~драний разсудоК ДО.'ІіКеІІ НЇДЕТІ> 
ос.1а, дурака і rrош:rєца ... єно coc.'la:ri кажет
сн на Кавка:~. н ()и сдє1а.1 НЄ' мєш,ше". ІІрирод
Ію, що такі слона дуже не на руку окупантам, 

і тому вошІ дали цитату з рецензії на пt:рше 
ниJані-Ін "Кобзарн'' (перЇ11а книжка LІJснчснка), 
в нкі іі І:>є.'r інсJ,киіі, визнаючи в І І Існченка хист, 
на3нав !'юго ":ІєrІєтом'' (",:JєІІЕЧ~"г'' ма.·rі діти, 
захоrrиншисІ, с:І\'Ханням казок, і немонлнта або 
дівчата крізr, сс;н). R цій же рецензії Бєаінсь-
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кий давав зрозуміти Шевченкові, що той може 
стати справжнім, а не лише "народнім" поетом 
тільки тоді, коли почне писати по-московсько
му. 

На стор. 135 вміщено сфальшований ури
вок Шевченкового вірша "Чигирин", у якому 
зроблені такі зміни: 

ориrінал: 

"За що ж боролись ми з ляхами? 
За що ж ми різались з ордами? 
За що скородили списами 
Московські ребра?" 

фальсифікат: 
"За що ж боролись ми з ляхами? 
За що ми різались з панами? 
За що скородили списами 
Татарські ребра?" 

На ст. 211 подане свідчення про Шевченка 
на "очній ставці" Андрузького, яке слідча вла
да, що судила справжнього Шевченка, відки

нула як суперечне всім даним і не варте ува
ги. Також Шевченко його рішуче заперечив, 
але воно вигідне окупантам, бож їхній "Шев
ченко" конче мусить бути членом "Слав'янсь
кого Общества", бо до нього належали лише 
прихильники федеративного зв'язку з Москов
щиною. 

На ст. 212 вже не цитата (з розрахунком, 
що того не помітять), а твердження редакції, 
що визначає Шевченкові таке становище в то
му "Слав'янском Обществє•", яке було потрібне 
Москві. Після того вміщено ще й уривок з опо
відання Солтаневського, яке, природно, не є 

жадним вартим уваги свідченням, бо автор цих 
слів не належав до "Слав'янского Общества" і 
не міг знати, хто до нього належить. 

Алеж ще бракувало б крапок над "і" і ще 
не був би той совєтський "Шевченко" таким, 
як треба московським окупантам, тому його 
образ домальовується на стор. 365 так: угорі -
портрет Шевченка, нижче п'ять рядків з його 
твору 

"Чи буде суд? Чи буде кара 
Царям, царятам на землі? 
Чи буде правда між людьми? 
Повинна буть, бо сонце стане 
І оскверненну землю спалить". 

Ще нижче такі слова: "Шлях до визволен
ня українського народу він бачив насамперед У 
революційному єднанні всіх слов'янських наро
дів з російським народом". 
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Кожний, хто знає справжнього Шевченки, 
знає із спогадів членів К. М. "Слав'янского Об
щества", як він протестував проти ідеї "єднан
ня" з Московщиною, знає, як осуджував Хмель
ницького за "Пере я славську умову". Тому мо
же .пише дивуватися нахабному цинізмові, з 
яким фальшуються погляди поета. Під наведе
ними словами, дрібнесенькими літерами видру
кувана: "Тези про 300-річчя возз'єднання Ук
раїни з Росією" ( 1654-1954). 

Наступна сторінка, одна і друга - москов
ські письменники (портрети і цитати), які в 
дійсності не мали відношення ані до життя, ані 
до творчости поета. 

Це впливає на психіку читача, коли йому, 

як літери реклями, все перед очима стоять Не
красов, Салтиков-Щедрін, Добролюбов, Чер

нишевський і под., і под. При цій нагоді він 
прочитає по-українському у вірші Некрасова, 

що треба "іти на бій за батьківщину", "іти і ги
нути". І так у нього затирається різниця між 
батьківщиною lІІевченка - Україною і батьків
щиною Некрасова - гнобителькою України, 
Московщиною. Тут же спеціяльно вирізаний у
ривок з Осії" глава ХІУ". А далі - цитати з 
Леніна, '~кі торкаються . . . Чернишевського! 
Тут же плід "буйної фантазії" - "Шевченко 
серед московських революціонерів", на наступ
ній сторінці -- другий малюнок на ту ж тему~ 

а ще далі змальовано виступ Шевченка на лі
тературних читаннях у Петербурзі. Опісля по
дано уривок із спогадів Пантелеєва, який зга
дав десь після Некрасова і про Шевченка. 

Ще пара сторінок - і знов цитата з ре

цензїі Добролюбова з досить двозначною "по
хвалою". Москалі мають також поета, що 

зветься Кольцов. Ніхто не шукає в нього ані 
скомплікованого змісту, ані n1ибоких ідей, ані 
вибагливої форми, бо, мовляв, то поет нижчої 
верстви, "народній". І ось у цій цитаті сказ а
но, що Шевченко - поет цілком народній, та
кий якого ми не можемо вказати в себе. На
віть' Кольцов не йде з ним у порівняння тому, 
що складом своїх думок і навіть своїми пра
гнениями іноді віддаляється від народу". 

Це значить, що навіть Кольцов деколи пі-· 
діймається над цим "нар,одом"! 

Потім знов цитата і портрети московсь

ких діячів і ще пара московських цитат. І так, 
закріпивши в пам'яті читача свого "Шевче~ка" 
серед москалів, на стор. 383 вже названо иог? 
"російським художником", а на стор. 392 вмt
щено відомий вірш Некрасова на смерть Шев
ченка, в якому наш поет названий "гідною У
ваги людиною московської землі"! 

Так совєтського ,,Шевченка" перетворено 
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на "другого Івана" з "Великого Льоху" - то
го, про якого ворони кажуть, що "то вже наш", 

і тому на ст. 401 читаємо, що "його серце би
_,:ося удар в удар з серцями кращих людей Ро

сії". Далі ще й ще цитати з московських авто
рів, і всі вони не забувають підкреслити, що 
LlJевченко - "народній поет" і що ціла його 
творчість мала на меті боротьбу з кріпацтвом та 
самодержавством. 

Останніх 80 сторінок присвячено доказам, 
що наче б то все, про що мріяв Шевченко ( оче
видно, "совєтський"), вже московські больше
вики здійснили і що, власне, тільки вони того 
Ulевченка тепер шанують. Тут є і список осіб, 
яким большевики вирішили поставити пам'ят-

Етимолоrічниі словник - .. 
украІНСЬКОІ МОВИ 

AN ETYMOLOGICAL DICTI01~ARY 
OF ТНЕ UKRAINIAN LANGUAGE 

Проф. Яр. Рудницького 

почав виходити друком у виданJ--Іях УВАН 
у Канаді. 

"Не тільки із звичайної наукової допитли
вости, але й життеnої конечности постае 
дуже важлива потреба в такому словни
кові ... , який би давав відповідь H<:t пи
танни, як те чн те слово історично розви
валось, чи воно ориrінальне, чи запози
чене з чужої мови. А коли воно чуже. то 
з якої мови nоно прийшло до мови україн
ської. Відповідь на такі питання може ла
ти тільки поясняльно-етимолоrічний с.'Іов-
ник ... " " 

Сл. п. Проф. Леонід БІлецький (1953) 
Як виходить із передмови, словник 

nроф. Рудницького опрацьовувався від 
1941 року в Празі, ЧСР, потім у Гайдель
берзі, Західня Німеччина, а від 1949 року 
в Вінніпеrу, Канада. Є це перший етимо
логічний словник української мови, що 

крім літературних слів і назв, подає їхні 
діялектичні різновиди, історію слів, сино
німіку, ви відні форми й походження ( ети
мологію) з обширною літературою в ук
раїнській і інших мовах. 

Цей "наріжний камінь української 
культури" (за висловом Ю. Лісового) по
являється випусками. Ціна $ 4.00 першого 
випуску (букви А-Бе - стор. 1 - 96). 

MYKOLA DENYSIUK 
Publishing Company 

2226 W. CHICAGO AVE. 
CHICAGO 22, ILI.JNOIS - USA 
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ники в Москві, а в тому списку є й Шевченко 
(на 16 місці, після Некрасова), тут і вірш Гон
чаренка, який робить Леніна тим, хто здійснив 

усі мрії нашого поета, тут і виступ Хрущова 
на відкриттю пам'ятника! 

Є там і запевнення, що Шевченко був "нат
хненний кращими традиціями російської куJІІ>. 
тури" і, навіть, Є' фото Хрущова над могилою 
UІевченка в Каневі. 

Нема лише "Ібікових журавлів". А тим ча
сом, власне, вони повинні б бути, бож Шев
ченка, справжнього Шевченка аж тепер убито 
і, замість нього, блукає по книжках, у фільмі, в 
театрах мара - совєтський "Шевченко", який 
є запереченням справжнього. 

Ми спинилися на цьому виданню тому, що 
воно не є нічим гіршим, ніж тисячі подібних 
київських видань, воно є одним з тих видань, 
на які покликаються ті, хто говорить чи пи

ше про розвиток української культури на рід
них окупованих ворогом землях. Спинилися ми 
тому, що лише, коли ілюструємо свої мірку

вання конкретним прикладом, вони не є зви

чайною "дискусією для дискусії". Власне, спи
раємось на конкретний матеріял, на книжку, 

щоб мати право поставити питання: що кра
ще, чи щоб були такі книжки хоч би п'ро Шев
ченка, чи щоб не було жадних. 

Правильна відповідь заторкує іншу справу: 
чи українська проблема зводиться 'до питання 
збереження української мови та симпатій до 
різних етнографічних наших особливостей, чи 
заторкує щось інше, 

Життьова практика, як "там", так і тут, 
показує, що мова має підрядне значення. Ко
ли б окупантам вдалося навчити кілька поко

лінь бачити все їхніми очима, коли б усі укра
їнці почали так розуміти "Кобзаря" й москов
ськими очима дивитися на своє' минуле, то пе

рестали б розуміти, що ворог хоче поволі про
сто винищити їх нарід, почали б бачити в мо
скалях своїх приятелів і опікунів, яких треба 
триматися, і на свою культуру в цілому ста
ли б дивитися як на щось, що штучно плека

ється з "чистого сантименту". Так провансаль
ці Франції дивляться на свою провансальську 

культуру. Наслідки знаємо: вона повільно за
вмирає. 

ПЕРЕДПЛАЧУйТЕ, 

ЧИТАйТЕ, 

ПОШИРЮйТЕ 

"0 в и д" 

);j 



ТАРАС ШЕВЧЕНКО -ПОВНЕ ВИДАННЯ 

ТВОРІВ, І - XIV ТОМІВ. ВИДАВНИЦТВО 
МИКОЛИ ДЕНИСЮКА, ЧІКАГО 1959 - 1963. 
ТВЕРДА ОПРАВА, З ПОЗОЛОЧЕННЯМ. ЦІНА 

75.00 дол. 

ТАРАС 

ШЕВЧЕНКО 

1-XIV 

ТВОРИ 

У шевчепнівсьні ювілеию роки ( 1961-1964) 
одним із ІіGІЇдостойніших пам'ятників Генієві Ук
раїни є повне видання його творів. Думки Шев
ченка такі глибокі, а ідеі' такі непроминальна-віч
ні, що довести їх до свідомости читача в ясній, 
переконливій і правильній інтерпретацП може 

тільки справді 1:ауково- критичне видання, під
готоване передовими шевченкознавцями нового 

часу. 

Л1и зпаємо, з яною запеклістю намагаються 
вороги укра!'нсьного народу сфальшуватн, при

меншити й ослабити ідейну сторону творчости 
Шевченка, заперечуючи чи промовчуючи те, що 
в ній найістотніше - національний елемент. ЦіІї 
згори й віддавна заплянованій акцП гальмування 

впливу національного поета-державника на сві

домість його народу і приглушування його патріо

тичних закликів мусимо протиставити такі ви

дання його творів, яні б давали повний, прозо
рий і вірний образ його духовости і робили це 
солідно, відповідально та авторитетно. Бо бо
ротьба за справжнього Шевченка та оборона йо
го величноі· ідеологП перед ворожим наступом -
це одночасно бій за майбутню Украі'ну, за вихован

ня й підготову сьогочасного й майбутніх поко
лінь до чергових історичних завдань. 
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Наша й зацікавлена Шевченком чужинецька 
літературна критика ствердила без сумніву, що 

одним із таких видань, в ::них ){СИВе й діє дух 
справжнього Шевченка, є повне критичне видан
ня його творів, що появилося в рр. 1959-1963 у в-ві 
М. ДенисюJ<а в 14 томах. Це збірна праця цілоі 
низки учених шевченкознавців, починаючи члена

ми довоєнного Украі'нського Наукового Інститу

ту у Варшаві й кінчаючи членами теперішнього 
НТШ та УВАН на еміrрацП. Тому воно і найпов
ніше, і найдокладніше, і найбагатше на нові здо
бутки науюt шевченкознавства. В ньому вся ду
хова спадщт:а Шевченка: поезія ("Кобзар"), 
драматичні твори, повісті, доступне досі листу
вання, репродукцП рисунків і малярських картин, 

зразки перекладів його творів на інші мови, а та

кож замітки й пояснення до текстів, найновіша іі 
найповніша бібліографія та збірник статтей ПР<J 
Шевченка і його творчість. Можна сміливо ска
зати, що такого видання украі'нська вільна нау-· 

ка ще не мала, що це - за словами проф. Л. Руд

ницького - ,,останнє слово справжнього науко

вого шевченкознавства". 

Отож, повне видання творів Шевченка в J.J 
томах - це не тільки достойний нерукотворний 
пам'ятник Шевченкові, здвигнений украі'нською 

вільною наукою, яка єдина має можливість при
вильно інтерпретувати творчість Поета, але іі 
найкращий ювілейний подарунок украі'нському на

родові, передусім його еміrрацП. Мета виданн:J 
- донести творчість Шевченка в найбільш зро
зумілім, доступнім та естетичнім вигляді до ро
зуму й серця всякого читача, а тим самим підій
мати українську свідомість у масах і спрямо

вувати енерrію та зусилля всієі· спільноти на здій
снення національних і вселюдських ідеалів Добра, 
Краси і Правди, що були у Шевченка універсалІ,
ними символами Божих і людських моральних 

вартостей. Одночасно це монументальне виданнs1 

вже навіть самим своі'м зверхнім виглядом з най
кращоі' сторони репрезентує перед чужинцями на

ші видавничі осяги і наш культ найбільшого пое
та-пробудника Украі'ни. Тож не диво, що вдово
лені читачі називають це видання "велию-1м вкла

дом в украі·нську культуру і великою нористю для 

нашо і· загальної справи". 

Повне 14-томове видання творів Тараса Шев
ченка всіма сторонами заслуговує на те, щоб ста
ти не лише прикрасою мешкання кожноі' свідо

мої украі'нськоі' родини, але й бути справді твор

чою лентурою для всіх нас, особливо ж для мо

лоді та підростаючих поколінь, що не бажають 
відстати від рідного берега й шукають на ньому 
цілющих джерел духовоі' сили, потрібно[' для здій
снення предківських заповітів. 

овид ч. 2 (133) 1965 



ЧИ ТО Ж ШЕВЧЕНКА ШАНУЮТЬ ... 
(Закінчення з 13 стор.) 

Таке саме явище бачимо і на рідних зем
.'ІЯХ. Куховарської української книжки розій
шлося в короткому часі 500 тисяч примірників. 
Здобувають популярність вишивки, пісні, сти
JІьовий посуд, але ті люди, які все це купують, 

говорять між собою найчастіше чужою мовою, 
номагаючи гнобителям експлуатувати свій на
рід, нищити, загарбувати багатства. 

Справжній UJевченко ( а не "совєтський") 
може й нині запалювати до боротьби, а з тою 
боротьбою прийде само собою й уживання 
своєї мови, яка стане також "бойовим прапо
ром" і буде охоплювати всіх, хто нині вже по
чав цуратися її. Щоб до тої боротьби прийшло, 
треба, щоб еміrрація зберегла справжнього 
Шевченка, щоб відкидала рішуче такі фальси
фікати, на який ми вказали, і щоб не йшла на 
компроміс з тими, хто служить окупантам. На
ші розмови їх змінити не можуть, а коли ми 

приймемо їхнє за своє, еміrрація втратить ра

цію свого існування. 
Ми не сміємо підпасти під вплив тих от

рутних ідей, якими отруєно свідомість вихо
ваної там інтеліrенції. Краще мати лиш~ сам 
текст ( несфальшований) "Кобзаря" без малюн
ків і пояснень, аніж прийняти Шевченка, вига
даного для московського вжитку, бож він (як 
І кожне нове тамошиє видання) мають своїм 
завданням зламання психічного "хребта" нашо
го народу, отруєння його свідомости та снара
лізування його волі жити вільним життям У 

своїй відновленій державі. 

НОВИНКА НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 

РОМАН ЗАВАДОВИЧ 

nРИГОДИ 

rномикА 

РОМТОМТОМИКА 

Ілюстрації 

мистця ЕДВАРДА КОЗАКА 

Об'єднання nрацівників Дитячої Літератури 

Торонто Р. Б. 1964 Нью-йорк 

Видали цю книжку своїми коштами 
приятелі письменника 

Ярослава й Михайло Шафранюки 
в Торонті, Канада 

Ціна - 2.50 дол. 
Замовляти в адміністрації "Овиду" 
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Ігор Качуровсьний 

** * 
Яснозелених віт хитка запона 
І фJІер-д'оранжу снігова стіна. 
І простягає' до мого вікна 
Бузкова гіJІка ароматні грона. 

А добре б мати років двадцять п'ять, 

В сусідці закохатись русокосій, 

Босоніж по траві студеноросій 
Бродити вдвох -- бучні букети рвать. 

Ні, краще відійти, завісить вікна, 
Відкрити Дгаммападу чи Коран ... 
І чар мине, мана весіння зникне, 
Бузковий цвіт мене не візьме в бран. 

б. х. 64 

** * 
Хоч при завішенім вікні 
Обличчя ледь пізнати, 
Та світять очі в тишині 
Півтемної кімнати. 

Їх ВОJІОШКОВу глибину 
До дна не потривожу: 

Лише зненацька зазирну --
1 знову зір одводжу. 

Так одкривається на мить 

Внизу, серед долини, 

Гірського озера блакить 
З крутої полонини. 

Подивишся - і далі в путь 
Камінними стежками . 
. . . Так найдорожчі вина п'ють 
Найменшими ковтками. 

Січень 1965 

Ориrінальна поява 

Юрій Мошинський 

У СВІТІ МИСТЕЦЬКИХ ЧАРІВ 

враження з подорожі 
63 мистецькі ескізи 

Оксани і Юрія Мотинських 
Книжка багато ілюстрована мае 328 сторінок 

друку в твердій люксусовій оправі. 

Ціна - 5.00 АО& 
Замовлення і rpowi слати на адресу 

"Овиду" 
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Іван Липа 

Близнята 

Одна дуже вбога жінка породила двох си
нів --- близнят. Уночі вона тяжко-тяжко заду

малася над своїми дітьми, що спали в колисці. 
І коли вона так журилася, коло неї стала 

тінь людська і спитала: 

-Чого хочеш ти від Долі для своїх дітей? 
Мати здригнулася ... Глянула на тінь, що 

стояла непорушно. Потім сказала до неї: 
-Ти питаєш? 

-Я! 
----Хто ж ти? 
--Я виконую всі бажання в цю хвилину. 
-Я хочу, щоб вони жили краще від мене, 
сказала мати. - UЦоб не знали бідности й 

нужденного життя, щоб бу.11и щасливі. 

--А ще чого хочеш? 
- UЦоб дали другим те, чого ті не мають: 

сумним - радощі, заплаканим - сміх, скор

ботним - утіху, немічним -- здоров'я, а всім 
разом - щастя. 

Тінь спитала: 

--Чи хочеш, щоб твої сини принесли це 

сьогочасним людям чи будучим поколінням? 
-Навіщо дбати про будучих людей? Не

хай дадуть це сьогочасним! - відповіла мати. 

А потім подумала та й каже: 

--Дай одному щастя для сьогочасних, а 

другому - для будучих! 

Тоді тінь прибрала втілену жіночу пос
тать, і мати побачиJІа, що перед нею стоїть са

ма Доля. 

Доля вклала в душу одного хлопчика розу
міння людських пристрастей і подарувала йо
му три яблучка: одно скляне, друге золоте, а 
третє зовсім звичайне, таке самісіньке, як ще 
в раю росло. 

Другому синові Доля вклала в душу гли
боку допитливість і подарувала йому малень
ку земну кулю з горами, морями і з блакитним 

небом, засіяним зорями. 
І сказала Доля: 

-Через ці подарунки діти твої стануть та-
кими, як ти забажала. 

По цьому Доля стала тінню, а тінь зникла ... 
Діти росли. 
Перший змалечку був балакучий, веселий, 

до всього дотепний; завжди заходив між лю

дей і не любив самотности. Другий був мов
ча·зний, спокійний, замислений. Цілими днями 
переснджував сам один над морем, любував 
на далекі гори, топив очі в небеснім блакиті, а 
зорі тихим-и JІітніми вечорами найбільше при-
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Казка 

кавували його увагу. Обидва брати берегли 
свої подарунки, як ока в голові. 

От, коли вони виросли, то другий, допит
ливий, помандрував по світу, а перший, весе

лий, зб у дув а в собі палату, та не просту, але 

таку, якої ніде й на світі не було. 
Палата мала всього три стіни й три кути. 

Стіни були неоднакові: одна з каменю, друга з 
цегли, а третя з мармуру. На фронтоні стояли 
вряд великі фігури різних звірів і птахів. Ві
кон було багато, одначе ні одно не походила 
на друге: одно було маленьке, друге велике, 

тр~тє було круг.11е, четверте - п'ятикутне, од
но широке й низьке, друге високе й вузьке, а до 
того кожне помальоване в різну фарбу; та й 
стояли не вряд, а одно вище, друге нижче, тут 

зібралося їх кілька докупи, а там виглядає од-

но самотою. 

Па.11ата мала високий шпиль, і на тому шпи

лі стояв зроблений з дерева чоловік, що без 
перерви день і ніч рухався: то вклоняється на 
всі чотири сторони, то крутиться на одній но
зі, то танцює або кумедно перекидається, вер

титься, задирає ноги вгору, кидається голо

вою вниз, вимахує руками, нестемнісінько так 
само, як ота дитяча лялька, що як її потягнути 

за шнурочок, то вона й починає перекидатися. 

Люди приходили до палати й дивувалися 

на такі чуда. Тут стояла юрба цілий день, усі 
оглядали й весело реготалися. Усе було тут 
навдивовижу кумедне, смішливе, а особливо 
той роблений чоловік, що безугавно вертівся й 
перекидався. 

І хоч який буде сум у людини на душі, а 
як прийде і подивиться на оту палату, так усе 
забуває й починає реготатися. І всі тут біля 
палати були веселі, задоволені, гей би щасливі. 
У сі славили господаря. 

Як же хто не був утішений з цього, то го
сподар запрошував його в середину. Звідти вже 
ніхто не виходив сумний або невдоволений. 

Там було на що подивитися! Ні одна кім
ната не була подібна до другої: одна- як гар
буз, друга -- як дзвіниця, третя - як бублик, 
четверта - як огірок, п'ята - як барабан, шо
ста - як звізда, сьома - як печера, восьма -
як барильце, дев'ята - як миска, десята - як 
комета, словом - усіх і не перебереш. 

А щодо прикрас у покоях, так тут уже в 
усіх очі розбігалися: малюнки були на стелях, 
а завіски пишалися на стінах, столи висіли на 
ланцюгах, Замість ослонів та стільців, були 
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гойдалки, постелі лежали просто на підлогах. 
l все це було розкішне, з золота та срібла, з 
оксамиту та шовку. 

По кімнатах ходили собачки на задніх лап
ках, убрані як люди - в штанцях, у чумароч
Ю-1Х, а котики в спідничках та капелюшках тан

цювали на окремих столиках. 

Різні заморські мавпи, великі й маленькі, 
сиділи на вікнах і кожного перекривляли так, 
що можна було зі сміху вмерти. 

Були ще й такі кімнати, що засаджено де
ревами й квітами. Там літали й співали диво
вижні пташки. Були й такі, що в них повно во
ди, а в тій воді плавали великі риби. 

Словом - було на що глянути, було чим 
потішитися. 

Ось, ще забув сказати про слуг! Було їх 
тут багато. І, коли господар або хто інший 
кликав слугу, то той не просто підходив до 

нього, але летів колесом, як вітер, і враз ста
вав перед ним на рівні ноги і слухав. Потім ук
лонявся і так само, як вихор, колесом вертав
ся назад. 

Слава про чудесну палату пішла між людь
ми далеко і докотилась аж до краю держави. 
З цілої країни з'їздилися люди і що Божого 
дня юрби стояли біля палати й оглядали, і смі
яm1ся, і веселилися. 

Господар був до всіх ласкавий, усіх радо 
вітав, сам усе показував і розповідав, сам ве
сеJю сміявсь та інших веселив. Усі були задо
волені, усі поверта.7Іися додому з веселою ду
шею. 

Коли господар помічав, що юрби зменшу
ються, додавав до палати різні новини, а сам 

ішов на базари, на ярмарки і скрізь розповідав 
про свою чудову палату, усіх запрошував ог

лянути її. І знову людей прибувала, знову всі 
сміялися й веселилися. Так ціла країна мала 
собі ~тіху, була завжди весела, раділа й смія
лася. 

Та це ще не все. Найдивнішим дивом у пи 
палаті. були три покої, куди входили тільки ті, 
що нічим не могли Задовольнитися, що ніколи 
не сміялися й не раділи. 

У кожному покої на золотому ланцюжку 
висіло яблучко. І більше там не було нічого. 

В одному покою було яблучко скляне, в 
другому - золоте, а в третьому - звичайне 
собі, таке самісіньке, як іще в раю росло. 

У ті покої господар провадив тільки тих 
сумних та тужливих, що не знаходили для се

бе втіхи в усій палаті. Господар вів їх сюди і 
лукаво посміхався, бо не було ще випадку, щоб 
хто з них, глянувши хоч на одно яблучко, не 
очманів і не вийшов із палати без міри весе
лий і задоволений. 
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Тут бували наймудріші люди: міністри, по· 
ели, генерали, урядовці, судді ... 

Хто сумний подивиться на яблучко скля

не, зараз усі його сумні думи розвіваються, він 

стае веселий. Хоч і який буде мовчазний, стри
маний, відразу стає говіркий; усе, що має на 

умі, то вже й на язиці. Хоч який буде обереж
ний, відраЗу стає відважний - саме море йому 

по коліна! 
Буває, що скляне яблучко не міняє люди

ни, тоді господар показує йому золоте. Хто по· 
дивиться на золоте яблучко, то відразу всі йо
го бажання здійснюються: хоче мати палату -
уже її має, хоче сади чудові -- є! Хоче кон~й 
пр у дких - є й коні! 

Бували, правда, дуже рідко, такі, що нічо
го не бажали і тоді господар вів їх у третю 
кімнату, де висіло яблучко звичайне, таІ<е сам~, 
як ще в раю росло. Воно мало чари непере
можні: хто лиш на нього погляне, так одурма
нюється, що забуває про все на світі. Той чад 
був надзвичайно приємний - як солодкі чари, 
принадний -- як східні раї. І так усі люди в тій 
країні знаходили собі радощі й утіхи, повне 
задоволення в тій палаті. Всі користувалися 
нею, були щасливі і так жили весело й без
журно, що й не помітили, як зістарілися. 

Сусідній цар ступень по ступню забирав їх 
землю, а як забрав усю країну, спалив ту чу
дернацьку палату, розкидав чарівні яблучка, а 

господар па.11ати з горя помер. Тепер люди по

бачили, що вони опинилися в тяжкій неволі. 
Тоді зрозуміли, що, насолоджуючись власним 
життям, вони зовсім перестали думати й дба
ти про свою державу, а тепер і землі, і сади, і 
будинки - все належить чужому цареві та йо
го людям, а вони вже всі раби. Щастя батьків 
несло за собою нещастя дітям - і таке нещастя, 
що діти тяжко стогнали під чужим ярмом. 

** * Менший брат мандрував по світу. В його 
душі глибоко була закладена допитливість. Він 
хотів знати все на світі, усе хотів зрозуміти: 
як світ побудований, для чого в ньому живуть 
люди, чому горить сонце і світять зорі, чому 

люди так різняться між собою - одні малі, 
• • .1 • • • • 

друп велию, одю· дурю, друг• розумю, одю 

вродливі, другі негарні, одні моторні, другі 
мляві, одні чесні, другі злодійкуваті, одні бід
ні, другі заможні .. 

От він ходив по світу і до всього пригля

дався, усе хотів зрозуміти. 
Бачив царства веJІикі й вільні, бачив не

вольницькі країни, бачив моря-океани і гори 
захмарені. І чим далі мандрував, . тим більше 
починав розуміти життя людське 1 тим цікаві-
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ше ставало дJІЯ нього йти все вперед і вперед. 
Так обійшов усю землю навкруги і повер

нуЕся в рідну країну. Коли повернувся, то був 
уже сивим дідом. 

Тут побачив свій народ паневоленим і чу

жинців, що панували над ним. Проходячи кра
їною, бачив поруйнованими колись пишні го
роди, зубоженими - колись багаті села, зав
мерлою - колись кипучу життям країну. 

І в одному селі почув, як старий, старий 
дідо розповідав своєму внукаві таку казку: 

-Десь далеко захований такий барабан, 
що, як у нього бити, то вискакують озброєні 
козаки. Скільки разів вдарити, стільки й коза
ків буде. Ще й є млинок, який треба лиш по
крутити, то зараз же буде тобі те, чого в тебе 
бракує•: бідному - багатство, дурному - ро
зум, нещасному - щастя, поганому - врода, 

слабому - здоров'я, сліпому - очі, глухому -
слух, німому - мова. А ще є така ша?ля, що, 
як її візьмеш у руки, то вже нікого й ючого не 
будеш боятися. Хто їх знайде, той визволиться 
й. сам із неволі і врятує весь нарід. А знайти 
може лише той, хто вже має в своїх руках 
маленьку роблену земну кулю. 

Внук і питається: 

-А як же він відшукає ці речі? 

-Коли він бу де мати, -- каже дідо, 
двох чорних, що літають-оглядають, двох сі
рих, що гризуть-шукають, і двох рудих, що ню

шать-приносять, то тоді все здобуде. 

От другий брат і подумав: 

"Для дітей казка-забавка, а для мудрого 
загадка. Треба її розгадати!" І розгадав. 
Був він мудрий і надумав таке: дістав двоє 

голісіньких воронят, двох малих сірих щурів і 
двох ярчуків, вигодував їх, приєднав зовсім до 
себе, навчив їх розуміти людську мову, а сам 

навчився їх мови. Як вони виросли, то щодня 

посилав двох воронів на схід і на захід. 

Сам же мудрий брат повернувся в те мі
сце, де він уродився. Побачив руїни палати 
свого брата, послухав від людей розповідку 
про нього і зрозумів, що поневолення ма~10 
причину в безжурному житті народньому. 

Одначе він знав, що все одміняється: що 

після сліз повинен бути сміх, після суму - ра
дощі, після бідности - багатство, після неща
стя - щастя, після зими -- весна, після раб

ства- воля. 

І ось він узявся роздобути волю для све>
го народу і чекав тільки на слушний час. 

Ворони щодня верталися і розповідали йо
му все, що діється на світі білому. Так він знав 
усе. Одного разу вернувся ворон із заходу та 
й каже: 
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-У Британському царстві є такий млинок, 
який дає кожному те, чого йому бракує. 

Він післав щурів. Ті побігли у Британське 
царство, прогризли діри у всіх домах, верну

лися та і:'І кажуть: 

--Той млинок є у самого британського ко
роля, він його дог.11ядає і нікому до рук Hl' 

дає. 

Тоді він наІ<азав ярчукам бігти у Британ

ське ц~рство і принести йому млинок. Ярчу
ки побtгли, а ворон летів попереду них, пока
зуючи дорогу. Підбігли до вікна палати коро
лівської, один гавкнув на британського коро
ля, млинок випав у короля з рук, другий яр

чук підхопив і обидва побігли до свого пана. 
Мудрий брат похвалив їх і забрав чарівний 
млинок. 

Другого дня прилетів ворон із сходу та й 
каже: 

-У Китайському царстві є• барабан, що, 
як у нього бити, то вискакують озброєні ко
заки. 

Щурі побігли у Китайське царство про
гризли діри в усіх домах, вернулися та' й ка
жуть: 

-Той барабан є в одного мандарина. 
Скільки було людей, що той барабан хотіли 
здобути, та всі самі погинули, бо коло нього є 
завжди барабанник, що в небезпечний час ви
кликає ударами козаків. Ті козаки забивали 

сміливих на смерть, а барабанник відносив ба
рабан знову мандаринові. Тепер до барабана 
усі бояться й підступити. 

Післав він ярчуків. Ворон летів, путь по
казував, а вони бігли, поки не прибігли. Тоді 
один укусив барабанника ззаду, другий вхопив 
барабан і обидва побігли до свого пана. Той 
похвалив їх і забрав чарівний барабан. 

Минуло трохи часу, аж на середині океану 
над білим каменем зустрілися два ворони а то
ді прилетіли до свого пана та й кажуть:' 

.-·Там на середині океану, на білому ка
мею л.ежить ш~бля, що, як візьмеш у руку, то 
вже юкого й ючого не будеш боятися. Тільки 
це дуже далеко. 

Післав мудрий брат щурів. Щурі підбігли 
до океану і вернулися - бояться. Післав він 
ярчуків, ті кинулись у воду, проплинули тро
хи і вернулися - бояться. 

-Туди, - кажуть, - і кораблі не пли
вуть, і хмари не ходять. 

Тоді мудрий брат пішов сам на берег океа
ну, узяв черпак і переносить воду з океану на 
берег. Цар океанський виплив, здивувався та й 
каже: 

-Навіщо ти це робиш, чоловіче? 
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- Хочу всю воду вичерпати та й ДІити до 
середини океану, де на білому камені лежить 

ІІІСІб .пя, що 11роти всіх і всього ВІдвагу дає. 
lHe бі.:ІІ)ІІІе здин~· нався океанський цар та 

i't каже: 
--- Знаю я твою цікавість і знаю, що ІІІ.' 

відступиш від свого. На тобі чанник із нітри
лом! Вітри мої донесуть тебе аж до білого К<1-
меня. 

Мудрий брат подякував, сів у човник, нн
ннун вітрило, і нітри океанські донесли його 
аж до білого ю1м~ня. Там він знайшов чарів
І!~' шаблю, а вона аж засЯJІа в йо1·о руках. 

От він нернувся до своїх нірних слуг: во
rонів, ярчуків і щурів та й каже: 

-Тепер треба нам визволити рідний краї1. 
Поставин чарівний млинок на найвищому 

шнилі: вітер дме, млинок мелеться, а він дІІ
виться. 

І ось нараз стали глухі - - чуйними, сліпі -
видючими, німі мовними, погані нродли-
ними, бідні --- багатими, нещасні щасливи-
ми , а дурні розумними. 

~'сі підне.тш голови й бачать, що в їх краї
ні нанують чужинці і поневіряють їх багатства
ми, вольноетями і ними самими. 

Кинулись усі до зброї, щоб вигнати чу
жинців, аж немає чим. Чужинецький цар зам
кнувсь із своїм військом у веJшкій фортеці і 
звідти, маючи зброю, кермує країною. 

Тоді мудрий брат ударив у барабан і ска
зав першому козакові, що звідти вискочин: 

- Бий на тривогу, а те військо, Іцо з'яниТІ>
ся, веди проти царя і його слуг, що схоналис1) у 
Вl'ЛИКіЙ фортеці. 

Сказав і дивиться: аж з'явJІЯються поJІки 
за полками - і кінні, і піші. ~'сі йдуть до фор
теці, обходять її і під невпинні звуки тривоги 
входять до садів, що довкола фортеці. Входять 
і тоді вже не чути ні звуків барабана, ні шу
му битви, нічого. 

Підождан мудрий брат день, підождав два, 
а тоді посилає своїх вірних СJІуг на розвідку. 
Норо ни полетіли, верну.пись та й кажуть: 

- -3 яблук тного брата виросли три яблу
неві сади: один скляний, другий золотий, тре
тій звичайний такий, як у раю був . Густі та 
дрімучі ті сади. 

U~ypi побіrJІИ, врогризли діри н гущавині, 
Еернулися та й кажуть: 

- Сидить твоє військо в тих садах: у СКJІЯ
ному пустує, в золотому мріє, у райському спо
чиває. 

Ярчуки побігли, принесJІИ чарівний бара
()ан та й кажуть: 

Як ти сам не виведеш свого війська з 

(]акіІІЧеІІІІЯ на стор. 28) 
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З ЖИТТЯ УКРАїНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У nІВНІЧНІй АМЕРИЦІ 

Друкуємо декілька сніт.пин з життя укра
їнських студентів у Північній Америці, що є 
видрукувані в найновішому числі студентського 
журналу "Горизонти". "Горизонти видає ан
глііісІ>КОю мовою Союз Українських Студент
СІ>КИХ Тонариств Америки ( СУСТ А). Найнові
ше число (Рік УІ - Нью-йорк ~'рбана 1965, 
ч. 1) появилося під редакцією Олени Гікавоі-

Сацюк, на 84 сторінки дrуку, при сІІівучастІІ 
багатьох авторів. Це число ,,Горизонтів'' зре-
дш-онане дуже дбайливо, має цікаво дібраниі'r 
мат..::ріял і зараховуємо його до найкращих ук
раїнсьІ<их публікацій <НІГJІійською мовою. 

(Гляди інші світлини на 29-ій стор. цьОГf) 

ч r1сла "Овиду"). 

УчасниNи Конференції уNраїнсьNих студентів в Чікаго, що відбулася під гаслом: ,,УNраїнсьNа мова - євшан 
зілля уNраїнсьNоrо студента на чужині''. 

Проф. д-р Ярослав Рудницький - під час доповіді 
на Конференції - показує свою формулу про збе
реження уNраїнсьNої мови поза межами України. 
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Богдан Сацюк - віцепрезидент СУСТ А у своїй 
промові доказує "Чому уNраїнський студент по
винен удосNоналювати знання уNраїнської мови''. 
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АНТОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДІВ З ШЕВЧЕНКА ЧУЖИМИ МОВАМИ 
ЗА РЕДАКЦІЄЮ БОГДАНА КРАВЦЕВА 

Видавництво Миколи Денисюка, Чіка!'о 1964, 
456 сторінок, тверда оправа, з позолоченням. Ціна 7 .ОО дша. 

На 1шигарському ринку появилася книжка, 

що може уважатися гідним доповненням і завер
шенням усіх дотеперішніх видань творів Шев
ченка та літературно-критичних праць про Шев
ченка п ювілейні роки 1961-64. Це антологія пе
рекладів пиuраних з "Кобзаря" поезій і поем на 
різні мови світу. Всіх мов у згаданому виданню 

- 29, в тому 21 европейська, а решта з інших 
континентів, між ними вірменська, грузинська, 

навіть корейська, китайська, японська й інші, пе
ре.п ані їх традиційно-старовинним письмом. Ок
ремі статті інформують про історію перскладів 

тією чи іншою мовою та подають прізвища пе

рекладачів і назви окремих перекладних збірок. 
Факт цікавий і вартий більшої уваги. Він 

свідчить про зріст зацікавлення інших народів 

та середовищ творчістю Шевченка, в якій вони 
знаходять, між ін., мотиви та ідеї, співзвучні з 

їхніми прагненнями. Історія перекладів з Шев
чею<а сягає поза сотню літ. Ще за життя поета 
появилися перші переклади на польську, чеську 

та російську мови, а тепер їх кількість зростає з 
року на рік пропорційно до поширення знании 
про Ш~"Вченка поза межами України. Сьогодніш
ня перекладна література з Шевченка становить 
уже десятки томів, не враховуючи окремих тво· 

RiB чи їх уривків, розсіяних по різних чужомоп-
них періодичних публікаціях. Зробити їх доступ
ними ширшому загалові практично дуже важt{І), 

тож це завдання почасти сповняє видання "Шев
ченкове слово і слава". Ця книга, хоч є лише ан

тологією, має ту перевагу, що її може придбати 
кожний читач і використати її з різною метою. 

Поперше, таке видання - переконливий за
сіб у руках українця - батька чи виховника, що 
знайомить дітей-молодь на еміrрацїі з Шевчен
Іюм і його значенням. Подруге, ця книга перс
І<ладів дає українцеві добру нагоду до ознайом
лення чужинців з творчістю нашого поета зокре

ма та з українською культурою взагалі. 

Хоч Шевченко, ідеолог політично-державно-
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го усамостійнення України, уважається переду

сім національним поетом і носієм національних 
ідеалів, то насправді значення Шевченка значно 
більше і значно ширший його ідеологічний гори
зонт. його поезію проникають вселюдські ідеали 
волі-свободи. У його творах золотою ниткою ни

жеться думка, що здійснення універсального ідеа
лу волі та миру на землі залежить від перемоги 
принципу Правди, побудованого на фундаменті 
справжнього братерства між народами. Ці ос
ІІовні моральні тези, втілені в Шевченкове полу
м'яне слово, ставлять нашого поета поруч із най
більшими учителями-моралістами Заходу і Схо
ду та надають його творчості всесвітнього зна

чення. 

Завдяки цій рисі своєї творчости Шевчt:НЮJ 
став близький і рідний одиницям і народам, що 
цінять волю і розуміють вагу боротьби й жер
тви за неї. Напр., поема "Кавказ" є не тільки ду
ховою власністю української літератури, але й до 

певної міри власністю народів Кавказу і всіх по

невол~них російським імперіялізмом народів "від 
r.юлдаванина до фіна". Подібне значення має по

ема "Неофіти" з прозорою політичною алеrорією, 
спрямованою не тільки проти царського само

владства, але й узагалі проти всіх тиранів і гно

бителів вільної думки на землі. 
Шевченкова любов своєї батьківщини та ідея 

братньої любоuи між народами - це те основне, 
що промоGляє до людської душі із сторінок кни

жюІ "Шевчсююве слово і слава". Це доказ, що 
в хорі геніїв світу наш Шевченко має свій вла

сниїІ голос і має що сказати від себе також ін
шим народам. Тому цей однотомник вартий зай
няти гідне місце на полицях не тільки наших до

машніх, але й прилюдних бібліотек або послужи
ти як подарунок нашим друзям чи знайомим ін
шої національности, що цікавляться літературою. 

Читач-чужинець, що не знає української мови, 

знайде добру інфор~ацію про Шевченка в статті 
Богдана Кравцева англійською мовою. 
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Проф. д-р Ность Мисілевський та його наукова діяльність 
(З нагоди 75-ліття з дня народження) 

Проф. д-р Кость Кисілевський народився 
22-го JІютого 1890 р. в Рошневі Товмацького 
повіту в ГаJшчині, в родині священика. Вчив
ся в ~ільській і міській школі Станиславова, за
І<івчиuши її з відзначенням. Потім склав іспити 
до гімназії, де виявив себе кращим учнем __ з 
мовними здібностями, вивчаючи мови: ~~раш
ську, поJІьську, латинську, грецьку, рос1иську, 

німецьку та англійську. 
Здобувши матуру, Кость Кисіл~вський в 

1908 р. вступив на філософський факультет Ві
денського Університету, де вивчав порівняль
не індоевропейське мовознавство, славісти~у, 
клясичну філологію, історію філософії та ~н
ші дисципліни під керівництвом професорtв: 
Вондрака, Решетара, їречека, ~берсберrа,. Креч
мера, Радермах~ра, Штера та ІН. О~ин рtк ~ро
був в університеті в Ляйп.ціrу, ~ НtмеччиНІ, де 
вивчав спеціяльні науки ПІд керІВництвом про
фесорів: Лескіна, Бруrмана, Вайнrанца, Сівер
са, Вундта та ін. Один рік . працюва~ над до
слідженням рукописів кириЛІвського 1 грецько-

го письма в архіві у Відні. 
По закінченні університету Кость Кисілев

ський в 1913 р. склав іспити для навчання в се
редніх школах мов: української, польської і ла
тинської, а в 1914 р. склав остаточний іспит на 
вчителя гімназії. Після відбуття дворічної вій
ськової служби працював учителем гімназії в 
Станиславові до 1929 року, а після -- вчителем 
гімназій і семінарії у Льво~і. 

З 1938 р. був професором у польському пе
дагогіюмі і в українському педінституті у Льво
ві, згодом був директором учительської семі
нарїі в Рогатині аж до 1944 року, а після то
го еміrрував до Німеччини, де в Байрайті був 
директором гімнаЗії і надзвичайним професо
ром Українського Вільного Університету. В 1949 
р. проф. К. Кисілевський переїхав до Амери
ки де відразу включився в педагогічну працю, 
бу~учи директором шко~lи і ви~их курсів укра
їнознавства в Нью-йорку, а ниНІ в Нюарку. Од
ночасно з педагогічною працею проф. К. Ки
сі.певський провадить і наукову працю. Він є 
дійсним членом НТШ з 1932 р., звичайним про
фесором УВУ з 1959 р. і професором Україн
ського Технічного Інституту з 1958 р. 

Наукова діяльність проф. К. Кисілевська
го має многогранний характер. Вона зосере

джена головно в галузі українського мовознав
ства й охоплює• майже всі його ділянки. Перу 
Ювілята належать праці з української діялек
тології, історії мови, лексикології, граматики, 
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правопису, методики мови; йому належать чи

СJІенні огляди, рецензії та редаrування. Вивчен
ня індоевропейської філології у Віденському 
і Ляйпціrському Університетах дало йому до
статні знання і rрунт для дослідів на полі укра
їнської філології. 

Але основну увагу проф. К. Кисілевського 
привертає українська діялектологія, галузь най
менш опрацьована і найбільш відповідальна й 

важ.аива в дослідженні різних проблем україн
ськ~ї мови та її історії. В цій галузі проф. К. 
КисtJІtвський виявив себе не рядовим діяJІекто
Jюгом і знавцем живої мови народу. Він ви
явив прекрасну орієнтацію в проблемах укра
їнської діялектології і став одним із творціr 
нової клясифікації українських говорів, поклав
ши в основу генетичний принцип. 

Про це розповідає він у своїй доповіді r. 
~ТШ в 1950 р., надрукованій в P•·щ·c>e<lings, NTS. 
\ ol .. !' 195~: Тут автор подає коротко історію 
украtнськоt діялектології, яка почала вивча
тись 100 років тому. Першим основоположни
к?м її ?УВ ~ків Головацький у праці "Розбіж
НІсть МІЖ пІВденноруською мовою та її діялек
тами" (Львів, 1848). Дальшим діялектоJюгом 
проф. К. КисіJІевський вважає І(остя Михаль
чука, автора праці "Наречия, поднаречия" (Пе
терб. 1877), що був основоположником так зв. 
тригрупового . поділу, зосередивши увагу гu
ловно на полІському діялекті. Після нього О. 

Саболевський поділяв українські діялекти згі
дно з рефлексацією о, е, в нових закритих ~кла
дах: на півночі -- в дифтонги і монофтонгн 
лябіяльного характеру у, ьі, ю, на півдні - в і 
(ікання). Протилежну клясифікацію подав А. 
Кримський (Українська мова. Зб. Іст.-Філ. Від
~ілу, т. 12, УАН, Київ, 1924 ), поділивши укра
шську мову на дві великі галузі: східньоукраїн
ський діялект і західньоукраїнський діялект. 
Своєрідну клясифікацію українських діялектін 
подав Ів. Зілинський, згідно з фізіологічно-екс
периментальним принципом, поділивши всю 

мовну територію на південно-східню і північно
західню, взявши за критерій рефлекси о, е і 
особливо деякі фізіологічні явища: зосеред
ження язика в передній частині рота в півден
но-східньому діялекті і зниження артикуляцій
ної бази в північно-західньому діял.екті. Всево
лод Ганцов, полемізуючи з Зілинським, взяв за 
основу поділу наго'лоwені р'ефлекси о, е, 1> в 
північноукраїнських говорах у протилежність 
південним, де ці рефлекси відбились незалеж
но від наголосу. З новими дослідами ізоглас 
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виступили М. Пшеп'юрська, К Дейна, І. Пань

J{евич і К. Кисілевський. 

Зокр~ма проф. К. Кисілевський, надруку
вавши цІлий ряд статтей, подає новий поділ 
діялектів, оснований на генетично-історичній 
базі, на старих і нових діялектах. Поділ на 
ліннічний і південний діялекти викликає в ньо
го сумнів, бо діялект - це єдність, яка об'єд
нує ті розмовні групи, які генетично спорідне
ні. Тим часом у південнім діялекті об'єднані 
цілком різні групи - на сході _і на заході, зо
крема карпатські і підкарпатські говор_и у від

ношенні до східніх говорів. Історична аналіза 
розмовних особливостей карпатських і підкар

патських говорів та говорів ПідJІяшшя й Поліс

ся виявляє, мовляв, більшу спорідненість, ніж 
у південній групі. А район Полісся має таку 
вузьку смугу ізофон, що викликає~ навіть сум
нів щодо їх ориrінальности. Наш дослідник при
пускає, що, можливо, місцев~ населення було 
зв'язане з литvвцями. Такі архаїчні ознаки Зна
~одить проф. К. Кисілевський і в південному 
~іялекті, встановлюючи формації -- стару і пі
~нішу, ілюструючи особливостями кожної го
вірки .. 

Гооовні ізофони, на які вказує дослідник 
-- це Зміна а на е, і; я на € - особливо на по
чатку слів ( єк, єрмарок); диспаляталізація с, 
JJ., дз; паляталізація шиплячих; м'яке рь, се
реднє л; змішування ть-кь, дь-rь; шьшь зам. 
шч; си, сье. З_ ізоморфем автор відзначає: пре
фікс ві-, суфікси -ье, -йе, -ішч; слівце май'; да
вні дієслівні форми бих, тот та ін. Особливо до
кладно він спиняється на ізолексах, тобто на 
лексиці, яку упорядкував за певною системою: 
родина, виробництво, торгівля, господарські бу

дівлі, посуд, збіжжя, обряди, забави, їжа, по
ри року та ін._ 

Крім цих загальних проблем щодо кляси
фікації українських діяле~тів, проф. К. Кисі
левський багато уваги пр.-rділяе дос71ідженню 
окремих говорів. Так, на під«;:ТtІВі своїх діяле
ктолоГічних лодорож~й і збірних експедицій в 
рр. 1919-1940' він описав надпрутський говір в 
розвідці під ці~ю ж самою назвою (Див. За
писки НТШ, т. СІ .. ХІІ, зб. ФС, 25, Нью-йорк, 
1954), говір, відомий досі під назвою покут-
сько-буковинського. Цю назву він змінив тому, 
~о цей говір займає басейн середнього Прута 
1 становить собою, на думку автора, перехідну 

смугу між гуцульськими і наддністрянськими 
говорами з двома гніздами: в околиці Деляти на 
і Снятина. Автор докладно описує особливості 
цього говору, зібравши великий матеріял з 100 
осель, і визначає його межі після двох збірних 
експедицій (1934, 1940). 

Тут наш дослідник виявив уміння опрацю-
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вати такий багатий діялектичний матеріял. Вів 

показав не тільки ті чи інші особливості гово
ру, а.ас й місця поширення ізоглос. Це велетен-

ська праця: зібрати з 100 осель багатющий ма
теріял і опрацювати його коштувало часу і ве

ликого досвіду дослідника. Як діяJІектоJІОr, 
проф. К. КисіJІевський виявив себе досконаJІИ!\І 
знавцем народної мови, тонкощів її вимови та 
нових методів дослідження. Це колосальна пра
ця, яку міг виконати тільки досвідчений діялек
толог. Про це свідчить ще й мапа, додана u 
кінці розвідки. 

Довголітня праця над дослідженням живоt 

мови в ціJІому ряді місцевостей під загальною 
назвою південно-східнього Наддністров'я дала 
можливість проф. К. Кисілевському опубJІіку
вати свої думки й висновки в розвідці під тією 
самою назвою в Науковому збірникові Укра
їнського Вільного Університету (Мюнхен, 1948, 
т. \ '). Насамперед автор вніс поправки до са
мої назви, яку на діялектологічних мапах по
дано як Покуття, проти чого говорять, як ка

же автор, висновки цієїї праці. 
Своє дослідження· він зробив на тлі сусід

ніх місцевостей (давнє сусідство бойківського 
говору і сусідство надпрутського говору) і ви
явив певну кіJІькість спільних ізоглас для всіх 
цИх говорів у галузі фонетики, морфології, син
такси і наголосу. Одночасно він знайшов та
кож і значні розбіжності між ізоглосами над
прутського і наддністрянського говорів, ізо
глосами, які спричинились до самої назви цієї 
розвідки: "Ізоглоси південно-східнього Над
дністров'я". А це свідчить про різне їх похо
дження та про інші виробничі й побутові умо
ви в житті їх мовлян. 

Це надзвичайно важка і технічно складна 
праця, яка вимагала від дослідІ-JИКа не тількч 
знання й уміння провадити ці досліди, але й 
багато часу. Треба було перевірити сотні мов
лян, об'єктів цього говору, і поробити відпо
відні спостереження, щоб кінець-кінцем прий
ти до висновків щодо остаточного оформленю1 
цього говору. В цих висновках наш дослідник 
знову ж таки оперує численним матеріялом, ·зі
браним на цій тери'І'орїі. 

Таким чином, своїми дос~ідами надпрут
ського говору та південно-східнього Наддніст
ров'я проф. К. Кисілевський вніс до мапи ук
раїнських говорів . І. Зілинського ~<?пр.,авки u 
межах наддністрянського говору: лІНІя иде по
за долішній Серет на схід у напрямі Збруча 
Смотрича1 ). 

Окрему розвідку проф. К. Кисілевський 

1) Див. К. Кисілевський. Мовні особливос:rі Наддні
стрянського гнізда. Відбитка із Зб. З. Кузещ. Записки 
HTLll, т. CJ,XIX, Париж-Нью-йорк, 1961, стор. З. 



присвятив мовним особливостям так зв. над

ністрянського гнізда, надруковану в Збірнику 
Зенона Кузелі (Записки НТШ, т. CI.JXIX, Париж 
-- Нью-йорк, 1961 ). Саме дослідження над
дністрянського говору й виявило це гніздо. В 
цьому гнізді скупчені характеристичні ізогло
си включаючи лексичні особливості й назви 
ро~І.ини, їжі, частин одягу, звичаїв тощо. Цим 
гні:-ідом автор вважає: Рогатинщину, Ходорів
щину, Миколаївщину, Бобреччину, Перемишлян
щину, Винниччину (від Винники), Східню Львів
щину, Бережанщину, Підгаєччину, Бучаччину і 
Чортківщину. 

Працю над дослідженням говорів наддніс
трянського гнізда наш дослідник так само про
вадив пунктуально й згідно з вимогами дія
JІектології, використавши для остаточних ви

сновків матеріял, зібраний більше, як від 200 
наддністрянців. "Слідкування за бігом ізоглос, 
- каже автор, - їх кривинами та випустами в 

сусідні перехідні говірки склалося на синтезу 

особливостей Наддністро в' я". Цю синтезу й 
подає автор у цій розвідці, склавши навіть спе
ціяJІьну мапу з зазначенням усіх сіл Наддніст
ров'я, обвівши гніздо кордонами інших гово
рів: надпрутський говір, бойківський говір, над
сянський говір, говір батюків, південноволин
ський говір та подільський говір. На цих ме
жах дослідник виявив перехідні говірки чи так 
зв. суміш між сусідніми говорами і говірками. 
Це утруднило йому уточнити межу, але все ж 
таки завдяки пильному і наполегливому вив
ченню цих особливостей йому пощастило вета~ 
новити головні пункти цього гнізда та основю 
його ізоглоси. Ці основні ізоглоси надніс~рян
ського говору дали підставу проф. К. Кисutлев
ському зробити висновок, що "~.о ~креми~ г.о
вір другої формації", молодшоt . ВІд сусtдюх, 
без багатьох архаїзмів, з тенденщєю до поши
рення серед освіченого :алицького громадян
ства та до засвоювання лпературних форм мо-
лодшого покоління. 

У своїх діялектологічних дослідах проф. К. 
Кисілевський виходить далеко за межі півден
но-західньої української мовної території. Він 
доходить аж до Звенигородщини, батьківщини 
Тараса Шевченка, присвятивши спеціяльну роз
відку "Ізоглоси Звенигородщини і Шевченко
ва мова" (Наукові записки УВУ, Мюнхен, 1961, 
ч. 4-5). 

В цій розвідці автор подає мовні особли
вості південно-східнього діялекту, до якого на
лежить і говірка Звенигородщини. Він налічує 
до ЗО особливостей, які становлять основу 
Шевченкової мови. Інші особливості Шевченко
вої мови проф. К. Кисілевськи-Б вважає арха
їзмами фолкльорними явищами. Автор до-
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кладно спиняється на всіх цих особливостях, 
переважно на архаїчних формах і на фолкльор
них особливостях, як, напр., пестливі форми, на 
які багата Шевченкова мова. 

Виникає питання: чи Шевченко в своїІі 
творчості користувався тільки з народної мо

ви своєї вузької батьківщини, чи формував лі
тературну мову на TJii різних говорів південно
східнього і північного діялектів? Нині біJІь
шість дослідників головну увагv приділяє' дру
гій частині цього питання, як Це видно, напр., 
з розвідки Ф. Жилка "Про умови розвитку по.1· 
тавсько-київського діялекту -- основи україн
ської національної мови" (Зб. Полтавська-ки
ївський діалект -·· основа української націо
нальної мови. АН УРСР, Київ, 1954, стор. ІЗ). 
де він твердить, що письменники ХУІІІ і першої 
половини ХІХ ст. відіграли роJІЮ в творенні но
вої української мови, особливо Т. Шевченко 

відіграв велику ро.11ю в піднесенні української 
літературної мови на основі говорів сер~дньої 
Наддніпрянщини до рівня єдиної літературно! 
мови українського народу. Те саме твердить і 
П. Плющ у книзі "Нариси з історії української 
літературної мови" (Київ, 1958, стор. 242). Але 
проф. К. Кисілевський не згоджується з цим і 
більше схильний до думки Ф. Колесси, що U1ев
ченко "був оригінальний і непо:порний у сво· 
їй мові". 

На цій підставі він робить висновок, що 
"Шевченко любив свою рідну Звенигородщину, 
знав найкраще й цінив її мову та фолкльор, 
все життя вживав її говірки та на її базі офор
мив тодішню літературну мову України". Таке 
твердження безперечно ближче стоїть до прав
ди, ніж голослівні твердження сучасних радян
ських літературознавців і мовознавців, які в цім 

питанні штучно перебільшують заслуги Шев
ченка в творенні української літературної мо
ви, нібито Шевченко спеціяльно творив укра

їнську літературну мову на базі всіх говірок 
південно-східнього діялекту. Проф. К. Кисілев
ський цілком слушно вказав на факт, щv Шев
ченко лише на базі говірки своєї Звенигород
щини (а не всіх говірок), яку він добре знав, 
оформив літературну мову, або вірніше, вніс 
веЛикий вклад у формування української літе
ратурної мови. 

Крім цих розвідок, присвячених досліджен
ню говірок певних мовних територій України, 
проф. К. ~исілевський приділяє увагу також 
окремим Ізоглосам узагалі. Так, у розвідці 

"Tlte souшl of 1., in Ukrainian folk speecl1" {Procce(\
ings, NTS, Vol. ІІ, 1955) він пише про звук л в 
народній мові, вказавши на три види його ви
мови: тверде, середнє' і м'яке. Знову ж таки до 
цього питання дослідник підходить з позицій 
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діялектолога: він не тільки дає фізіологічну ха
рактеристику цього звука, але й поширення 

ііого вимови в українських говорах. В одних 
говірках існують всі три типи л, у других -
тільки два (середнє і м'яке або тверде л), в 
третіх - тільки м'яке. 

Взагалі можна ствердити, що проф. К. Ки
сіленський своїми працями з української дія
JІектологїі зайняв помітне місце в науці як о
дин із чільних українських діялектологів. Але 
його наукові зацікавлення не обмежуються од
нією тільки дія.11ектологією. Він цікавиться та
кож історичним питанням української мови, зо
крема питанням дослідження давніх українсь
ких пам'яток, як про це свідчить його моно
графія "Кодекс Ганкенштайна -- староукраїн
ська пам'ятка" (Записки НТШ, т. CLXI, Нью
йорк- Париж, 1953). Ще в 1911 р. він дістав 
темv Мовні особливості староукраїнських па
м'я;о~' ХІ - ХІУ ст.", яку закінчив у 1912 р., 
взявши за головну підставу пам'ятку "Кодекс 
Ганкенштайна" і використавши численну нау

кову .пітературу, оЗнайомившись з працями та

ких. учених, як: Бу дил<:вич, Яrіч, Ка~ужняць
кий Колесса Кримськии, Срезневськии, Стро
єв, 'Розов, ujахматов, Вондрак, Жите.цький та. 
ін. Дослідження цієї пам'ятки, ориrшал якоІ 

зберігається у віденській націона.11ьній бібліо
теці між слов'янськими рукописами, має свою 

довгу історію. За неї брались йосип u Ганке фо в 
Ганкснштайн (власник пам'ятки), йосип До
бровський, Франц Міклошич, Ст. Сма.~ь-Стоць
кий, але жаден з них не дав поЕН?І картини 

дослідж~ння. Нарешті, пам'ятку досшдив проф. 
К. Кисілевський у своїй докторській д~.серта
ції (Відень, 1912), але .через воєнні подв вон~ 
заm1шилась у рукописІ. Праця появи~ась др)
ком уже тут, на американській землІ, в "З<l · 
писках НТШ". 

На~амперед дослідник подає зміст пам'ят
ки: це богослужбова книга, збірник, що міс
тить чЬстину скороченого октоїха та анта ло· 
гіона. Далі йде палеографічний опис та опис 

мовних особливостей. На цих останніх автор 
спиняє·ться дуже докладно, подаючи матеріял 
з фонетики, словотвору, відмін та лексики. А 
вкінці -- загальні висновки, ствердження укрu

'інського походження цієї пам'ятки з ХІІ ст. на 
території Галицько-Волинського князівства. 

Пам'ятка складається з трьох частин, що 
різняться віком, і тому дослідник позначив їх 
-1ітерами А, Б, В, подаючи в праці всі особли
вості під цими літерами. Ця метода значно 

спрощує пояснення і разом з цим дає можли

вість дослідникові охопити всі деталі пам'ят
ки. Як видно, проф. К. Кисілевський поніс на 
плечах дуже важкий тягар і вміло доніс його 
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до кінця, чого не могли зробити попередні до
слідники. Він виявив повне обJІиччя пам'ятки, 
як важливого джерела для історії української 
мови ще перед ХІУ ст. 

Проф. К. Кисілевський виявив свою істо. 
ричну зацікавленість в іншому напрямку, по
даючи рукою досвідченого вченого історію до. 
сягнень української філології за останніх 80 
років (Див. Pгoceedings, NTS, Vol. ll, 1955). Вка
завши на заслуги таких учених, як Потебня, 

Житецький, Огоновський, Яrіч, Кримський, Ст. 
Смаль-Стоцький та ін., автор підкреслює ті 
труднощі, які пережила українська мовознав
ча наука в умовах російського самодержавія, 
панросійської політики, яка послужила длн 
"праруської одности" О. Шахматова і досі (:' 
політичною концепцією радянської Росії. Ан
тор згадує ряд українських учених ( Кримсь · 
кий, Сімович, Грунський, Тимченко, См еречин · 
ський, Галюн, Дем'янчук, Булаховський та ін.), 
які стали творцями нової філології. Пізніше 
навіть Шахматов змінив свій погляд, ствердив
ши, що Зб. 1073, 1076, Гал. Єв. 1144, Добр. Єв. 
1164 написані на території України. Разом з 
Кримським він написав навіть спеціяльну пра
цю "Нариси з історії української мови", Київ, 
1924. 

Відбиваючи російські нападки, - пише 
автор, - українська філологія протягом 80 ро
ків досягла великих успіхів, давши багато 
праць з української мови. Проф. К. Кисілев
ський підкреслює, що в справу нової філоло

гїі великий вклад зробили Міклошич, ВондраІ<, 
Лескін, Яrіч, Бруrман, Потебня, Сумцов, Ого
новський, Колесса, Ст. Смаль-Стоцький, Зілин
ський, Развадовський та ін. За 80 років опу
бліковано багато монографій про українську 
мову (Потебня, Огоновський, Науменко, Ши
мановський), про українські пам'ятки (Крим
ський, Мочульський, Колесса, Розов, Огієнко, 
Паньк~вич, Грунський, Бузук, Лев, Кисілевсь
кий та ін.). На базі цих монографій подал~ 
синтетичний огляд історії української мови С~
мович, Грунський, Ковалів, Свєнціцький, Ог~
єнко, Кримський, Бузук та ін. u Автор переЛІ
чує багато інших праць, які виишли в це~ пе

ріод. Тут проф. К. Кисілевськи~ ~ияви~ щлко
виту обізнаність із станом украшськоІ ~ово
знавчої науки, підкресливши заслуг~ не тІльки 
українських учених, але й уч~~их шших сло
в'янських і неслов'янських нацш. 

Другою солідною працею проф. К. Кисі
левського у цьому напрямі є його "Історія ук
раїнського правопИсного питання" (Записки 
НТШ, т. СІ .. ХУ, Зб. ФС, 26, Нью-йорк -- Па
риж, 1956). В цій праці автор подає синтез~' 



цього питання; він докладно переглядає праці 
від ХУІ ст. до нашого часу, головним чином 

праці з питань українського правопису. Він у
казує на спроби запровадити в український 
правопис латинницю (й. Лозинський - 1834, і 
й. їречек - 1859), але без успіху; згадує та
кож про реформаторів українського правопи
су пізніших часів (Куліш, Драгоманів, Желе
хінський, а після революції 1905 р. - Грінчен
ко), кінчаючи правописними конференціями 
1927 і 1932 рр. 

Можна сказати, tцо це одна з найсолідні
ших праць з історії українського правопису, де 
надано всі подробиці боротьби навколо цього 
нитання. Автор зосереджує гоJювну увагу на 
тому, що правопнене безладдя було виклика

не гоJювно на rрунті застосування в правопнеі 
двох засад: фонетичної і етимологічної. Від
сутність наукового підходу до розв'язання цьо
го питання і викликала такі розбіжності, оту 

"громадянську війну" в галузі українського 
правопису. 

Проф. К. Кисілевський, крім того, дав ці
лий ряд синтетичних праць, присвячених огля
дові наукової діяльности інших українських у
чених, як: Ів. Верхратський, Ів. Панькевич, Ст. 
Смаль-Стоцький та Ів. Франко. У праці про Ів. 
Верхратського автор відзначає той великий 
вклад, який Верхратський зробив в українську 
діялектологію, багато часу віддавши дослід
женню переважно гірських говорів, де збере
глись архаїчні форми. Він був першим ученим, 
який досліджував кордони діялектів і робив 
спостереження над ними. Верхратський прий
шов до висновку, що українська мова - ці? 
невичерпне багатство, що пливе з уст народу. 

Цим Верхратський зайняв протилежну пози

цію до тих, які вбачали в українській мові тіль
ки російську чи польську бази. Проф. К. Кисі
левський перелічує далі всі праці Верхратсько
го з української діялектології і подає критич

ний огляд цих праць. 

Ів. Панькевичеві наш Ювілят присвятив ок
рему брошуру під назвою "Іван Панькевич" 
(УВАН, серія "Українські вчені", Вінніпе•·, 
1958), де він подає синтезу наукової особавос
ти Панькевича та генезу його творчости. З 
цього видно, що Ів. Панькевич пройшов такі 
етапи: етнографічний шлях (збирання етногра
фічних матеріялів), школа Яrіча і Бондрака 
(опис староукраїнських пам'яток), російська 
фонетична шклоа іlІахматова та ін., дослідни
ки - Брок, Зілинський (утаємничують його в 
фонетична школа Шахматова та ін., дослідни
фонетичні і морфологічні прикмети пам'яток), 
віденський лінrвіст П. Крегмер (спрямовує до
сліди Панькевича на шлях живої мови). 
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Далі проф. К. Кисілевський спиняється до
кладно на науковій діяльності Панькевича, по

чавши з його першої праці "Пандекти Антіоха 
1307 року", підкресливши значення цієї праці 
д.пя історії уІ<раїнської мови. Дальшу наукову 
працю провадив Панькевич як учитель гімне1-
зії в Ужгороді, давши ряд монографій. З 192:L 
р. він почав свої подорожі по ПідкарпатськіїІ 
Русі з метою добре пізнати мову і дати працю 
про її структуру. Наслідком цих подорожей була 
в 1938 році його капітальна праця "Українсьh:і 
говори Підкарпатської Руси і сумежних обла
стей". Проф. К. Кисілевський да'є докладну ана
лізу щє1 праці, як досвідчений діялектолог 
звертає увагу на її мовні особливості, а далі 
робить висновок про значення ціє'і праці для 
української діялектологїі. 

Вказавши на деякі теоретичні статті і роз
відки Ів. Панькевича з галузі фонетики і літе
ратурознавства, проф. К. Кисілевський спиня

ється коротко на його "Граматиці руського я
зика", призначеній для молодших кляс серед
ньої школи. Хоч ця граматика не стояла ще на 
відповідному рівні, нроте, на думку проф. К. 
Кисілевського, була "одним із етапів від "язи
чія", тобто карпаторуської мови, до народної, 
що згодом перейшла в літературну". 

Такий маємо синтетичний образ українсь
кого вченого Ів. Панькевича, що його змалю
вав нам проф. К. Кисілевський. Пізніше він зма
лював образ ще іншого видатного вченого, 
Сте.~ана Смаль-Стоцького, в статті, надруко
ваюи в "Записках НТШ" (т. С1,ХХІІ, Нью-йорк 
---:- Париж - Сідней - Торонто, 1960). Він 
ВІДЗНачив три роди праць Ст. емаль-Стоцько

го: мовознавчі, літературоЗнавчі і праці з пе
дагогіки й дидактики. З мовознавчих працІ, 
проф. К. Кисілевський насамперед згадує його 
докторську дисертацію ''"Ober ctie \\тirkungen <let· 
Analogie in ctct· J)eklination dct· Kleinrussiscl1cn", 
надруковану в Arcl1. f. sl. Pl1il. ( В(і. 8-9, Berlin, 
1885-6). Уже в цій першій праці, як стверджу<:: 
проф. К. Кисілевський, Ст. Смаль-Стоцький 
стояв на правильних позиціях щодо життя мо

ви та її розвитку в наслідок аналогії, спрощен
ня форм і тенденцій у відмінках. Таке розумін
ня, на думку проф. К. Кисілевського, він міг ді
стати від Бодуена де Куртене та інших лінrвіс
тів, які оцінювали мовні явища з позицій роз
витку та боротьби проти норм, а згодом, у ХХ 
ст., з позицій фонології. Другою працею Ст. 
Смаль-Стоцького була праця про згадану вже 
пам'ятку "Кодекс Ганкенштайна", яка, хоч і не 
була закінчена цілком, проте, на думку проф. 
К. Кисілевського, дала новим дослідникам до
роговказ для дослідження богослужбових 
книг. Третя праця присвячена реформі украЇІІ-
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ського правопису за фонетичним принципом. 
Тоді Ст. Смаль-Стоцький працював над цим пи
танням разом з своїм приятелем Т. Гартнером~ 

11 рацюючи одночасно над створенням шкільної 
1·раматики, яка й вийшла в 1893 р. під назвою 
"Руська граматика". Проф. К. подає докладну 
аналізу цієї граматики. Після успіху цієї гра
матики автори почали працювати над науковою 

граматикою, яка вийшла в 1913 р. у Відні ні
мецьІ{ОЮ мовою "Gt·aшmatik cle1· Rutl1enisclleв 
(l~kгaini~cl1en) ь'ргасl1с". Проф. К. Кисілевський 
підкреслює, що Стоцький відкриває тут засло
ну над "характеристичним відношенням ~ауко
воrо світу до української мови та її мІсця в 
слов'янській сім'ї". Проф. К. КисіJІевський по
дає докладну аналізу й цієї граматики, підІ<ре
слюючи її значення в обороні української мо
ви як самостійної мови, про яку, як каже він, 
"врешті світ науки заговорив" та "зревідував 
свої деякі пересуди". 

З часу перебування Ст. Смаль-Стоцького н 
Празі датуються його мовознавчі праці, друко
вані в SlaYi-ї. А трохи згодом, у "Записках 
НТШ" ( 1925) він помістив відому працю "Роз
риток поглядів про сем'ю слов'янських мов і їх 
взаємне споріднення" (друге вид. 1927 р.)' де . . . . 
він вступає в полемІку з славІстами І заперечує 

існування "праруської мови", зв'язуючи укра
Інську мову безпосередньо з праслов'янським 
джерелом. В 1937 р. в "Записках НТШ" ( т. 155) 
він надрукував розвідку "Питання про східньо
слов'янську прамову", де, як пише проф. К. Ки
сілевський, остаточно прийшов до висновку, 
що праруську прамову можна покласти до ар-

~іву. _ 
Обминаючи ту частину, де проф. К. Кисі

левський пише про діяльність Ст. Смаль-СтоЦІ>
коrо в галузі літературознавства, педагогіки і 
дидактики, треба ствердити, що rрунтовний пе

регляд діяльности Ст. Смаль-Стоцького в га
лузі мовознавства безперечно заслуговуе на у

вагу, даючи читачеві ясний образ видатного 

українського вченого. 
Нарешті, не можна обминути огляду нау

кової діяльности Ів. Франка, надрукованого в 
,,Записках HTLll" (т. СІ~ХУІ, Нью-йорк -- Па
риж- Сідней -Торонто, 1957). Проф. К. Ки
сілевський накреслив шлях наукової праці пи
сьменника, який мав усі прикмети, потрібні на
уковцеві. Він підкреслює, що Франко ще з 

юнацьких літ почав збирати фолкльорний ма
теріял у сво-єму рідному селі Нагуєвичах та 
його околиці. А під час університетського на
вчання у Львові і Відні бібліотека була його 
улюбленим храмом науки. Проф. К. Кисілев
ський в основному схарактеризував наукову 

діяльність Франка як літературну і культурно-
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історичну, бо саме ці ділянки найбільше ціка
вили Франка. Він ствердив також, що Франко 
у своїй науковій діяльності був ориrінальним 
дослідником і не належав ні до якої школи. Цю 
ориrінальність наш дослідник виявив пильним, 
сумлінним дослідженням всієї наукової праці 
Франка. 

Такий маємо короткий перегляд розвідок 
проф. К. Кисілевського про наукову діяльністL 
інших українських учених. З інших праць, що 
залишились у рукописі, слід відзначити такі йо

го праці: "Мова Учительних Євангелій ХУІ -
ХУІІ ст. в Національному Музеї у Львові". ц~ 
велика наукова праця, що обіймає аналізу текс

тів. Далі: "Мова Стефаннкових персонажів" 
(доповідь у Львові), "Бурлескна мова в "Перс
лицьованій Енеїді" І. Котляревського" (скоро
чено надрукована в Бюлетені УВАН, ч. 1 О). 
Крім того, наш Ювілят написав цілий ряд нау
кових рецензій з науковою об'єктивністю кри
тики того чи іншого твору: критикуючи не

rативні сторони, він в той же час не обминає й 
позитивних, розцінюючи їх як досягнення на
уки. Прикладом може бути хоч би рецензія на 
лінrвістичний журнал ,,Мовознавство" (Науко
ві записки Інституту МовоЗнавства АН УРСР, 
т. ХІІ, 1953) . 

Вкінці треба сказати про Ювілята як ре
дактора, що допильнував виходу в світ ряду 

мовознавчих і літературознавчих праць. Зо
крема його редаrуванню належить вихід у світ 
моєї праці "Основи формування української 
мови в порівнянні з іншими східньослов'янсь
кими мовами" (Записки НТШ, т. 168, Нью
йорк, 1958). Я особисто мав нагоду перекона
тись у назвичайно сумлінному, точному підхо
ді його до редаrування книжки, де він виявив 
цілковиту орієнтацію в багатьох мовознавчих 
проблемах та знання наукової літератури. 

З таким великим баrажем прийшов проф. 
д-р Кость Кисілевський до ювілею 75-ліття з 
дня його народження. Ми не спинялись тут на 

його шкільних підручниках з ділянки дидак
тики і методики навчання української мови, на 

словниках, як: "Словничок української мови" 
(Станиславів, 1927} з прихильною оцінкою А. 
Кримського в "У~раїні" (Ки.в, 1928), "Мето
дика правописних' і словесних 'вправ" (Стани
славів, 1929), з оцінкою д-ра І. Велигорського 

в "Літературно-Науковому Віснику" ( 1930), 
"Українсько-польFький словник", т. І ~ "Поль
сько-український словник", т. 11, (Львш, 1930-
1932) з прихильною рецензією М. Рудницько
го в "Ділі", "Краса української мови" (ЖиттSl 
і знання, Львів, 1933) з прихильною оцінкою 
М. Галущинського, "Правописний словник ук-
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раїнеької мови" (Львів, 1934) з високою оцін
кою методистів, "Програма навчання· україн
ської мони в новій гімназії" (Рідна Школа. 
Львів, 1935), "Це повісті давніх днів" (Рідна 
Школа, Львів, 1936) з високою оцінкою А. Кру
шельницького, Я. Рудницького та В. Лева, "Ме
тодичні вказівки для навчання граматичних 

знань у вселюдних школах" (українською і поль
ською мовами, Львів, 1938) так само з висок~ю 
оцінкою фахівців Пронописні правила" (ЛьвІв, 
19:39) з рецензіє~" І. Огієнка, "Правописний 
сJІонник для школи" ( Байройт, 1948), "Укра
їнська мова" (Скрипт, УВУ, 1948), "Граматика 
української мови для школи" (Нью-~орк, 1 ~55), 
Читанка для школи та хрестомаТІя украшсь

~ої JІітератури" (Нью-йорк) та ін., бо і .без 
усього цього наукове надбання нашого ЮвІ~Я
та таке велике і солідне, що не викликає• н.~я
кого сумніву щодо його вартости для украш-

еької науки. 
Взагалі можемо ствердити, що більш се

рйозних наукових праць у Ювілята налічуєть
ся до 53, менших наукових розвідок - 25, ди
дактичних праць для вчителів - ЗО, рецензій --
20, руКОПИСНИХ праць, ЩО ждуть ВИДаННЯ - 1 0~ 
доповідей наvкових рецензій - 50, видань 1 
редаrуван~ -~ 15. Окремі нариси про свої давні 
переживання друкував у таких часописах, як 

"Час", "Свобода" (н~дільне видання) тощо. 
Своїми науковими працями в різних ділян

ках української філології проф. К. Кисілевсь
кий виявив себе визначним ученим, невтомним 

дослідником на полі української мовознавчої 
науки. В день його ювілею побажаємо йому 
сил і многих JІіт та дальших успіхів в його ді
яльності на добро українсь({оЇ науки~ 

БОГДАНА РУБЧАКА 

ДІВЧИНІ БЕЗ КРАІНИ 
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на адресу: 

Bohdan Т. R t1 ЬсІшk 
3329 W. Potomac 
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У Видавництві Нью-йоркської Групи 
nийшла третя збірка поезій 

БЛИЗНЯТА 
(Закінчення з 19 стор.) 

тих садів, то воно звідти самохіть не вийде. 
J.'зяв мудрий брат барабан, добув з піхви 

диБну шаблю, сховав за пазуху роблену земну 
куJІю і пішов. 

Ід~ чер.ез скляний сад, захотілося йому спі
вати и смІятися без потреби, та він рубнув 
шаблею направо й наліво, порубав, викорчу-
вав сад і йде далі. -

. Іде u через золотий сад, захотілося йому 
мр.яти и химерити без причини, та він рубнув 
шаб~еuю напр?во і наліво, порубав, викорчував 
сад 1 иде далІ. 

А в третьому саді опанували його солодкі 
пахощі ui ві~ сів п.ід пишними деревами, смаку
~оч~ рансью о~оч1. Довкола нього все заснуло, 
~ ВІН теж ~адрІмав, забувши про свою шаблю 
~ барабан 1 про те, куди він іде. Спить і сниться 
иому сон. 

u Сниться йому сон, що говорить до нього 
иого маленька земля, подарована Долею а в 
тій землі гори, вкриті хмарками, шумлят~ мо
ря, а в озерах відбиваються світлі зорі. І ка
же земля: 

-Був ти у всіх країнах і пізнав ти всі на
роди: чи ж щастя народне в мізерних забавах і 
пристрасних задоволеннях? Встань, збуди своє 

~ійськ~~ бо вороги народні вже знову хочуть 
Із своє1 фортеці накласти пута на всю країну. 

Мудрий брат прокинувся, вирубав, викор
чував шаблею сад, що одурманив його, а тоді 
ударив у барабан та так гучно, що все військо 
прокинулось від мрій і пустатливостей і пішло 
; наступ на фортецю. Там забрали зброю й клей
.-юди, а чужинців порубали. 

. u Коли ~ до щасливого народу і веселого 
жиись~а виншов мудрий брат, щоб привітати 
вольнrсть народну, то всі побачили, що він змі
нився. останн~ої н~чі: замість сивини - були 
зол~т1 кучерІ, замІсть похиленої старечої по
етап - став прекрасний юнак. 

І був той народ вільний на віки вічні. 

Писано в Тарнові-Винниках 1920-23 рр., 
друковано в збірці казок "Тихе слово", Львів, 
1929. 

Ярослав nастернак 

АРХЕОЛОГІЯ УКРАІНИ 

Первісна, давня та середня і~торія України :~~ 
археологічними джерелами. 

Наукове Товариство ім. Шевченка 
Великий формат, тверда оправа, 792 сторінки. 

Ціна - 15.00 дол. 
Замовлення приймає 

Адміністрація "Овиду" 

овид ч. 2 (133) 1965 



Делеrанія Проводу СУСТ А снладає вінон на могилі сл. 
п. Президента Кеннеді. 

Таня ВівчареНІю від уt<раїнсьного студентства вру
ча..: Ііитицю рож письмемнинові проф. Р. Завадо
rичuв!. вшановуючи його на Конференції за його 

літературну творчість. 

В нвітні 1963 pot<y уt<раїнсьні студенти при Кент Універ
ситеті приймаJІИ участь в імпровізованій Асамблеї Об'
€днаних Націй. На цій Асамблеї Василь Степанюн, Яt< 
деле1 ат Данії, зголошує резолюцію у справі російсьного 
І<олс.ніялізму" Юрій Кульчицьний зголошує вихід Унра-

їни із Совєтсьного Союзу. 

овид ч. 2 ( taa), 1965 

Провідні діячі уt<раїнсьt<ого студентсьt<оrо руху о 
Америці: Кенстантин Савчуt<, Богдан Футей - пре

зидент СУСТА і Юрій КульчИІ{ЬІіИЙ. 



Роман Турянський 

Маляйзія 
Маляя (::\:JaJ'aya), колишня ангтиська коло

нія, JІежить на Маляйському півострові (131.261 
кв. км. і 6.279.000 населення). Позаторік ця ма
ла країна отримала самостійність. Англійці при
єднали до Маляї інші свої посі.'Іості - Сінrа
пур, Саравак, Борнео та Брунеї, і так постала 
федерація Маляйзія. 

Країна добре зорганізована, має густу ме
режу асфальтових доріг, а в порівнянні з ін
шими азійськими країнами тут вищий життьо
вий рівень. Правда, заробітня плата не висо
ка, але всі працюють, тож нужди ніде нема. 
Багатством Маляйзїі є кавчук (rума), і біль
шість населення працює на плянтаціях кавчуку. 

Донедавна це була бідна, вкрита джунrля
ми країна. Під час 11 світової війни Японія опа
нувала Маляйський півострів, але згодом під 
;Іатиском аліянтів залишила країну. Для війни 
··ума була необхідна, тож англійці, шукаючи 
свіжих джерел продукції, заснували в Маляї 
плянтацїі кавчуку. Експеримент удався, і нині 
Маляйзія є одним з головних світових проду
центів кавчуку. 

Маляйзія є королівством з парляментар
ною системою, уряд веде прозахідню політику. 

Молода держава має немалі клопоти з сусід
ньою Індонезією. Тоталітарний уряд Індонезії, 
що на терені Південної Азії має найсильнішу 
фльоту та летунство, намагаєrться силою відір
вати від Маляйзії Борнео, Саравак і Брунеї. 
Президент Індонезії Сукарно, відомий прихиль
ник комунізму, залякує Маляйзію 20-мільйоно
вою армією індонезійських "добровольців", го
тових з його наказу зруйнувати "неоколонія
лізм" на Маляйському півострові. Індонезійські 
партизани проводять постійні терористичні ак

ції в Брунеї, Сараваку та Борнео. 
Крім зовнішніх проблем, Маляйзія має та

кож внутрішні проблеми. На території Маляй
зії живе 3.500.000 маляйців (маляйці, індоне-
зійці та філіпінці належать до одної расової 
групи і мають спільну мову), 2.000.000 китай
ців і 750.000 індійців. У країні панує повністю 
релігійна й політична свобода, всі мешканці 
мають однакові права. Більшість китайців, що 
живуть у Маляйзії, прихильна комунізмові і 
хотіла б перетворити Маляйзію в комуністич
ну країну на взір червоного Китаю. 

З Сіяму до Маляйзії проходить залізниuя, 
вона сполучує Сінrапур з Банrкоком. Однак 
цей відтинок дороги я відбув автом. На сіям
сько-малязійській границі поліція перевірила 
мою візу і чекову книжечку. Сама туристична 
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віза не вистачає, треба ще показати готіві..:у. 
Якщо готівка, на думку митників, невистачаль
на, тоді "вбогого" туриста н~ пускають череJ 
границю. 

Піднялася гранична перегорода, і я опи
нився по стороні Маляйзїі. Відразу помічуєте 
зміну: інші типи .~1юдей, кращі дороги, вищий 
життьовий рівень, але населення не таке го
стннне та ввічJІИве, як у Сіямі. Я зупинився на 
острові Pt>naпg у великому модерному місті 
Gt>orgcto,,·n. Острів лежить біля західнього по
бережжя Маляйзії, від суші треба туди плисти 
пів години кораблем. Пенанr, як і Сінrапур, є 
зоною, звільн~ною від мита, тому тут цвіте різ
норадна торгівля включно з контрабандою. 

На острові є храм гадюк. На деревах ви
лежуються різної величини святі гадюки на-

' ce~effilя молиться до них, запалює перед ними 

свІчки, 1=1риносить жертви, жерці ходять кру

гом з кадильницями --- а гадюки спокійно дрі
мають. 

З Пенанrу їхав я до столиці Маляйзії Kua\:1 
І .. шпрш· в товаристві молодого ввічливого ки
тайця, інспектора поліції Адріяна Лі. З доро
ги було видно, як люди корчують і випалюють 
~жунrлі. Тут, у південно-західніх районах кра
ши, поста~ть св_іжі плянтації кавчуку, а при 
них ---- новІ оселІ, фабрики, школи і шпиталі. 
Північна частина країни вкрита пралісами і ду-
же слабо заселена. · 

Інспектор Лі любив швидку їзду. Дороги 
тут добрі, тож ми переганяли інших автомобі
лістів. Коли ми наближувались до осель і мі
стечок, інспектор зменшував швидкість. Інші 
водії не придержувались правил їзди і необач
но переганяли наше авто. Тоді інспектор запи
сував числа їх авт. 

Ми часто зупинялись у придорожніх містеч
ках. Деякі з них дуже чисті й гарні. Під цим 
оглядом на особливу увагу заслуговує місто 
І~он. 

Проїхавши тисячу кілометрів, ми опини
ли_сь у К~шІа Т .. uшрнс Тут я переконався, що 
свІТ малии, бо всюди, куди замандрую, зустрі
чаю давніх знайомих. Ще в Конrо я познайо
мився з маляйськими старшинами, що належа
ли до складу військ Об'єднаних Націй. Тепер 
вони працюють у міністерстві оборони. Завдя
ки їх гостинності я мав змогу докладно озна
йомитись із життям у столиці. 

Мав я також "приємність" познайомитись 
(Закінчення на стор. 31-ій) 

овид ч. 2 (133) 1965 



ю. nерхорович 

Назва "Нарпати" 
(Спопуляризований уривок з доповіді 

Бастарни (кельти) в Галичині", виголошеної " .. 
на науковому засіданні Секції Античної ІсторіІ 
Української Вільної Академії Наук у Нью-Иор
ку 23 лютого 1961 р. Ориrінальні чужомовні 
тексти заступлені перекладами). 

З географічних назв назва гір "Карпати" 
може найбільше свідчить про перебу~ання У 
нас кельтів-бастарнів. Уже в Геродота (кн. ІУ-
49) знаходимо назви річок Карпіс і Альпіс, але 
які це річки --- невідомо. Він теж згадує про 
нарід калліпідів. У цій назві можна до~ачати 
корінь карп-, бо, як думає~ Любор Htдe~~Jie 
(СJюв. Стар. І-- І, 247 - під текстом), "замша 

"л" на "р" на іранському rрунті дуже :а~~а. У 
скитських діялектах легко могло "карпщt пе

ремінитись у "калпіді". 
Скимн з Хіосу (90 р. перед І. Хр.) н ''UгЬі~ 

J)csrt·iptio" вірш 841) згадує нарід карпідів бі
ля Істру. Назва гір "Карпати" зустрічається у 
П.толомея (писав між 1б1-18б рр. після ~Р-) У 
кн. 3-5 б де він визначає положення пр, по-

слуrовую~ись своєю градусною сіткою. . 
На найстарішій' мапі свtту ''ТаЬнlа Pt·нtш

geriana'' з 340 р. після Хр., що бу.ТJ~ зладженя 
Касторіюсом (на підставі мапи Лалноса з 1-г~ 
віку) для військових цілей, Карпати назваш 
"Alpes Ba::;tarnice" від імени кельтського наро-

МАЛЯАЗІЯ 
(Закінчення з ЗО-тої стор.) 

з Yong Tan \\-'"alt-oм, одним з комуністичних на.
тажків. Я роЗказував йому про нужденне жит
тя в комуністичних країнах, aJle він мені не ві
рив, і я його не переконав. Деякі тутешні ко: 
муністичні провідники - знані спекулянти и 
контрабандисти, власники вілл і торговельних 
підпр11ємств, проте вони називають себе про
JН:тарями. В Куаля Люмпур я приглядався до 

комуністичної демонстрації. Молоді китайці в 
червоних сорочках ішли групами й викрику

вали антидержавні гасла. По деякім часі з'яви

лася поліція, але без зброї, щоб не дати приво
ду до кривавих сутичок. Демонстранти порозбі
гались, але незабаром зібралися в іншому місці, 
ку ди їх перевезли вантажними автами. Там во
ни вчинили свіжі бешкети, і така забава з по
ліцією в "хованку" тривала цілий день. 

Комунізм в Азії поширюєrгься. Мирні ме
тоди боротьби, коекзистенція, виявились неус
пішними, бо комунізм можна ·знищити лише 
рішучими заходами. 

овид ч. 2 (133), 1965 

ду бастарнів, який заселював їх північні схи.rш 
та теперішню Галичину. 

Скандинавська "Герварсаrа" називає Кар
пати "Гарфада". Перехід т-д, п-т, к-г (I.Jaнt.\'<-'J'
~rlliebнng) відбувсь у німецькій мові ще в давні 
часи, й тому існує припущення, що ще перед 
"лявтфершібунrом" назва "Карпати" дісталась 
до німецької мови, а це мало б бути доказом, 
що ще в ті давні часи німецькі племена просу
нулись до Карпат і що таким німецьким пле
менем були бастарни (проф. Ф. Бравн). 

Щодо часу, коли відбувався "лявтферші·· 
бунr", думки вчених дуже розбіжні - від 1000 
до 1 ОО років перед Хр. Нові дослідники (Мух, 
Коссіна) думають, що цей перехід відбувся у 
4-3 стол. перед Хр. Проф. Ф. Бравн припускає, 
що це було в 4-тому стол., але прихід бастар
нів до Галичини відносить на б-те стол. перед 
Хр. Проф. Л. Нідерле слушно завважує, що не 
у всіх rерманських племен цей перехід відбу
вався рівночасно. 

Публій КорнеJІій Тацит (55-120 після Хр.) 
у "Германії" (розд. 43) пише: "Позаду мар
сіrні, котіні й осси криють запілля маркоманів 
і квадів. З них марсіrні й бури мовою і спосо
бом життя нагадують свевів, гальська мова ко
тінів та паннонська оссів вказують, що вони не 
rерманці. Частину податків накладають сарма
ти, частину кв ади, як на чужинців". 

Наведений уривок з Тацита, на нашу думку, 
дуже виразно вказує~, що лише у І-му стол. пі

сля Хр. німецькі племена наблизились до Кар
пат, бо на котінів та оссів (кельти) наклада
ють податки квади (німці) й сармати (іранці). 
Одні були з одного боку, другі з протилежно
го. З цього виникає, що землі котінів були гра
ницею і що тоді німці ще не доходили до Кар
пат. 

Все таки думка проф. Бравна, що назва 
"Карпати" дісталась до німців ще перед "лявт
фершібунrом", може бути правдива. Котіні ви
добували залізо, на яке в епоху ля Тень був 
великий попит. Че~ез купців ця назва дістu
лась до німецької мови ще перед "лявтферші

бунrом". . ... 
Проф. Ян Зборіль у розвідці "Скитія та 11 

сусіди 1 ) пише, що західньоарійське "карпа" 
означає "кривина". 

''~'lo\\·nik Geograficzny Panstwa Polskiego'' 
'Yш·sza\\'a 1882 подає, що назва Карпат похо
дить від кельтського кореня карп-, що означає 

скеля" а за словником Фасмера2 ) воно тра-
" ' 

;л 



кійське. Мешканці Карпат цієї назви не вжи

вають, а кажуть "гори", в західній частині ще 
"Бескид". "Слово про похід Ігоря" називає 
Карпати "горами ~·горськими". Ту саму наз
ву зустрічаємо у літописця. Під 898 р. записа
но (Лавр. список): "~'гри устремішася через 
гори велікія, яже 11розвашасн гори Угорския··. 
Під роком 1015: " ... К горі Угорстей, бігающю 
є му в Угри". На початку Лавр. списка (стор. З 
вид. Археогр. Ком.) вміщена згадка, взята, -~.~ 

акад. Шахматовим, з "Хронографа": "Кавка 
сінскія, рекш~ Угорския гори". 

Назвv "Кавкасінскія" v трохи зміненій фор
УІі зустрічаємо в Амміяна Марцеліна (330-400 
Іlісля Хр.), в його "Історії" кн. 30-4, 13: "Ата
нарик. . . сховався з усіма своїми в околиці 
Кавкаланду, недоступного через ліси і гори". 

Атанарик, всстrотський князь, коло 376 р. 
покинув свої володіння над долішнім Дунаєм і 
втік перед гунами. Кавкаланд, чи Кавкасінския 
гори - - треба думати Семигород. 

Гваніні ( 1578) називає Карпати "горами 
Угорськими". Араб Ідрисі знає гори Карбад:1 ). 

Турки називають Карпати "Алама Даrи" - ні
мецькими горами~), правдоподібно тому, що, 

коли вони 11рийшли до Европи і зударились з 

Австрією, там панувала німецька династія Габс
бурrів. Сучасна назва Карпат -- книжна і вхо
дить до ужитку з кінця 18 віку-··). Польська мо

ва має слово "карпа" або "карпіна" - пеньок 
дерева з корінням, пеньок, що вистає з води. 

На нашу думку, назва КарПат споріднена з укр. 
словами карп (риба), кирпатий, карбувати, 

горб. 
Корінь "карпат" чи "карпет" з типовим для 

кельтської мови п.2реходом а-е6 ) зустрічаєrгься 
на дvжс великих просторах. Крім гір Карпат, 
скс.1Я'стий півострів на північному сході Кипру 
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називається Кар11ассос. Є острів Карпатос на 

Середземному морі (Споради). Карпентана 
гірський хребет у Кордільєрах. Карпетані -
був нарід в Еспанії. Про нього згадують Полі
бій, Страбон, Т. Лівій, Арріян та інші. Карпен
трум, Карпентрас - - місцевості у Франції. Кар
пати, Карпентна (Чеський Тешин) -- -- осади в 

Чtхії. Карпешти - оселя в Молдавії. Проф. Ф . 
Бравн припускає, що назва хорвати походить 

з того ж кореня. 

Наявність назв з коренем карпат - на Се
редземному морі, в Еспанії, Франції, Чехії, Мол
давії і на Україні - там, де знаємо, що було 
багато кельтів та в.1астиве кельтській мові чер
гування а-е, сиJІьно підтверджують припуш.ен
ня про їх кельтське походження. Але, хоч хро

нологічно поява цієї назви відповідає часові , 
коли бастарни прийшли до нас, то сказати на
певно, що вона принесена бастарнами, ми не 

можемо, бо в тому самому часі Птоломей умі
щує в Карпатах кельтські племена теврисків 
(таврисків) і анартів (111-5, 8; 111-8, 3). 

~· грецькій мові kaгpatlю:-; значить "дозрілиіі 
овоч ' ', aJie пов'язати цей корінь з назвою гір 
НСМОЖJІИВО. 

Також з мотивів Jюгіки назву гір Карпат 
не можна випровадити від кельтського карпсн

тум -- - подорожній віз ( ірляндське rat·-l>at. 
(;aell. eш·-lntt, raг-pPt, еаг-раt). 

1) Slovenska archeolбgia, VII-2, str. 415. 
2 ) Мах Vasmet·. Russisches etymologisches Vol·ter-

buch. Heidelbe1·g 1957. 
=
1) J. Straszewski Slownik geog1·aficzny. W-wa. 

4 ) М. Vasmer. Ор. cit . 
. -,) Slownik Geograficzny Panstwa Polskiego, W -wa 

1882. 
ti) Otto Bl'emer. Ethnografie del' gel'manischen 

Stamme. Strassbш·g 1900. Grundгiss der germanischen 
Philologie, Band ІІІ, S. 780. 
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Анатоль Галан 

Одурена вулиця 
Кожна нон<І поина на ,,ТlЮІІІ 1)у:шці НІІ-

кликає зацікан .. 1еннн. Хаіі та н~·.нщи буде ши
рока, ик ставок, і донга, ик розмотаний котоІ\ 

з нитками. Алt> все ж таки, нона "тнои'', і на 
ній не сміють иідбуватись икісь 11одії 110:~а тво
єю увагою ... 

Отже, і поива дівчини, нікоrv1у досі не зн<І
ної, внесла значне ІJОжнанл~нни . . . Хто ьона -~ 

Звідки? Чому осе.'Іиласн саме тут, а 11е в ІН

шому місці? 
Дівчина, спранді, була неІІерссічною. Кр~І

су її можна визначити стан..:rартом: сині, нк Ііl'

бо, ОЧі, BOJIOCCH KOJ!hOp)· СТИ Г JІОЇ ІІ ІІІеlіИ ці, 
постать гідна унаги СJІавного староІ·рt'ІІІJКО

го скульптора І Іраксите.:Іи ... 
AJie була тут одна вада. Дівчина хро-

менька, припадає на одну І-ЮГ)', демог.струючІt 

тим своє нвнс юІ.'Ііцтво. І відр<І:~~· загуби.:Іася 

цікавість до неї. Ка.:Ііка? Тож Х<'Й нона )'.l<ШІТО
В\'Етьсн, як хоче, а хлоІІці, ()оп· дик\·вати, М<і

І<;ть нибір, д.1и них широка Дороге~. 21) -· :2.5 
літ зІшйдуп) собі не "нрипадаючих", а стру~І
ких, Т<~КІІХ, що йдуп), наче І'Р<ІЮТІ) 110 нотах.- -

ЦЇ.lИІuІ ріЙ Х .. 1011ЦіВ !\IOM~'IIТ(J.:IIJI!O НЇДІІ;· !~. Н .· 

110 дорозі! ((O:V1)' ІІОТрі(JІІа, СЮІ~І\іТІ) ІІа :V!H .. 'JICTI• 
І)ожу, ІІl'ІJОНІюцінна особа·? 

Так і хо.J.и:Іа вона, ота нононрибу.:Іа, саміт
нн, тягнуч11 дуже гарну ніжку, даремно посмІ

хаючись на неі ()оки ... 
А зр\.'ІІІтою :~наіішонси один нідважний, що 

110ду:шш та1с Не н одній же нозі щастн! Даіі 11 

подив.їюсн, ика н неї душа ... 
СергііЇ Рженещ)кий нідзначансн доr1итлиною 

ндачею. Мав він, очевидІJО, н собі ІІОJІЬСІJК~ 
кров, а.:Іе данно НИІІ)·стин її з себ:~· і, нихоuаІІИіі 

мамою-українкою, дуже ображався, коли на
зивали його полнком. 

Який н нам ІІОЮІк? Рж, 1-:)ж і І Іш не є ІІl'-' 
доказом ІJОJІІ)СІ)кости. І Іодивіп)си, скілІ)ки 11:\ 
~·країні татарсІ)ких 11різнищ! По.J.инітьсн, преш. 

·сі, неІ фізіономії. СкісІІі очі, скули випираютІ, 

<ІЖ під неuо, і що ж? Азіят? Ні, українень! Бож 
не маємо ми жад.Іюго r1рава =~rадунати минуле, 

якщо це торкаєтьсн нашого сучас:юго стану ... 
Ні, в нас усі однакові! Той, що походить від 
гатар, і той, що нід жидін, а()и JІИІІІ нін не цу

ранся сного Тl'ІІсрішнього ймення, нідч)·вав ес· 

бе ч:rеном неликої )·краЇІІСІ>КОі родини. 

ІСТОРІЯ УКРАІНИ - РУСИ 

Михайла Грушевського 

11 томів у ціні $82.50 за цілість. Продаємо на догідні сnлати. 

Замовлення слати на а~ресу: 
MYKOLA DENYSПJI\ PtJBI .. ISHIN(; СО. 

2226 \У. CJ1ica::;o А ,.ellilr' Chicago, 22, Jll. 
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Це, звичайно, до деякої міри пропаrанда. 

Сергій аж так глибоко не заглядав. Він бачив 
перед собою волошкові, то-пак, синьо-небесні 
очі, бачив стиглу пшеницю на голові й хотів 
знати: чи відповідає форма змістові. 

Отже, він і познайомився з Галиною (Галь
кою?), почав до неї вчащати без конкурентів, 
говорив отакі собі дурниці, на взірець: Як се
бе почуваєте? Або: U~o ви читали за останній 
час? Або: До чого в житті прагне ваше єство? 

Галина посміхалась і відповідала: 
-Мене тягне до всього потроху . . . Хо

чу багато знати й ще більше пережити. Хочу 
uпевнитись, що краса існує поза уявним її ок · 
~)есленням ... 

с~ргій не розумів. Щось воно дуже розум
J о або навпаки, недолуго. Таж він ходить до 
неї зовсім не тому, що має намір осягнути якусь 

вищу філософію. Він полюбив цю калічку, з 
нею так приємно сидіти й розмовляти, вона ... 
lловом, ближче до справи ... 

І тут Сергій несподівано дістав "носа". Він, 
1цо має закінчений університет, кандидат ш1 
доктора, без п'яти хвилин інженер-електро

нік ... 
-Галочко, я люблю вас! 
-·--Любите? Дивно! Таких, як я, не люб-

лять, а просто використовують. Подумайте, 

Сергію, як ви будет~ йти кудись із своєю дру
жиною, припустімо, зі мною, а вона отак "ко
виль-ковиль" ... Таж усі очі спинятимуться нн 
пас і жа.акуватимутй. Скажуть: - Ах, йолопе, 

йолопе! Знайшов собі отаку цяцю, що й іти 
не може, як слід ... 

Правда, Сергій про одруження ще нічого 
не говорив, лише натякав. А. від натяку до здій
снення --·- довга дорога. І Галина завжди смі

ялася, кпила з Сергія. 

-- Ну, ста;-Іьте ж на коліна, скажіть, що ви 
мене кохас.•ге понад усе, запропонуйте руку і 

серце ... 
Чорт би забрав цю дівочу насмішкувату 

вдачу! Вона відбирала охоту в Сергія до якоїсІ.) 
рішучої дії. Таж він хотів бути й чесним із со
бою та з іншими . . . Ні, таки справді, тяжко 
зв'яЗати свою долю з калікою, хай вона й три
чі принадна, хай усі йому заздритимуть ... Але 
не будуть заздрити! Охоче поміняються на ... 
один вечір, а на ціле життя - Боже, борони! 

Вулиця викреслила красуню-Галину з своєї 
уваги, вулиці потрібна бездоганність фізична 
й розумова, а якщо того нема, відчалюйте далі. 

йшов час. Падали в безвість дні, народжу
вались ранки, їх зміняли тихі таємничі вечори. 
І так само, кожного дня бачив найближчий су
сіда Галини, Сергій, як вона, припадаючи на 
гарну ніжку, поверталася з роботи, заходила в 
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свою квартиру, а далі ... на вікно падала густа 
фіранка, й Сергій не бачив більше нічого. 

-·Галю, можна до вас? 
--Можна, тільки не одразу. Я переодяга-

юсь ... 
Голос долітав із-за ширми, була така ма

ленька ширмочка, може, вже й віджила, але чо
мусь люблена Галиною. 

--·Добре, я почекаю ... 
І знову появлялася вона, свіжа й пахуча, 

як троянда, тягнучи скалічену ногу. 
-Галю! 
-Що, Сергійку? 
-Галю, мені зрештою байдуже оте ваше 

"не все в порядку". Повірте мені, якщо є три 
ноги здорові, то четверта мож~ бути трохІІ 
хвора. Чуєте, Галю? 

Вона сміялась. Сміялась розгонисто й щи
ро, як луна в лісі, як той річковий струмок, що 
котить свою течію крізь каміння й інші пере
шкоди, але не зважає• на те. Струмок є струмок 
- сильний, свіжий і ... не боязкий. 

Був один вечір. Сергій сидів близько біля 
Галі, обережно торкався її хворої ноги й за

питував: 

-Чому вона хвора, Галочко? Адже вона 
така ж гарна, як і здорова, я навіть не бачу 
різниці ... 

Галина відповідала: 

-Колись, у дитинстві, я дуже любила бі
гати. І ось одного разу впала, зломала ногу. 
Вона зрослася, але неправильно, стала корот
шою від другої. Тільки й усього! 

Тяжка проблема ·- женитись з калікою. 
Наче вистачає й почуття, а все ж таки, виби
раєш не на тиждень, а на вік, і чи не прийде 

після перших тижнів захоплення оте страшне 
розчарування, що знищить до кореня почуття? 

Ні, не знищить! Сергій вирішив. У нього 
вже нема сумніву. Він надів на палець Галині 
перстень - символ вірности до гробу ... 

Як цілувала його Галина! Якою була вона 
ніжною й радісною! 

-Сьогодні ... О, сьогодні ми поїдемо ку
дись далеко від міста, моя кохана, розважимо
ся, щоб назавжди залишився в нас у пам'яті 
цей прекрасний вечір ... 

--Ні, Сергію, я сьогодні не можу .... 
-Не можеш? Чому? 
-В мене невідкладна праця. Просили прий-

ти. Я не можу відмовитись ... 
-Галю, алеж сьогодні, крім усього, та

кий рідкий виступ приїжджого балету. Ти ска
жи, що не можеш втратити цієї нагоди, що ти 
хочеш ... 

Галина раптом зблідла. 
-Мене балет не цікавить, Сергію. Ти ж 
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УВАГА УВАГА УВАГА 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

САМ ОП ОМ І Ч 
В ЧІКАІ О 

ВИnЛАЧУЄ 4;4 ДИВІДЕНДИ 30 ЧЕРВНЯ І 31 ГРУДНЯ 

------------------------------------------------
1) Приймаємо вклади; 

2) Даємо позики на J{упно авт, меблів і домашнього устаткуван

ня, на ремонт і направу домів. 

З) Даємо морrеджі на будову домів (констракшен лан) як теж 

на купно домів. 

4) Даємо кредити на J{упно і розбудову підприємств. Усі по

зики видаються на найбільш догідних сплатах. Крім того, 

наші позики мають забезпечення до висоти 10.000.00 доля

рів, на випадок смсrти довжнИІ<а або його тривалої непра-

цездібности. 

СТАВАйТЕ ЧЛЕНАМИ КРЕДИТОВОІ КООПЕРАТИВИ 

н С А М О П О М І Ч '' 

що завжди послужить Вам всякою фінансовою допомогою, порадою а 

теж дає повну rарантію забезпеки Ваших ощадностей. 

ПИШІТЬ АБО ТЕЛЕФОНУйТЕ НА АДРЕСУ: 

Федеральна Кредитова Кооператива "САМОПОМІЧ", 

2351 В. Чікаrо Аве., Чікаrо 22, Тел. ГУмболдт 9-й520. 



знаєш. Що в мене спільного з балетом? Я не 
піду й ти не ходи теж. Обіцяєш? 

Дивно! - подумав Сергій. А проте, "в до
мі повішеного не говорять про мотуз", в домі 
кульгавої, очевидно, не говорять про балет ... 

І все ж таки, Сергієві надзвичайно, хвороб
Jшво, страшенно ехотілосн піти поглянути на 
той балет. Хай це буде єдиний раз, коли він не 
виконає просьби своєї нареченої, хай ... 

Театр був повний людей. Тихо, урочисто 
розсунулася завіса. І ось, легка, як пір'їнка, 
гарна, як сама весна, на сцені головна танеч

ниця ... 
Сергій протер очі. Це, мабуть, йому вви

жається. Ні, не ввижаеться! Галя, його нарече
на Галя є тою танечницею! Ноги говорять 
більше, ніж уста. Нема тої, скаліченої, вона 
така ж вправна, як і друга ... 

Боже, яка краса! Хай будь-що кажуть про 
балет, власне, осуджують його з точки зору ... 
монастирської, алеж хто дивиться тут, у теа

трі, на мистецтво хитливими очима? Ні, воно, 
справжнє мистецтво, виключає всяку хитли

вість. Людина сприймає красу й талант, як Бо
жий дар, вона навіть не насмілиться припусти
ти якісь негарні думки. 

Сергій сидів, наче заворожений, не в силі 
поворухнутись, не в силі вимовити слово ... 
Алеж він обіцяв не бути! І тому за десять хви
лин до кінця тихо підвівся й пішов додому. 
Дома вже не спав до ранку. Одне питання, на
стирливе, як біль голови, не давало йому спо
кою: для чого був цей обман? Для чого було 
тягати ногу, коли та нога ось сьогодні демон-

струвала надзвичайне, високе мистецтво? 

Наступний день приніс розв'язання. Сер~ 
гій, звичайно, не міг утриматись, не міг не при
знатись ... 

-Галю, я вчора бачив ... Це ж була ти ... 
В неї трохи сіпнулась жилочка біля вуст і 

осудливо спалахнули очі, а потім вона сказала: 
--- Бачиш, Сергію, моє• ім'я досить відо

ме ... я бачи.1а коло себе багато поклонників 
свого таланту, а.1е не бачила жадного поклон

ника мене самої ... І мені стало прикро. Я ви
їхала в незнайоме місто, удавала з себе каліку, 
бажаючи переконатись, що каліцтво не завжди 
є перешкодою для справжнього гарного по

чуття. Ти виграв, мій Сергійку! Ти переборов 
у собі нехіть до каліцтва, вирішив назвати ме
не своєю дружиною. За це я тобі дуже вдяч
на і, повір мені, що ти ніколи не пашкодуєш 
за те своє рішення ... 

Над землею спускався присмерк. Тиха кім
ната поринала в нього, як корабель у відлюд
ну затоку. Галина вже не тягала ноги, а ходи

ла легко й пружно, готуючи вечірній чай. 
-Моя кохана, - сказав Сергій, - а зна

єш, що мене найбільше тішить? 
-Що, мій любий? 
-Те, що за якийсь недовгий час наша ву-

лиця побачить, як вона помилилась, як ти 11 

надурила... І що почуватимуть тепер інші 
хлопці? 

Вони сміялися щиро й весело. їм було ра
дісно знати, що не було між ними жадного 
розрахунку, а було лише щире, всеоправдую
че, велике почуття. 

, 
20-ТОМОВЕ ВИДАННЯ 
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Т В О Р І В ІВАНА ФРАННА 

Велике (понад 8,800 сторінок тексту та ілюстрацій), найбільше з дотеперішніх 

видань творів Івана Франка, що досі будь-де та будь-коли виходили. 

В цьому виданні творів Івана Франка видрукувано: 

1 ). 115 оповідань, казок і дитячих віршів; 2). 9 повістей; 3). 5 томів поезш 
(загально 437 окремих віршів) ; 4). 14 поем; 5). 7 драматичних творів; б). З 
томи (близько 1,300 стор.) перекладних творів з інших мов - латинської, ан
глійської, французької, німецької, італійської, польської, чеської, російської, ста-

роруської, сербської та ін. 

ЦІНА ВИДАННЯ (ТАКОЖ НА СПЛАТИ)$ 75.00 

Замовлення без завдатку слати на адресу: 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СОМР ANY 

2226 West Chicago А venue - Chicago 22, ІН., - USA. 
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ТІЛОВИХОВАННЯ 

Розсипки 
(Про здоров'я) 

Тому, що тема сьогоднішніх "Розсипок" 
насправді медична, заздалегідь застерігаємось, 
що автор цих рядків - не лікар, а тому його 
тези чи висновки - хай і сперті на тверджен

нях лікарських величин - треба розглядати як 
•· Fael1siшpelci" (фахове базікання ляїка). Гово
риІ\ю про це все таки тому, що остаточно тема 

торкається спорту і спортовців, отже, з яко~ 
гось боку таки входить у межі тіловиховно1 

царини. 

** * Серце. . . Тромбоза. . . Атака серця ... 
Хтось в англомовному додатку "Свободи" ска
зав, що ці слова належать уже до хатнього 

(''lюнselюl'(i") словника. 
І<олись на серце вмирали тільки дві кате

горії людей: недужі з органічними недомаган
нями серця або ті, що важкою працею пере

в~штажили серце. 

Нині від тромбози й розриву серця пада

ють здорові, як дуби, люди, які ніколи не хво
ріли на серце -- ба, взагалі ніколи ніякою не
д~тгою не хворіли. 

Шукачі причин цього вказують на амери

канський спосіб життя з надмірним напружен
ням нервів (''tension"). Але в тому ж самому 

часі з Польщі пишуть: "Від тромбози люди 
г:1снуть, як свічі ... " 

Інші подають за причину надмір жирів . і, 
загалом, висококальорійність харчів у цій кра

їні ... Можливо, що воно й так, але ... відо
мий американський спеціяліст, д-р Вайт, їздив 
до Фінляндії прослідити причину смерти від 
тромбози серця у фінляндців, які в сумній та
белі смертности стоять зараз на другому мі
сці за американцями. 

** * Згадка про фінляндців знищує арrумент 
"спортової терапії": мовляв, ніякі харчі не 
шкодять, яюцо JІюдина вправляє спорт - тоді 

жири й, загалом, харчі перетворюються в енер

rію, рух. Фінляндці - першорядні спортовці~ 
краще від усіх інших зберігають гігієну ("сау
на" - купальні, гарт) і харчуються аж ніяк не 
висококальоршно. Спекулювати арrументом, 
мовляв, фінський хліб і картопля Залишають у 
жилах осад крохмалю - виглядає неповажно ... 

** * Отже, на чому справа стоїть? .. Нам зда-
ється, що тут треба індивідуалізувати пооди
нокі випадки. 

Насамперед не забуваймо про органічні 
недомагання. В одного таке недомагання мо

же бути видне, в іншого воно мож~ бути при
ховане. 

Несповна десяток років тому помер на сер-

Річна передплата 
Звичайною поштою 7.50- дол. - летунською поштою 12.50- дол. 

"ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ" подає правдиві інформації про події на українських 
JІях та приносить обширні відомості про міжнародні події, насвітлюючи їх в 
інтересів Української справи 

зем

дусі 

"ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ" речево дискутує суспілью и політичні пи·rання. української 
еміrрації і містить хроніку українського життя з усіх закутків світу. 

"ЩЛЯХ ПЕРЕМОГИ"- це універсальний часопис української еміrрації й тому 
повинен знайтися в кожній українській хаті. 
В и м о же те ст ат и передплатником "ШЛЯХУ ПЕРЕМОГИ", звертаючись ша 
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це один із найкращих футболістів славного 
"Рот-Вайс", Ессен, Німеччина - Макс Гревер. 
Потім за причину смерти подали ропу зіпсу
того зуба, яка нібито спричинила розрив сер

ця. Але, чи то була справжня причина? . . Чи 
не правдоподібніше допускати інфаркт від я
когось укритого органічного недомагання сер

ця? .. 
** * Напередодні з'їзду Станиславівщини не-

сподівано помер на 60-му році життя в Гері, 
Індіяна, колишній футболіст і легкоатлет-бі
гvн станиславінського "Буй-Тура", "Сокола", 
і· "Станиславовії" --- Володимир ("Дзюньо") 
Ярмолюк. Так само кілька літ тому помер спорт

смен станиславінського УСК-у -- Богдан Па
стівнич, а перед ним - ,,проломівець" (зма
гун УСТ "Пролом" - Станиелавів) о. Костян
тин Гаврилів ... Цього року їхнім слідом пі
шов тенісист -- Софрон Федів ... 

** * . 
Невже і спорт не дає rарантїі безпеки ВІд 

цієї жах.1ивої недуги й передчасного відходу 
з цього світу? .. 

І тут ми доходимо до мети сьогоднішніх 
міркува-нь: спорт безсилий у випадку органіч
них недомагань. Він може бути згубний у ви
падку "пер..:брання мірки", але він може до
помогти у великій мірі, якщо його вживати за 
лікарською порадою. 

Насамперед допомагає здоров'ю й у ве
,;ІИкій мірі усуває виникнення недуг .с~рцн 
"предтеча" спорту й тіловиховання - ГІГІєна. 
Правильний відпочинок - сон, перебування -
праця серед природи, водні й соняшні купелі, 
руханка - все це робить організм сильним, от
же, відпорним на всякі, в тому чи.слі й серце
ві, недуги. Сюди належить теж рацюнальне по

мірковане харчування й повне вилучення ч~ об
меження до мінімуму алькагальних напитюв та 

курення. 

Щодо самого спорту, то його в усякому 
віці можна вживати (якщо людина здорова), 
але треба знати міру й реrулярність спортоних 

вправ. . 
Нещодавно від недуги рака на 73-му рощ 

життя помер змагун, що ще два роки до смер

ти (на 71-му році) брав участь у маратонсь~о

му б ізі ( 42 км.!) в. Бо.с:,оні. По смертна провІр
ко виявила в серщ ц1є1 людини багато тром
боз, які кров обминала штучними бічними хо
дами. Без спорту така тромбоз~ озн~чала 
смерть, а 8 кращому випадку -- .ФІз.ичне и ду
хове інвалідство . . . СвящениковІ п1:ля атаки 
серця лікар приписав не відпочинок, пльки дво
годинний марш у темпі, кожного дня! . . Ко
лишньому футболістові (атака серця на 42-му 
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році життя) приписано в повному темпі грати 

у відбиванку ... Навіть 65-річному (тоді) пре
зидентові Айзенгаверові згаданий д-р Вайт по
ручав спорт -- гру в rольфа. 

** * Ці слова звертаємо до всіх читачів, голон-
но колишніх спортсменів, які, повісивши на кі
лок свої футбольні черевики, гадають, що во
ни можуть більше не інтересуватися спортом. 
То фатальна помилка! -- Спортоне серце, звич
не до руху-зусилля, вимагає того руху-зусилля 

далі. І вимагатиме його завжди (очевидно, з 
віком усе менше). Це тим більше, що апетиту 
на кілок повісити не можна. А раз є прибуток 
(їжі), мусить бути й відповідна витрата - рух, 
спорт чи відповідна фізична праця. 

Найбільший німецький футболіст усіх ча
сів, Фріц Вальтер, делікатно висміяв "кібіца", 
що просив старого Фріца подарувати йому свої 
останні футбольні черевики. 

-Останні черевики? - здивувався Валь
тер. - Пане, я зіграю-подру ще десятки пар 
черевиків. Я тільки перестав грати в репре
зентації Німеччини й у першій дружині Ф. К 
Кайзерслявтерн, але я не перестав і не можу 
ніколи перестати займатися спортом. Як я по
мру, тоді приходьте й беріть: то будуть мої 
останні черевики ... 

** * Му др ій голові вистачають "дві слові". 
Якщо ви колишній спортовець - тут вам 

порада й частинне "обезпечення" від серцевих 
недуг. 

А в загальному: спортовець ви чи не спор
товець - усуньте з життя все те, що робить 
його неприродним. Живіть природно, працюй
те природно, рухайтесь природно. 

Другу частину ,,обезпечення" дасть вам по
рада лікаря-спеціяліста, а третю й найбільшу 
частину -- віра в Божу опіку. 

О. Сип 

Книжt<а -- найкращий' дарунок 

Вже вийшла з друку повість Я. Острук 

"РОДИНА rОЛЬДІВ'' 

Ціна книжки в звичайній обгортці 2.50 дол. 
у полотняній 3.50 дол. 

Для книгарень знижка 

Замовлення висилати на адресу: 

J. Oskuk , 
120 Cl1elton АУс, Pl1iladelpl1ia 26, Ра., U.S.A. 
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Розмови про книжку 
nоль nоловецький. Цар премудрий Сари

г..он - історична поема-сатира, накладом авто

ра, без року і місця видання, друк - Мюнхен 
"Лоrос", стор. 108, тираж 400 прим. 

Поеми в нашому столітті стали рідкістю, 
а сатира належить до білих круків. Проте це 
ще не причина, щоб і тому жанрові літератури 

не присвятити уваги, тим більше що автор дав 
твір без закиду під оглядом будови вірша і чи

стоти мови. 

Поема написана, як автор признає•rься у 

вступному слові, тридцять років тому. Для мо
лодого покоління вона може не актуальна, але 

для історії літератури матиме своє значення. Із 
слів автора виходить, що він, вихований на 
взірцях клясичної літератури, не мав відваги 
вийти в літературний світ із сво,єю ,,котлярев

щиною", як назвав поему один із критиків. При 
цьому автор з огірченням згадує с~часну пое

зію та JІітературознавців. Все таки, вІн правиль

но переконаний, що і його твір знайде своїх 
прихильників. 

До цього можна додати, що українська лі~ 
тература повинна і мусить репрезе.нтув~ти всІ 

напрямки, стилі та форми, які ВІДПОВІДають 

авторам, бо в цьому вбачаємо ~~о?од~ висло
ву та можливості для нових течш 1 змш. Саме 
література у всіх народів відзначається постій
ними змінами, шуканням нових форм висло
ву, і так було впродовж століть і в нас, за ВІІ· 
нятком московської імперії, де літературу ха·· 
рактеризує закостёніння в с~илі московських 
мистецьких "вершин" 19 столптя. Свобода ми
стецького слова надає право існу.ван.ня всяка: 
му стилеві, якщо він має в с~б1 ш:тературн~ 
цінності отже в тому і модерюзмов1 1 поемІ 
"Цар премудрий Саривон". 

Любителі доброго клясичного вірша, а ще 
й ті, що ознайомлені З підсовєтськими часам1~ 
до другої світової війни, знайдуть у сати~І 
Поль-Половецького душевну розвагу та своє

рідне мистецтво у відтворенні тих жорстоких, 

неймовірно злих часів. 

Григор Голіян. Між двома світами - нове
JІі, нариси, діялоги, оповідання. Накладом Спіл
ки Українських Науковців, Літераторів і Мист
ців в Арrентині 1965, стор. 160, обгортка ро
боти мистця-маляра М. Борсаловського, перед
мова Юрія Тиса. 

Григор Голіян, публіцист і редактор тиж
невика "Українське Слово" у Буенос-Айресі, є 
автором статтей на філософічні та літературні 
теми, друкованих і передруковуваних у нашій 
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пресі. Поза тим він довголітній співробітник 
журналу "Овид" та автор книжки "Сила і сла
бість комунізму". 

В ділянці літератури слід відмітити його 
переклад твору Ф. Верфеля "Пісня про Берна
детту", що появивсь у видавництві М. Денисю
ка, та немало новель і нарисів. А тепер перед 

нами збірка коротких оповідань "Між дном<! 
світами". 

Темою творчости Г. Голіяна є украЇНСЬК<l 
людина 20 століття. А це означає боротьбу, тра
гедії, буденне життя в атмосфері ідейних зав
дань, моральну чистоту людини та її одинокий 
порятунок -- віру. Автор має особливий талант 

спостерігати невидні вартості духа. Докладні
шу аналізу творів Григора Голіяна читач знай· 
де у передмові. Видаючи новелі автора, Спіл
ка НЛіМ зробила добре культурне діло. 

У видавництві Нью-йоркської Групи поя
вилися недавно три нові пубJІікації, датовані 

1964 роком. Три томики нових поезій: nатри
ція Килина - Леrенди і сни - обкладинка Я. 
Гніздовського, стор. 64, Богдан Бойчук - Вір
ші для Мехіко - обкладинка Б. Пачовського, 
стор. 20, та Нові nоезії, збірник ч. 6, обкладин
ка Соловія, сторінок не подано, але є 72. 

Оформлення цих видань зразкове. Особли
во треба звернути увагу на третє виДання, тобто 
шостий збірник. Це рукописи поезій, переда
ні читачам фото-офсетними репродукціями. То
му сторінки не нумеровані. Кожний автор знай
шов свого графіка, і тим самим оформлення 
поезій індивідуалізоване. Добрий і щасливий 
задум. 

Заступлені у збірнику такі автQри і графі
ки: Богдан Бойчук- Борис Пачовський (шість 
поезій - 7 графік), Емма Андієвська -- Любо
елав Гуцалюк (З поезії - 6 графік), Юрій 
Тарнавський - В. Прокуда (1 проза - 2 гра
фіки), Богдан Рубчак - Ярослава rеруляк (;і 
поезії --- 4 графіки), Патриція Килина - Ар
кадія Оленська-Петришин ( 1 поезія - три гра
фіки), Віра Вовк -- Богдан Божемський (З по
езії - 2 графіки), Васи.l!ь Барк~ - Яків Гніз
довський (2 поезії - 4 графіки, в тому два пор
третні шаржі) і Вольфрама Бурrгарда перекла
ди ес панського поета Рафаеля Альберті (З пе
реклади - 4 графіки). 

До мистців молодшої генерації нам треба 
ставитися з великою увагою. Для такого ста
новища є десятки причин, а найважніша з них 
-- це те, що молода творчість не дозволяє на
шій національній культурі закам'яніти на од
ному місці. Інтелектуальний рух, шукання но-
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вих доріг, творення нових стилів було завжди 
і є ознакою духової живучасти нації. Ці цінності 
помножуються шляхом культурного обміну з 

іншими народами. 

Це так у трьох рядках - інші пишуть на 
цю тему книжки. Один із визначних знавців 
JІітератури, чужинець, ознайомившися з укра
їнською модерною поезією, висловився публіч
но теж серед чужинців, що, якби ми мали змо

гу перекласти молоду творчість на чужі мови, 

то вони, чужинці, переконалися б, що україн
ці у поезії стоять не раз на вищому рівні, як 
інші державні народи, хоч держава є !аран
том духового зросту нації. 

Молода література має всі дані стати ве
ликою літературою, як це ми окреслюємо на 
еміrрації, що було і є нашою мрією ще від ча
сів існування МУР-у. Серед інших народів ве
лика література включа,ється у поняття еліт
ної культури, у противенстві до масової. Ко
лись творчість Лесі Українки була для її су
часників незрозумілою. Тогочасна молодь тіль
!<И відчувала майбутнє. Це була, власне, пое
зія для еліти. 

Видання Нью-йоркської Групи появляють

ся у мінімальних накладах з причини байду
жости нашої інтеліrенції до духових проявів 
вищого рівня. Якщо б кожний читач "Овиду" 
купив хоч одну збірку поезій (2 дол.), то мн 
виявили б цим бодай свою прихильність до на
магань молодих та до їхньої творчости. 

Мистецькі проблеми молодої літератури 
залишаємо поза цими рядками. Кілька зразкія 
поезій передруковуємо. 

КНИГА- ЦЕ СВІДОЦТВО 

ДУХОВОІ КУЛЬТУРИ! 

овид ч. 2 (133), 1965 

Богдан БойчуІ{ 

Нові Поезії ч. 6 

ХРИСТОС 

Як тіJю приросло до дерева хреста 
і витекла з очей руда живиця зору, 
тоді дощами зашморгнулася сльота 
і вимнла з обличчя жужель змори. 

(Людина підійшла тоді до нього). 

поглядом пробила рану під ребром; 
здирав сухе ганчір'я м'язів на дорогу 
південний вітер, під терпким вином · 
ржавіло серце порохом тривоги. 

(Людина відвернулася від нього). 

На вічний упокой лягали в чашку роки, 
аж в черепі закільчилась тернина. 
Крізь темряву біліли мертво щоки, 
очиці двоїли задавнену провину. 

(І відійшла тоді в низи людина). 

Латриція Килина 

Із збірки "Леrенди і сни" 

КОНІ ЛРИlїІШЛИ ДО ВОДОПОЮ 

Біліли зорі, мов кульбаба, 
і місяць ріс, мов молочай; 

як поле ширшало під вітром, 
коні прийшли до водопою. 
В воді йшов місяць у насіння, 
ломили ноги стебла зір. 
Біліли очі, чорніли ніздрі, 

як коні пили воду. 

Між гіллям криві тіні; 
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в кущах горючі очі; 

на глині дивний слід; 

під грибами писк. 
Страх в м'яких гривах; 
страх в сизих копитах; 

втеча в насінні місяця; 

втеча в ніздрях і зорях. 
Коні вибіг ли із води, 
і річка знесла їхні тіні. 
Ніч біJІіла, мов кульбаба, 
ішла в насіння, мов молочай. 

Богдан Рубчаt< 

"Нові Поезії" ч. 6 

МОЦАРТ 

Струнка структура всесвіту відбита 
u ~-.:рихкнх сніжинках, в розстрілах листка, 
у призмах скеJІець, у напрузі скаль 

і в тінях липи на камінних плитах. 

Пульсують персні озером, як подих, 
і вірним ритмом гладить рінь прибій; 
раптовий вітер з вирію прибіг, 

пороживом мережить світлі води. 

Струна, як арка в стриманому зриві, 
накреслює співучий JІук небес; 

і звуки віддзеркалюють себе, . 
немов нарцизи в плесі мерехтливІм. 

Це не пташині непритомні трелі 
і не клярнет лісів чи бур сурма 
це музики душа собі сама 

вроводить кришталеві пара~елі. 

В цій музиці нема мутних тривог, 
лиш - мов каприз --- незнаного оскома. 

З СІ сни спокійно: мудрий в небі Бог, 

і світ кружляє в точних аксіомах. 

42 

ЛІТЕРАТУРНА НОВИНА 

Юрій Коломиєць 

ГРАНЧАСТЕ СОНЦЕ 

ПОЕЗІї 

80 сторін друку 
з двобарвною обкладинкою і рисунками 

АнатоJІія Коломийця 
Ціна 2.00 дол. 

Замовлення приймає 

Адміністрація "Овиду" 

і 

Добра книжка - це найкраща 

розвага культурної людини! 

"УКРАїНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО" 

-Мюнхен-

Пропонує• такі свої видання: 

Ціна 

Ольга Мак: 

БОГ ВОГНЮ 
Повість о 3 томах 
З ЧАСІВ ЄЖОВЩИНИ 
Спогади 

Віра Вовк: 

ДУХИ І ДЕРВІШІ 
Повість 
ЕЛЕГП 
Поезії 

Юрій Тис: 
ЖИТГЯ ІНШОІ JІЮДИНИ 
Фантастична повість 

Петро Кізко: 
УСТИМ БЕЗРІДНИй 
Повість 

Олекса Воропай: 
ЗВИЧАІ НАШОГО НАРОдУ 

Том І, ~има, Весна 

Д-р Ростислав Єндик: 
ДМИТРО ДОНЦОВ 
Ідеолог Українського Націоналізму 

Леся Храплива: 

ВІТЕР З УКРАІНИ 
Ілюстроване оповідання для дітей 
ОТ АМАН ВОЛЯ 
Повість для молоді 

ПідготовJІяється до дрУку 
Олекса Воропай: 

ЗВИЧАІ НАШОГО НАРОДУ 

Том Il, Літо, Осінь 

А. Фурман: 
КРОВ І ВУГІЛЛЯ 

u Д01aApCUL. 

б. ОО 

2.00 

1.50 

0.7~ 

1.50 

1.50 

3.00 

2.00 

2.00 

3.00 

Повість про життя і боротьбу українських 
засланців у Воркуті. 3.00 

У сі перечислені твори можна набути в 
українських книгарнях у вільному світі, а 
також безпосередньо в видавництві 

VERLAG 

SCHLACH PEREMOHY 

Munchen 8, Zeppelinstr. 67 

овид ч. 2 (133) 1955 



СЕРЕД ИНИЖОИ 

Діброва ще чарівна 

кує, але нема тут рідної земщ, 1 не 
знайшов він nриязні та любови. Вдо
ма у нього лишилась жінка, що пи
ше йому у леслив і листи й виманює 
nодарунки, але переїжджати до ньо
го не хоче. Люди переказали Петро
ві, що його жінка іншого має. Пе
тро міг би тут одружитися з іншою, 
але вдача його, хоч і нескладна, та 
шляхетна: будь-кого він не хоче, а 
единою жінкою, що відповідає йо
го моральним стандартам, вияви

лась "nані" з міста, що часто пр-и
їжджає на Діброву відпочити і лю-

С. Парфанович. "Чарівна Діброва''· 
оповідання t нариси. Чікаго. накла
дом автора, 1964. 
Діброва ще чарівна, як у приро

ді, так і в другій книжці Софії Пар
фанавич про Діброву. Пок.и ще у Ді
брові більше лісу, ніж дР'ОВ, більше 
чагарників, ніж будівель та пікні
кових столиків, поки ще десь у гу
щавині, не бачена ніким але помі
чена авторкою, прожива€ тарахкав
чиха, поки ще не тільк,и люди а й 
дикі гуси плавають на дібро~'яних 
водах, це творить гарне тло, на яко

му добре, навіть поетично вигляда
ють і мальовничі катеджі на Березі 
Мрійників, і песики з м'ячами, і різ
нокольорові купелівки, і всі інші 
"модернізації". 

Розді.'І за розділом, Софія Парфа
нович пок8зуе читачам, що нового є 

на Діброві тепер- від того часу, ко
ли була написана перша книжка, 
"Люблю Діброву"; що з того ново
го краще, а що не таке вже й до
бпе, але його мусимо приймати. Но
вий комфортабельний мотель, нові 
дороги й доріжки, полтавський ор
намент на бу дниочку - це добре. 
Забагато плітк,ування на пікніку, за
міщеffіІя української мови англійсь
кою (не тільки серед молоді!), аме
риканізація- в тих ділянках, де це 
зовсім не nотрібне, nоступове, але 
невnинне вимирання дібров'янських 
звірят - це погано . . . Проте, су
муючи за втраченим добром, автор
ка розуміє причини, роз'яснює їх 
читачам і не вnадає в песимізм. Го
ді їй тільки ,глянути на пластунів, 
що nостійно таборують на Діброві, 
щоб відчути, що тут міцно трима
ється козацький дух, навіть як,що до 
українських фраз примішуються 
,Лжі!" і "Голі Смок"-и. 
Авторка цим разом обачно назва

ла свою книжку: оповідання і на
риси. А проте, і це означення не
точне. Для оповідань розділи книж
ки закороткі і не досить сюжетні, а 
для нарисів занадто ліричні. Чому 
наші автори взагалі мусять давати 
на свою книжку наліnку - сnеці
яльно тоді, коли твір nід жадну ка
те•·орію не nідходить? У модерній 
літературі багато добрих творів на
nисано "ніяким" жанром, і їхня вар
тість від того аж ніяк не гіршає. 
"Чарівна Діброва", як і більшість 
творів Софії Парфанавич - це лі
рична аналіза життя в усіх його про
явах. В її творі мозаїчно, але з чут
тям міри й гармонії nоєдналися сег
менти багатьох біографій, і кожний 
розділ МіІ· би Р'ОЗРОСТИСЯ ДО розмірів 
роману. Може авторка, як та дуже 
бі горішків, щоб колись пізніше роз
люблена нею вивірка, заготувала со
гризати їх один по одному?! Про
те, не дивлячись на конденсування, 

розділи сnриймаються л~гко і ли-

овид ч. 2 (133), 1965 

шають глибоке враження. 
Один із кращих розділів, на мою 

думку, це - - "Вnодобав-еми паню''. 
Наглядач і сторож Діброви, nідстар
куватий галицький селянин ПетІЮ, 
дуже nрацьовитий і несвідомо, але 
nристрасно залюблений у природу. 
Ніби нічого йому на чужині не бра-

КНИЖКА 

з цією маркою 

найпевніший 
приятель 

української 
родИНІІ 

СТ АЛІ ПОКУПЦІ ВСІХ НАШИХ ВИДАНЬ -
це окрема категорія реєстрованих Читачів, що в новій системі продажу 

наших видань купують 

книжки ПРЯМО ВІД ВИДАВЦЯ 
Сталі покупці одержують всі наші видання по зниженіІІі ціні 

з доставою до дому без окремої доплати. 

По ближчі інформації звертатися до видавництва. 

Тут відтяти й переслати до видав иицтва на адресу: 
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Лепкий Б.: Трилогія МАЗЕПА шість 

на місячні сплати по дол ........... . 

Парфанавич С.: ВІРНИй ПРИЯТЕЛЬ 
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бип. порозмовляти з Петром про те, 
що вони обидвоє знають і люблять 
-- про природу. Обмірк.увавши все 
як слід, Петро відважився на освід
чення: 

"Але вам щось повім: ви самі, та 
й я сам. Може би-еми ся одружили? 
Не від нині вподобав-еми вас . . . Ви 
JtccJ, робите, то си робіт. А мені до
бро, що в суботу прнїдете, та й два 
дні ма тн му кобіту і бу ду щасливий. 
І'роші маю. Н банку лежут. То вам 
ті І'J.>uші запишу: як умру, то мати
мете" (ст. 141). 
А пані не З!Годилась. І, може, не 

через різницю освіти й культурного 
рівня. 1/ершою причиною відмови 
бу.1о те, що невигойною хворобою 
вона вже була приречена на смерть. 

lнo;ti авторка пише в трохи мо
JtерІІ:СТІІЧнім стилі - міцними, ко
лорІпІшми, розкиданими по цілім по
лотні мазками, лишаючи половину 
роботи д.'ія читача. Він може дома
.'ІІ>овув<ни свої деталі і трактувати 
тему по-своєму. 

~- розJ...ілі ... ~r новім світі" на чо
тирLох. сторінках ск-:.тденсовано іс
торію ціло1·о життя Ізидори: війна -
втеча з України - смерть чоловіка 
--- втрата недоношеної дитинки -
нове (загадкове) материнство - і її 
теnерішнє життя в новім краю ... Н 
розділі ,,JІямпіони танцювали з . ві
тром'' (це імпресіоністичний заголо
вок, що викликає в уяві музику Де
бюссі, але авторка вимагає до супро

во;tу ,,твіста") на фоні Ларисиного 
танцю (так·н .,твіст!") її мати, Хри
спша, пригадує ціле своє життя ... 
Бш·ато постатей встають, як живі, з 
сторінок цієї книжки і, мабуть, ба
І·ато хто себе тут упізнав. І І роте, не 
думаю, щоб будь-хто за це на ав
торку розсердився: вона малювала 

портрети наднво чесно. Хіба що пан 
Щур з J.Ю3ділу "Шо чувати на Ді
брові" може образитися за подаро
ване йому письменницею псевдо ... 
,Дімок ·на узліссі" -- це маленьке 

зворушливе скерцо, та ще й із але
І·орією: синій пташок став залицяти
ся .Li.O сво1·о власно1·о відображення в 
дзеркальці, аж поки йо,го не спря
мува,;:и в гай, де він знайшов собі 
справжню, а не уявну пару ... Се
ред нас теж є так·і любителі абстракт
нон) й нереального, що залицяють

ся не до дівчат, а до люстра. 
А звірятка в творі! А песики! От 

Уже ко1·о полюблює авторка! Вона 
З захватом, до найменших дрібни
чок описує поведінку й забаганки 
різних собачок і забуває, що деко
му можуть і сприкритися такі ви
ра:щ, як· "Но, хойці ту, моя кицю 
солодка, мій маленький песику, хай
ні до пані!" 
Снрава в тім, що ця фраза встав

:Іена не для гумору ЧІІ іронії. Пи
сьмеtІНІІЦЯ каже, що на Діброві на
віл, ноетали дві партії: псяча і про
тнпсяча. ,.І це трохн нагадує наше 
політнчне жнття'', - іронічно заува
жує вона. У читача не лиш<1ється 
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сумніву, до котрої з цих партій на
лежить авторка ... 
Виразним лейтмотивом твору є за

кон ЖІІТТЯ, закон пр-ироди, закон 

справедшшости. Світ побу донаний так, 
що одні створіння нищаться іншими 
для їжі, і авторка з приводу цьо:·о 
не впадає в сантименти. Так· само, 
НІ< ми їмо телячі котлети, лис має 
право з'їсти гуску, коли він голод
ний. Авторка не тільки не осуджує 
йо1·о за це, а наuіть любується його 
спритністю: 

,,Те, що сталося на пісківні, три
вало коротко й відбувалося за утер
тим у таких виnадках звичаєм. Рудь
ко без вш·ання перестрибнув стінку 

кліпш і кинувся на качку. Коротк;І 
боротьба: качка кричала, била крн:ІJ,
мн і бор'Оннлася, а лнс заскак.уuав 
збоку. Один стрибок - і вже дер
:жав у 1гострнх зубах каччину шию. 
І Іерестрибнув огорожу і, наставившІІ 
вуха й виляючи хвостом, із задаво
пенням із вдалих ловів подаuся в Х<І
щу. Там малеча чекала на вечерю: 
троє втішних, веселих лисенят, т;І
ких же рудих, як батько". (ст. 147). 
Лис робнв, що йому велїла приро

да ... Але як же суворо засуджуt: 
аtпорІ:·а сuідомих убивців, що ни
щать звір-ят без потреби і без їх вн
ни! Софія ІІарфанович підкреслюt:, 
що жорстокість до тварин звичайно 

овид ч. 2 (133) І9а5 



супроводжує інші, ще поважніші не
rативні риси. Ось Миколенко, "син 
відомого громадянина, рідко бував 
на Діброві. Бо хто б nлатив в'їздо
ве? . . Краще вже з друзями-амери
канцями або з дружиною їхати на 
великі езера або на метропалітальну 
пляжу . . . А тут, між своїми - не
нік:шо. 3рештою, одружений з чу
жинкою, він уже відстав від грома
ди і nризабув, що таке свої, котрі 
то - йо1·о чи її". (ст. 175). Проте, 
Миколенко приїздить на Діброву по
лювати без дозволу, на дурничку. 
Він не тільки вистрілює красу Діб
рови - диких гусей, та ще й ду
шить рукою поранених nтахів, не 
вважаючи, що з другого берега на 
ньо1 о кричать люди. 

А в р·озділі "Тихий вечір" є ще 
олин злочинець під маскою милої у
сміхненої жіночки. Вона хор-обро 
била цвіркуна за те, що він співом 
перешкоджає спати, "вішаком по го
лівці та по голівці, та по сnині, та по 
самому серці'', поки не вбила. Ще й 
nотім чванилася своею "відвагою''. 
Як це притаманно перу Софії Пар

фанович, її оnиси природи і звірят 
-прекрасні. Історія з секвоею нага
дує в мініятюрі бор-отьбу Дон-Кі
хота з вітряками, але вона зворуш
лива. UІкода, що деревця не вижи
ли. Образи лисьменниці яскраві. Се
крет її --- ~ простоті й ощадності. 
Вона не трат·нть бш·ато слів на опис, 
а вміє схопити деталь: "Доріжку 
зробили без тачок і вальця, і вона 
піскова. Вона м'яка і сяє в темно
ті, тож люди, що їдуть (до речі, мо
же ідуть? Г. Ч.) рибалити поночі, 
бачать її добре". Або оnис каплички 
на оселі: "в модерно-бойківському 
стилі, така маленька, що в ній місце 
тільки для Бога". Або така "проза", 
як "пляшка виставила шийку з ко-
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шика .. .'' "Браму розмальовано на 
зелено, а в'язання на червоно. Ду
же весело". А часом авторка бере 
широке полотно і малює великий 
г.ейзаж. Особливо кохається вона u 
осінніх краєвидах (розділи "::S 1І·о
рем по Діброві·', "Жовтень-Листо
пад" _та інші). Ниявляеться, дерева і 
жовпють неоднаково: осики й бере

зи - блідо і тремтливо, клени - на 
золоте, сумак - "малинова і сма•І

но" (тільки, читачу, не здумайте 
скуштувати: сумак буває отруйний!), 
а яблуні жовтіють будь-як ьо •·о
ловна їхня функція - роди~и овочі. 
Приємно вразила добра мова і гра

матика цього твору, так що й nри

чеnитися" нема до чого. Хіба щ~ для 
годиться зауважу, Що трохи автор

ка заплуталась у визначенні роду 

свого авта: на її думк.у, це -"він", а 
на мою - авто середнього роду, 

"воно". А втім, епітет "шо колядка" 
до брунатного авта підходить, не 
дивлячись на граматичний рід. Та 
ще в розділі ,Тихий вечір" Женя 
спершу змальована бльондинкою, а 
через вісім рядків уже русявкою (ст. 
l~U). Трохи замало часу, щоб устиг
нути перефарбуватися. Часом трап
JІяються немистецькі вислови, як "ку
хня, де відбуваеться харчування пік
ніків" (підкреслення Г. 4.). Але за
,І.:.lJІОМ, мова твору жива і правиль

на, і кіJІька цих зауваг наведені тут, 
щоб авторка на них усміхнулася. 
Ціла книжка цікава, емоційна, па

Т}.:іотична і nотрібна. Діброва - це 
мікрокосмос української громади на 
еміrрацїі. Док·и маємо Діброву, доти 
живемо й діємо. Доки живе природа, 
воля й українська мова, доти Ді
брова бу де чарівною. Може авторці 
uдасться зробиТІІ з Діброви трило-
•·ію. 

Ганна Черінь 

Цю книжку приємно и корисно прочитати 
(Про збірку оповідань М. Стру

тниської "Помилка доктора Варець
коrо''). 
Не з великою охотою ми почали 

чІпати збірку, бо не сподобалась нам 
цьо1·о разу обкладинк·а роботи Б. 
Кr.·юкоІJа. Але прочитавши перше о
nовідання "Віядук", ми відчули ви
разне вдоволення і негайно почалн 
читати друге з черги опов. "Міськ·а 
д.івчина", а далі й трете: "Помилка 
доктора Варецького". Решту - сім 
дальших оповідань збірки ми прочи
тали настуnного дня за "один при

сід''. Спробували підсумувати свое 
враження - і це нам зовсім ,,лепю 
пішло". Бо в усій збірці - nопри 
сюжетно-тематичні різниці й особли
вості ОІ<Ремих оповідань - вчувало
ся щось rенералізуюче спільне, якась 
над усіми відмінностями домінантна 
подібність. Вона, власне, й спонука
ла наnисати ці рядки, поділитися сво
їми думками з читачем. 

овид ч. 2 (133), 1965 

Ми окреслюємо з1·адану домінанту 
як· щИ'ролюдську, 1гуманну настанову 

мистця щодо живого світу: подій, я
вищ, людей. Точніше, мабуть, на
самперед людей. 

t в такій настанові глибока віра 
в незнищенність людської правди, в 
зерно божеськости, Божої подоби в 
кожній людині, - хоч воно нераз і 
дуже глибоко засиnане і придавле
не намулом людських старих пере

судів і нових конвенціональних при
nисів-умовностей. А в центрі і понад 
усім -- жива людина як найбільша 
святість і постулят. Справді: чого 
варте суспільство, rльобальне людс
тво з усіми його " космічними ося
•·ами" - якщо не шануватиметься 
людини, індивіда! 

І кожне оnовідання розгляданої 
збірки - це ніби мистецька ілюстр·а
ція цьо1·о насnравді найбільшого і 
всеохоnного, універсального прин
ципу життя. 

Ось героїня nершого оповід. "Вія
дУІ<" - Оксана. Вона не є якась 
"вершинна героїня''. "Прохолодив
~н" свого курортного залицяльника, 
вІДбивши його любовну атаку ре
:юнною заввагою, що вона - не для 

дешевих амурних nоходеньок, Ок
сана по хвилині вже ладна каятисн 
за так·у рішучу відсіч, ладна Іютр:ш
тувати їі як вчинену нею кривду 
J:юдині. Адже вона знала nоглядн 
свого "кавалер·а" на фізичну любов 
і, nроте, не відсторонила його як сво
го nостійного супутника в прогулян
ках? ГІро1гу лянках у двійку в ліс та 
гори -- тож він мав nідстави сnоді
ватись ... 
Та найбільш nрикметний кінець о

повідання. Ії "втихомирений" кава
JІер -- як вона здогадувалась вже -
належав до підпільної орІ·анізації, 
отже ризикував життям. Під час од
ної сnільної з ним прогулянки їм 
стрінувся бр у дни й тип - ворог. Від
нернути сутичку було неможливо -
і по К·ількох хвилинах одчайдушної 
борні ,,його'' з "ним'' (отим бруд
ним ворогом), останній безживни:-.t 
трупом nолетів у прірву, в річку. 

l ось Оксана з переможцем вер
таються додому. 

"йшли нарізно, мовчки. Вона від
чу.rш з тривоІ·ою в серці, що не мо
же наблизитися до нього, мовчазно
го, з похиленою вниз головою; що 

не може торкнутися його, промови
ти слово. Щось велике й жахливе 
стало між ними". (Підкр. наше. -
А. Ю.). 

Читач з nевністю скаже (бо ав
торка це йому полишила): це "щось" 
- не що інше, як насильна смерть 
людини, - хоч, без сумніву, люди
ни негідної. 
В оnовід. "Міська дівчина" баба 

І'аджалиха, пр-оста жінка з села, має 
двох онук.ів: Івана та Андрія. Але 
любить тільки старшого, Івана, а то
му конче хотіла б, щоб саме Іван 
успадкував її госnодарство та до
глянув її на старості. Однак Івана 
тягне місто: тут він може вчитися, 
тут йому відкрився широкий світ. І 
КОJІИ це fаджаЛИХа зрозуміла (В ЦіМ 
uелику ролю відіграла "міська дів
L;ина'' - Іванова наречена, яку ба
буся пізнала в часі своєї гостини у 
Івана JJ місті), вона з душевним спо
коєм і вдоволенням вертається в се
ло. Цього мало: просвітлена І'аджа
лиха молиться: 

"Дай мені, Госnодоньк·у, аби моє 
серце виросло, та ,аби там було до
бре місце ще й для Андр·ія. Амінь". 

Оnовід. ,,Помилка доктора Варець
кого" дало назву цілій збірці. А про
те, з нашого nо1·ляду, воно найменш 
тиnове, бо виломлюється із загаль
ного тону творчої атмосфери збірки. 
Ми вз3Jгалі думаємо, що смерть і 
кров, бруд і насильство, загалом жа
хи війни - не стихія нашої авторки. 

Звернімось на хвилинку до сюже
ту. 

Доктор Варецький, українець, од
ружений з жидівкою, донькою бори-
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славського мі.1ьйонера. Досить ско· 
ро виявилося, що духової спільноств 
(як і можна було сподіватись) па
Jtружня пара не мала. Доктор з го
ловою поринув у фаховій праці -
відповідальній праці лікаря-хірурга, 
а щ:ужина. . . розважаласt., обзаве
лас~.> коханцем, жила, с.1овом, своїм 
безтурботннм життям. Народження 
сина не дало тривкої споєности сі
м'ї. Аж вибухла війна, гітлерівці о
І<упували Західню Україну і почали 
ноголовне винищування жидів. Лег
ко уявити собі тривогу Варецького, 
його дружини й синочка. Авторка 
зображує трагічний кінець усіх трьох, 
шн·сJюшуючи при цьому один мо

мент (за яким, однак, вчуваєтьсн 

в~с1. тра,гізм тих жорстоких днів, ко
лн людське життя було обезцінене 
вкІ-·Jй) - момент залишення Варець
ким своєї дружини і синочк·а в кім
наті 1· еста по. 

Найбільш типовими для всієї збір
кн ми ввюt<аємо опоuідання "Вічне 
сllітсю'', ,,Образ над прірвою'' і "Від
І·омоніле··. Хоч, повторюємо, за вн
няп\оі\1 ,,1 Іомшtки доктора Варецько
І·о", всій решті оповідань притаман
на ота "просвітлена поt·ідність" у 
підході та сприйманні життьови:~ я
вищ. І'ерої оповідань Марії Струтин
СІ.кої - не ходульні "перфекції·', не 
якіt:І. лицщ.-,.і без страху і догани". 
Але в'~і вони йдуть "знизу вгору··, 
всіх їх порушує і веде прагнення 
йти заю1..:ди і скрізь шляхом онов
лення і духово1·о збагачення. А це ж 
і є дійсний шлях Людини (з велн
І<ОЇ літери!). 
У поuній з1·оді з ідейним змістом 

творів збір~-. .. и ~ їх мовостиль. Ми, на 
і~..:<ІЛІ• не читали інших книжок Марії 
Стру~инської: не вистачає часу слід-
1\\"ІІати за досІІТЬ таки численними 

п\·блікаціямн з літературно-мистець-
1\ОЇ 1·а.1узі. бо"..: хочеп.ся не перео-

чити й актуальних публіцистичних 
появ. Але рецензована збірка під 
мовно-стилістичним оглядом нас ціл
ком задовольнила: незасмічена лек
си~-.:а, прозора і легка синтаксична бу
дова, ощадне і доречне використан
ня поетичних засобів тексту: порів
нянь, епітетів, метафор, - взага.1і 
тропів і фігур. Забрало б багато мі
сця ілюструвати сказане зразками 
тексту, беручи їх з різних оповідань 
збірки. Тож обмежимось прикладом 
з оповід. ,,1 Іідстаркувата дама". 
На ст. 112 доктор Горський "за

городив Їй ("Іlідстарк.уватій дамі'' 
А. Ю.) дор'Огу до виходу. СІ<азала, 
ніяково нсміхаючись: 
--О, то ни також викрутилися ві.J. 

пікніку? 
- Мене ніхто й не збирався на 

ш.о,·о кликати! я маю"тут занадто по

І ану славу "вщлюдка . А ІНІ ... про
бачте, к·уди так? 
Вона знизнула плечем: 
-- Власне, як хочете знати, ніку

ди. Кудись перед себе. Отак, "на
зустріч сонцю золотому", а насправ
ді - бо сонця маємо й так багато 
назустріч прохолоді. І взагалі, я Ht~ 
знаю ще ... 
Було щось таке миле, таке вічнІ) 

жі!'Іоче в її безжурному тоні,· що він 
аж задихнувся від думки, якою бли
зькою, зовсім близькою здалася йо
му ця жінк-а. І разом з цим. Господн, 
за усім тим було щось ... Він миттю 
віднайшов свій давній легкий тон з 
жінками: 

- Чи не можна б і мені, старому 
мізантропові, бути свідком і трохн. 
може, учасником цього безпляново
го щастя? .. " 
Книжку видало Вид-во Юліян<) Се

редяка, в Буенос-Айресі, форматом 
малої вісімки, 144 ст. др·ук·у. Приєм
но зазначити, що в книжці зовсім ІІt~
ма коректорських поми.'lок. 

Філософія добра і правди 
(Григор Голіян. ,,Між двома сві

тами''. Новелі, нариси, діялоrи, опо
відання. Буенос Айрес. 1965. Накла
дом Спілки Українських Науковців, 
Літераторів і Мистців. 
У нашій українській літературі фі

лософських творів взагалі мало. Цю 
ділянку, сказати б, занедбано, і ми 
радше звертаємось до чужих авто

ритетів. А потреба в національній 
філософії велика, вона бо є доро
І·овказом для сучасних і наступних 
поколінь. 

Григор Голіян до деякої міри за
повнює цю пр01галину. В його нове
лях, нарисах і діялагах червоною 
ниткою проходить туга за доскона

лим, справедливий осуд тої жІ-rrтє
вої мізерії, якою позначається наш 
аж надто матеріяліетичний вік. 
Юрій Тис у своїй передмові на

звав Григора Голіяна християнським 
письменником, і це дуже влучне ок-
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реслення. Християнізм - його внут
рішнє "кредо'', поза ним спасіння не
ма й не може бути. 
Бтримаємось від проведення па

ралель між філософіями різних ча
сів, бо це зайняло б багато місця, 
спинимося лише на антиподах ми

слення. Напр., Фрідріх Ніцше писав 
для "вибраних". Він заманіфестував 
це в словах: 

"У чому найвище, що ви можете 
пережити? Це - час великої знева
ПІ. Час, коли ви говорите: в чому 
мої жалощі? Адже жалощі - це 
хрест, до якого прицвяховується 

кожний, хто любить людей. Але мої 
жалощі не є розп'яттям. Час, коли ви 
говорите: в чому моя добродійність? 
Адже вона ще не примусила мене 
безумствувати. ЯКІ втомився я від до
бра мого й від зла мого! Але де ж 
та блискавка, що лизне вас своїм 
язиком? Ле те безумство, що його 

треба прищепити вам? Дивіться, я 
вчу вас про надлюдину. Він - ця 
блискавка, він - це безумсво!" 
Отже, "час великої зневаги" й пі

зніше орієнтація на "надлюдину'' 
призвели народ Ніцше, керований 
Птлером, до маніякальної ідеї ,,І·ер
ренфольку" й до страшних злочинів 
в ім'я тої ідеї. 
Філософія для вибраних - це щос1. 

"ку-клук-с-кланівське", замкнене в 
собі й дуже далеке від християнсІ.
кнх принципів. 

Книга "Між двома світами", себто 
світом духовним і світом матеріяЛІ,
ннм, ставить на перший плян пробле
му людсько1·о вдосконалення, вболі
ннє над потворними явищамн життя 

і . . . оптимістично вірить у перемо
,.У добра й правди. Читаємо: 
"- І І роте, є десь кінець зла, -

підвищив свій 1·олос уражений Сн
дір J1уцик. - Є край ЗЛОЧИННОСТІІ, 
бож у людській душі жевріє якасІ. 
кількість волі й відповідальностІ!. 
Живе в ній, так сказати б, суцільІІа 
система ЦІнностей, які кожному по
казують вихідний пункт і ці.1ь''. 

І далі: 
"-- }Ік лікував би пt зло, що роз

наноШІІЛОСІ• у світі? Но но, очевидно, 
І.ов'язане з модерною цивілізацією. 

- А ось як. Що природне, того не 
зміниш. Що створене людьми, те мо
жна змінити, скажімо, доброю полі
тикою". (Стор. 122). 

Чи ж не правда? В "добрій по.'Іі
тиці" - все: і духовий розшпок, і 
матеріяльний добробут .1юдей, і до
сягнення в науковій та мистецькій 
1·алузях. 

Чому ж цьо1·о не хочуть усвідомн
'J"И "сильні світу"? Чому вони ( оче
видно, по той бік залізної, бамбу
кової й ще якихось там заслон) гвал
тують душу й тіло народів, усе обі
цяють і нічо1·о не дають? Чому? На 
це відповідає автор: 
"-А покищо всі тут політику

ють, від наймолодшо1·о до найстаr,-
шого. А хліба нема! Немає й жш
тя, є :шше одне повільне вмирання. 
Щобільше, тут скрізь і всюди ко
мандvюп, та сидять мені в печінках 
холодні дурні. Кажу тобі: це жах
ливі люди!'' (Стор. 139). 
Отже, тому нема добра, що життям 

керують ,,жахливі люди''. Вони при
йшли до керівництва не з волі й ба
жання широких мас, а захопили вла

ду силоміць, як п'явки приссалися до 
тої влади й використовують її для 
своїх егоїстичних цілей, а не для 
добра людства. 

БЗtгато свіжих і 1·арннх думок є в 
книжці Григора Голіяна. З тими дум
ками варто ознайомитись читачеві, й 
він, певне, відчує їх· спільність із 
власними поt·лядами, бож українсІ,
кий читач і автор - люди одної до
би, що пережили неймовірні страж
дання, чудом уціліли й тепер пере
глядають свій пройдений шлях, як 
ненаписану повість . . . Григор Го
ліян сннтезував усі ці пережиття в 
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збірці " і\'\ііІ\ :tво~І<І СІІіІа:\111''. 
ІІоза фі:юсофсІ.коІО вартіспо кшІ

пt СПІІНІІМОСІ• ЩС 11<1 ;tCHKIIX у:.;ІІ · а :ІІ•

НЮЮЧІІХ ПОІІНТТНХ. В.lаСІІС. 11<1 обра
заХ. Наведс:-.10 о;tІІІІ J ІІІІХ: 

"Окраїна :\ІіСТ<І ... Во11а нобі•І цен
тр\' ЯК ,'t\ІТІІІІа бі.'ІН :\І;ІМІІ : ;tоІІір.'ІІІ· 
В<І : 

1

ЩІІ\)<І, І О.'ІОСН<І 11 СВОЕМУ МІІС:ІСІІІІі. 
її сві1 у zІ\ІІВІІХ ко .11.орах , чіткнх і 
безпоссрелніх. Скі:ІІ.кн іІ\ то paзiJ.J у 
далекій і б:шзt..кій б~їІа:н,щІІні , ко.111 
1н•·Р<ІЙ внчерпа.'1ІІСJ, V\ .' ІІІ :ІІо :tСІ.кі СІІ
ШІ і п о І · асав оІ ·онІ. лушсвнm·о І ·орін
ня , окраЇІІІІ :ІСМІІОЇ .~)'.'Іі 11\)IIXOJL\1.'111 
до 1.\.l (ЩІІОІ " О І\"(),lОСУ? 
Таж тут ці:шй світ! 1\т ІІСІІі;tомий 

досі ,,паzІ\'' Ію:н.о.коІ о королн, J)о
ІїН1Н-3іІювій Хме.'ІІ.ІІІІНІ·кнй , тут Жан
на д'Арк і, нарешті, наш Снмон ІІе
т .1Іора :1 своїм н;н:т~їІЮІком , Ев1·е-

1\О,\1 l\оІІОІІа.lІ,це:-.1. У сі ІІОНІІ ІІІІЙІІІ .'ІІІ 
:1 окріІЇІІІІ, бу.111 ІІС 11\)CJtCTt.IBHIIK:lMII 
ИКОЇСІ> <ІJІІІСТОК\)іІТІІЧІ\ОЇ ІІ С \)СТІІІІ, а 
11 .1отпо іі кіст10 ІІ<Ір·о ,1ІІоІо . Том~· іі 
1::'<1:111.10 ІІ<ІС ТаІ\ ОТС MIICTC\t\,KC 01\
рсСІСІІІІИ Гр111 оро:\І І'о:Іінном окр<ІЇ-
1111, ;tii\C\)C.'Iil \ІіІ ШОЇ СІІ.lІІ, І СроЇ:І:-.Іу іі 
ІІ<Ірсшті історії. 

Вкінці не ~tожс~ю ІІе сІІІІІІІІТІІСІ. на , t 

ІІІороМ , ЯКІІЙ буu U\1 IIJHIKpaCOIO КОіІ\

ІІоЇ .'ІіТературІІ , КШІ\1101 О ВІІСОКОІ о 

мІІстсцтва. І Le нове .1и ,. КоІпtшбу-

Іtія " . 

[);ІІ ато 'ІІІТ<І.lІІ М\1 І арІІІІХ р-с•ІеЙ , 

ал е т ;ІЮІ траІІ:Інєп.сн рілJ.;о. Нка СІІ

.lа! Н1.:е "стефанІІківськс" •1уттн в 
цій ІІОІІС.'Іі! І'ршор І'о:Ііин ІІіJtІІіссн 
11онад себе, доказав, що він є не 
.' 111\\Іе ХJ)ІІСТІІЯНСІ,КІІЙ фі :юсоф , а Й 

чу ;ttІІІІІЙ ноне:Ііо . Мн 'ІІІТ<.\.111 цю но
вс .'ІІо J тренетом і захоп.1енням. У 
ній така zюпнва правда, якої не 
:нІаіі ;tсш ~- тнсячі сторінках іншої 
:\ІІІстецІ.кої .1ітературн. Тут Гршор 
І'о:Ііян ІІоКаJ<ІІІ своє мнстецьке об
.'ІІІ'І'ІЯ ІІ < І всю шщючі1н •. ІІрочнтайтс 
ц1о новс :ІІо, і 1111 самі скажете, що т;ІІ.: 
ІІІІСІТІІ 1\IOzi.:C ІІІІСОКОобдароІІаІІІІЙ та
.lаІІТ. 

Наостанку хочемо ск<.Ізатн : тр-еба 
()і .н.ше ота КІІХ КІІІІJІ.:uк! БілІ.ше :t ;щі
каІІ.'ІеІюстІІ ІІІІМІІ! Кннжка ) ' рІІІН > ра 
І"олінна є свіж11м подувом у ІІашій 
,,сіро-буденній" літературі , вонu t:' 

1\ІІК.ІІІІКОМ матеріЯЛіСТІІ'ІІІОМУ ВІІХО-
11;)111\10 Й І арІІІІ'М ІІiftP\'IIIIIKUM .:IIOJLCІ,
J.;·OI о іІ.:ІІТТН. 

А. Галан 

СВЯТЕ ПИСЬМО СТАРОГО та НОВОГО ЗАВІТУ 
повний переклад, 

::> ..ІІІІСІІL'ШІІЇ 3<1 орнІ·іІІаv'ІІ>ІІИми єнрс йськими, арамійсІ)кими та грсщ>кнми текстами 
І ІІЛ ЧАС JlP;\TOГO НАТИКАНСЬКОГО ВСЕЛЕНСЬКОГО COhOPJ' 

РИМ, 1963 
ВИДАВНИЦТВО ОО. ВАСИЛІЯН 

Старий Завіт 1 070; Новий Завіт 35:2 сторінки 
Мапи та кольорові і ;нострації. 

Ціна: 
В шкіриніі1 оправі з позо .,1оченням 
В ІІО JІОПІяній оправі з нозоченням 

:20.0() ДО.'!. 
1 S.OO до:І. 
1:2.00 ДОJІ. В 11 о.:ютниній о 11 ра ві 

Замонvlенни і гроші с.'Іати на адрес~· "Овиду''. 

АJІьбом до Служби Божої на платівках 
у мистецьному оформленні арт. мал. 

Онеани Моwинсьної. 

НАйКРАЩИй ДАРУНОК 

СЛУЖБА БОЖА 
НА ДВОХ ДОВГОГРАйНИХ НІ- FI ПЛАТІВКАХ 

J;І.\ІОІJJІеншІ і 1 · роші (че1юw або "t.сові ордером") сдати 

на адресу: 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY 

2226 West Chicago А venue - Chicago 22, 111., - USA. 

- тут иідтяти -
) lo ВІІ ;t<ШtІІщтва Мшю:ІІІ Деннеюка 

ЗАМОВЛЕННЯ 

Цим Зf..ІМОUШІІо один аJІt..бом дош ·оц.>айlшх ШІатіuоh 
із Слу;,1.:бою Божою у никонанні хору церкu\1 cu. Bapuap11 
у Відні, u ціні 12.00 дол. разом з коштамн пересилки . 
Прошу вислати додаткоuу ШІатівку з "Боже, uнслухаn 
б:ІаrаІшя" і ін . , на що пересилаю ше одного доляра. 

Разом пересш1аю дол. 13.00. 

Моя адреса: 

-------~-----~----~-------- ---~-----
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ДОВГОГРАй НІ ПЛАТІ ВНИ 
- СЛУЖБА БОЖА на двох довІ·ограйних НІ- і Ь31, 832 і Ь33 ЖАІ->ТШJІИНІ ІІІСНІ но 

FI платівках у виконанні хору церкви о:н і !:S~б І НСНІ У ПА 
св. Варвари у Відні, в ціні 12.00 дол. і /;35 НАЗАР СТОДОЛЯ - Опера. Слова 

4.95 
4.95 

додаткова платіока з "Боже, вислухай Тараса Шевченка. Музика К. 
благання" і ін. за 1.00 дол. Всі три платів- 1 838 З~~н;~~~ч~ ЛЬВОВІ 1

4
9.·

9
8
5
0 

ки, в альбомі, мистецько-оформленому О. . !:SS:2 
Мошинською, разом із пересилкою 13.00 1~ ЦЕРКОВНІ ПІСНІ - Церковний Хор 

·- УКРЛУНСЬЮ ВОСКРЕСНІ ПІСНІ і гаІ·ілки у 
1 

Маланюк та Хору со. UupoLІpи, Шдень, 
вик. хору церкви св. Варвари у Нідні _ 1 диригент: А. Гнатишин 4.95 
Альбом з двома платівками 10.00 І ~51 HAf.JO.LI.HI ІІІСНІ - у uнконанні Ірн 

- УКРЛУНСЬЮ КОЛЯДИ у вшс хору церкви ! со. НLІрварн, Нідеш.... Днр. А. І"натишнн 4.95 
св. Варвари у Відні 4.95)- YKf.JAIHCbiO lllCHI .В ЧЕСТЬ ПРЕЧИСТОІ 

- ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ - опера на 3 1 ДІВИ МА!Чї - Мішаний хор церкви св. 
дії С. Артемооського (три платівки) 14.95 ~ о. Миколая в Чікаго 4.95 

ІІІСНЯ ПРО РУІllНИЧОК -- (;lO слів А. j- ДУМИ МОї і інші українсьІ<і нісні у ВИ-
Малишка, муз. П. Майбороди) співає І конанні киїuських ансамбJІів 4.95 
lt. J"нитюІ<, та 11 інших пісень. Пісня нро - ЗБІРКА ПІСJ::НЬ - оиконують Ін і JІю-
ру~ничоІ< ~о~онила серця .всіх українців І бом_ир Мацюк з аркестрою 4.95 
У щдому свm. (Число нлатшки PPlO) 4.95 - YKI->AlHCbiO ІІІСНІ у виконанні Україн-

~01 CBATAJ:fHH НА J"ОНЧАРШUІ І ського Хору Думка о Дітройті нід унра-
(АJ!~·бом з 3-;·ш платівкамн, 12'' Шна $12.50 І вою І. Атаманця 4.95 

802 1J.І1ІЯЧІ КАЗІ\И (ч. 1) --ПІСНІ YJ ТАНЦІ З УКf.JАїНИ у uиконанні 
У ВІшоншші Іршш JІаврівської. 3.95 І київських ансамблів оидання МОНІТОР 

803 Л.ИТЯЧІ КАЗКИ (ч. 2) j :ч. 1, :l і 3 по 3.95 
У ІІІІJ.:ОІШІІІІі Іршш JІаврівської. 3.95

1

- YKf.JAIHA - пісні у виконанні УкраїнськоІ·о 
804 J(OJI}JДИ - 14 різ•шх коляд - Хору Думка о Києві і київського ансам-

різні хори 4.95 блю ба.ндуристів 3.95 
805 ~-І<РАїНСЬЮ ПІСНІ - .ВЕСЕЛА ЗБІf.JКА у оиконанні різних укра-

у виконанні Хору Верьооки 3.95 їнських хорових ансамбліu 4.95 
806 МИРОСJІАВ СКАЛА-СТАРИЦЬКИй - ХОРОШ ІІІСНІ З YKf.JAIHИ у ІіИконанні 

Мі1·о Skala-Staryckyj - тенор Капелі Бандуристів під управою Гр. Ки-
з аркестрою 4.95 тастого й .В. Божика наспівані в часі не-

807 СПІВАЄ КИУВ - Ukгainian Songs of Kiev, давнього турне по Европі (видання нi-
Concei·t of works Ьу Р. Mayboroda 4.95 мецького видавництва) 4.50 

807 СПІВАЄ ЛЬВІВ - Conce1·t perforrned Ьу - Я ЦИГАНКА МОЛОДА і ін. 4.95 
Capc1la "Trembita" іп Lviv Conductor- - ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ і ін. пісні 4.95 

Р. Murawskyj ' 4.95 - БЕРІЗКА і ін. пісні 4.95 

809 УКРЛУНСЬЮ ПІСНІ З ГУЦУЛЬЩИНИ = k~rв~~J1_fйU BAJibcнf~=~ п~%:іика ::~~ 
Ukrainian Hutzul Songs. 4·95 - УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ драма о 5 діях Івана 

810 ПІСНІ З УКРАІНИ 4·95 Франка (Альбом з З-ма платівками) 12.50 
811 INTERNATIONAL MELODIES - KOHЦEf.JT у виконанні Української Духової 

,,AMOR" Orchestra. 4.95 
R12 ВЕЧІР НА СОЮЗІВLLІ _ Оркестри під управою І. Барабаша о Чі-

каго (альбом з 3-ма платівками) 4.50 
з аркестрою "АМОР'' Ukrainian Dan~c 

Music 4.95 
814 DANCE PARTY - ,,AMOR'' Orchestra 4.95 
815 УКРЛУНСЬЮ НАРОДНІ ТАНКИ - Anatol~ 

Pietri Orchestra, - Buenos Aires 4.95 
816 ВЕЧЕРНИЦІ, ,,Кобзар" з Симфонічною 

Оркестрою, дириг. А. Рудницький, Фила 4.!>5 
817 КОНЦЕРТ, Хор "КОБЗАР" із Симфонічною 

Оркестрою 4.95 
818 ЩЕ НЕ ВМЕРЛА, Хор ,,КОБЗАР". 4.95 
819 КОНЦЕРТ, Хор ,ДУМКА", Нью-йорк, 

дир. Л. Крушельницький. 4.95 
820 БОГ ПРЕДВІЧНИй - Українські коляди 

та щедрівки у вик. Хору "Кобзар" пі.1 
кер. А. Рудницького 4.95 

821, R22 і 823 УКРАУНСЬЮ КОЛОМИйІ<И 
(частинй 1,2,іЗ). Іюжна по 4.95 

R:l4 УІ<РАУНСЬЮ ПІСНІ - у виконанні Хору 
Верьопки (частина 2.) 4.9.с:. 

825 ЗАСВИСТАЛИ І<ОЗАЧЕНЬКИ... Збірка 
коз~цьких пісень. 4.95 

R27 МЛРІЧКА -- :-4<.ШLІ[)nатські співаночІш 4.95 
823 СТРИИСЬКИй ПАРК - nісні сьогодніш-

нQОГо Львова 4.95 

- РИМІНСЬЮ MI:JlOДlї - вик. муж. Ішартет 
"Розвага" з аркестрою М. Шия на. АJІьбом: 

три шштівки 10", 78 Hl'M. 4. 75 
- ТЕНОР 1. 3Еf1ФЕРТ ·-при фортевіяні ЛЮБА 

СJІЮЗАР. Три оригіна:Іьні п:штішш в 
мистецькому аJІІ,бомі 4 ї5 

- АЛЬБОМ ПІСЕНЬ Я. Б. Весоловського 
у оиконанні оркестри і хору Івана 
Романова. Солісти: Антін Дербіш, 
Олександер Тихнович (танцювальна 
музика) 

--- jtПИ СПІВАЮТЬ- дитячий хор Рідної 
4.50 

UІко:ш УНО- Філія Ст. Катеринс, Онт. 4.95 

У сі ці платівки продає 

КНИГАРНЯ 
при ВИДАВНИЦТВІ МИКОЛИ ДЕНИСЮКА 

В ЧІКАГО 
Платівки висилаемо негайно по замовленню. 

Кошти пересилки оплачує Книгарня 
Замовлення і гроші слати на адресу: 

МУ KOLA DENYSIUK PUHLISHING СО. 
2226 W. Chicago А ,·е. - ChicaJ:o 22, ІІJ., USA 
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накладом 

ТОРОНТОНСЬІ<ОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КО IUTOM 

УІ<РАІНСЬІ<ОГО НАРОДНЬОГО СОЮЗУ 

ПЕРШИй ТОМ ВЖЕ ПОЯВИВСЯ 

І ВКЛЮЧАЄ РОЗДІЛИ: 

Загальні інформацП Украі·нсьІш мова 

Історія України 

Українська культура 

Українсьf{а література 

Фізична географія і природа 

Людність 

Етнографія 

ЦІНА ПЕРШОГО ТОМУ- 37.50 ДОЛ. 

Замовлення приАмае 

Видавництво Миколи Денисюка в Чікаго 

3амоnлення з чеком або моні ордером слати на адресу: 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СО. 

2226 W. Chicago А ve. Chicago 22, Ill. USA 



УВАГА УВАГА У В АГА 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

САМ ОП ОМ І Ч 
В ЧІКАfО 

ВИnЛАЧУЄ 4~4 ДИБіДЕНДИ 30 ЧЕРВНЯ І 31 ГРУДНЯ 

------------------------------------------------
1) Приймаємо вклади; 

2) Даємо позики на купно авт, меблів і домашнього устаткуван

ня, на ремонт і направу домів. 

З) Даємо морrеджі на будову домів (констракшен лон) як теж 

на купно домів. 

4) Даємо кредити на купно і розбудову підприємств. Усі nо

зики видаються на найбільш доr·ідних сплатах. Крім того, 

наші позики мають забезпечення до висоти 10.000.00 доля

рів, на випадок смерти довжника або Аого тривалої непра-

цездібности. 

СТАВАйТЕ ЧЛЕНАМИ КРЕДИТUВОІ КООПЕРАТИВИ 

"САМОПОМІЧ" 

що завжди послужить Вам всякою фінансовою допомогою, порадою а 

теж дає повну rарантію забезпеки Ваших ощадностей. 

ПИШІТЬ АБО ТЕЛЕФОНУйТЕ НА АДРЕСУ: 

·---------------------------------------
Федеральна Кредитова Кооператива "САМОПОМІЧ", 

2351 В. Чікаrо Аве., Чікаrо 22, Т~л. ГУмбоJІ~т 9{)520. 



Гаслова Енциклопедія Українознавства 
(Стан праць та зміни умов передплати) 

Починаючи видавати гаслову частину Ен
циклопедії Українознавства (ЕУ-2), редакція 
пJІянувала вмістити весь матеріял в 4-ох томах 
і відповідно до цього була скалькульована (в 
195З році) передплата в різних родах оправи. 
Під час праць над редаrуванням ЕУ-2 виявилось 
скоро, що число томів мусить бути збільшене, 
як з уваги на об'єм матеріялів, вміщуваних в 
поточних томах (чимало людей нарікає•, що по
одинокі гасла дуже "стиснуті"), так і з уваги 
на випуск в Україні т. зв. УРЕ ("Українська Ра
дянська Енциклопедія"), що її поява була, бо

дай в деякій мірі, "спровокована" виданням ЕУ 
на еміrрації. 

Сама поява УРЕ мусїла вплинути на поши
рення змісту ЕУ -2, бо стало необхідним ще до
кладніше висвітлити події і факти, які промов
чує або фальшує УРЕ, зокрема з часів наших 
Визвольних Змагань, історії українських Цер
ков, дій нашої еміrрацїі тощо. Було очевидним, 
що число томів ЕУ-2 мусить бути збільшене. 

Остаточно Відділ Наукового Товариства 
ім. Шевч~нка в Европі та Редакція ЕУ в Cap
ceJii вирішиJІИ, що для завершення ЕУ-2 об'єм 
ціласти мусить бути збільшений з 4-ох до 8-ох 
томів. Четвертий том, який обіймає гасла на 
літерИ К (від гасла Крушельницький Іван), Л 
і М, буде готовий з кінцем І965 р.; він завер
шує перший етап праць на ЕУ-2. Стоїмо на 
порозі другого етапу - чергові 4 томи ЕУ -2 
чекають ще своєї реалізації. 

Збі.'Іьшення об'єму ЕУ-2 вимагає зміни у
мов передплати, чи власне встановлення даль

шої передплати на останні 4 томи. Хоч ціни 
у видавничій галузі та редакційні витрати те
пер зшіЧно вищі порівняно з часом, коли по
чиналась видавання ЕУ -2, додаткову перед
плату встановлено в дотеперішній висоті (50 
або 60 дол. залежно від роду оправи за 4 то
ми), однак під умовою, що ця додаткова пе
р<.:дплата бу де nовністю вплачена в другому 

півріччі 1965 року; передплата, сплачувана ра
тами поза день 1-го січня 1966 р., буде підви
Іцена на 20 відсотків, які тільки частково рів
новажать підвишку цін. 

В неперіодичному бюлетені НТШ в Евро
пі п. н. "Вісті із Сарселю" чис. З з датою гру
день 1964 р. проголошено м. і. такі інформа
цїі в справі умов nередnлати, які обов'язува
тимуть від 1-го січня 1965 року. 

1. Четверти·й том ЕУ-2 дістануть тільки ті 
передплатники, які повністю вирівинють або 
вже вирівняли передnлату за перші чотири то
ми. В першій половині 1965 року дістануть всі 

передплатники, які заборгували, повідомлення 
про розміри їхнього боргу. 

2. Дотеnерішні передплатники можуть за
безпечити собі одержування дальших чотирьnх 
томів (5 - 8) -

а) або, вплачуючи не пізніше як до 1 січ
ня 1966 р. повністю 1це раз дотеперішню 
передплату, тобто за ЕУ -2 в полотняні й 
оправі дол. 50, а в півшкіряній оправі 
дол. 60. 

б) або, доплачуючи довільними ра тами за 
ЕУ-2 в полотинній оправі дол. 60, а в пів
шкіряній оправі дол. 72, але вплати му
сять бути розложені так, щоб до появи 

кожного наступного тому було внесено 

принаймні 25% доплати, тобто 15 дол. 
за 'lолотно, а 18 дол. за півшкіру. 

З. Нові передплатники можуть скористати 

з умов для дотеперішніх передплатників, по
даних nід 2, тільки в часі від 1-го січня до З1-го 
грудня І965 року, а тоді вони -

а) або вплачують повністю передплату за 
~а ЕУ-2 в полотинній оправі дол. 100, а в 
півшкіряній оправі дол. 120, 

б) ~бо вплачують повністю тільки дотепе
рі•uню передплату за перші чотири то
ми, тобто дол. 50 за полотно, а дол. 60 
за півшкіру, а доплату за наступні томи 

(5-8) вплачуватимуть як під 2б). 
Б обох випадках вони одержуватимуть ан

томат~чно перші 4 томи. 
4. Від 1-ro січня 1966 р. передплата ЕУ-2 

у 8-ох томах становитиме дол. 120 за примір
ники, оправлені в полотно, або дол. 144 за при
мірники, оправлені в півшкіру. 

Цю передплату можна вносити добровіль
ними ратами, але висилка перших 4-ох томів 
буде реалізована щойно тоді, коли буде впла
чено половину повищої суми, тобто дол. 60 за 
полотно, а дол. 72 за півшкіру; дальші томи 
висилатимуться тільки тоді, коли за них буде 
вплачена належна сума за кожний том, тобто 
15 дол. за том в полотні, а 18 дол. за том у 
півшкірі. 

Те саме стосується до нових передплатни
ків в часі від І-го січня до ЗІ-го грудня 1965 р., 

які не скористають з умов, поданих під З. 
5. Повищі постанови обов'язують з днем 

І-го січня 1965 р. і всі до цього часу - будь
ким і будь-де --вміщувані умови передплати 
ЕУ-2 втрачають свою силу. 

Володимир Савчак, представник ЕУ на ЗДА*) 
*) Диви 1це окреме оголошення на наступ·

ній сторінці. 



G И Д А В Н И Ц Т В О М И К О Л И Д Е Н И С Ю !\ А 

ВИДРУКУВАЛО 

ВЖЕ ТРЕТІМ НАНЛАДОМ 

ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕННА 

ЮВІЛЕйНЕ ПОВНЕ ВИДАННЯ В 14 ТОМАХ 

Т. І. Поезії до рону 1843. 
Т. 11. Поезії 1843- 1847 рр. 
Т. ІІІ. Поезії 1847-1857 рр. 
Т. ІУ. Поезії 1857- 1861 рр. 
Т. У. Назар Стодоля. - Різні твори. 
Т. УІ. Повісті: Художнин. - Наймична. - Варнак. 
Т. УІІ. Повісті: Княгиня. - Музина. - Нещасний. -

І<апітанша. 
Т. УНІ. Повісті: Близнята. - Мандрівна. 
Т. ІХ. Журнал. 

Т. Х. Листи. 
Т. ХІ. Т. Шевченно - маляр. 

Т. ХІІ. Т. Шевченно чужими мовами. Перенлади 
Шевченна на інші мови. 

Т. ХІІІ. Збірнин статтей про Т. Шевченна та його 
творчість. 

Т. ХІУ. Понажчин видань Шевчеш<ових творів, 
першодруни й онремі видання та спис 
літератури про них. 

.Видавництво видрунувало вже всі 14 томів. 

Першшї наклад деяких томів цього видання Творів Тараса 
Шевчешш видав Украі·нський Науf{овий Інститут 

у Варшаві під редакцією Павла Зайцева 

Другий і третій наклад цього видания 
(з деяюtми ще ніде не друкованими новимн томам11) 

видає Видавництво Минали Денисюна 
з пагоди ювілейних святнувань ( 196 І і 1964 рр.). 

14-томове видання творів Тараса Шевченна видавництва Миноли Денисюна друноване 

на доброму папері, в люнсусовій оправі, в імітації шніри, з позолоченням, у 
мистецьному оформленні Едварда Козана. 

Ціна за всіх 14 томів цього монументалhного видання лише 
8 75.00 дол. на сплати до З-ох місяців 

або з 4% знижкою, себто 
8 72.00 дол. за готівку при замовленні. 

Видавництво висилає всі 14 томів негайно по одержанні замовлення. 
Замовлення слати на адресу: 

:МУКОLА DENYSIUK PUBLISHING COMPANY 

2226 \VEST CHICAGO AVENUE - CHICAGO, ILL., 60622 - USA 
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