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ВИДАRНИЦТRО

МИКОЛИ

ДЕНИСК)КА

ВИДР~'К~'RАЛО

ВЖЕ ТРЕТІМ НАНЛАДОМ

ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕННА
ІОПІЛЕVІНЕ

ПОВНЕ ВИЛЛІ-ІНЯ

Т. І. Поезії J!U пону 1843.
Т. В. Поезії 1843-1847 рр.
Т. Ш. Іlоезїі 1847-1857 vn.

Т. Х. Листи.
Т. ХІ. Т. Шевченко

-

Варнак.
Нещасний

Каnітанш~.
Т. ІХ.

-

-

маляр.

Т. ХІІ. Т. Шенченко чужими
Шевченка на інші мови.

Т. f~'. Поезії 1857-1861 рр.

Т. У. НазаJ:: Ст -..:доJІЯ. -- Різні твори.
Т. УІ. Поністі: Художнин Наймична
Т. УІІ. Пові::.ті: Княгиня Музика Т. УШ. Повісті: Б.ІJизнята

ТОМАХ

R 14

Т. ХІІІ. Збірник

статтей

про

мовами.

Т.

Шевченка та

Т. ХІУ. ПоІ<ажчик
шодруІіи

Мандрівка.

про

И

видань

ОІіремі

Шевченкових

видання

та

14

томів.

І kрш11й ІІаІ{JІал лсикІІх томів Іtt,uІ·o ІІІІJt<ІІІІІя Тнорів Тараса ІІІсвчсІІка вІІ;tаІІ
УкраЇІІСІ>КІІЙ н~уковнй ІнстІІтут у Варшаві пі;t \)С}l(ІКНЇ€10 ІІ;ІІІ.lі\ :~аtінева .

.:lр~ТІІЙ і треТІИ нак:ІаЛ НІ>ОГО ІШ)tаНІІЯ (з деЯІ\ІІМ\1 ще HЇJte ІІе
ІІовш111 то:.1<І\ІІІ) ІІІІJtа.rю Нндавництво Мнколн Денисюка J
святкува~н, (1961 і 1964 рр.).

!l)>)"IIOB;tllll\111

н;ІІоJtІІ

Іові.'ІСЙІІІІХ

14-томове видання творін Тараса ШевченІіа видавництва МиІіоJш Денисюка друІіаванс

папері, в люксусовій оправі, в імітації ШІііри, з
тецьІіому оформленні Едварда І<озаІ\а.

Ціна за всіх

8

14

75.00
або з

8

72.00

томів цього монументального

позолоченням, у

виданнSІ лише

дол. на сплати до 3-ох місяців.
4 (~о знижкою, себто
дол. зв готівку при замовленні.

Видавництво висилае всі

14

томів негайно по

одержанні замовлення.

3амов.'ІСІІІІН с.1атн ІІа алресу:

творів,

спис

них.

Видавництво видруІіувало вже всі

доброму

його

творчість.

Журнал.

на

Перенлади

мис

пер

літератури

найпевніший

КНИЖКА

приятель

української
з ціею маркою

СТАЛІ
це оІірема

родним

ПОКУПЦІ ВСІХ НАШИХ ВИДАНЬ

иатеrоріи

реестрованих
наuаих

КНИЖКИ

Читачів, що

видань

ПРЯМО

u

новій

---

системі

продажу

купуютІ>

ВІД

ВИДАВЦЯ

Сталі покупці одержують всі наші видання по зниженій ціні
з

доставою

до дому

без оиремої доплати.

По бJІИЖЧі інформації :1вертатиси до uидuнництн<t.

ПРОДАЄМО СВОї ВЛАСНІ ТА ІНШІ ВИДАННЯ
УКРАїНСЬКОї ЕМІГРАЦІї
ЕtіЦИКJІОІІЕ)ЩІ
І'асJІова

11

1

AIII'JIUMOB~iA
СІ3ЯТІ:

YI\PAїtiU3liAI:К:TBA

/аспша

ІІИСЬМО

VIII

томів

Elllliii\JIOIIEJШI

в

ІІоJІОПІі

ДОJІ.

l()U.U(J

u

півшкірі

,,

120.0(J

УІ<РАїНО3НАНСТВА

:~7.50

СТА\>01'0 ТА НОВОІ'О 3АВІТУ

в ·шкіряній uнр;.ші з аюзоJюченннм
11 ІІUJІОТНННЇй ОІІ))<ІІІі J ІІОЗОJІОЧt.'НННМ
В ІЮJІОТНННЇЙ Ollpaui

МаахайJю І'рушсвса.юай: !СТОРІН УКРАїtІИ-РУСИ - - Х томіu
Михайло І'рушсвса.ашй: ІСТОРІН УКРАїНСЬКОї JІІТL::РАТУРИ

( 11
V

ЮІІІ/1\ОІІ.)
томіІІ

''

:ю.tю

Тарас Шевченко: ІІОІ3НЕ 13ИJtAHHH ТВОРШ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1-ХІУ "
ШІ:l3ЧІ:НКОВІ: CJIOBO І CJIA\iA, ;штшюІ·ін nереклалів з ІІІеІІчеш.;а
'ІУіЮІМІІ

мовамн Ja

Іван Франко: ТВОРИ
І< >рШ

Клен:

І..)о1 ІJtаІІ

ТНОРИ

ІІ;н.·п·рІІак:

І)І~ІЛашІ

Кравцева

76.50
10.(),)

МА3ЕІІА

АРХЕОJІОПН

(()

томів)

:2\.ІJО

УКРАїНИ

15.00

Д-р Матвій Стахів: УКРАПіА ll ДОt.>І ДИРІ:КТОРП УНР, томи 1-7 тв. опр. "
Олекса Кузьма: ЛИСТОІІАДОШ Jtt-11 191Н р.
Микола KULH!Jit.'UCІ.KIIЙ: І ІРИ ДЖЕРЕJІАХ ьОРОТЬБИ

ІІовстеІІІ\·о:

JІеонід

Мuпндз:

KATI:JtPA

ОСТАННІН

llaтaJІeJJa 1\ор'ОJІева:
УJІнш

1\ранченко:

СВ. СОФІї

В

5.00
4.50
1:~.50

9.50

1\И<-J~І

12.50

IIJ>OJ>OI\

6.00

lЦО ~ ІСТИНА?

5.50
5 ..)0

ХРИJАІГГЕМИ

JОрій Тне: ІіА СШТАНКУ

4 ..50

А. Драrан: МАЄМО КАРДИНАЛА, уафаїнською і

~нн·лійсІ.кою мовами по

Іван Багряний: ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД Пі>ІРВОЮ
Володимир Несторович: СЕРЦЯ І БУРЕВІІ
Микола Понеділок: CMIIIJHI СЛЬОЗИНКИ
Jосим Дончук: ПРІРВА

- ··

Євген Онацький: У ВІЧНОМУ МІСТІ

іст.

Hev. І. Nahayewsky: HISTORY 01•, UKRAINE
S. Stechishiн: TRAlHTIONAI, UKRAINIAN COOKF.RY
I,esya Ukt·ainka: SPIRIT OJ.., F'I,AME
UKRAINIAN ARTS
CJIOHO О IIOJII\Y II'OJ>EBI - 1 СJЮЇ'ІІІІІЙ енос ХІІ віку
JІітератур·но-мнстеньюай

ІСГОі>ИЧНІ ІІОСТАТІ

ІСТОРІЯ

роман

uраження з IIOJLopoжi ::

М. Л. ІІоднезьІю: УКРАУНСІJКО-АНІJІІИСL>І\Ий СJІОВНИК
М. JI. ІІоднезt.tю: АНІ'JІІйСL>КО-УІ\J>АїНСІ>КИИ СJІОННИК
К. 1'. Андрусишин: YI\J>AYHCL>KO-AHI'JIIИCI>I01й СJІОВНИК (аюло

110.000 сJІів)
"

6.SO

4.50
5.00
6.00
1:~.00

5.00
5.[)()
3.[і0

5.00
);\.()()

16.00

1920 (АJІІ,(}ом)

Н.75

І'АЛИ 1 1ИНИ 19-20 СТ.
КУЛЬТУРИ

4.00

Всі ні нил<ншн щюдаємо на лоІ ілні СІІJtати :\а окремнм ;юа·оворсІІІшм.
ЗамовJІеІшн ІІJ>ІІймаємо без завдатку.
3<ІМОВJІСІІІІН СJІаТІІ 11<1 ;щрссу ІІШUОІ'О DИд<ШНИUТН;J.

PURI,ISHING COMPANY

l~---------:~2~-:~::~~:_:~ CHICAGO, Ш •.

4.00

6.00

Yl\PAYHCbKOJ

МУКОІ.А I>БNYSIUK

5.00

4.00

:tбірник

УКі>АУНСЬЮ СІЧОВІ CTPIJII>I В 1914 -

5.00
6.80

"

роман

Юрій Мошашса.кнй: у СШТІ мисп:І tІ>КИХ ЧАРІВ -

"

6.00

Микола JІазорса.киіі: П:ТL>МАН КИРИЛО J>OJYMOI3Cbl\ИH
Юліян і>адзикешІ'І: liOJIYM'Я, історична ІюІJісп.

JIL>BIВ

32.20
6.НО

ll'ячесшш JІншІІІСІ•І.;·ІІй: JІИСТИ JtO І.>РАТІВ XJIIБOPOliiB
ІJІJІН ВнтааІовн•І: !СТОРІН УКРАПіСL>КОЇ 1\00IIEPAill"l
Антін Рудшща.кнй: YKJ>AYHCbi\A МУ:3ИКА
0Jtetн:a

75.00
7.00

- ХХ томів
- - lll тuмн

JІеІІКІІі1: ТРИJІОПН

Нростш

р-с;t&ІІщіt:Іо

20.00
15.00
12.00
90.00

60622 -

U.S.A.

12.00

КJІІІГА, НЕОБХІДНА В КОЖНІЙ

УКРАІНСЬКІR ХАТІ

ЕНЦИИПОПЕДІИ УНРАЇИОЗНАВСТВА
Видає:

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ІМ.

Т.

ШЕВЧЕНКА
-

.. ..:_._')"

.

.~1а

НІЙНРІЩИЙ ПОМРУНОК ПРИ КОІННІЙ HlfODII
ДРУГ А ГА СЛОВА ЧАСТИНА ЕУ -2
Нові передплатниt<и

Вісім томів
ВІсім томІв

(1-8) -

полотно

(1-8) -

пІвшt<іра

120.00

ДОJІ.

144.00

дол.

ДотеперішнІ передшІатниt<и

За додатt<ові чотири томи
За

додатt<ові чотири томи

(5-8) -

полотно

(5-8) -

пІвшt<Іра

60.00

дол.

72.00

ДОJІ.

Продає:

ВИДАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА
на догідні

сплати по дол.

5.00

В ЧІКАrо

місячно

На бажання висклаємо проспекти
~іамовлення

слати

на

адресу

:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING
2226 W.

l

Chica~·o

СО.

Ave. Chicago 22, Ill. USA
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о
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tііідkланnх
аюоертає,
;J

прнноду

лів.

рукописів

ик теж не

Статті,

редааvцін

неникористаних

підписані

Ро'аув:пи

:JастеріІ·ає
статті

Rci

й

БАГАТО

УСПІХІВ

матерія

'111
завжди иід·
редакції.

собі

прааю

нипранляти

ско·
мову.

щ>аоа застережені.

РІчна

БАЖАЄМО

прізвищем

ІІсендонімом антора, не
ІІооідають поглядам

Редакція

не

веде листування

передплата:

Австрuіи І Анrлія - wІл.
Бразилія крузеАрів
Арrентина apr. пезів
ЗДА, Канада і ін. дол.
Німеччина Д.М.
ФранцІя - фр. фр.

30.480.240.4.10.15.-

Видавництво

РедакцІя і

Миколи

35
42

Second-class mail privileges
uuthorized at Chicago, Illinois

АІІ

27
ЗІ

Вісті Товариства Уtсраїнських Бібліотекарів
Америки

Autorized as Second-class rnail,
Post Office Dept., Ottawa

26

Іван Франко в музиці

Олесь Бабій

Bookвellei·s

20

Комvнікат про скликання 2-го З,ё.зду
У «РlйІ(сь.кнх Журналістів Амерщ<н і Канади

10. Перхорович -

49 Linden Gardens
London W. 2.

-

15

19

Ескізи над віддаллю

-

Осиn Залеськ"й -

Librat·y & Book supply
16а Pt·oвpect St.
Glent·oy W. 9. Vic.

9

Франко очима студентів

Дм. Штоrрин

Aнвtralia
F'okвhan

7

Автор і видавець

3 наукової поїздки до Европи

Олена Гікава-Сацюк

REPRESENT ATIVES:

5

Покликані і вибрані

С. СамбірсьІ<ИЙ -

Еп~·Іапd
Ukt•ainiaд

Скрізь "чужа" і скрізь "своя"

(Пам'яті Наталени Королевої)

Денисюка

СпІвробІтники "Овиду"

45

Від видавництва
"Овид"

появляється

при кінці кварталу у

цим

вересні

числ.о появиться в гру дні

разом

своєчасно

1966 р. Наступне

1966 Р-

Гості, що відвідали наше видавництво в ос

таю.ьому часі: Преосвященний Андрей Сапеляк,
Єпископ для українців в Арrентині; В пр. о. Ва
силь МелІ:}ник ЧСВВ

( місіонар

з

Бразилії);

д-р

Кость Паньківський (Арізона); д-р Василь Яшан
( Саскатун, Канада); проф. Осип Залеський (Бо
фало, Н. й.); п. Михайло Да~нилишин, почесний
голова ІLентралі Т-ва "Просвіта" в Арrентині та
ін.

Повне Видання Творів Тараса Шевченка в
14-ти томах буде ще в продажу, бо ми видруку,.
ємо ще бракуючі томи, які були вже випродаІ:-Іі.
Матимемо ще деяку кількість комплектів до про
дажу й приймаємо ще замовлення. Хто ще не
придбав собі

ТворІв

цього

Тараса

монументального

Шевченка,

має

змогу

видання

собі

ку

пити. Цілістh всі чотирнадцять томів кошту
ютІ') лише 75.00 долярів на сплати, навіть по 5.00
дол. місячно або з 4% знижкою, себто 72.00 до
ляри при заплаті до ЗО днів від дати замовлення.
Замовлення приймаємо без завдатку. Для виго
ди друкуємо при кінці цієї сторінки картку за
мовлення.

Поза ре дакцією "Овиду". В останнhому ча
сі ми відвідали знову низку імпрез, що заслуго
вуютh на окремі репортажі-звітування, але через
брак місця, відзначимо деякі з них у наступно

му числі "Овиду".

Наше листування прилізнене через великий
навал праці видавництва, друкар:~і И книгарні.
Ми вибачаємося, за пrипізнені відповіді, наRітh
~:ашим найближчим співробітникам.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION (Act of October 23, 1962;
Section 4369; Title 39, United States Code).
1. Date of filing: September 22, 1966.
2. Title of publication: "OVYD-HORIZON''.

~.

Frequency of issue: Quю·te1·ly.
4. Location of l~·nown office of publicatioв: 2226 W.
Chicago А ve., Chicago, lllinois 60622.
б. Location of the headquarte1·s or geвe1·al business
offices of the publishe1·s: 2226 W. Chicago Ave., Chicago, Illinois 60622.
6. Publisher: Mykola Denysiuk Publishing Company 2226 W. Chicago Ave., Chicago, Ill. 60622.
Edito1·: Mykola Denysiuk 2226 W. Chicago Ave.,
Chicago, Illinois 60622.
Managing editoг: Mykola Denysiuk.
7. Owne1·: Mykola J)enysiuk, 2226 W. Chicago Ave.,
Chicago, Illinois 60622.
8. Known boпdholdet·s, moгtgagees and othe1· secш·ity holdet·s owning ОІ' holding 1 pet·cent о1· more of
total amount of bonds, mor·tgages 01· oth~r · securities:
а1·е

поnе.

9. Pat·agr·aphs 7 and 8 include, іп cases whet·e the
stockholder· or· secш·ity holder appears upon the books
of the company as tt·ustee or in any othe1··' fiduciat·y; rel~tion, the name of the pe1·son OJ.' corporation. fo1· whom
such trustee is acting, also the statements іп the two
paragt·aphs show the affiaпt's full knowledge and belief
as to the cit•cumstances and conditions under which
stockholdet·s апd secuгity holders who do not арреа1·
uрол the books of the company as trustees, hold stock
and secш·ities іп а capacity other than that of а bona
fide owne1·. N ames апd addresses of individuals who
яrе stockholdeгs of а cot·poratioп which itself is а
Rtockholdet· о1· holdeг of bond.s, mortgages ot· other
secш·ities of the publishing corporation have been ш
~luded in pю·agraphs 7 and 8 when the interests of such
individuals а.·е equivalent to 1 · perceпt о1· mo1·e of the
total amount of the stock о1· securities of the publishing
cm·poration.
·
10. This item must Ье completed fог· all publications
except those which do not cart·y adve1·tising othet· than
the publishet·'s own and · which are named in sectlons
132.231, 132.232, and 132.233, postal manual (Sections
4355а, 4355Ь, and 4356 of Titie 39, United States Code).
А. Total N~ copies pt·inted (Net Press Ruп) Ave1·age
N~ copies each issue during preceding 12 · rnonths and

Single issue nea1·est to filing date: 1.500 В. Paid cit·culation 1. То te1·m subscribet·~ Ьу mail, carrier delivery
ot· Ьу ather means. 1.175. 2. Sales through agents.
news, dealeгs, ot· otherwise 180. С. F1·ee distt·ibution
(including samples) Ьу mail, carrier delivery, or Ьу
othet· means 84: D. Total М of co}iies nistt·ibuted (Sum
of lines Rl, R2 and С) 1.439.
·
І ceгtify

correct and
publisher.

ТJІт відтяти

that the statements made Ьу me above are
complete. Mykola Denysiuk, editm· and,
;: · ·

·---------·------------.. ----

ЯАМОВЛЕННf!
До Видавництва Миколи Денисюка

lІим

замовляю

14-томове ПОВНЕ

ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА

О за

ШЕВЧЕНКА:

75.00 дол. на сплати до З-ох місяuів.
О за 72.00 дол., себто з 4% знижкою при заплаті готівкою,

висилаючи чек
Моя

адреса:

(моні ордер)

при замовленні.

Підпис:

РІК
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Скрізь "чужа" і скрізь "своя"
Пам' яті fІаталеии Королевої

Ще на початках дослідження украі·нської лі

.1 грецької мітології,

але

важніше те,

що вклав

тератури Микола Дашкевич (1852-1908) у своі'м
.,Отзьів-і" звернув увагу на одну з характерис
тичних ознш< тієї літератури. Цю ознаку він на

у неї власну ідею, для якоі· чужа тема паслужила

авав "народність змісту''. Одночасно, згадуючи
про "стремління народности до самовияву'', Даш
кевич указував також на зв' язm< української лі
тератури з аагальноевропейськими літературни

кої тематики для вияву украі'нськоі· ідеї маємо в

ми течіями.

царату. Таю-Ім самим шляхом пішла подекуди та

Ці течії проявлянпься у двох головних ви

тільки формою.
Таких

прикладів

використання

неукраі'нсь

нашій літературі більше. Узявши тему з часів пе

реслідування християн 1-/ероном, Шевченко в ,,Не
офітах" розкрив тиранську природу російського
кож Леся Ущюїнка. У низці своі'х глибоких дум

дах: формальному (без уваги на тему-зміст тво

кою творів .1 далекими

ру) і тематично-сюжетному (без порушення ус

сюжетами й конфліктами вона розв' язувала або

талених літературних форм). Однак може бути і
сполучення обох видів, і тоді про приналежніс1'ь
·гвору вирішує тільки мова та ім' я автора. За
вданням літератури на вищому щаблі розвитку
є

без уваги

-

на те,

д.1еркалом "народности"

якою

мірою

вона

стала

сягати також до тем

-

позакрайовнх, екзо1'ичних, світових. Як не жи
ве народ відокремлено на своїй території без зв' я
зків .1 іншими народами. так і його література
не може об ме житись виключно "свійською" тема
тикою. Одним .1 показників вартости ·гої чи іншої
літератури є ії" перекладний сектор засвоєн

пропонувала

людські,

для

але

й

від

украі'нського

розв' язки

тогочасні

не

тільки

унраі'нські

Напр., в "Ор(ії" в образі римлян вона дала ха
статях греків

ліІ'енції,

що

-

тієі· частини українськоі·

вислугувалось

Москві,

ІJІІ її культуру. Rже не вдаючись до алегоричних
користала тему визвольної· боротьби шотляндців,

ЛJ(У оспівала в поемі "Роберт Брюс''.
Інша група творів украі'нськоі· літератури

народів без будь-якоі·

одномовннх

читачів.

У

статті "Теорія і розвій історії літератури'' Іван
Франко писав, що в кожній літературі треба від
різняти національне від інтернаціонального, до
сліджувати процес засвоювання й перетравлю
вання чужого матеріялу та чужих форм і, навпа
І<И

-

слідкувати за процесом вкладу національ

ної· літератури в загальну

світову

скарбницю

стрічаемо

вже в на

Чужі теми й сюжети

тенденції, з чисто описо

-

повести уяву

читача широкими дорогами світу. поназуючи йо
му в реальному образі життя інших народів, за
спокоюючи

його

цікавість

та

збагачуючи

його

інтелект новими фактами. Михайло Коцюбинсь
кий дав пам низку мистецьких оповідань з жит

тя наших

близьких

сусідів,

татар

і

молдаван.

Далі, бо до народів Азії й Африки, сягнула Ната
лена Королева

творчого слова.

-

це та, що збагачуе ії" сюжетами з життя інших
вою метою. Тут завдання автора

своїх

інте

збагачую

:шсобів. а просто для прикладу Леся Украі'нка ви

найомити

ними

загально

проблеми.

рактеристику московських можновладців, а в по

ня кращих творів чужих літератур з метою оа

.1

життя

-

ориrінальна постать на тлі ук

раїнськоі· літератури, яку збагатила

низкою еJ(

тій літературі старої та середньої доби і то на

зотичних творів, виводячи її тематично на шир

ніть у переважній кількості. Тож не була нови

ші світові oбJJii'.

ною їх поява і в момент відродження українсь

Життьовий шлях Наталени Королевої· закін

кої літератури на базі народної мови наприкінці

чився. Вона померла кілька місяців тому в Че
хіі', де провела останніх 36 літ свого життя спершу .1 своїм чоловіком Василем Королевим-

XV ІІІ ст. 1ї "батько", Іван Котляревський, автор
,,Енеїди'', використав "імпортовану" тему, ваяту
опид '1. J (

/38), 1966

Старим, а потім удовою під опікою прибраних
дітей, чеських сиріт, які згодом одружилися й ус

ла як украі·нська письменниця в ІУ19 р., але на

падкували від неі· невеликий домик серед кукуру

опинилася разом з чоловіком на еміrрацП.

дзяних піль і виноградників.
Літературна праця Натилени Королево;· че

ти

кає на своїх дослідників

знатного роду,

-

критиків, літературо

писала всі свої украі·нські

твори після того, як

На П український сантимент могли вплину

такі моменти,
що

як

свідомість

своїм

походження

із

коренем сягав ранніх

знавців і біографів. Багато фактів з П життя і

часів Київськоі· Руси і мав видатних представни

праці ще взагалі не відомі. Те, що пишемо сьо

ків у кругах козацько;· старшини на переломі

годні про неї, є лише

шану видатної

XV ІІІ
тері -

тва

Карльос де Настро переселилися

.. Овид",

скромною згадкою на по

співробітниці нашого видавниц
з яким вона на схилі віку співпрацю

XV /I-

стол., а також фаІ(т, що два предки по ма

альбігоєць Гільєльмо де Кастро, а потім
колись у дав

вала і де опублікувала низку своїх останньо на

І-ІИНУ з ЕспапП в Укра!·ну. Про Карльоса писала

писаних або зредагованих творів.
Ноталена Королева уродилася /888 р. в Ес
панП, в місцевості Сан Педро й була дочкою на

На тале на /(о ролева: "його історію я розповіла в

повісті "ПредоN", пнданій 1937 р. Рід де Кастро,
нащадків Гільєльма, існував ще в Украі"ні перед

щадка старого українського боярського роду Ад

першою світовою війною. Я їх :шала". Все таки

ріяна Дунін-Борковського та

головну заслугу в приєднанні

еспанськоі· арисго

кратки Марії Клари де Кастро (офіційне родо
ве прізвище значно довше). Доля не судила їй
жити осілим життям. водила П по світі з одного
місця на друге. Натилена згадувала напівжарто~
ма, що сповнилося те, що ;·й напророкували під
час одної етнографічної екскурсії андалюзійські
цигани: "СJ(різь чужа і скрізь своя буде, а ніде ні

дому ні родини не матиме" (див. "Що є істина"
с-г. 282, примітки). Училася Наталп:а в Парижі,
Римі, Києві й Петербурзі, працювала в Україні,
Італії, на Близькому Сході Азії та в Чехії. Мала
три докторські дипломи і вивчила 9 европейських
та орієнтальних мов. Хоч у Франції закінчила
меднчІ,і науки, а n Києві їх нострифікувала, то
вроджені зацікавлення звернули більшу її ува
гу в сторону археології, історії та етнографії. Ці
студії послужили їй як джерело багатющих ма
теріялів для літературної праці, яку ро.зпочала в

/909

р. французькою мовою.

Перебуваючи на Близькому Сході та працю
ючи при розкопах n Єгипті. Персії й Вірменії, На
талена вивчила добре перську й арабську мови
та ознайомилася з культурою східніх народів.
Сприяло цьому і знайомство, а згодом подружжя
з /скандером Гак Гаманіш ібн Курушем із знат
ного перського роду. Іскандер, визнавець релігП
парсів, званої також "поклонниками святого сві
тла'', прийняв римо-католицьку віру, щоб, мов
ляв, і по смерті перебувати разом із своєю дру
жиною. Однак подружжя, хоч і щасливе, було ко
роткотривале.

Іскандер

помер,

і

молода

вдова

Ноталени

до

ук

раі·нськоі· літеJютурн ман її чоловік Василь (умер

в

/941

р.). Залишившись і.1 чоловіком у ЧехП, На

талена нamtl"aлa всі сво;· тпори українською мо

вою, яку вивчнла досконало. Від 1929 р. Короле
ви поселилпся на околиці містечка Мельнік, де,
як уже .згадано. придбали на власність невелич
ку посілісТІ>. По другій світовій війні. залишив
шись без засобів прожитку, письменниця, дарма
що каліка (в неі· не згиналася в коліні нога), ос
танками

сил

працювала

фізично

в

недалекому

підприємстві: плела І<ошики або носипала рижу
в мішечки. Ul,ойно літературні контакти з укра
їнськими видавництвами на еміграцП облегшили
матеріяльні умови П життя.

Перебуваючи за своє;· молодости в

Україні

дуже коротко, Натолена не мала можливости ви

вчити добре ні місцеві обставини, ні народний
побут. Не ознайомлена достатньо з украі·нським
життям, не могла про нього писати. А втім, П
увагу заполонювали далекі обрії культури серед
ньовіччя і минулих тисячоліть, праісторія, міс
тика давніх рr.rтігій. свідчення про сиву давнину,

збережені в руі·нах і в "духовій археології"

-

пе

реказах та легендах. Вона копалася в землі і в

стосах архівних паперів,

знала безліч деталів з

минулого побуту і вірувань старовинних, серед
ньовічних і сьогочасних східніх народів, цікави
лася історією біблійних ппсгатей і племен, сту
діювала релігійні системи.

Але в

"колисці хри

стиянства", в самій Палестині письменниці-ман
дрівниці не пощастило побувати. Зате вона одер

одружилася згодом з украі·нським письменником

жала велику допомогу від свого дядька, римсь

і громадсько-політичним діячем Василем Коро
левим-Старим. Відти, мабуть, треба б починати
дослідження факторів, що зробили Наталену у/(
раїнською письменницею. Щоправда, Натолена
деякий час проживала в Україні, була свідком
творення української державности та деб'ютува-

Nого прелата і ватиканського бібліотекаря Евrе

6

ніо де Кастро, що промандрував пішки слідами
Христа всю Святу Землю й передав Натилені ба
гатий матеріял -- тексти, записки, рисунки й
світлини. Ними вона опісля користувалася при
різних нагодах.

овид ч. з

( 138),

1966

І так, під П пером з'явJuлись один за одним

елоною схочуть або дістануть дозвіл розбирати

твори того Іатунку, якого досі не було в украі'н
ській літературі повісті, оповідання, репорта
жі, спогади, деякі автобіографічного характеру.

архівну спадщину "проскрибованоі"' пари пись
менників, чи, може, відкладуть П до недоступно
го "спецфонду". Знаємо тільки, що письменни

Залізний літературний фонд Наталєни Королевої'

цею цікавилися керівники літературного життя в

то "Інакший світ'', "Во дні они" ( 1935 ),
,,1313'' (1935), "Сон тіні", "ЛеІенди старокиі'в

r.'it Vc1·1'tas?''

"Без коріння'', .,Предок" і врешті ,,Qи1:d
("Що є істина?") в /96 І р. Це

Украі'ні. Коло /960 р. п· відвідали представники
Інституту Літератури при Академії' Наук УРСР і
взяли один примірник ії' автобіографічного на
рису "Шляхами і стежками життя". Після того.

.1дебільша твори, що їх написання вимагало ве

як письменниця передала другий примірник сво

лішого знання, спертого на глибоких історично

го життєпису до Мюнхену, а третій до Сарселю,

археологічних та етнографічних студіях. І дарма

в неї не залишилося навіть чорновика. Наталеиа

ські",

письменниця жартуючи написала до видавця Ми

Королева згадувала в листах, що дала київським

коли Денисюка: "Я ж собі тільки така "сільська
стара Шехерезада", яка нічого іншого не знає й
не вміє, як тільки розповіді-казки''. Ці .,казки"
стали основою П літературного розголосу. Одну
з найкращих, хоч і найкоротших, ії' характерис
тик подав Іван Коровицький такими словами:

літературознавцям "право друJ(увати його (біо
графічний нарис -- пр. ред.) після моєї смерти".

"Слідами Лесі Украі'нки нийшовши поза уІ<
раїнські теми, сягає старо- й новозавітніх тем,

ці Ноталени Королевої ще не означає цілковитогп

доби

життя

й те, що дала украі'нській літературі Наталена за

Азіі', .tre. боячись торкатися проблем позаприрод
нього: містичне в бутті людини й природи особ
ливо притягає П в шуканні у світі гармонії', а над

видатних майстрів мисгецької прози і, зпкрема,

середньовіччя, пише

світти

т.

-

живого Бога"

оповідання з

( Енц.

Украі'нознавства,

11).

Покищо не знаємо, що сталося з архівом На
-галени та Василя Королевих у Мельніку. Можли
во, що в його паперах ховається не одна вказів
І<а, цінна для історика літератури. Невідомо, чи
або наrJ(ілмт
літературоанавці .1а .1аліаною .1а-

Та чи вони взагалі друкуватимуть? Тому добре,
що у вільному світі збереглися ще два інші при
мірники.

Смерть заслуженої' ориrінальної письменни
припинення публікацій її нпвих твпрів. Але вже
свого життя,

запевнює їй видне місце в rалерії

серед тих, що збагатили ії' світовими темами. Де
хто зараховує її вибрані твори до т. зв. "вели
кої· літератури" . що заслуговує на переклади. Ок
рема вдячна згадка належить і'й від нас за те, що,

хоч була поліглптом, зробила мпву украі'нського
народу мовою сшJі'х літературних твпрів і зали
шилась і'й вірною до смерти.
Р. З.

Покликані і вибрані
Євангелії' св. Матея наведені слова з Хри
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стовій притчі про покликаних і вибраних. Покли

кання бувають усякі, та, згадуючи про духовні
покликання, маємо на думці тих, що пішли на
поклик

Бога працювати в його винограднику,
себ.то стали священиками Христовоі· Церкви.
Недавнп українська католицька громада Ді
тройту відзначила 25-літній юніле/і священства
двох заслужених ченців Rасиліянськогп Чину, що,
як свідчать плоди і'хньої праці, б у ли не тільки

Юнілятів знали і мали честь та приємність з ни
ми або під і'х проводом співпрацювати в Бель
гії', Відні, Нью-йорку, Чіка1о, Глен кові, Гемп
стеді, Давсоні, врешті в Дітройті.
Життьові шляхи обох Ювілятів пробігали не
раз один поруч одного. Обидва були висвячені
Преосв. Кир Павлом Гойдичем в Оломунці в роз
палі 2-оі· всесвітньої· війни, обидва завершили у
Відні теологічні та гуманістичні студП докторсь
кими дипломами, обидва стали видатними орга
нізаторами релігійно-громадського життя, місіо

"поуликані", а й "вибрані". Бож годі не уважа
ти ,.вибраними'' тих священиків, що з особливою
пилЬністю,
вмінням та ентузіязмом
сповняють

нерами-проповідниками, духовними вчителями, ви

своЄ

і'х шляхи знопу зійшлися, цим разом у Дітройті,

відповідальне

післанництво,

добиваючись

непересічних успіхів. /Овіля·гами були о. д-р Іно
кентій Лотоцький ЧСВВ, парох церкви Непороч
ного Зача1"ТЯ Діви Марії в Гемтремку, і о. д-р Во
лодимир Гавліч, ЧСВВ, свя1ценик тієї' ж церкви.

Відзначення 25-ліття відбилося вдячним відго
монпм всюди в Америці й Европі у серцях тих, що
овид ІJ, .1 (

138), /966

ховниками-опікунами

молоді.

Чотири роки тому

в одній церІ(Ві,

в одній парохП,

шкільництві

на службі Богові й рідному на

-

в тому самому

рпдові. Крім того, о. Інокентій відомий як кол.

протоігумен американської' провінціі' ЧСВВ, а о.
Володимир як ініціятор релігійного видавниц
тва "Слово Доброго Пастиря".
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о. д-р НолодJІМИ jJ Ганліч ЧСНН

о. !(~JІ І!іІІІ:l'нтіі1 Лотtщhкиі1 ЧСНН
їх ЩІІJm ні;таиісп. /)ожііІ СІІJЮНі, тпріотнам.
:ІІІШІІІН,

особиста

І<)іJІІ>Г}'fЮ,

lї<JЮМJ-ІіГГh,

nІJ'ГіСТЬ і ОfJПІІІі3lІЦііfNИЙ ХИСТ

ІІJЮЦhО

3' f.:'ДHllJ/И ЇМ )!СЮДИ

~·nJюгжній ШJТОJІІггет, nоuюну і любов. Лідверто
можемо сІmзатн, що uщслині ті миряни, які ма
mп>

Т{l/(lfX

3jJП3/((}ШfX

Д)і/1/П([СПІJІіН

і

/()іХОНІІНХ

lljJOHi ДІІ І-ІІ< іН. Я/( 3П111ПІІі К) НіЮІТІІ.
lljJИ нагоді ціf.:'Ї І<ОfЮТІmї згадІ<И про :юслу-

Жl'JІИХ CHЯЩl'IJJJJ{iH НМіЩ)іf.:'МО СНіТЛИІІ)' 0)1,1/(}f'(J З
MJJП"l'Цbl(JJX МПЛЮJ-fІ(ЇН (ГЛ. СГО[J. 41 ), ЯЮІМИ Зll

стараннями нарохіян під проводом пароха о. І.
ЛотоцьJ(ого прикрашено цер/(ву Непорочного За
чаття н Дітройті-Гемтремку і світлину з Шев
ченківського І(онцерту, у виконанні уt<fЮЇнсько;·
.нолоді н Ді1роі/ті, що відбувся під проводом о

бнднох юнілятін у переповненій учасниками, най
більшій авдиторП міста Дітройту (гляди світ ли
J-ю нижче).

OBJIJ( ''· 3 ( 1:18), IYUfi

Софія Парфшювнч

Автор і видавець
Я
вий

поспішала:

час.

настанан

Зничаr1но

коло

для

міста

деопої

неГ>сзІІсч

1·уділи

сирен11,

динки 11 на вулиІlі М<1рії Тереси. До одно1·о
~І заЙШЛ<l.

] них

сноніщаючи тривш·у. Тоді треГ><1 скритис1. у Г>ун
кері а()о ІІринаі-Імні в 11ідвалі. [)ункер Г>ув ІІеІmн(І,
()о зроGлений нід 1·орою, <1 11ідвали мш·ли тіт,

книжку. Писав ЯІ<ісІ~ замітки на шматку паперу.

ки

немовлятами.

захистити

від

поранення

кусками

скла

au1>

Пан МиІ<ОJІ<l сидів З<l прІІЛаВІ<ом і роз1·лядав
-Маю клоr1іт з своїми дівчатами та їхніми

в

З круглого, завжди привітного оuличчя по

руїну. Від "порядної" 6омuи він не захищав. І-1<1-

глянули на мене з допитливим усміхом І<арі очі.

будівельного

матеріялу,

впаки, тоді дім
ІІіДВаJІ та

коли

Н<lJІИНСЯ

ГІОІ/1еuував

і

Іtід

дім

розп<1данся

ІІОВНіСТІО JаІІаД<lВСЯ у

Бо іІ дивно! Чим він мі1· мені допомогти'? І-Іевж~

руїнамн

Ile тіт.ки моя Lї<арІ·а чи журuа з тих щоденних,

ТІІХ,

ЩО

T<lM

які мав кожен з нас'?

СХОрОІ-ІИЛИСІ~.

я

C<lMa не ()у ла І ІОЖ ИJII,JleM І нсuруІ<у. Мое

тимчасове

tІризнач(•ння

Г>уло

за

трІІдцял,

мит.

на захід від ІІІсГ>руІ<у в J\·\істечку, де ~~ ІІpatJ.IOB<l-

/\RTOJІІm

-А, мені здаєтІ>СЯ, що может(•.
Іюпулярної

ми.

книжечки

Мушу

1ючап1

Tpeua мені

про догляд за

культосвіту, як

немовлята

кажуть

наші

СофІ>т 1/щ)(fюттич

лою /ZI'illiCJOІuuн

н

lfiІm!'o

3 тщшщсм МІf/((1/Yfifi ---- 2S літ niom

ІU'JІІІmЇ :1упрічі н i!m·o ІUІНІїІJ}!Іі н ІнсбJІУці.
ла

в

фаuричних

.. ~Іслах".

ІІ:tІІІL'

міСТL' 1 ІЮ>

ІІуJІ;І

подеt<уди неважне, і три ф<1Г>ри1Н1 Г>уJІи ]аМаJІІІІ\\

об'єктом

для

повітряних

наймні досі, ми не мали

оrІер<lціі-і.

Тому,

ІlІ1М

дрижала, неuо ІІа

очі

ДіВ 1 1;\Т(l

ІІрИВИІ{ЛИ

шляхом я траплю

Пан

ІІрІІ

налстів. Все ж доВІ<ОJІа

нас було пекло, зсмля І'УЛ<l (І

"11(111~1Тl'JІЇ'.

Микола

про()іt·али

полицях.

Було

їх

ДО

хвилину
книжок,

чимало.

і,

МОЖе,

задумався.
що

Полиці

ІІJ.ільно

іІ ()лисІ<<ШІщі ІІад<l

tюнад

:нНІІ<аJІи в І'JІИ{)ині просторm·о приміщення. БуJІи

у

lll'IH>BI111HI1X,

звичайних mодеІ~і.

.,.<,

стін

та

на

одна

ІІі•Іому

ІІаС,

уздовж

його

спочивали

JІИ З

ІІа

ІІроuіІ·али

НеЇ,

них.

лахкотіJІо і з<1грозливі 1·роми
ЙОІ'О 011-ІЯНИ

одною

на

рядки

до

майжl'

11среважно І<Нижконі ф1>нди кни1·арні "Онид",

ІнсГ>руІ<У.

що існувала у Льноні за німецьких часів. Паноні

0І<рім фахових спр<ш, я мала зро6ити ІtокуІІки.
Европt'ЙСьt<і І<амL·ниці, ряди ()у динків у сс

стрїі. Тут, майже в останньому кутку її, нін і ра

редньоевропейо.кому

:юм з ним книжки дожидали зміни.

СьоІ·одні мен і тpcu(l uyJІ<> uупІ

вузьким входом
дИІІt<у

і

чи

в

ІтрмансьІ<ому

вузІ.ким

фронтом,

1m подвір'ї. Гострі дах11. Такі

ОІіИ/1, ч.

J ( 138),

!УШі

стилі

з

решта

Г>у

Г>ули

Г>у-

МиІ<ОJІі

пощастило вив~зти скрині

книг до

Нін підійшов до стіни, доfіув fірошурІ<у
тріюмфом

ІІідніс

її

мені.

Було

ЯІ<раз

Tl',

Ан

і з
ІJОІ'О
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мені треба: Догляд за немовлятами-д-ра Гань
кінського.

Нагадалось,
задрукаваного

як мій брат, побачивши стоси
паперу

моєї

останньої

книжки,

-Чудово! Куплю весь ваш наклад!
Наклад! Пан Микола засміявсь і приніс ме
ні ще два примірники. Це було все, що мав. Ми

звезені додому

сміялись тепер обидвоє. Я пог лянула
Люди поспішали. Гули сирени.

в давні, добрі часи, коли ще щойно починали злі
тати з повітря "малі пташки" чверть- чи пів
тоннові бомби. Атомоних та водневих ще не fіу

в

вікно.

--Що ж, тепер нам нема ку ди йти. До fіун
кера

далеко,

хати

ви

не

маєте,

підвалу. Залишайтесь у мене!

а

разом

з

цим

Якось, може, пе

реживемо і цей день.

З наганням я пог лянула на господаря і вла
СІіНКа цих скарбів.

-А ви самі що робите в таІ<у пору?
-Залишаюсь із моїми І<Нижками і .

..

ДІ>-

і

без

жидаю зміни.

-Маєте надзвичайну видержлиність

страшність. А що,

якби так

---Те саме може

...

трапитись кожному в

йо

го приміщ<'нні. Врешті, тут мій скарб і, коли йо
го має знищити бомба, то й мені байдуже.
Пан МИІ{(mа зсунув залізну штору крамниці,
і ми залишились серед

книжок,

що дрімали

на

полицях. А був то справжній скарб, майже неви
черпна криниця краси,

роду творчости

знання

поколінь

і

1"1

узагалі

по1юлінь

-

різного

від

Бі

блій і записників через твори Шевч<'І-fІ<а й Фран
І<а до останніх видань. Частина з них поянилаоt
в Укра'Іні, дещо у Кракові. З подивом я розгля
дала 'Іх. Уява малювала мені людину-бджолу, ЯІ<
збирає пилок і зносить його до вулика. Напевно
роІ<ами
ЧИ

він збирав та

Варті ВОНИ були

зберігав

ці

ЙОГО ЖИТЛІ

І<НИЖІ<И.

Але

НаЙбіJІJ,ІІJОГІІ

-

скарбу людини?
Я

уявила со()і

вагу, дес1")

сторі. На одній терезі

гій

-

зміст

ТІ праця, ТІ
життя,

що

-

зусилля,
мав

підвімсну

в

про

життя людини, на дру

-

коротІ<о, обсяг і

рівноважити

його

ціну,

як життя самого, фізичного. Я не вміла виріши
ти питання, як не вирішило їюго так багато, fіа
гато людей. Все ж не один з них швидко вирі
шував

снраву

і

за

свій

ішов на муки й смерть.

твір,

чи

разом

з

Ні, я не вважала

ним,
свог1>

прияп·ля за Сократа, Галілея чи КопсрниІ<а. Але
на той час він був свого роду героєм.

Книжки

були йо1·о скарбом, предметом його мрій і плянін
на майбутнє

-

в ті часи, коли одна скриня І<ов

баси чи масла була біЛІ>Ше варта, ніж І<Ниги наІІ
більших творців.

-Знаєте, то непогане сховище. Якби так
над головою був ще склад І<НИЖОІ<, було б ще
безпечніше, я засміялась.
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-

большевики вже починали своє

володіння в місті сказав: "Ти знаєш, той па
пір то досконале сховище від бомб". Було ТІ)

ло. Як добре жилось тоді!
йти голіруч на Бастилію.

Можна ()у ло

знову

Пан Микола поглянув на мене з хитрою по
смішкою.

--- ДоfіриІі господар про все 1юд6ає, І{()ЛИ
потрсfіа. На1·орі я маю ще частину І<НИЖ<>І<. Там
теж друкарсІ>І<і машини. Як тіЛІ.ки успоІ<о'ІТІ>СЯ і

вирішитІ")ОІ так чи сяк, заберусь до друкунання
газети. Не жити ж нам, ЯІ< глухо-німе стадо! А
там і книжки.

Гук за1·лушив останні його слова. З горіш
ніх полиць посипалися книги. Слідувала дето
нація за детонацією, струс за струсом. Припав
ши до стіни, ми дожидали найгіршого.

Все ж, воно не прийшло. Літаки відлетіли,
і детонацїІ стихJ1И. Ще тільки виfіухали часові
бомби, горів фосфор, валились і далі доми. Пі
діймаючи та розміщуючи книги, ми мали ночу
вання поле1·ші й навіть блаженства.

- Не думайте, що то кінець! - став "поті
шати' мене пан МиІ<ола. - Зараз прилетить сві
жа ескадрилья і бу де нове пекло. Вони
І<іЛJ,І<а рейдів один за одним.

роnлял)

І справді, швидко ІювторилосІ> те саме. Але
воно діялосІ") 110 той бік ріІ<и, і 6ом6и fіули І1ри
значені для мосту, Р<'Йок і станцїІ.

Наші книжки заспокоїлись та, хоч і чуйно,
стали дрімати. Яка б не fіула сила в них, вони

не були спроможні

рятувати

ccfie. Вікова сила

книг, що вмі.rІа струшувати ціле життя людини,
рити землю й кричати проти неба, була безси

ла віч-на-віч людського fіоженілля. Дні палітур
ки, і твір письменника між ними.

Ми сидіJІИ один проти одно1·о і говорили.
ІЦопранда, час від часу ми здри1·ались, І<Оли ви
бухи були близь1ю, але, помончавши хвилину,
продовжували свuю розмову.

-

ТаІ<, отже, ви, як той лсІ·ендарІІиЇІ змій,

сидите тут і доглядаєтс своїх СІ<арбів.
Ми засміялись.

-Але, скажітt> мені, ЯІ< ви уявляєте
дальшу долю

-

cofii

свою і своїх скарбів.

-Я СІ< аза в вам: газета й видавництво, дру
карня.

·овид ч. з

( 1З8J,

1966

І-ІОRИІІА!

НОRИНЛ!

Я ІІоuачиJtа у сно·t"х lїtot·aдax Вl'Лику ш~нчен
кінсt.ку друкарнtо, слухала t·омону машин, ню
хал~ іНТl'JІіІ·l'ІІТНІІЙ JаІІаХ МаСТІІJl;І і Jlpyt<apct,KOЇ
фарби. ЛінотІІrtіспt ,-ралІІ на маLІJІtнах. нач~ ІІіs-J
ністи на інструм~нтах, :~-11i.·l ІІрl'СІІ вtнtоt:3ала до
вt·а (r шІІроІ<:І стрі 1 ІІ<а, "lt ві;L6Іtрав хтосr., стрічка
~-~ІІ"НУ.іІ:ІС~І
11
ІІl'ІkХІІ;lІІJІа
)' .'lpyr·y 1\1:111/ІІІІ)', ЩІІ
фаJІІ.ІltоваJІ:t. І т:11..: ;l:ІJІ і.

Я зідхнула.

- ЗІІаСІ'l', 1\\ІІіІ\На JІІоuІІТІІ м:шtІtну ЧІІ машІІ
ІІІІ. )1 мала ІІрІІ~ІТL'Л~І, ЩО ІІІОХаВ СТаJІІ, і МІІJІуВаВ
СSІ її за11ахом. Ви наІІL'ІНІо закох;ші

в .1\\аШІІНІІ. Я

ЛIOUJIIO ЇХ П'Ж. 1\JIL' ІІро;lОНЖу(tп· СВО! Mj111 (І ІІ.іІ~І-

1111.
І{оJІІІ t:ЖL' І:СL' lї<іІІ 1 ІІПІ.СSІ,
:~а

морL·.

І{уди'!

В

ІІЮІІІі

,\111 BIIL'Mitj1YL'•\1ІІ

Sl

АрІ-l'ІІТІІІІа.

рtІ:ІВі,:lм:

ус~ Іtро Іlto країну і :ша1о, що там на(ІuіJІІ,ІІJ і мож
ливості

ДJІ~І

МІІЇХ

ІнщавнІІчІІх

J;щумів.

ВtІВ'ІаІо

11 ИJІJ,НІ І l'CIIa IICJ,J{~.

Н

ЛІІ~і

страLІІІІІІІ-1

MOMl'IIT

11:\llti

po)I\L'I:i

мріЇ

IIL'j1L'j1i:;ш

І"УІ\.

--- Ма6ул., ІІІЩі.ІІІІJІІІ ,,1іст. і він t:ІІJІl'тів у ІІtІ
- ІІан МІІКІІJІа мав ужL· }lІІСНі;l в ІІllіІІtlі

вітрs-~.

ІІОНітр~ІІІІІХ .lі(І.

.\JІL• l'І\аЖіТJ,, ІІlІІ

ІНІ ,l)'.l\1;\l'П',

і s-JІ<i у ВаС IIJis-JHІІ.!

---а

~1

стар:ІІоLї.

ма (tuутНІ.І 11"1) lll'

Hl'Дl'ТJ,Cs-1

ІІІ' .lум:tлІ. МІІну.ІtL' :1:1 .'\1ІІІІІ''·
()а IJ у

І ll'j1L' ."l

ІІр;ЩІоВ:ІПІ .'ll'CІ,

Л\ І) }I{L'

COUOIO.

ІІрІІі)ІІр:tЛІ,ІІІЩL'ІО

1\ОІОС/, малоІІJІаТІІІІtо ро6ітІІІІІlL'tо.

І

;ll )-

1 /ІІ

~1-

ЩL' 6ут11 в.'l~І'І

ІІІІІІ> за TL'. ІІі Іtро що мрі~ІТІІ! ..
п~ш

МІІІ\ОJІа

:~аду.І\\:ІВОІ.

JІітаІ\11

ві.:~щ·ті.ІІІІ,

і

в ІІовітрі настала пшІа.
ЗІІаl'ТL' що'!-- ІІІJІІав :іІїІдом.

Сифін Пирфанович

1\Н'ІІІІІЩ~І. ~~ 'ІlІтав ва11rу

ІІ~ршу :~ИірІ\у

вона

муснт~

дужl·

ІІ:щі(ІІІа.

В11

В11

ІІІІlї·-

нар11сів, і

ІІІІС:ІТІІ

далі.

У

вас с 11ро що ІІІІС:ІТІІ, ВІІ ж JІіt<арка, а JІІОJlІІ ~~авж

11

А

J~ІІ ІlіІ<аВі, ЩО дil"J'J,OI :~а 111..'1010 ];\НіСОІО

(:

Х

І)

д

[)онісл,

11{

Е

:~

о

Г:

р

11 J/

о

г

мандрівюt

Х

;\

Н<ІЗНіМ

Ill' таtс Мl'JlІІІlІІІІа ІІТО'Іl'Н:t т:tсмніспо, що ІІрина
джуt: JIIO)ll'l-1. Л.ІІl', Jlll pl' 1 li, 1 111 ВІ! Mal'TL' ЩЩ'J, ІІ;І1/ІІL'аІІl''!

Я ЗаВ<ІІ'аJІ:tОІ. В Ml'IIl' uyJІo t..:i.ІIJ,I\a lll'BIII\ill'll'IIIIX lї<рИІІТіВ і Ttl s-JІ<раз 3 JІіІ<арсІ,ІШЇ ;LiJI~IIIKIІ.
Tpl'ua Иуло н;щ ІІІІМІІ ІІр:щІовалt, aJІl' ЯКІІСІ. Ill'

х

tto

'ІУЖШІЇ.

кортіло до них.

1\.NИЖІm

мас

420

сторіІІОІ<

друну

в

1 всрдііі люксусовій оп рані,
3 по.1олоченням.
Ц111а

3~МОНJІ~ІІШІ

-І")ЮШЇ

5.00

ЮЩІО.

IIJ

<1Др~су:

i)r. Sopl1ic l'al·larl()\\'Vt'Z
334 7 (~ •·ан t ~t.t't ·Pt
І )el,t·oit

12,

МісІ•

--------------------------------------J
()/:."//1
I.'IS),
'1. :: (

/.(}(jfj

за~ІВІІJІа ~І. -

ЗІІаt:ТL', ЩІІ

Вона даваJІа М~ІІі так uаІ·ато ніЖНОСТІІ

(І

:JастуІІа.:Іа ML'IIi матl'рІІІІСІ•І<у JIIOUOB.
ТоІїІ s-1 ніКШІІІ lll' заuуJІа, і СІоі'іка ЗaJIIILIIIIJІaCI. у
моїх сІІоМІІІІах на3анжд11. І{шІІІ я Иула хвора, во
ІІа Jt~жала разом :-Ji мІІІІtо і'І насІІікукала м~ні

JI<ICKII,

дол.

СJІаПІ

- -Маю і Hl' .'\\аю, -

1\\l'lll' наІІоІЛІ.ш~ ІІрІІнаджуt:'! Тl'маПІІ{а з ЖІІТЛІ
тнар1111. ~~ JІІоuJІІо їх. Komt s-~ uyJІa мала, я мaJI:t
Що

L'IIOIO MlfJІy, Ні:жну ІШJНІСІ{ІІВу. [JрІІ ТОМУ "МіСИЛа"
своїми сі рими л;нюч І<<lМІІ. Час від часу вона роз
І< р11 ВаJІа СНОЇ

ІІІ ))lОВІ"УНаті І І' І і

llt' :1 :ІаІІІІТІІМ,

ІІа'ІL'

()

(j ЩІ BIIJI<lCs-1

uaжaJta

На

довідатнсt.,

М( '-

як

я

11

почуваюсь і чи мені краще. її ніжне "м-р-р" за
й додавало відваги. Часто в мене

спокоювало

боліли зуби в ті часи молочних зубів не ліку
вали. Що мог ла зробити мама? Дала мені полос

;--~~----~~----~~------~----------~--

'

'''

t<ати рот гарячою шалвією, налила якогось спир

ту, ма6уть камфорового, до вуха, пов'язала ме
ні о6личчя теплою хусткою,

і то 6уло

все, чим

вона мш·ла мені допомогти. Я полоскала рот, хо

дила rю хаті і плакала. Найгірше 6уло вночі,

t<t>-

ли неі спали, і я була сама, залишена св<>'ім му

кам. В таку пору єдина Сюйка не спала, ходила
поруч мене й ніжним муркотом запрошувала до
ліжка. Зморена й вимучена, я прилягала, Сюйка
тулилась до мого обличчя, t·ріла його і співаJJа
заспокійливо. Сльози 6олю з6ігали з мого об
Jtиччя і падали на Сюйчин кожушок. Вона зли
зунаJJа 'іх. Я сt<аржилась перед нею на свою са
моту, 6іль і страждання. О, Сюйка була ніжною
матусею мені й своїм малим! Я лю6ила її і
ніколи не за6ула 'Ії ніжности. Моя дорога, лю()а
І{ИІlЯ!

Згодом

я

мала

6іт>ше тварин,

власне,

І<о

тін. Останній мій кіт Бицt>о 6ув наймилішиі\
найсолодший, найніжнішиr1 з усіх, і я залишила
йоп> на поталу долі в лемківському селі. Як тіт)
ки думаю про це, моя совістІ-. стає тяжt<а і до

кори мучать мене. Я не повинна 6ула брати йо
І'о з дому, а коли взяла, везти до кінця. Але то
окрема сумна історія. Може колисІ> і про Н<'Ї на
пишу

...

Па11 Микола поглядап на мене із сttівчуттям
і зрозумінням. Він теж, ЯІ< і я, JІю6ив t<Ицьоt<.
-Чи маєте вже написане те про (юйку'? -запитав.

-

тварин'?

Знаете,

І

чи

маєте

6ільше

мене

ниниt<ла

у

оповіданt~

про

думка:

дайте

мені скрипт, і я видам його в Арt·ентині.

У нас

Галя Лагодинсьиа

ЛО СОНЦН

література про тварин дуже скупа. Як6и не J<а:-J
І<И і не Франко, мабуть, узагалі не існувала

6.

(М:.шдріНІ<а ІОІІОСТИ)

І

Сторінок

так то все: 6айки-казки, а про справжне житп1
тварин

мало хто

Я

Дещо

там

у

мене

25()

Тнерда онрана

Ціна дол.

писав.

застановилась.

- /tO ВОЛІ

3.00

було,

але воно ще не готове до друку. Багато дечого

загалом не існувало, а дещо тільки в моїй уяві.
-Ні, дорогий пане, воно ще в мене Н<· І'о
Книжка велнкої літературної вартости

тове до друку. Це тільки почини. Це тілt>І<и за

думи.

Ім

тре6а

дати

життя,

опращовати

їх

і

"ОСТ АННІ А

щойно тоді думати про друt<.
Ми

погодились.

t<оли

пішлю панові Миколі, де

6

наr1ишу

rtpo

ТВtlJ1ИІІ,

роман ЛЕОНІЛА МОСЕНПЗА

він не 6ун.

Роки пройшли з то'І пори.

Ми залишили ру'Іни, чужу землю й пішли в
мандрінt<у. Пан Микола поїхав до Південної А
мерики, я -до Північно·!. Він став будувати ви
даюІИІlТВо, а я боротись за своє життя. Пра
ця по шпиталях, науt<а, 6ороть6а, тяжt<а 6о-

12

nPOPOK"

456
$6.00,

сторінок друку. Uіна книжки: у твердІй оправІ
в картоновій

-

$4.50.

Видано заходом Діповоrо

Комітету для видання творів Л. Мосендза в ТороюL
Зампвляйте

в Алміністраціі "Овиду".

овид LJ. з

( 138),

/!J(J'(j

ротьба. Письменник десь приховавсь і зник під
тяжкими зусиллями стати і тут повноцінним,

звірам, що приносили менt тепло і спогад про
Батьківщину. І післала їх у світ, щоб несли те

кваліфікованим лікарем.

саме

іспити

Гори

книг,

чужа мова,

Я знемоглась. ЗдаваJюсь, що "ляжу в нерів
ній ()оротьбі". Я була хвора і ледве МОІ'Ла під
пестисt) чи 11ройти пару кроків по хаті. Я була

роїв моїх книжок. І на тих, що про

в Тиролю і всі звірі в обидвох "Дібровах".
Не раз запитували мене читачі, як це ста

мене

підходила

Сюйка,

і я

лось, що я, лікарка, стала писати про тварин. Я

плакала,

ніколи не розказувала їм того, що написала тут.

нтуливши обличчя в її кожушок. Я тулилась до

Я тільки відповідала їм: я люблю їх. Любови до

неї, t<Иці мого дитинства. її солодкий спомин зо

волі, щоб створити і найцінніший твір.

грівав мене. Я підносила сумне обличчя й диви
лася на екран своєї уяви. На ньому я бачила лі
сничівку, fііJІЯ неї Цапуня і Сільву, J>озбоя і пa
ttyжot< та Іллю Даниловича черL·паху. їх я
знала з оповідань, про них я чула колись. Ін
ші ж, ЯІ< Ілля Данилович, були моїми тваринка
ми у Львові. Там, крім пацієнтів і t<Нижок, жив
Ілля, жили папужки, слимак і філодендрон і ба
І'<ПО tX, дорогих моїх приятелів.
;І 11ідносилась з ліжка

Але, на те, щоб зробити його книжкою, тре

ба було ще Денисюка. Він видоfіув його з неfіут
тя, і обіцянка, яку я дала йому тоді серед руїн
Інсбруку,

мене

і

підносила

із

зневіри,

за

Іспити ж я

склала й відкрила лікарську практику.

Але я ніколи вже не стала таким і тим лі
карем, що вдома. Замість того, я стала письмен

кидала виклик жит

ницею.

А Денисюк пройшов теж нелегкий шлях на

Про вих я написала й

післала СІ<рипт пано

початку в Арrснтині шлях боротьби з труд
нощами. Опісля переселився до Чікаrо і тут за

ві Mt-шoJti, до Буенос Айрссу.
Tat< tюстала збірка "У Лісничівці", один із
11срших виttусків ДL·нисюка. Tat< я дала життя

§$

вела

охочувала писати й перемагати ЗJІо.

тю та смерті.

~

них тільки

розділ-два в інших моїх книжках, як от Муйнци

саміпtа.

... до

читачам.

Згодом прийшла черга на Биця і Фіка, п~

...

снував видавництво і друкарню. Там теж

звели

вас наші шляхи: автора і видавця.
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ДРУКАРНЯ ВИДАВНИЦТВА МИКОЛИ ДЕНИСЮКА
приймае замовлення на всякІ

ВЕЛИКІ й МАЛІ ДРУКАРСЬКІ РОБОТИ

$
$

о
~Іі~

:S

і

українською, англійською та іншими мовами.

Приймає до друку офсетом або на плоскій машиНІ

t~

КНИЖКИ, ЖУРНАЛИ, ПРОПАМ'ЯТНІ КНИГИ НАШИХ
УСТАНОВ, ПОРТРЕТИ

;у
::і:

..

тощо.

з гарним оформл~нням і оправою всякої величини.

Виконання робіт скоре й дуже дбайливе (зразком можуть
послужити такі видання, як твори Тараса Шевченка,

Трилогія

Богдана Лепкого, "ОВИД"
Ціни низькі.

і

інші).

Роботи доставляємо до всіх місцевостей у ЗДА, КанадІ
інших

та

країнах.

За ближчими інформаціями звертайтесь на адресу:

MYKOLA DENYSIUK
2226 W. Chicago Avenue -

овид lf.

J ( /38), /96fi

PRINТING

Chicago 22,

COMPANY
- USA.

ІІІ.

ІЗ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО- ПОВНЕ ВИДАННЯ

ТВОРІВ,

І

XIV

-

ТОМІВ.

ВИДАВНИЦТВО

МИКОЛИ ДЕНИСЮКА, ЧІКАГО

1959 -

1963.

ТВЕРДА ОПРАВА, З ПОЗОЛОЧЕННЯМ. ЦІНА

75.00

дол.

Наша й зацікавлена Шевченком чужинецька
літературна критика ствердила без сумніву, що

одним із таких видань, в яких живе й діє дух
справжнього Шевченка, є повне критичне видан

ня його творів, що появилося в рр. 1959-/963 у в-ві
М. Денисю11а в 14 томах. Це збірна праця цілоЇ
низки учених шевченкознавців, починаючи члена

мн довоєнного Українського ІІаукового /нстнту

·гу у Варшаві і/ І(інчшочи членамн теперішнього
НТШ та У ВАН ІЮ еміІ"рації. Тому воно і найпов
ніше, і найдокладніше, і найбагатше ІЮ нові здо
бутки науки ШeBLJellJ(OЗJ/QBCГB(l. В НЬОМУ ВСЯ ДІ:·

ТАРАС

ШЕВЧЕНКО

хона

оюдщниr

Шевченка:

поезія

("Кобзар"),

драматичні твори, повісті, доступне досі листу
вання, реп/юдуІІції рисун/(ів і малярських картин,
зразки перекладін його творів ІЮ інші мови, а ти

Ішж замітки ІЇ пояснення до тексгін, ІІШЇNовіuю і1

найповніша бібліографія nr збірNнк стаггей ІІfЮ
Шевченка і йш·о творчість. МожNа сміливо ска
зап-І, Іцо такого видШІШІ українська вільна ІІау

ка ще не мала, що це
ницького

I-XIV
ТВОРИ

--

-

за словами nроф. Я. Руд

,,останнє слово

справжнього

науко

ного шевченкознавства".

Отож, пош1с видання творів Шевченка н
·гамах

14

це не ·гільки достойний неруJ(о·гворний

-

п~z.м' ятннк

Шевченкові,

здвнгнентї

українсьJ(ою

вtльною наукою, яка єдина має можливість пра

вильно

ін1·ерпретувати

творчість

Пое·га,

але

ІЇ

найкращий ювілейний подарунок українському на

У шевченківські ювілейні роки ( /96 l-/964J
олннм із найдостойніших пам' ятннків Генієві Ук
раїни є повне видання його творів. Думки Шев
ченка такі г лнбокі, а ідеї такі непроминальна-віч
ні, що довести їх до свідомости читача в ясній,
переконливій і правильній

інтерпретації

тільки справді науково- критичне
готовоне

передовими

може

видання, під

шевченкознавцями

ноного

часу.

Ми знаємо, з якою запеІ(Лістю Іюмагаю·гься

вороги УІ(раїнського

народу сфальшувати,

меншити й ослабити ідейну
Шевченка, заперечуючи чи

в ній найістотніше

-

сторону

при

творчости

промовчуючи те, що

національний елемент. Цій

.1горн й віддавна заплянованій акції гальмування

Ешливу націтюльNого nое·га-державника на

сві

домісгь ІЇого народу і приглушування його патріо

-

передусім його еміІ"рацП. Мета нидання

донести творчість Шевченка н найбільш аро

аумілім, досгупнім та естетичнім вигляді до ро

зуму й серця всякого читача, а тнм самим підій
маТJJ·

украі·нську

свідомісгь

у

масах і

спрямо

вувати енер(ію та зусилля всієї" спільноти на здій
снення національних і вселюдських ідеалів Добра,

Краси і Правди, що були у Шевченка універсаль
ними

символамн

Божих і людських моральних

вартостей. Одночасно це монументальне видання

вже навіть самим сшйм зверхнім ннглядом з най
кращої сторони репрезентує перед чужинцямн на

ші видавничі осяги і наш культ найбільшого пое
та-пробудника Украіни. Тож не диво, що вдово
лені читачі Іюзнваю1·ь це видання "великим вкла
дом в украl"нську культуру і великою користю для

нашої загальної справи''.

·гакі ви

Повне 14-томове вндшшя тпорів Тараса Шев

JЇого творів, НJ(і б давали повний, прозо

ченка всіма сторонамн заслуговує на те, щоб ста

тнчннх Jаклнків

дтmн

родові,

мусимо

протиставити

ртї і пірний образ його духовости і робили це

ти не лише прикрасою мешкання кожної свідо

солідно,

мої українськоі" родини, але й бути справді твор

відповідально

та авторитетно.

Бо

бо

ротьба :ш справжнього Шевченка та оборона йо
го величної ідеології перед ворожим наступом -

чою лектурою для всіх нас,

особливо ж для мо

це одночасно бій за майбутню Україну, за вихован

лоді та підростаючих поколінь, що не бажають
відстати від рідного берега ІЇ шуJ(ають на ньому

І/Я й підготову сьогочасного й майбутніх поко

цілющих джерел духової сили, потрібної для здій

лінь до чергових історичних завдань.

снення предJ(івських заповітів.
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овид ч. з

( 138),

1966

Д-р С. Самбірський

3

наукової поїздки до Европи

(Спостережеппя про наукове і студентське життя, висловлені на Інавrураційному Вечорі Укр. Студ.

Громади в Чікаrо)
їздив и до Европи Іі~ ик турист, а як про

фесор

американського

каледжу

із

спеціяльним

логи,

студентами

Берлінський

завданням.

Що

ставлення

було

та

є

това

Університет,

хоч

має

модерні

6у динки та гарне влаштування, досі ще не мав

Справою, якою тепер заимаюся, є методика нав

мовної лябораторії. Правда, мене запевнили, що

чання модерних мов. Іде про те, наскільки можна

щоб американські студенти

гроші на це вже є. У жовтні м. р. мала бути
за інстальована мовна лябораторія.
І Ірофесори

вчилися мод~рних мов успішніше та скоріше. До

модерних мов у Берліні, що користуються більш

цієї ділинки належить мовна лябораторія, тобто

розговірною

tшрави

під час викладу читати т~ксти й давати відпові

у

вимові,

інтонації

і

мо1·о

своїм

досліду'?

уліпшити методику,

предметом

питань

ришам і под.

под.,

а

також

за

Мl:тодою

та

доручають

студентам

со6и унаочнюванни, як відпонідні мапи, таб~лі,
зорові таfіличю,І із словами тощо. Вс~ це нале

ді,

жить до т. зв. модерної слухово-монної мстоди в

дентами. Маю на думці лекторати модерних мов.

мають Jtіпший

сІ)оІ·очасній лінсвістиці.
Приїхавши до

и

відразу приступив

скусія. Це

ика

є методика

відnовідники

професори

конвсрсації

ється,

що в теоретичній

далі

займає

мовознавстві,

та

нерше

ведеться загальна ди

американс1")ких

курсів

літ~ратури.

лінrвістиці

місце,

зате

-

можна сказати,

на

семінарі

вищих

Тут

у

виявля

Европа

ще

практичному

-

перед веде

вже Америка.
Був

11роф.

цікавить,

ці

на семінарах, де сту

денти читають доповіді й

німецької мови і від6ув 1·оспітації мовних клис у
6срлінській гімназії.
всіх

Взагалі,

JІіпше стоїть справа

Евршш,

до 11раці. Насамперед спрямовано мене до Ні
м~цькоІ·о Вільного Унівсрсит~ту в Берліні, бu
БерлінсьІш~і Університет має виклади до кінци
лиrіня, а вакації починає щойно в серпні. Отже,
поЧав и відвідувати никлади мовного відділу та
робити нотатки. Відвідав я виклади російської та

На11евно

успіх.

вд~ржують живий безrюс~р~дній контакт із сту

я

І{)рія

Стрідтера.

рос1иської

Це

літератури

балтійський

німець.

ви

Там обговорюють тепер модерну російську літ~

кладання чужих мов у Берлінському Університе

ратуру, твори Пастернака й інших. Заторкуюп,

ті, та икий рівею) цих викладів. Мушу сказати,

формальні мистецькі

що до І У57 року Европа вела перед у ділинці
навчання мов. Совєтські спутніки в 1957 році ви
кликали своєю .. появою прямо революцію пог ля
дів на навчанни чужих мов в Америці. Амсрикан

волізм, футуризм і

ськ~

громадянство,

загрожене

совєтською

рива

засо6и, як м~тафори, СИJ\\

под., також погляди Потео

ні на літературу та інших критиків. Семінар по

ставлений на високому рівні, однак хибою є те,
що студенти замало беруть участь у дискусії,
проф<·сор говорить найдовше і забирає автори

лізацією, звернуло І<уди fіільшу увагу на шкіm)
ІІиtпво, що() надолужити втрачений час. Спе

татинн~ слово. Це не подобається американсьКИJ\'і

Іlі~tльну увагу звернено

ютh

1-ІаІІр.,
І<ожна

мову.

у

Каліфорнії

дитина

5lt<

на навчання чужих мов.

стейт

мусит1)

ухвалив

вивчати

хоч

закон,
одну

Щ\)

чужу

даJІьший наслідок цього, звернено ува

студентам, а европ~йських нудить і вони дріма

...

Вс~ таки, я помітив, що европейські про

фесори вж~ також мають ближчі зв'язки з сту
дентами, розмовляють,
з

навіть деколи

жартуюп)

ними.

t·у на ліпші методи навчання, зав~дено мовні ля

Щодо наукового рівня викладів, то він

()ораторії, допоміжні таблиці і под. Отже, у прак

сокий. Професори стараються подавати матеріЯJІ

ви

тичній лінt·ністш~і американсt")кі школи перехопи

всесторонньо

JІИ rtровід від европсйських шкіл. Методи нав
чання в Америці є модерніші, безпосередні, жи
віші та навчають скоріше чужої мови. В Евро
nі ще далі переважає давня академічна метода.

тут 11різвищ професорів, але згадаю, наприклад,

Професор сидить за катсдрою і викладає, а сту

матеріял

денти слухають. Зате в американськім каледжі
чи університеті nрофесор і сту дснти беруть вза
ємно живу участІ) у викладі, nрактикуються діяовид ч. з
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та

об'єктивно.

Не

буду

подавати

про виклади совєтського права проф. Медера Н<І
Берлінськім Університеті.

дило

все

fіагато

На ці

студентів.

виклади

Професор

прихо

подава~

цікаво та дуже о6'єктивно насвітлю
вав національні пробл~ми Сов. Союзу, так що і
українець не міг би ліпше цього зробити.
Коло університетів видно розпочаті будови

15

різних лябораторій та інститутів. Отже, Евро
па старається розбудовувати університетські при
міщення. Німеччина має 25 поважних універси

мував про стан навчання чужих мов в Америці.

р~но окрему міністерСhІ<у Шкілhну Раду для ви

Було там 40 професорів із 19 країн: з Франції,
Португалії, Болгарії, Юrославії, Італії, Англії,
Голляндії, Польщі, Бельгії, Японії, Швайцарії,
Тунісу, Мадярщини, Данії, Фінляндії, Америки,
Алhжиру, Конrо та Еспанії. Розмови та дисІ<усії

щого ШКіЛhНИL~ТВа.

()ули цікаві і вс~ приносили

тетів того роду, як Колюмбійський чи Гарвард
СІ")кий, і крім того, інші вищі школи. У Бонні ство

Таксамо у

Граці

vачив

я

()удову

х~мічних

ля()ораторііІ. Досі вони uули в кімнатах медично
го

факут")тету,

а

тепер

сторе приміщення.
цює та

Европа

окрем~

про

науково

пра

розвивається.

Мушу окр<'мо

згадати

Л'\ІОІІХl'Ні. Завданням
ро:шитюші

доном.

матимутh

Отже,

цей

ім.

щ.ого інституту є

німец1")кої мови

Тому

Інститут

інститут

та

кут.тури

нлаштонує

Гете у
сприяти
за

І<ор

виклади

для професорів німецhкої мови за І{()рдоном. Але
наіІважніше те, що Гете-Інститут у Мюнхені
ц~

найліпший

моиний

Інститут

у

цілій

-

Европі.

М:н.: всі електронічні мовні лябораторії та всі ін
ІіІі

потріГ>ні

засо()и

до

навчання.

У ІІраЦЯХ Г ~Тt·-1 НСТИтуту Я vрав учаСТІ") упро

слухав виІ<JІадів та

інфор-

додати, що в німещ.ких,

італійсІ)І<ИХ

та інших університетах Европи вчать також ук
раїнські

професори.

новища

пильним

Вони

здобули

трудом,

працею

собі
і

ці

ста

солідністю.

Треба було б лише, щоб вони всі були зорганізова
ні. Тоді представляли

()

ла

()ілhшу ролю

()

на

науІ<ову силу, яка відігра
І<орисп.

науюшої правди

про УІ<раї~Іу.
Тепер І<іЛhІ<а слів про ст у д<'НТСІ")І<е життя в
Німеччині та Европі. Насамперед Берлін. Тут
дозволю собі зацитувати кілька уривків із сво
го

щоденника.

Улаштований

r.ін Т;1І<, s.ік найліпший американсhкий університет.

ДОRЖ Т[Н>ох тижнів,

Tpeva

щос1) нове.

" ...

Пишу

ці

рядки

на

лавці

серед

І<ВІТШ.

ВиrюІ·одилосІ., і гарно гріє сою~е. Недалеко мене

студентс1)ка

харчівня-"менза".

Тут

можна

стати студеІПСІ.І<НfІ о()ід уж~ за одну марку і

ді

1О

ІСТОРІЯ УНРАїНИ В ДОБІ ДИРЕНТОРІї УНР
В
Моногрnфі•нш

нр:нщ

ТОМАХ

7

н роф. Українсt.кого

ПіJІt.ноІ·о

Унівеrситrту

Д-РА МАТВІЯ СТАХОВА
Ця монографін містип.

ннерше

нсеuічний

чої дії української нації від листопада

образ держаВІютвор

1918 по Jtистопад 1920, а одно,

часний основний огляд оборони Української Держани на

всіх фrон

···ах мілітарних і дипломатичних.

В цій праці використано невідомі до П.'ІІСJ1 українські та не-укра
їнські джерельні документи
ські, американські,

(французькі, британські, німецькі, поль

московські

і інші)

текстуаJІьно так, що кожний

читач сам може собі виробити свій власний погляд на окремі періо

ди історії відновленої самостійної, соборної і сунеrенної Укrаїнсt.кої
Держави.

До тепер появиJюся

Ціна

7

всіх дотеперішніх

томіІЗ

цієї монографії.

7 томів

в

полотниній

твердій

оправі

32.20 дол.
Ця праця видана в римках НауІ<оного Тон;ІJНІСТВ:І ім. ІІІевчеІІh::І

·-

І>іr>ліотека Українознавства.

ЗамовJІення і гроші слати на адресу:

MYKOI.JA ПENYSПJK PUBI.lSHING CO.l\1PANY
222() \V. CHICAGO А VK, CHICAG(), IJ,J,INOI~' (І0(і22 --- li .S.A

/б

ОВИД ч. 3 ( /38 ), І ПШі

-

феніr·ів

коло ЗО ам. центів. Дуже дешево, але

ІСТОРІЯ

обід гірший, ніж був під час 2-ої світової війни,
коли

треба

було

мати

мені одна студентка,

харчові

картки.

Казал;:t

УНРАіНСЬНОіНУЛЬТУРИ

що студенти нарікають на

...

Ц('Й харч, і не дивуюся

(ДРУГЕ ВИДАННЯ ДОПОВНЕНЕ
ДО 1964 РОКУ)

Я їв ці обіди кілька ра

:~ін і, як кажуть, мав їх досить. Унизу в "мензі"

t:

Ііуфет,

де можна дістати

усе

також

тут

Щl'

яr<ecr.

чай і

несмачне.

110

Н<lІ~іЛіІІШИі""'І

ще дещо,

Виr·лядаt:,

ресторанах

і

але

x<lp

що

І'ОТеЛЯХ.

1

1

В

rrt.:peчиcJreннi доляра на марку харчі все таки де

шевші, як у Чікаr·о. Але нертаймось до студентів.
Тяжко тут дістатисr. на студії медицини й фар

мації.
І<<lІ-ю,

Шкільний
що

тут

рік

ділиться

студенти

на

маюп>

семестри.

велику

Ці

державну

дmюмш·у й легко дістають працю. Є н<lніл,
кі,

що

студіююл,

медицину

Ііез

та

ніяr<ої доrюмо

П1 :J дому. Вони 11рацюють аІіо нянІ.чал, дітей н
амерИІ<ансІ.ких родинах у

Берліні,

бо американ

r~і тут ліпше платять, ніж у себе, в Америці.
Б(•рліні

платять

дол.

2

за

годину.

орr·анізаr~ійне життя дуже багате
rювідеіі,

дискусій, демонстраціfІ

R

Студентське

...

Баr·ато до
усе

-

під

га

слом демократії, й від цього зачасто вживаного
слова ро()ил.ся аж нудно

Для
що

·іх

оріt:нтацїі

... ''

подаю

пере1·ляд

різні

ст у дентсьІ<і

улаштовуюл>

доповідей,
товарис

тва. Я віднотуван собі такі доповіді:

І. Культурні взаt:мини між Франціt:ю та І І і
меччиною 110 дру1·ій світоній війні.

Чи церкви

2.

t:

також комерційними підпри

t:мствами? (Цікаве, що доповідь на цю тему вла

штувала католицька студентська

громада).

З. Сексуалізм та панування над собою.
Совєтський

4.

Союз

і

Захід

Так ВІІІЛИд;н: І.У.К в номеншенню.
}(іЙСІІа ІІС.'ІІІ'ІІІІІа 10 Х 7% Х 1 1h ЦаJІіВ.

порівняння

-

Вже вийшла з друку

11риродознанчих дослідів.
Lї.r<о-r·осrюдарсІ.r<і

б.

Російсьr<а

Вrr;цІІІІн

вимоr·и.

(!)

судова

реформа.

(Цю

до

rюнідr. для студентів мав проф. Бернс з Амери

nерший том.

-

(ЦілісІї. має дВ<І томи)

Президент Де Гот, та йш·о валютні і сіЛІ>

5.

му
11<1

І.~·.к ..:rюн:сусове,

ІІ<ІІІL'рі,

ТНl'р,·ш

ІІа

ІІайкращо

о()І{JІі\ДИІІІ{(l,

н імітацію ІІІІ<іри, 3

ОІІраНJІС-

:юJІотодруком та

цеJrюїдоною охоронною обгорткою, так,

ки).

7. Революція та енотоція в л;:tтинсьr<ій Аме

нк

ІІ<І.!Іl'ЖИТІ)

українсr.кііі

куJІІ;гурі.

І Іерший том має роздіJІИ:

РИІ~і.

R.

МітоJюгію,

Політика китайського комунізму.

Н<1

мою

думку,

найліnше

влаштований

Ін

ститут Політичних Наук при Берлінськім Універ

ситеті. ПреІ<расний модерний nавільйон з бібліо
текою та їдат>нею. Коли я там почав дискусію з
студентами,

то

одна

студентка

виразно

заяви

ла, що німецІ.І<і політики мусять ()ути тепер му
дріші

T<l

І<ращі диnломати, ніж досі. Молоде ні

мсщ.r<L'

rюr<оління думає
()а,·ап,ох про()лем. Між
псйсr.r<ім

Інституті

та

здає со()і справу з
іншим, у Східньоевро

викладає

один

nрпфссор-ук

І Іобут

і

І Іисr)мснспю.

Ра:1ом 480 сторінок друку і :~22 ілюстрацій.
Ціна nершого тому

$ 12.00

Замовлення висиJІати до нашого н-на.
·--··----~----~------~-----~--

( Ві:l'І ЯТІ!,

}lO

1\И}[А ВfіИІ

ВІІПОВІІИТИ

LTBA

і

ВИСЛdТИ:

МИКОЛИ ЛЕНИСІОКА

:~;JMoB.'IHIO k ІОрЇІО УІЧ>аЇІІСІ>І\ОЇ J{уJІІ>ТурИ (перШИЙ
том) в ціні $ 12.00. Ііалежність нересилаю чеком,
моніщ)}tерuм, нніuкою в лнсті. (Коли готівкою
то 1\ ІІОР\'ІСІІЇМ .'llll'Ti).
Кни1 у прошу висJrати на адр·есу:

раїж:щ •. З ним я мав окремі розмови.
Студенти

ПL'ндїі

на

виїжджаr<nn

опид

IJ.

можу·п, дуже

студії

за

лсr·ко дістати

кордоном.

студент11

3 ( /38), /966

з

На

Берліну

r~i
на

сти

стипендії
студії

до
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Америки, Франції чи кудиіндс. Варто згадати,
що при кожнім університеті ведуться спеціяльні

ее, де відбуваються нічні проходи, гомонить ка
варняне життя й де модерні студенти виставля

ють напоказ свої вироби та модерні образи. Ву

курси російської мови, а студенти-яужинці в Бер
ліні мусять пройти курси німецької мови. Між

лиця має широкі хідники, відмежовані тополями

іншим,

ведуться мето

від дороги, і це ввечері справляє гарне вражен

дично дуже добре. Я їх віднідав і сам також сt<о

ня. Багато тут молоді й залюблених пар, що про-

ристав.

ходжуються

ці курси

проф.

Маннака

У Rілпному Берлінсl>Кому Університеті сту

діює коло 200 американспtшх студентів, ал~ ці
каво,

що

це

єдине

11редставнин.тво,

яке

не

має

а()о сидять

за

каварняними

столи

ками. Тут ці столики, так само, ЯІ< у Римі, ус
тавлено на хідниках під голим не()ом. Так само
біля хідників студенти продаютп нироfіи з емалі

власної студентспкої громади. Коли я спитав
про причину, то деякі американсьt<і студенти
сказали, що це було б недобре, бо тоді вони го
tшrили () між со()ою по-англійспки, а так мусятt.

та свої модерні оfірази, часто карикатури.

r·оt~орити по-німещ>ІШ.
У Gеrліні студіює

лять студNІТИ в Берліні, Відні, Римі,

rшло

3000

чужинецпких

Інші

студенти, що носять одяг і зачіски на подобу ан

глійсьtшх "аітелсів'' малюють тут удень образи
на плитах хідтшів . . . Цікав(', що те саме роб
Дехто,

маfіутt.

ІІ(1авдиво

завважує,

Парижі
що

ця

...

сту

студентів. Тому тут про ()агато справ існує від

дентспка молод.t> виявляє між

мінна думка, ніж напр. у Чікаt"о.

жість, аез ОГЛЯду На держанні І<ОрДОНИ, і Є Пред-

На фоrумі університету в Західнім Берліні
пrомовщш італійський президент Сараt-ат. М. ін.,
сrшт<1.в одну студентку, хто він. Вона не зна

ВіСНИКОМ

r,

нової

епохи,

ним духовим

дентів українсьtwrо

на

слова

Кеннеді під час йш·о пере()ув<l.ння в Берліні. Це
все в рамах о()'єднання r"t єдности вілпної Евро
пи. Вжив вислову: "Молода Німеччина". Є тут і
такі студеНТИ, ЩО студіtоЮП> ДЛЯ розваги. П(І
ст у ді~tх хочуп") їхати до Бразилії, Арt·ентини а()о

оамін

хали

що

студенти-медики

є

проти

сус

Парижі,
у

роду,

Берліні,

Римі,
які

я

Відні,

зустрів

сту

радо

приї

дуже

у відвідини під час вакацій до українсь

()

їхати на місяць чи на два ДІ)

Мюнхену, Відня і под. Вони говорятп мовою ні

мецпt<ою чи французькою, але не забувають, що
вони українспкого роду. Вони хотіли б побачи
ду,

Цікаво,

У

навіть

Америці, а Тt>Ді наші студенти

1ІШТТЯ в Совєтспкому Союзі

...

()

Празі,

з АмРрики могли

ти

Ile не жарти

студентами.

ких студентів в

до СССР. Але це останнє було, мабуп>, сказане
на те, щоб почути мою реакцію. Я сказав, що

-

заліз

жити спілп

життям.

()е3

Посилався

fiy де

В ЕвроІІі тепер дуже модний та популярниr"t
Мюнхені,

Німеччини.

розвалятпся

ні заслони і молодп усіх країв

ла ... Говорив на тему: "Наукова
культурна
співІІр~Ш5І між німецьtшм та італійспким наро
дами''. Нін запевняв, що в Европі не ()уде миру
о()'єднаН<)І

t<оли

собою дивну схо

країну, де живуть студенти українського ро

що говорять також

можна легко здійснити

англійською

мовою.

Це

і таким чином започат

піт,ноt·о за()('зІІечення, хоч воно в Німеччині іс
нуе вже давно. Це тому, що це з<l.()езпечення не
сприяє необмеженим заро()іткам лікарів.
Одної су()оти ввечері я відвідав із зн<1.rюмим

кувати співжиття молодої 1·енерації українспко

П:l.ЖЛИВУ ПУЛИЦІО На

ди.

LJJв::t()iнr·y, JІеоtІОЛhД-ШТрас-

го роду на різних континентах. Такий обмін мо

жна зорганізувати

на fіазі родинних знайомств.

Ініціятиву

11роявитн студентські

повннні

грома

СВЯТЕ ПИСЬМО СТАРОГО та НОВОГО ЗАВІТУ
повний

переклад,

здійснений за ориt"іІШJІІ,ними єнрсйсt,кими, арамііісt,кими

та

грснuкими

текстамн

ПІД ЧАС ДР~'ГОГО ВАТИКАІ-ІСЬКUГО НСЕЛЕНСІ)КОГО COfiQp~·
РИМ, 1963
ВИДАВНИЦТВО ОО. ВАСИЛІЯН
Стаrий Заніт І 070; Новий Завіт :з112 сторінки
Мапи та ко.Іtuо рові іJІюстrації.
Ціна:
R шкіря11ій оправі J позОJючснням
20.00 дол.
В полотняній онраві з нозолочснням
15.00 дол.
В полотняній оправі
]2.00 дол.
Замовлення і гроші СJІати на ~1дрссу "Овиду".
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ОВИД ч.

3 ( 1.18 ), 19fifi

Олена Пасилена

Зелене світ ло
Я верталася з роботи додому досить
і

після

дин

вечері

до

залишалось

ранку,

коли

мусїла

встигнути на нра1~ю.

випадку

пізно,

як десяп,

схоплюнатись,

Так Gувало

го
що{)

в найкращому

сеfіто, І<оли приходила до хати від

-

разу після

М<·нше

праці

обов'язкових

(І

для

І<оли

не

Gуло

ніяких

спінроGітників.

В

6-7

випадку мала до ранку лише

зGорів,

останньому

годин, і таких

чи

r;c_· тa."vL 1·араз;(! Хто Цl' Gув'! I-l<lyKtІHt'ІJ.ь'! Пи
Однаково небезпечно ...

сt,мснник ':J

Одніrї ночі crr(>J<ЇІfHl'
ної .ІІЯМІІИ

poЗJIJIИBjJOCJ,

Ї

з~Лl'Не снітло настіЛІ,
ІІОТоНуJІо

В

ЯСКравому

Gілому, що 6ризнуло із CTl'JJi нісля другої І'ОДІІ
ни по пінночі. Можна Gуло розr1ізнати СІ1Лtоl'ПІ
людей, що рухалис1, rю кімнаті ...
Другого вечора кімната Gула тl'мною. Ми

днів було більше, ніж звичайних. Розраховувати

нули Щl' три ночі

на єдиtний вільни~і, день

Ч<'ТВерти~і нечір увімкнули горішнr снітло, і

від

То був день великої Мl'тушні. Єдина можтшістJ,

тоді там ОСl'ЛІІЛІІСІ, ЛЮДИ, ЩО ІІе rютрl'оуваЛІІ

H<l-

підтягти кінці.

CГiJli,HOЇ ЛЯМІІІІ З Зl'JI('IHIM а()ажуром

неділю не доводилосJ,.

-

-

світ ла н ній

Hl'

було. А на

... 2 ).

Для літературної праці залишався JНІШl' тоіі
час, що його можна

було викроїти

серед тиж

ня. Я не мог ла поскаржитись, робота в
ла цікава, творча, але душу
свій

власний

t<лади

літературниіІ

завжди

Вікно

захоплювали

мщ:ї

І<імнати

верхів'я височl'нних

го

понсрху

Gуло

свою я

твір.

вкладала в

Художні

своїми

виходило

перl'

про6лl'мамtt.
в

столітніх дерен

видко

Ml'He 6у

сад.

КрізJ,

з горіtlJНІ,о

Ііі•І :юрілІ
ІІІІО'ІЇ ІІС СІІ<ІТІІ.
Іlсй СІІОМІІІІ ІІ<ІІІЇнІІнй пі;t час мон> нср·сбування у
(I)JIІ)oprrJ·ti, в Манмі І)іч, Jte, нроти вікІІа ~totї кі~tнатJІ
вве•Ісрі СІІ<t.'І<ІХ.\ІІ<t.'Іо "" ІІ<І.'JІ,J\ІЇ Jc:teiic світло. Ко:ш су
тені:ю, 11<1 ІІ;t,'ІІт~І<ІХ \3,101\Ж бер·сІ·а :i;JCIIЇ'I~'I\;t,lJJL'J, pi:moKO.:JJ,0\)01\Ї 1\0IIIJJKII, ;t U.'llll'K\'IIIЙ CM;tp;ІІJt Т<ІК ІІ<ІСТІІР.'ІІІІ\0
.liii\IIIICJ, \' ~IOt ІІЇJ.:ІІО, ЩО IIJIK.liiK<III ЦСЙ СІJоІ·;щ ..
1)

:!)

МаЯмі Біч, 25 ссрпня 1963 р.

Bl'px високого ()удинt<у,

що, с1юєю фасад< но виходин на протилl'жну вули
І~ю, а внутрішніми ніІ<нами
Увечері

серl'д

теж у сад.

-

оснітЛL'НИХ

нікон

мою

уна1·у

завжди в6ирало однl', освітлен<' зеленим а6ажу

ром настільної лямпи.

Взимку Цl' світло надава

ло зеленкуватоt·о нідтінку занесеним снігом вер

uн.•чt<ам

дl'рl'в,

а

нлітt<у

ІІроGивалосІ,

крізІ,

лн

стя.

J<оЛІІ ()jлj Ісі
ДІІІІІ{у

IIOI':tCaJIII,

ПраІlІОЮЧІІ

І<різІ") віти
теж

1 Іl'р1ШІІЇ

]l'Jil'IH1Іci
ІІізно

і

над

СRЇТІІВОІ.

вttочі,

на Зl'Jil'HИ~i

людина

ІШІїІЇ у ВЇІ<Нс1Х ТоІ'(І ііу

BCl'

чимсt,

ду має

вало мені снсрІ'ії. То ніби

rl

сумніві~~-

І{Їl\1Ната

ПЇЗНО

І

... "

Щ1ВИJІ<ІСJ,

Он там
Ц<'

нада

В ХВИЛИНІ! ВТО

Met-ll'

llc1Jil'Ж;J.Лa

ДШІЇ, Ї ТаМ 6уло
ТаВСЯ

~~

мій спільник, невідо

мий Мl'ІІЇ друг, ЩО ІІЇдТр11МУf

МИ

•Іасом

воІ'НИІ< і думала:

TL'MJI(), аж ІІОІ\11
BBL' 1 1L'pЇ )l( l}lOM у і lll'

самотніЇІ

ВJІаСШІІ{
ВМІІІ<с1Н

tll'

ЛІО
Вl'р

Зl'Jil'HO

ГO світла.
ТаІ< минали роки.

над чим я праtlюнала,

Tl',

вийшло друt<ом, 1·арно ілюстрованl' і 6уло наt·о
родою

за

6<'зсонні

ночі.

Незабаром

І<НИ)І{J{У

nе

ревидано, і це тішило мене. Здала до видаВНИІl
тва Й ЇНШИJІ ТВір, ТеЖ дорш·ою ІlЇНОІО Ві)lПОЧИІІ

КУ Й сну.
І весІ, час

триван яюнuІсІ, дивниї1

зеленим світлом. З того вікна теж
що, коли воп1і в

зн'язш<

6уло

і~

видІ<о,

нашому 6удинку поt·асали, зе

леним свіп1лос1. моє

...

Настали тривожні роtш, тривожні й траt·іч
ні. ТридLlЯТі роки. Настали ночі, після ЯІ<их не
дорахонували ()аІ·ап")ох. Люди ночі :юріли 1 ). І

тепер

мимоволі

частіше

овид ч. 3 ( /38), J9(J(j

я

поглядала

ІІа

віюю:

Дзвіttиця Катедри Св. Софії в І<иеві.
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З ТВОРЧОСТИ МОЛОДИХ
Олег Коверко

Ескізи над віддаллю*)
ПІСНЯ ПРО ЮНІСТЬ

Будь зі мною.

Ти юнrість. Лети із сонцем.

·~асолоджуйся теплим тілом ладану

Пливи у сні зоряних ланів,

Лети на бронзових обіймах променів,

1 укладай незкінчені пестощі літеплих дощів

пл~тися

у

зеленими

покосами

плут<tнину

паралельних дзеркал.

неспілої отави
і розливайся сt<ошсними запахами рути

Пливи.

серед гір тугої пам'яті.

Лети,
і Іtс tlроtшдайся із сну соняшної райдуги.

Ти юність. Лети.
Пливи rю синім вид'нокрузі моря

на нагих тінях стегон;
вийся довt·ими в'юнами

по слизькім І<амінні бистрої ріки
і ринь, мов ранній поцілу:н<ж
із берегів теплої ночі

і стрімtшх обривів розбудженого дня.
Лети. Ти сонце.
Лети і переплітайся летом ластівки
у млосному вітрі весни;
досягай струrн;ких корон t>сріз
і шуt<ай ласк пестощів
на щоглах білої кори.
Пливи по верховіттях зеленого жару
і збирай розквіт лу радість

із гнучких обіймів верболозів;
пливи і досягай найтонші промені краси
із зелених шару дінь
різнобарнних відображень.
Пливи.
РознJІивайся раннім вітром
по сt<листих усміхах шовкових трав

і збирай яскраві відблиски роси
із чорних очей квітів,
скрито

криючись

перед паJІаючим обличчям променів.
Пливи по садах ірію
і ротом пий терпкий сік дерев;

створи із нього солодку радість нектару,
налий в горіючі ренети
і розв~ди казкові вітражі
rна рвучих рамснах закоханих сонетів.
Бу дІ") зі сонцем.

Пливи і смійся піснею соняшниксt.

*)

Вибране з першої збірки поезій Олега Ко

вер ка, що появилася тепер у Чікаго п. н. "Ескізи
над віддаллю".
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БЛАКИТНА НОСТАЛГІЯ
Ти змученсt.
Спочинь.
Лети.

Лети тettep на віях вітру,
6о в твоїх очах лаври радости.
Я заплету зелень лісу
у твоє

волосся

і пошлю шукати

блакитних променів туги
серед глухого безділля
ласкавих лип.

Тоді я буду радий,
радий як ранІНЯ роса
ІІа оксамитних стеблах

сонної конвалії,

()о ти полетіла з вітром

і залишила сліди туги
на воп<их ()арвах цвіту.

Серед rюжовклих t{()рон дерев
я залюбки ждатиму
на випар осе1ні,

що() полетіти малою молекулою
на зустріч з тобою;
полетіти,

~цоб .уже".. ніколи не повернутися
ІЗ снпу опакитної туги.

Микола Лазоравський
ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИй
Історичний роман

Тверда оправа. 752 сторінки
Ціна

6.80

дол.

Замоnлення слати до В-ва "Овиду"
овид ч.

3 (138), /966

Франко очима студентів
Між

цьогорічними

імпрезами,

1966

присв~ІченІt

ми Іванові Франкові, слід відмітити RисокошкіJІІ,
ну Конференцію п. з.

"Франко очима студентів
J 966", nлаштовану заходами Союзу УкраЇНlhКІІХ
Студентсnю·ІХ Тонариств Ам<·рІІКІІ ( СУСТ А) у
спінпраt~і з студl'НТСnІ<ими Ії1ом;~д;~ми ЧіІ<аІ · о 11
Урбани. Конфсрl·tн~і~ вщоулас~ в \JІіІІtІіkІ.І<ІІJ\\У

Унінерситеті в Чі касо 18 і 19 черви~ 1966 р. т;,

була пер~а наукова українсnка конферсt-щі~ 1:
тому модерному ІІ монументалnному "І<смrІусі",
якого будову неданно закінчено. КонфереНІlіЯ
складалася з чотирnох дшювідсІІ і ;Lrюx літер:І
турних вечорів.
Першого дня

доІІонідачами

Г>ул11

0JІLT

\{( ,_

нерко і м1·р Олена Гік;~на-СащоІ<. О. КовсрІ<о,
молодий українсnкиtі пост, автор зГ>ірІ<И ,.ёСІ<і
зи над віддаллю", що не;lавно появилас~ в Чі
каrо, в доповіді "М;~Іістернісп, І в;~н;~ Франка"
проаналізунав збірку "Зів'~лс лист~··. У друr·іі.і
доповіді .на тему "Франко ~к людина". м1·р О. Гі
кава-Сацюк,

студентка

порівн~лnної

літератур11

Ілінойсnкш·о Унівl·рсІпету в Ур{)ані, rюдала на(І
голонніші риси ІюнсдінюІ і хараІ<Тl'РУ ФрJ.·НІ<а на
підстані сІюг;~дів

ttpo нt.оІ·о і Ііого ВJІасних ЛІtе

тіR. ЛітературниІ1 вечір з виступом ЧЛ<'Нів Плас
тоного Літературно!·<, ГуртІ<а :з ЧікаІ·о. Марі(іІ<ІІ
Кузич і 1-Орія МисІ,r<она, {)ув rІрисв~РrеІІІ1(І творам

Великого Каменяра.
Першим дшюнідачем друІ·оІ·<, JlШІ

Г>ула

JІі

да Саварин, студl'ІПІ<а росі(ю,І<ої JІітер;пурІІ Ілі
нойсhкого Унінl·ропсту
на тему "Фрюttш

в

<Ічима

Ур{):ші,
росіян".

~ІІ<а
У

1·овор11.: 1а

своїіі

доrІо

віді на підставі творів і листів Франк;~, вона Д<І
к?зувала,

що по1·ляди, видумані росіі"'ІСІ)І<<І-І<ому

нtстичними

критиІ<ами

т;~

літср;~турознанцями

потім гюнторювані українсr,І<ИМИ сонt:тсІ,І<ИМІІ
тературознавцямІІ

російСhІ{ОГо

і

.11 і

про неЛІІІ<у лю{)ов Фр;~нІ<:І ло

наролу,

r1po іІо1·о нам;-~1·;-~ннsІ

Г>унім

:~·о ~~~~л ід~ ва тІ І росі ІісІ,ІО1 х rІІКІ.J\'Іl'І і ІІІ І І< ін н уІ< p;tllll'I>K ІІІ ЛІТерату рі, І І (1! І І(()М )' 11 ЇСТІІ' !І 11 І j·j СІ: ЇТОІ ' JІ Sl.'l

З літературного

вечора

СУСТ А:

Теnерішній n~езидевт СУСТ А Богдан Сацюн (сnрава) на
~УІІІ t<oнr~ect Америнансьногu Студентсьноrо Об'еднання.
Г\()серединt nредстанниця латнШнін Рута Прідналнс і з Jtіна
nредставнии мадяр Беля Боrнар.

і

IIO}l, ЗОВСіМ Hl' BЇ)lfiOBi ;l:IIOТf, 11(1<1ВДЇ. ()ст:НІІІЇJ\\

д~нrовіда'Іl'М Г>ув РонаJІІ,д

Едуарде, студент С.ІІ!І

в ~нсІ,І\оІ·о

також

мовознавства,

Універс11тету
Lї.'І<оІо

моr:о1о

в

J.'р{)ані.

Він

зреферував

JlІВ

Івана

Фран1.:а на

до

НаІfновіІJJІІХ.

J.'

стан

чужі

СВоЇЙ

з

ІлінойсІ,І\оІ·о

прекрасною укр<йн
tІl')Х'І<Ладів

мови

від

}lOIIOHЇJlЇ

тН(І

ІІl'рІІнtх

аж

11. 3. ,.ФраtІІ{•І

мовами світу" доІн>ві;lач :о·:~дан також

найліпші

<Іі{)ліоІ·рафії творів І вана ФранІ<а, видані на емі

І·р;щ_~І і в_ І(ІІt::Ві. ЛітературнІІ(І Bl''tip (іув
'І('ІfІІІІ

ВІІораІІІІМ

rІрІКВSІ

ІІЩ'ТаМ JlBa}lllЯЛII'O СТОJІіТТЯ.

ВІrсок_иі·і ріВl'ІtІ, ;lоІювідеі·і, ціІ<аві теми, ф<шт.
що

Г>уm1 М!І ..' Іоді уІ<раЇНlї·І<і адl'ІІ
( :іа Іmі'ІІіЯТІ<ом 11. Едуарде\, ЯІ<Іt(і, хо'І
fiOJio)lЇt: JlOCI(Otf(tJIO УІ<раЇІІСІ,І\010 МОВОІО, t ' 'IIICTot{p< >ВІІІІМ (IMl'(111I<:IHІleM {іез {)у ДІ·-ЯІ<ОІ'< > уІ<ра ·(ІІlї,

ти

доrІоВІ}lач:tмІІ

науІ<ІІ

І{ОГО ЧІІ НаНіТІ, СJІОН.ЯНСІ,І<<>І.<> ІІОХОДЖеНН~), JІіте

ратурні ReЧOJ~II (І MO}leptll' tІрИМіЩеННЯ В ОДІЮМУ
] r<ращІrх унІВlїКїПl'ТЇВ ЧіІ<аІ·о сrІравL·дливо до
:н:оляІот_І. на:m;Іпt
ІlІІо о ; lІІІtїо =~
І<<І.
МіЖ

LlJ І< ода

тіJІІ, І< 11,

СТ<І\)іІІІІМ

ІlІО

ВІІСОІ<ОШІ<іJІІ,ІІУ

Конфсрен

І::іІІ..:.:ІІІНіІJІІІХ імttр<·З

11:1 чесл, Фран
що Г>у .1Іо малl' :1;щі І< ;1 вщ·нІ нІ

І poM:tЩIIICTBOJ\\,

Я• < l'

ІІЇ:·НіЇІІІl'

ІІ ; tрі

І<аТІІМL', ЩО НаІІІа M<ІJIO)ll• ІІіЧОІ'О Іtе ро{)ип •.

(зліна

до права) Уляна Лісьневич, Юрій Мись

ків і Роман Завадович

ОRИД ч. J (IJ8), І9Ші

(молодший).
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Оленка Гікава-Сацюк

Франко як людина
(Доповідь, виголошена на Високошкільній
КонференцП СУСТ А н. т. "Франко очима сту
дентів 1966", Чікаrо, 18-19 червня 1966 ).

кетували, зчиняли гармидер і
зважаючи

на

це

все,

крики.

Та він,

не

писав.

Крім інтенсивної праці над власними твора
ми, над перекладами, над редаrуванням і виправ

Коли
про

говоримо

його твори,

про Франка,

про

персважно

лянням

творів

інших

авторів,

Франко

завжди

знаходив час для своїх дітей. Розказував і писав

діяча, про нhого, як про автора політичних стат

для них І<азки, мав час послухати про їхні шкіт")

тей,

України,

ні прИІ·оди, час від часу помирити і, навіп>, де

над лю

ІШJІИ навести

як про

великого сина

але рідко нризадумуємося

диною.

Правда,

як

то

про суспіт")ного

про НhОІ'О,

нhого,

можна

над

ним,

сказати,

людину бачимо в його творах.
кожний автор

є теж

як ми, мусить

встати

жити
усі

тим дрібничІ<овим

інші.

Тому

ціІ<аво

що Франка

як

Проте, все таки

і людиною,

вранці,

ЯІ<

що,

їсти,

щоденним

подивитисh,

так

само,

одягатися

життям,
якою

і

ЯІ<

люди

ною був Франко. Чи 6ув він непересічний в та
кому життї:"'
Син поета, Петро, так описує свш·о баТІ") І< а:

Бать1m залюбJ(и одягався у сірий одяг. Май
же завжди носив вишивану сорочку. Любив но
сити неншуровані черевики з rумовнми боками.
На
торжественні
прийняття
щ~ягав
чорний
"шлюс рок", рідко фрак• ).
А в описі Михайла Яцкова Франко
дає

вигля

таІ<:

Постать

середнього

росту,

скромний

одяг,

звичайно бронзового кольору, такий же капелюх,

rюр~Ідок, як

джуючисh,

ни чи

розказував

про звірят, які

донhка

пише

RКрите Вf'СНЯ//І<ОМИ, Пf'ОПОfЩІИ

тато знайшов

холодного дощового

/(рильцемr. ).

ки вудкою, ал~ й власними руками. Дуже часто

в

пруження,

звичайне сіЛJ,сhке

убрання

Це давало йому

задоволення

--

ну

і,

і

йшов

велике

звичайно,

у

від
змо

гу поласувати риб'ячим м'ясом';).

Цікавився він і комашками, збирав їх у пля
шечки

та

за.rшвав

спиртом.

Дві

такі

пляшечки

знаходятhСЯ в музеї І вана Франка 7 ).

здержливий. Рідко пив чарку вина "Злата Рі
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риболовст

веJІИІ<ИЙ досвід.

їхав зі Лhвова на село, деколи із знайомими, о
Іюду ловити рибу.

ца" або яке інше далматинське").
Майже в усіх спогадах його сучасників є
згадка про ФраНІ<а як бат1")ка. Кожному, хто
знав ФраНІ<а, впадало відразу в очі його відно
шення до своїх дітей. Він був дійсно надзвичай
ний під цим оглядом. н(' раз 6увало, як заходи
ли до нhого гості, то він сидів і писав. Одна ди
тина сиділа на одному І<оліні, дру1·а на другому,
а він писав. Інші знов згадували й дивувалисh,
як він міг писати, коли в хаті 'Істверо дітей беш-

Франко займатися

Знав різні
роди риб та їхні звички, вмів їх ловити не тілh

дягався

- яринні та овочеві супи, м'ясо та леі'у
міна . .. ніколи не курив. У питті був незвичайно

вечора десь

під плотом і приніс нагріти й нагодувати, або
цуценя напівзамерзле, або пташеня з перебитим

НИЙ ніс, руді вуса й чуприна та сині очі із втом

осінню

його

ліки. У нас, немов у звірячій клініці, постійно пе
ребували: або голодна задрипана кицька, яку

ленимн червоними повіками 3 ,.
Щодо їжі, то Франко був невибагливий,
rю снідання ... пив J(аву з бущсою (часто

домашньою), на обід були: росіл, вітаміновий
суп, з додатком кваску, кропиви, грибів; літом й

росли

лісі.

Особливо Іmzщсгалися його опікою бідні си

Дуже любив

...

про

рітки, звірята без дому й захисту, немічні й ка

вом, в тому він мав

блідувате

дітям

в щ,ому

Тато не тільки любив оповідати нам про
звірята і представляти їх, як істоти думаючі, що
живуть між собою майже людСЬJ(ИМ життям, але
він сам стштвся до всіх 3Вірят з надзвичайною
любов'ю і иіжнісгю.

на сорочка і немодні, звичайні череВИJ(И з широ
Франкове лищ~

своїм

жили

так:

завжди завеликий та з заломаним дном, rшшнва

кими носками 2 ).

щ)ого було потрі6но.

Дуже часто в неділю Франко залюбки брав
цілу свою родину поза Лhвів у ліс і там, прохо

Іншою приємною розва1·ою у його житті бу
ло

збирання

грибів, на яких добре розумівся.
Раз, гостюючи у знайомих, Франко приніс з лісу
багато незнаних грибів. Господар по6оювався їх
їсти, але Франко сказав господині:

буду

Rи, добродійко, зваріть, а я прийду та
їсти. )Кінка послухала Франка, зварила

гриби, а коли Франкові по їх споживанні нічого
не пошкодило, тоді . .. всі на другий раз не бо
ялися їх їсти ... 11 ) .
Хоч деяким його сучасникам здавалося, що
овид ч. з

(138), 1966

ФранІш не любил) товариства, це не було прав
дою. Він любив товариство, але, на жаль, не мав

доброго і не завжди мав час на товариські роз
мови.

Довкола себе він любив рух. Найкращий до
каз сам він брав велику участь у вічах і сти
кався багато з людьми. Не утікав від людей і ду
же радий був зустріти співзвучну душу. ДекоJІJ-t
він ходив до театру і на 1mнцерп1. Му.1ику і спіп
любив дуже . •У гостях бував наш rюе·г Jlідко. Ht·дocнІBllJIO у lll>lJI'lJ

перед кимнебудь. Душі не відчиняв навстіж, бо
знав, що люди увійшли б зараз до неї з брудни
ми чоботами . . . Він любив прислухуватися, ЯІ<
інші говорили, а тоді і сам сказав /(ілька слів. А
часом оживлявся і ставав говірким.
Супроти жінок поет був ніжний, привітний
і Jшскавий, але трохи несміливий. До молодих
Ішсьменшщь станився уважно і м'яко 9 ) .
ЯІ< хто оfіразив Франка, він не гнівався до
ш·о, а І<оли відчував, що сам комус1> заподіяв
жалкунав тоІ'о і1

пише

про

це

форми.

раз до Рошк<·вичів і, вставши під час оГ>іду з-з.1
почав

ходити

rю

кімнаті

і

1·онорити,

ІLе

Г>уло визнане невідповідним. йому звернено ува
гу, щоб він цього не повторив пізніше під час
літніх вакацій, і тим самим не "скомпромітував''
nеред гістьми родини, яка його гостила в себе.
Франко, що був тоді студентом університету,
щиро nрийняв це завваження і .л.остосуванся до
нього 1 :!).

Бувало, після ловлі риГ>и Франко ішов увсс1,
моІ<рий ceлol\t,

ніс в одній

череВИІ<И, сурдут і
те,

взаІ'алі

руці
не

рибу,

звертав

н дrупи
уваги

на

що можуп~ подумати люди 1 :~).

Під час своєї весільної гостини,

коли

1·ості

крикнули "Гірко!", розгублений Франко не знав,

Хоч ю< люGнв товариство, то не запжди дбав

товариські

.. У).

Деяких людей вражало це невміння вкласти
себе н товарисьІ<і форми. Коли Франко приїхав

якнайшвидше стR

рався його направити 10 ).

про

всі свої сили

столу,

часу.

Франко був мовчазний і не любив звірятнея

І<ривду, то

прийшов, одначе ані не вибачився . .. за те, що
дав мені так довго ждати, ані не просив мене
сідати. Видно було, що він зовсім не дбав про то
вариські форми, а ще більше було видно, що для
нього найважніша річ була праця,
письмен
t:ицька праця, якій посвячував увесь свій час і

Володимир

що робити,

поки йому не показRли,

Охримович

молоду поцілувати 14 ) .

Франка до

він мав свої романтичні

що мусить

ТакнИ то СІ<ромний був наш Франко! Але й

так:

Коли я перший раз зайшов

до

пригоди.

Об'єктом йо

хати, він сидів за столом і щось писав. Ще в две

го першої любови була Ольга Рошкевич, донька

рях привітав я його словом "добрий день" і по
ступив кілька щюків наперед, одначе пін мені ні

священика,

з

ружІпис~І.

На

чого не відповів, лише мовчки

над

поглянув на мене

і шtсав далі. Я :шдержався і, стоячн серед кімна
ти, 1 Н'ІШВ, аж він до мене відізветься. Одначе він
до мене не відзивавен і писав беа перерви далі.
Це тягнулося може з пів годиюt. Накінець він
снінчив писати і зложив папери. Щойно тоді за
питав мене, чого я собі бажаю, і дуже радо по
дав мені всі інформації, по які я тоді до нього

якою

він

жаJІь,

Франком,

кохався,

після

Рошкевичі,

Ішнсернатистами

і

що

вважали

це

не міг

були
плямою

та

од

суду

твердими
на

йо1·о

честі, заборонили доч11,і одружитися з Франком.

їхнє

знайомство

тривало

шість

проживав у Львові, вона

-

гуди

тим

приїжджав.

Деякі листи

Поза

збереглися,

років.

Франко

на селі, і він деколи
вони

листувалися.

особливо ті, які

Фран

ко написав, вийшовши з тюрми. Він тоді ще не

НОВЕ ВИДАННЯ

УВАГА!

але

ув'яз!І~НІ-ІЯ

УВАГА!

Повідомляємо зацікавлених, що вже вийшла з друІ<у .л.уже рідкісна цього роду наукова кни
жка

п.

н.

"ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИИд В МОДЕРНІй ДЕРЖАВІ"
Книжку оnрацював і видав д-р Михайло Біда. Книжка nризначена для свідоміших прошар
ків нашої інтеліrенції та ширшого загалу, що інтересується державницькими проблемами й
має охоту та добру волю дальше поглиблювати свої знання з ділянки модерних економіч-

І ••-·

них наук.

Книжка гарно оправлена в тверді обкладинки, а ціна її тільки

3.50 дол. Також можна набути

за ту саму ціну дуже цінну книжку "ОСНОВИ ТЕОРІІ ЕКОНОМІї". Питайте в усіх книгар
нях або замовляйте безпосередньо в автора на адресу:
Пr. М. Bida, 3416 W. Le Moyne St., Chicago, ІІІ. 60651, U.S.A.

опид

lf.

3 ( /38), /966
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знав, що думають її батьки. В одному
листів

він

гляди

обширно

розгортає

свої

з таких

пляни,

по

і з'ясовує, яким собі уявляє їхнє спільне

життя.

Правда, деякі листи не попадали в руки

Олі, бо їх конфіскував її батько. В одному з та
ких листів, що уникнув батькової цензури Фран
ко писав:

Кілька разів
тоту

роботу,

чув

я від

віддайся

злучитися зо мною,

а

далі робити.

:таеш,

Ти llt'

тебе слова:

мені,

старайся

тогди вже побачимо,

вmm причиною не

я для

зрозумілий лист.

Часом

поштою приходив

лист в більшім форматі, а в нім заледве пару
слів. Мене це здивувало, а сестра каже до мене,
щоб я їй приспособнла спалений папір зі смаль
цем. Я їй так зробила, вона по·rерла по. чистілt
папері і, Ію велm{е моє здивування, вийшов лист,
густо аат-tсшшй руІ{ою Фрашш. Іншим ра:юм по
тиралось cmmiн з цитрини або COJ(OM а цибуль/{1/,

але в той спосіб писані листи треба було- при

гріти лиш над вогнем. Розуміється, що перед пе
репискою в такий спосіб (вони) мусіли порозу

своє переконання,

мітися. СеС1·ра відписувала поштою, а я висила
ла ті листи через довірену дівчипу з села 1 '7).
Не тільки листи приходили таІ<им таємним
конспіративним спосоС>ом. ТаІ< само відбуналнея
таємні зустрічі. Одна таІ<а зустріч відGулася, ко
ли Франко, вийшовши з в'язнюLі, ІІаписав, що
r1риїде, і ІІJюсин, щоG його зустrіти. Зустrіч ма
JІа відбутиоІ в Jiici, але треба буJІо якос1> rюзна

разячого

гідною тебе і

ue

мене, що не раз бували хвилі (у тюрмі), ІШЛИ я
насилу відганяв від себе твій образ. Даруй мені.

-

я хочу тобі сказа·ги всю правду

але ти видиш,

...

Але ·rим смі

ліше можу тепер сказати, що, ЛJ{ колис1~ ми бу

дем жити разом (а я вірю ·гвердо, що ми б уде м
жити разом), а

ясно

дисо

тtдаваласл мені тттю дикою,

моє серденько, що ее ПІJ( було,

позначені

крапками букви, переносити на папір, і виходив

і бе:шеречно

важtшї

mtcamtx.

тебе мав би покинути

Треба було вишукувати за по

від початку до кінця книжки

Думка, що

одного

нансу в моїх листах, до тебе

що

рядком

йо

сиільки

fЮтьби причtшили мені ·готі слова,

були

покинь
ІЮП('ред

брати в цілість.

ти, приміром, почиеш ЗІ/О В в' я

чити дорогу,

що(} не розминутися.

доручи

ла

блення того, що ми велить робнтн совість, то я

ну волічку, 6о це бун умовлений знак. Михайли
ні, молодшій сестрі Олі, це дуже подобалося.
Вона в'язала "волічку'', тішилась і казала, що
в селі будуть думати, що то якісь чари.
Врешті Олі випало одружитися з іншим. Н

перестану тебе любити, покину ·i'~·Je,
на жадні побічні

:Je Іmтаючн

згляди 1 .. ) .

Такс сильне С>уло

почунання його оGов'язку

пеrед суспільністю і своїм наrодом.

І<а,

Пrоте, кrім таких поважних проС>лсм, Фrан
ПОСТа і ПИСЬМеННИІ<а, мучила Щl' ОДНа J1іЧ.
А :Ulllf'Ш, -

своєму

я собі одно ВJJІ(Идаю раз-у-раз:

чому я не можу або не вмію писати таких ніж
шtх, теплих сердечних листів ЛІ{ ти,

-

чому на

віть такі слова і звороти не йдуть мені mтсь під

останньому

листі

до

по смереках

неї

черво

ФrанІ<о

що не зможе ВЖР нію>го так любити,

її -

Rін ІІJ1изнається От>зі:

молодшій с~стrі н'язати

Оля

зати моє переJ(онання і здержувати M('!-fe від зро

пише,

як любив

принаймні не тою самою люС>ов'ю.

Сною жінку, що також називалася 0JІьІ·а,
Франко люuив ніжно й міцно. Бун завжди виrо
зумілий і н~ ставився кrитично до її недотяІ~
нень. З В<'ликою терпеливістю вчив її ваrити, на

П('ро? Не раз думаю, що ти готова з того вносити,

водити пор~ІДІ<И.

що я холодний і що не люблю тебе або перес

замало рішуча у вихованні дітей. його листи до

Ніколи їй н~ доІ<оряв,

що С>ула

таю любити, і тота думка мучить мене ще гірше.
Але ні, правда, моя кохана Олю, ти так не ду

неї 6ули, як до товаrиша, до свого друга ніж
ні, вирозумілі, у них завжди були запити пrо

маєш? Ти знаєш, що я тебе люблю Tll/{ само щи

здоrов'я дітl'И і пrо неї'").

fЮ і гарячо, як ти мене, ти знаєш, що чуття моє,

чим гарячіше і глибше, тим менше може перели

Франкова вдача С>ула весела, оптимістична,
він і в найтяжчих умонинах не піддавався лиху.

ватися в слова, ти знаєш, що найщиріше цілуєть

ЗвиІ< змалку до пrостого, скромного життя і то

ся мовчачи 16 ).

му, коли часом застукала до нього біда й недос

Коли Олині GатьІ<И за6оронили їм JІистува
тися, тоді Франко знаходив дуже вигадливі спо
со6и, щоG доставляти свої листи до своєї милої.

татки, це не мало помітного нпливу на йо1·о ду

Пrо це так згадує сестrа Олі, Михайлина:

J1l'ЛЯІ<ані селяни прибігли з ністкою, що вода за
ливає міст, а на другому березі є люди, ЯІ<ИМ

Листи доходили в

такий спосіб,

що

часом

Олеськів або Полянський (Франкові товариші

-

хоність.

ФраНІ{()

С>ув таІ<ож

відважний.

З

Й<>І'о

6іографії відомий момент, коли 11ід час повсні пс

1·rознть утрата життя.

Фrанко

(}('З

вагання

ІlС

О. С.) присилали книжки (розуміється, від Фран

псрсю-шув линву на другий бік, закріпив її і, на

ка), а в тих книжках були предовгі листи, так
писані, що треба було багато часу, щоб їх зі-

ражуючи
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СВОЄ

ЖИТТЯ,

що() rятувати ЛІОJІ.СЙ.

JІеJ1ШИЙ

ПCJ1CЙUJOR

МіСТ,

Пеrший веrнувся тою саовид IJ. з

( /38),

/9бfі

мою

небезпеч1ною

дорогою,

несучи

в

руках

ма

Етимолоrічний словник

леньку дитину. В іншому випадку, на прогулян

..

ці він забив отруйливу гадюку, опісля жартував
і розказував цілому товар_иству. про га_дюк, пр<~
їхні звички і збивав деяКІ безпщставю народІ-ІІ
повір'я про гадюк 1 !').

Раз урятував життя свого

()рат а, що впав у глибоку річку.
Найбільше Франконі дошкуляло, коли він не
мав часу пращовати над своїми творами. Тоді
він нарін:ав, ЯІ< І<ОЖІІа інша JІюдина. Він :шіринси
свщ:му друп>ві:
-Мене так НИJ(орисговують, що RЖl: і жи
ти не хочеться.

Я змушений вести кореІ(ту чу

жих праць, справляти переІ(лади на німецьку мо

ву таІ(ИХ переІ(ладчиків,

що

й до белетристики

не годяться, не то до научних діл. Я мушу слу
хатися, бо моє існування загрожене. З тої праці
я осліп і оглух

.. .20 ) .

Людина, якій

часом за1шдали леІ'Ішваж('ння

тонариських форм, коли вона залишала залю, де
t1уло

небажане товариство,

чайно

ввічлива

та

Фраю<ін товариш
застав води і
ше

про

це

вміла

бути

прислужлива.

вернувся

надзви

Одного

спраглий

разу

додому,

почав наріІ<ати. Цей товариш

нс
пи

AN ETYMOLOGICAL DICТIONARY
OF ТНЕ UКRAINIAN LANGUAGE
Проф. Яр. Рудницького
почав виходити друком у видаНJ3ЯХ УВАН
у Канаді.
"Не тіJІьки із зІ:Sичайної наукової допитли
І:Sости, але й життєвої конечности постае
дуже важлива потреба в такому словни
кові ... , який би давав відповідь на пи
тання, як те чи те слово історично розви
валось, чи воно ориrінальне, чи 3апози
чене з чужої мови. А коли воно чуже, то
з якої мови воно прийшло до мови україн
ської. Відповідь на такі питання може да
тн тільки поясняльно-етимолоrічний слов

ник

... "

Сл. п.

Проф. Леонід БІлецький

Як виходить
nроф.

із

Рудницького

передмови,

( 1953)

словник

опрацьовувався

від

1941 року в Празі, ЧСР, nотім у Гайдель
берзі, Західня Німеччина, а від 1949 року
в Вінніпеrу, Канада. Є це перший етимо
логічний

та І<:

..

украІНСЬКОІ МОВИ

словник

української

мови,

що

Роздразнений цим, зачав я в висоІ(ім тоні гні

крім літературних слів і назв, подає їхні

ватися за цю неувагу, та J(ОЛН це почув Франко,

діялектичні різновиди, історію слів, сино

хопив за збаноІ(,

побіг до

чуркала (джерело в

гщюх) і, поки я спроміг ниеловити всі мої доса

ди, вода вже з' явилася на столі, і я, засоромле
ІІІІЙ

ввічливісrю

Фрш1ка,

о

цілу

скалю

зниз1ш

свіІї тон та, перепросивши всіх прнсутніх за свою
m'чемність, заспоf{оїв свою спрагу й утихомирив
свої не рви

... :н).

Та прийшов час ІШJІИ оптимізм Франка, йо
го

доt1розичливість,

його

відІ<рита

вдача,

його

1:іра в людей таки заламалися. його наністнла
І;евнліковна недуга, що напочатt<у спаралізувала

~юму руки. Чи могла бути
І1ИСІ)МеІІНИІ<а в ті

часи, КОJІИ

t1ільша трагедія для
щс нс

було дикто

німіку, вивідні форми й походження (ети
мологію) з обширною літературою в ук
раїнській і інших мовах.

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

MYKOLA DENYSIUK
Publishing Company
2226 W. CHICAGO А VE.
CHICAGO 22, ILI.JNOIS - USA

фонів'~ Безнлад11ими руt<аМІІ годі було писати.
Разом із цим з'явиJІИСІ) у нього t'алюциІ-tації. Хво
рому здаваJюся,
дротамн:.:l).

що злі духи зв'язали його руки

Коли

йому

згодом

трохи

П!)І{раща

ло, він міг вровадити з людьми цілком нормаJ1ь

ні розмони і
пращо,

але

ВИйШЛА З ДРУКУ

продовжуван свою письменницьt<у
час

від

часу

привиди

верталися

д•>

ш)ого. Раз, 11обачинши r<риничку, він Т;tІ< промо
вив до священика, що 11роводин його додому:

Чи ви, отче, знаєте, звідІ(И бере початm< ця
моя слабість? Ото лихі та зависні злі духи спу
тали мені мої руки тисячами метрів дроту та не
дають мені працювати. Але я знайшов на це ра

ду: ось у цім чуркалі мочу я свої руJ(и, а під ді

поема Олекси Бабія

.,П О В С Т А Н ЦІ"
Книжка

мае

180

сторінок.

Ціна одної книжки
Поему

$1.75

"Повстанці" можна

Ukrainian

купити:

Bookstoтe,

2315 CHICAGO AVE., CHICAGO, ILL. USA.
КнигарнІ І коJІІt&ортери JІJстаиутІt OJIYCT.

ланиям цієї води чую, ЯІ< ро.1в'язуються ці дро-

овид ч. 3

rІЗ8J,

І9бv

25

ти та поволі розкріпощуються мої руки; але що

1 ::)

Там же, ст.

то тисячі метрів є того дроту, то ціла та справа
йде дуже поволі 23 ) .

14

Антоніна Трегубова, "/Lещо з жнття ОJІьгн Фран

І як несподівано починав про ці речі говори
ти,

так

раптом і

втихав,

мов

би

не

кової", ІФСС, ст.
15

тількищо сказаного.

ко і тяжко на серці дивитися на щ")ого скошено
го

велетня,

що

який

підеувала

в

йому

непам'яті

говорив

хвороблива

уява.

npo

вс~.

Нсртався

до пам'яті і знову заnадав у темряву ітозій, ко

шмарів. В одну таку хвилину, коли він вернувся
до притомности,

побачив

Бохенську, що стояла

)

(Київ,

пам'ятав

Коли він опинився знов у шпиталі, добрі лю
ди не забували про нього, але кожному було гір

)

ст.

140.

190.

Лист з 20 вересня 1878, Твори в двадцяти томах

1956), т. 20, ст. 40.

16) Там же, ст. 47.
17) М. Рошt<евич, ст. 133-4.
1
Н) Лист Jto О. Франко з червня 1889, Твори, т. 20,

389-90.
1
!)) НолянсІ.юtй,
20

)

Франка", СнІФ, с-..
21)

ст.

70.

Л·Р' Анлрій Ч<tйковсІ.кнй. "Мої спомишІ про Івана

НоJІЯНСІ.кІІЙ,

42.

ст.

72.

~2) ФршІІ<о-КJІІО'ІІ,·о. ст. n>-fi.
2::)

BoJIИ\Il'J,КJІi-'1, l'T.

79.

~ 4 ) 0JІІ.І а Ро:що:н.сІ.І<а,

ка". ІФСС, ст. 41:).
2г.) Мочу.rн.с І•ІШЙ,

ст.

":->

ост;шІІіх роІ<ів Ів:ша Фран

442.

коло його ліжка і плакала. В нього з очей поко

тилися сльози.

-

"Геню, дайте руку",

зав він, піднявши свої руки,
своїми

руками її руку, він притис її долоню до

свого лиця,

nотримав так хвилинку,

сив на 11 долоню

-

ска

-

як міг. Стиснувши

свою

далі

стру

сльозу і відпустив руку.

"Візьміть цю сльозу на ЗІ'адку!" Всі nрисутІІі

також

розплакалися:!!).

Франко був великий не тільки як

nисьмен

НОМУНІНАТ
про скликання 2-го З'їзду Українських

Журналістів Америки і Нанади
Спіщт УІ(JЮЇІІсьюtх )f{урналістів Канади і

Спілка Українських Журналістів Америки пові

НИІ<, але і як людина. Живучи в недостатках, се

домляють, що, згідно з бажанням Першого З'їзду

р~д людських спліток, часто віч-11~-віч гострого,

Українсью1х )/(урналістів Америки і Канади, ДРУ
ГИй З'lЗД )КУРНАЛІСТІВ АМЕРИКИ І КАНА
ДИ відбудеться цього року в Торонті в суботу і
неділю 5-ого і б-ого листопада. Господарем З'їз
ду буде Спілка Українських Журналістів Канади.
На порядок нарад намічено три доповіді:
"Світла і тіні Першого З'їзду журналістів і його

r~рикрого ставлення до нього збоку деяких кру
гів суспільства, тяжко

працюючи

і перемагаючи

наслідки страшної хвороби, він все таки

не па

дав духом.

щиро

Найкращим

го людського

писаний

у

чуття

спогадах

свідоцтвом

його

може свідчити момент, за

Мочульського.

Бувши

вже

сильно сnаралізованим, майже не володіючи ру

спадщина Другому З'їздові'', "Уt(раїнська преса

ками та ледве ходячи, Франко прийшов відніда

в СССР" і "Укра!'нська еміІ-раційна преса а по

ТІІ в<tжко хворого Мочульського.

гляду с уцасної журналістики".

Яін приніс
шень, що з

.. .

велику коробку свіжих чере

трудом ніс на грудях, придержуючи

З'їзд матиме завдання:

І. схвалити ІmдеJ(С

етики українських журналістів;

2.

перевести об'

хворими руками, поставив її на стіл і сказав:

єднання СУ )К Америки і СУ Ж Канади на базі

--Колись ви відвідували мене, а тепер я
прийшов відвідати вас ... А черешні їжте, вони
сам не пошкодять, тільки поможуть .. . 2 ~ ) .

федерації і 3. проголосити "звернення до укра

ПРИМІТІ<И
1) Петро Фршшо, "Іван Франко зuлн:н.ка", Іван Фр·:ш
ІЮ \' СІІОПІJЩХ суLJаСІІІІКЇВ (JIJ,BЇ\1, 1956), СТ. :~Н2.

ких журналістів з Громадянством і панель на те
му взаємовідношення уІ(jЮt·нської преси, видавця

-2) "Мої :іустрічі з каменярем", ІФСС, ст. :~60.

::) Т<Ім же.
") 11. Фр:шко, ПІМ же.
;, ) Ашш Франко-КJІЮ 1 \КО,
11:1

Ів:ш

Фр:шко

і

ЙОГ()

rю;щ-

(Торонто, 1У56), ст. 11.
•;) Там же, ст. :~ 1-2.
') П. Франко, ст. :~ю.

~) о. Олекса НоJtянсt.к~Ій, "Мої спомишІ пр·о Івана
Франка", Спомини про Інана Франк-а (Льніо, 1927), ст.
65-6. (Бібліотека "HuІюt·u Часу", ч. 7).
!І) МихайJІо МочуJІt,сt,кий, "3 останніх лесятиJІіть
життя Інана Франка (1R96-1916)", ІФСС, ст. 4:32-:3.

1u)

Там же.

Д-р ВоJІодимир Охрнмовнч, "ІІричннки до біогра
фії і харuктеристики Івана Фр•анка", СпІФ, ст. 47.
12) Мнхайшша Рошкевич (Інанець), "Спогадн щю Іва
на Франка", ІФСС, ст. 129.
11)
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їнців- журналістів в Україні".

Під час З'їзду відбудеться Зустріч українсь

журналіста і читача.

Докладніша програма З'їзду, прізтtща до
повідаціп, створення J(омісій, адреса приміщення,
де відбудеться З'і'зд, та реченець зголошснь уча
сників будуть проголошені пізніше.

ЗА УПРАНУ СПІЛКИ УІ<РАlНСЬКИХ
)КУРНАЛІСТІВ КАНАДИ

Василь Софронів Левицькюї
голова

Іван Липовецький
секретар

ЗА УПРАНУ СПІЛНИ ЖУРНАЛІСТІВ АМЕРИКИ
Іван Кедрин РудницЬІшй
голова'

Роман Криштальський
секретар

овид ч. з

( /38),

1966

Дм. Штогрнн

У країніка в Конгресовій Бібліотеці
(До питання політики Конrресової Бібліотеки у відношенні до проблем України)
Твердження, що Сполучені Штати Америки
є колискою модерного книгознавства й бібліоте
карства взагалі, вже здобуло собі в культурно
му світі повагу аксіоми. Давши початок бібліо
течним ст у діям, США і надалі надають голов
ний напрям цій ділянці науки у вільному світі,
р(ізробляючи та r~оширюючи свої клясифікаційні.

ринок україніки у країнах американського
тиненту і зв'язаний із

цим примітивізм у

ляризації українських, навіть

глибоко

кон
попу

наукових

nраць. Цього nримітивізму ще й досі не спромо
глися позбутися самі видавництва чи книгарні.
Третій фактор, може, найважніший і найбільш
принциnоr:иr1

--

це відношення більшости амери

у

канських поважних бібліотек на чолі з Конгре

своїй праці не лише науково-дослідні та універ

совою Бібліотекою до україніки й до української

ситетські, але й публічні книгозбірні.
На чолі цеї широкорозгалуженої праці сто
їть Конгресова Бібліотека в Вашінгтоні. Вона
постала, як книгозбірня для потреб американ

nроблеми взагалі, як до частини Росії, незалеж

й

каталогічні

ського

системи,

1цо

їх

конгресу-парляменту,

а

застосовують

опісля

перетво

рилась у національну бібліотеку США. Під су
часну пору ця бібліотека має понад 43 мільйо
ни всіх матеріялів (з того 1З і lj~ міл. томів мо
tюt~рафій) і уважається найбільшою книгозбір
нею світу.

~· Слов'янська t<олекція Конгресової Бібліоте

ки належить до

найбіт>ших на американському

кшtгиненті. Крім загального фонду матеріялів,
tнн~а має рідt<і примірники першодруків і навіп)
ста'ровинних рукописів. За даними з 1958 р., сло
в'янська збірка в цій бібліотеці мала близько
nівмільйона назв монографій, серійних видань
та часоnисів. За приблизним підрахунком можна

зважитись на твердження, що теnер слов'янські
матеріяли в цій

бібліотеці

доходять своїм чис

лом ДО 700.000-750.000.
Україніка в цій t<олекцїі займає одно з

ос

танніх місць. В 1958 р. її число досягало 10.000
томів. Коли ж урахувати nосилений nриріст сло
в'янських кнИІ~ в 60-их рр. і між ними українсь
І<ИХ матеріялів, тоді слід nрннусt<атн, що

це ЧІІ

сло збільшилоСІ> в загальному лише
книг різного характеру. Незалежно

15.000

до
від

цього
до
найбільших українських збірок у порівнянні з
іншими американськими науковими й дослідни

україніка

Конгресової

ми бібліотеками.
Коли розглядаємо
сувається

логічне

Бібліотеки

ці

належить

статистичні

питання, яка

дані,

nричина

на

зумов

лює такий малий приріст україніки в головніших
американських бі6ліотеках і зокрема в Конгре
совій Бі6ліотеці. На мою думку, найважнішими
nричинами цього стану є три головні неt·атинні
фактори: nor1epшe, малий тираж українських, о

собливо

наукових

видань на

землях під росій

сьt<ою t<омувістичною окуnацією, звідки дуже ма
ла

кількісп>,

у

nорівень

з

русистикою,

поnадає

до книгоз6ірень вільного світу; подруге, бідний
овид ч. з

( 138),

1966

но від того, який колір ця Росія

прибрала сьо

годні чи прибере завтра.

Обговорюючи трактування українських ма
теріялів у книгозбірнях США, слід наперед за
становитись, яке місце займає Україна та її про
блеми в бібліотечній політиці Америки. Перед
усім слід ствердити, що головний напрям у бі
,)ліотечній npaLli ІІадає в загальному Конгресова

Бібліотека, яка, як було вже згадано, є націо
нальною бібліотекою США. Впливи політики цеї

федеральної інституції, що підлягає безпосеред
ньо Конгресові, простягаються не лише на всі
штати США, але й на Канаду та більшу части
ну Південної Америки і дальше на інші країни
вільного світу. Опис книг Каталогічні картки
кожної nозиції цеї бібліотеки є безсумнівним
взірцем майже для всіх бібліотек США й бага
тьох, особливо наукових та університетських кни
t·озбірень Канади й інших країн; їх наслідує кож
на бібліотека у своєму каталогуванні. З другої
сторони,
ЄТІ>СЯ

ця ниеока

11ершорядним

інституція загально
і

найбільш

уважа

поважним дже

релом

інформації в науково-дослідному й сус
nільно-nолітичному американському світі. В ді
лянці каталогування, що є підставою бібліотеч
ної праці, метода Конгресової Бібліотеки спер
та на суворій логіці, і різні зміни, зв'язані з цією
ділянкою, що їх диктує потреба часу, особливо
наукові відкриття й історично-політичні події,

заводяться тут з великою увагою та обережніс
тю. Однак не можна помітити цих факторів у
відношенні згаданої бібліотеки до України та її
nроблем. Україна й інші совєтські республіки (го
;.шн :о cr:poнe:kt,r<i) vважшоться н каталогічних о

nисах Конгресової Бібліотеки за невід'ємні ча
стини Росії. У клясифікаційних системах десят
кової та Конгресової Бібліотеки, що їх ревізія
та доповнення проводяться під наглядом цеї ус
танови, для України приділено числа, що зай
мають місце серед чисел національних меншин
Росії. Історія України та історія української лі
тератури в цих системах не мають

жадного хро-
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нологічного поділу,

як і

Н(' мають

такого поді

лу й інші території Росії, ()ож ц~й поділ (до Р~'Іі,
дуже детальний)

є лише

при

Росії, як нації та

державі.

В

описоному каталоr·уванні

()ліотеrпt

JІor·ir<v

І'Оді

ІІОМіТИТИ

стосовно

КонІ·ресової Бі

lliO сувору І{()НСеКІ·Н:НТІіУ

Уr<раїни.

LЦопранда,

маііже

всі

І<уm>І·урні установи України в описах цеї бЮліо
теки rюдаються українською мовою, напр., Akn<І<'ІІІііа п:шk l ·н~Н, Кіс,· Istoгyclшyi instytut.
Одначе

()ільша

частина дослідних

наукових

ін

ституцій подана російською мовою, напр., Klшi·

ko,·.

1'lпаіІІ:--kіі

Іна:--ІоzІІі І'о\їІЇ

пaш~lшo-i:;;f'lcdovatcl'skii

]JІ'ОІІІ~·:--ІІ ІРшю:--tі.

У сі

institut

міністеретна

І'о< \~-. аГ>о навітr,: t 'kтаіне U1·iadovyi iuvileinyi
ko111ikt <llia \1\'ЇІІ<'Ін:пnіа рашіаtі Т. Н. Shcvchenka
н·<· t Ї~І·аіІн~ -- Koшitct ро pt·o,·cdeniiu stodvadtsia-

tipiatil<·tІІ<'~o іtІІІіІ<·а ~о tlпia I'ozlнlcniia Тю·аsа
< :І·і~оІ·'<·,·і<·Іtа ~ІІ<'\тІн·пkо, зате назви тих же самих
УРЯJLОВІІХ

пtсr,r<ої

установ

'ІІІ

Jlані мовамІІ ПІХ

чого

означенн~І

,.іІн·<·І

І )I'O~oiJ~'<•It.

Конr-рссової Бібліотеки у своїх

І<онсеквентно дає

І<ої форми до російської,

відклики

напр.,:

від українсь

lТlпаіпс

- Ra,Ja ХаІ'о<Ін~·kІІ КоІІlі~аІ·і,· :--ес 1'kтаіш• --- Sovct NaІ'o<IІt~·klt 1\:оІІІЇ:--:--аІ·о,·; 1~k1·аіне Кшпіsііа oklюt·o11.'' РІ'УІ'о<І~· ~<'<' t~kІ·аіні<· - - Кшпіs~ііа okhmпy р1·і-

по

н;щіІсі. Усі міста УІ<раїни у

Ісіо1·о держакної чи

І)< І':t,\ІрІ\'ІІуі

КоІІІЇt<·t. JIO <І<·ІаІІІ і:--kІІ:--:--t\'; Пkгаінс- Minist"cгstvo
рІ'<І:--\·<·~Іt<·ІІ<·tІііа і rюд. Знаючи, що ці інституції

<ннtсах

Ла

рсспуuлік

11апр.,

КІн·І·:.;ов,

територіяль

Hussia

(Рго

--- ( )JJ\a:--t ноі ~<J:"Ll< lat·:.;t \'І'ІІІІуі аt·kІІЇ\'; Каш~У,

Nussiu.

назну українською мовою, Сло

же

ної ІІрІtналежноспІ,

~Ін·\·<·Ін·ІІkа";

Відділ

ЛитонсІ')кої,

сіfrською формоrо, але 1тж ЯІ< російські. При на3Ві І<ожноrо міста стоїп, CJlOBo Ннs~іа для ближ

УІ<раїни і ~ш·язані з ними державні установи по

в'янсt,r<иі-і

чинниІ<ів

ЗІ<'lдаtшх 1\аталоІ'ІІНІІХ описах подані не лише ро

дані r1ід на:шою "Україна", але н російській фор
мі, на11р., 1'kІ·аіІІ<'
~·оп~t Miпi~tt·ov; Пkraine --

офіІLі(іно маюл,

і

ЕслнrсІ,І<ої СІ>Вt:'І'СІ,J<их

ІІІ:tІІа:--t ·'·1·;

zаро\'Ї<ІІІ~·k

:\ІаІІ~·а,·а,

Uus.'\lll.

":\ІоІІ~·Іа

Т.

Н.

Y<·lyko-:--lkyt,:.;'kyi

НІІ.-;-"/и:
( 'Інн·tkоУ,
Uussia .:
( РІ'О\'ЇІІ<'<'І
~tнt,i:.;t,i<'la~sko<'
t1p1·a ,·\(оні<·. і т. д. Дл~ .. ~сности" подається окре
мо такі
відІ\JВІКІІ, ІІаІІр.: Zapшiz'ka ol>last' see
ZароІ·о:;,ІІ \<·. І: tІ:.;:--іа
( РІ'<І\'ЇІН'<' І;
Kaш'ianet~'-Po
<li\'~'k~·i
1'.\їІ.

Во1·:--І н·Іt<'\'.

~<'<'

t 'kІ·:tЇІІt'

tїi,·ka".

/(ussio

1\аІІн·Ін·t~-Р<нІо\':..;kі~-.

:--<·<· ( 'Іtі~іІ·іІІ.

t·ІІІ:tІІ.

~~·~·

l'ІІІ:ІІІ·.

JНІУЇ<ІІІуk ··~оІЇЇ\·k:t'' і

Нн:.;:.;іа;

СІІуllу-

HtІ:.;~i:t; Zщю,·і<lпуk "~o
Н11~:--іа.

І><·І·zІІаУІІуі

zа

под.

3ІІову ж ІІjlІІ містах ВіІІІІІІЩІ і 1\іжеІІ

-

при
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ui11i $90.00
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ппил

1.:1 (1:/8), /9{)()

1

їхній

російській

формі

знайд~мо

назву

держа

ви Ukraine; зате дані установи тих же міст
звучать як російські, напр.: Vinnitsa,
Ukraine
(ProYiпrc)
Gosudai"stvenпyi arklІiv; Nezhin,

Ukraine.

Istoriko-filologicl1eskii

MaksiшoviclІ l\1iklшil Alck:-~aшlгoYicl1, Makш·cnko
Nikolai Eшcl'ianoYicll і под. При цьому слід зга
дати, що всі ці прізвища дбайливо забезпечені спе

kniazia

ціяльними
відкликами від їхньої
української
форми до російської або польської форми.

неконсеквентно-

тями стоїть в описах Конrресової Бібліотеки мо

institut

B<'zboгodko.

Справа з українськими історичними поста

Подібні

прояви

цілковитої

сти, що переходять у парадокс, знайдемо і в
предметному описі українських земель (в т. зв.

суворої послідовности

Sнujeet lн~alliп~J. Для прикладу вкажемо, що при

ми

t<аталогуванні матеріялів, зв'язаних з Украї~ою
як цілістю (її історією, культурою, географІєю

же найгірше. Тут не можна знайти ні сліду отої
відзначається

ця

й логіЧJного підходу, яки
поважна

установа.

Напр.,

імена всіх українських князів, включно з галиць

ко-волинськими, передані в російській формі. Що

чи літературою), Конrресова Бібліотека у своє

до українських гетьманів, то їх прізвища

му предметному описі зазначує, що даний. пред
мет відноситься до України, напр.: Ukt·юпe --

ються

Histot·y; Пkгаіпс - Civilization;. Ukt·ainia~ litet·~
turc; Ukmiпiaн laпguagc; lJkt·юпc .l!.cunotшc

в

одній

з

трьох

форм

-

пода

української,

польської або російської. Пилип Орлик виступає
в описах

бібліотеки

як українець.

та його небіж Андрій

Іван

Войнаровський

Мазепа

представ

("Oшlitioпs і т. д. Одначе, коли йде про предмет

лені як росіяни

ний

І"о\·нkіі Aп<lt·ei). Бог дан ХмелЬJницький і його син

опис оС>ластей

України,

то тут

вони

пред

ставлені в каталогах Конrресової Бібліотеки як
інтеrральні частини не України, але Росії, напр.:
Pl1p;i("al gcogt·aplІy - Hнssia - 6'tanislav tPt·oviпcc); Maize -- l{u:-їsia I...vov ( i>t·oviнcc); CIІet·
tюvtsy, Н нssia ~tatistics; Okt·aiвian liter·atш·e -

І >m~ol>yclt, Н нssia

( i>r·oviш·e) ; Pctтolcшн-(;c~>logy
-- Н нssia - J)onet.s Ваsів; Іr·оп ш·еs -- l{usюa -Kt·i~roi Но~; Volynskaya ol>la:-:t', Нш·;sіа -- ~tat.istics,
і под. В деяких випадках назви українських об
ластей подані без жадного державного чи тери

тор.іяльного окреслення, зате обов'язково в ро
сійській формі, напр.: Poksyc, i>odolia або Zн
kar·pats'ka Okminia scc Zakaгpatskaya oЬlast'.
Подібну

Конгресової
ношенні до

картину непослідовности

Бібліотеки
імен і

в

по()ачимо також

прізвищ історичних

опис.ах

у

ВІД

та І<уль

І yan Stcpaпo\'Їelt,

( Mazepa

І{) рій представлені як поляки
сkі,

-

.J pr·zy
Тиміш

\' оіrш

( Boltd:ш

Сlнніеlпі

ClнпiPlnicki), а старший син

геп")мана

---

ЯІ< українеЦІ")

(Тиміш

Хмельниць

І<ИЙ).
Варто ще зупинитись

тичної

партії України.

над описом

Назви

установ

комупіс

комуніс

тичної партії України подані в "і"і каталогах ро
сійською формою з відкликом від її української

назви

( Кошнnінtусlша

пy

Koшшuпisticl1eskaia рш·tііа lJkгaiнy; Кошн

scc

пі:-:tуrІша

par·tiia

рш·tііа

Ukr·aiпy

bil'нlюvykiv

Ukt·ai-

Konннunisticl1cskaia

s<'<'

р:нtііа lТkr·ainy). Зате назви таких самих партій
інших

европейсьtшх совєтських

республік

пода

ються мовами тих же націй

( КшшшінtусІшаіа рш·
Jjpt,tt\'os Коrшшіst.н pш·tija; 1Att.\·ijas
pa1·tija; Е<'нt.ішаа КошнншінtІіk Рш·_

tуіа ВеІагнsі;
Kшtl\lttiнtiнka

турних постатей України чи українських автt)рів.
Деякі з них, як Т. ШевчеНІ<О, І. Франко, Л. Уt<
раїнка, С. Петлюра, М. Коцю()инськиt'І, Д. Чи
жевський, Д. Дорошенко, М. Рит)ський, Я. Руд

думку питання, чи дійсно в сьогоднішній час, ко

ницький, Я. Пастернак та інші вжиті тут в ук

ли

раїнськUі формі. Деякі знову, ЯІ< М. ГрушевсІ.
І<ИЙ, М. Драгоманів, М. Костомарів, О. ОглоG
лин, Є. Гребінка, Є. ШаС>льовсt)киt1, О. Білецький

рівня н цій країні, відповідальні чинники та знав

та ін. давніше

ЯІ< ро

нані з засадничими даними про УІ<раїну. На під

н пізніх 50-х і ранніх

ставі студій описів інших проблем, зв'язаних з
Україною, у цій бібліотеці, сміємо подати запе

фігурували

сіяни, а опісля, головно
їхні
форму.

fiO-x pot<ax,
раїнсt)ку

уt<раїнсt)І<ИХ

імен

в цих описах,

прізвища ()ули змінені на ук
Одначе поданляюча більшість
і

прізвищ

пр~дстанлена

н

ка

1.еі)

.
На

підставі

слов'янсьІ<і

-

Бібліотеки

чи

жуть

овид ч. з

( /38),

/966

такого

на

високого

речну відповідь. Слов'янський відділ Конrресової

І~ійно фігуруютt),

ВІнlі:ш:-:kіі, ( )sip l\IaksiшoYiclt, :-;kovш·oІla ( ~r·ig01·ii
Роt<•Ішіа Al<'ksan<lt· Afaпas'cvirlt, Novitнkii,
І vш1 P<·tІ·oyiclt, Szнeltie\\'Ї<'Z 'V!щlziшierz, (~ш~тіа BoJ"Їs Rшtшпо\'Ї<'Іt, КІюlоІlпуі Nikolai ( :t·igш·'evi<'lt, .JenІlyk нo;riн!:t\V, AntoПO\'Ї<'ll V\:нliшir· Boпifat'cyich,

досягли

ІІасувається

її національної біблі<П<'КИ ще й досі не обіз

словянсьtшх

:--l:tv\·iclt,

студії

прикJtадін

ці Сходу Европи її найбільш поважа,ної інституції

талоt'аХ ()і()ліотеки щ~ й досі в російській або
11ольській формах і тнм самим t~i постаті офі
як мосt<алі або поляІ<и, напр.:

ІJ.ИХ

нані

з

його

поодинокі експерти

проблем,

власне,

українознавством.
служити

Прикладом

опрацьовані

східш")о

дуже добре
цього

правИЛl>Но

до

обіз
мо
най

менших деталів описи українських науково- І<уль

турних інсти·:гуцій, таких; ЯІ< Наукове Товаркство
ім. Шевченка, Українська Академія Наук чи У
ВАН на еміrрацїі; точні назви українських по
Jtітичних партій з різними їхніми змінами чи на-
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р~ШТЇ

11ід

Д~ТаЛnН~

окр~СJІеННЯ

ВИЗВОЛЬНИХ

час світоних війн, включно

ЗМаГаНІ,

з назвами укра

верентетських книгозоtр~нь США, Канади т<1 іІІ

ших країн. її напрямні бібліотечної праці, особ

їнських армій чи поодиноких їхніх частин, напр.:

ливо

Українська

без

Армія,

Українська

Галицька

армія,

в

каталогізації,

приймають

найменших застережень.

ці

Через

бібліотеки

це

вищена

Українські Січові Стрільці, Українська Повстан

ведені факти

сt.ка Армі5~; далі, Українська Національна Рада,
Орt·;шізація Українських Наt~іоналістів, Україн
сt.І<<І Гшшвн<1 Низкот,на Рада т<1 інші. До ЯІ<ИХ
шоаttсів Слов'яно.кий Відділ Кою·р~сової БіГ>ліо

суспільної

т~ки

може

Г>еззастережно правдиві і, ()L'з сумніву, мают11 в~

служити нам хоч би такий факт, як точне від
мі1і~ння змін назв УГА-УТГІ, означення змін о
сідку УВУ, УВАН чи відзначення тісного зв'язку
АБН з ОУН та організаціями визвольного фрон
ту ( Ant.ilю\:-:11<'\'Їk ВІ о<~ оГ ~ аt-іон:-: :-:<·е аІ:-:о Ot·ganizat:-:iia нkt·aitІ=--'k~·k\1 tшt:-:ioпali=--ti\·; tтNH :-:<'С Пk
miнs'ka паt:-:ішшІ 'па І':t< \а; РІ) Г )J А see Pkmins'kn
нat:-:ional 'па апнііа 1. Ckmiпs'ka <lyviziia і под.)
<І()о иідклик нід прийнятої серед українЩв ук
р<Іїнсt,кої назви дивізії "Галичина" до скомпл!
І<ованої нім~цпtшї назви, що її вживав німсцп

ликий авторитетний вплив на розвиток політич

ІПІ(І ІІ<lllИСТСhКИЙ реЖИМ (На\~·r\І~'Шl,

СІ,ких книгозбірсІн,, того справжнього мозку кра

оГ>ізнаний

з

українським

:\'а t іона 1:-:or-ia І i=--t і:-:<·1 н·

питанням,

раїни

політики цеї найвищої культурно

інституції США у відношенні до Ук

послідовно

побачимо

в

інших

книгоз(іір

нях. З другої сторони, її інформаt~Їі приймаюл.
ся

серед

tюлітичних

t-юї опінії тих
сt,І<ого

кіл

підставі

потреfіа

у

як

відношенню до україн

цьш·о

є

пеt<учою

українСhІ<Ими
сійними

нарису

слід

солідної сист~м<Ітичної

українсІ,f{()Ї спільноти

полі

Північної Ам~рики,

питання.

На

що

же

І<іл

С<'рсд

у ніт,ному світі на

цьому

нсоfіхідністю.

ІІауконими

організаціями

відкличне завдання:

ствердити,

праці

Особливо

інституціями

стоїть

уж~

провести

і

перед

проф~

спогодні

не

неі можливі захо

ди, що() вплинути на напрям політики ам~рикан

J)y\·iziia :-;('('

І k11 t srlн·-A t·lн·i t <'І'- Ра І't<'і

їни,

осоГ>ливо

допомоt'ТИ

звернути

політику

їх

\ \' :tІ'І'('JІ:-:<·ІІІ1 t ;~,:-:t а lt.(' 1-14. (; І'<'JШ( li<·t·-1 >і \'Ї:-:іоtІ). От ж~,

центру

ІІl'ЗІІання про()л~ми тут виключен~.

єктивної <щінки про()лсм України. Якщо що спро

Яt<

уже ()уло згадано, \{оІІІ·р~сова БЮліотс

t<а ІІL' Jtиш~

давляючій

І<оординує, але

(ііт.шості

r,

надає

напрям

науt<ово-дослідних

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

та

Бібліот~ки

ІІа

шлях оГ>'

()у вдасться хоч частково здійснити, то

це бу де
стомилевий крок уnРред цілої української спіт.

по

уні-

--------

Конt·рL'Сової

-

ноти у ніт.ному світі до спілhної мсти.

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

НАйКРАЩИй

ДАРУНОК

СЛУЖБА
НА

ДВОХ

Б О Ж А

ДОВГОГРАйНИХ

Замовлення

і

1·роші

НІ-

FI

(ченом або "моні
на

ПЛАТІВКАХ

ордером")

слати

адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY
А venue

2226 West Chicago

·до

Видавництва

тут

Минали

-

Chicago 22, 111., -

відтяти

USA.

-

Денисюка

ЗАМОВJІЕННЯ
Цим замовляю один
альбом
довгограйних
платівак
із Службою Божою у виконанні хору церкви св. Варвари
у Відні, в ціні 12.00 дол. разом з коштами nересилки.
Прошу вислати додаткову платінку з "Боже, вислухаА
благання"

і

ін.,

Разом

на

що

пересилаю

пересилаю дол.

ще

одного доляра.

13.00.

Моя адреса:

АJІьбом до Сдужби Божої на платівнах
у
мистецьному
оформленні
арт.
мал.

Онеани

Мошннсьної.

----------....-.--~~----~-~ .. _,.--~-----.,._-------~---~~-------__.;.
зо

О !ЗИ Д ч.

3

(І 38),

JfHifi

Осип Залеський

Іван Франко в музиці
Пісня і праця

-

великі дні СІU.І

Ум я до скону бажаю служит~;,

...

ною складовою частиною сільського побуту й су

проводила людину від

колиски аж до гробу.

У

пісні виявляв нарід свою любов до краси, піснею
Пісне, моя ти сердечна дружино,

висловлюнав своє горе й радість, пісня влегшу

Серця відрадо в дні горя і сліз,
З ха·ги вітця, як єдинеє віно
К тобі любов у життя я приніс.

утривалювалися історичні події.

вала йому працю. У пісні змальовувався побут та

Тямлю, як нині, малим ще хлопчиною
В мамині пісні заслухався я,
Пісні ті стали І(расою єдиною
Лідного

мого,

ТШІО<mс>

/ЮІГ(Я . •.

Іван Фратт

Пісні рідного підкарпатського села Нагуєвич
Франко пам'ятав усе життя і залюбки їх співав.
Пісня привела його згодом до студій і праць з
ділянки етнографії. У Дрогобичі співав у шкіль
ному хорі, бо любив співати і мав гарний голос.
А втім тоді співати в хорі було бажанням кож
ного школяра, бо наша молодь любила спів і на
лежати до хору вважала собі за честь. Підкрес

люю
Зв'язок

Івана

Франка з

українською

музи

кою можна розглядати в трьох аспектах: особис
те зацікавлення Франка музикою, праця Франка
етнографа, збирача народних пісень та викорис
тання композиторами його творів,

зокрема пое

зіїr, як основи для музичної творчости.

це, бо теперішнє покоління цеї любови

Франко любив співати також у пізнішому ві
ці, і музики-етнографи з його голосу записува
ли народні пісні. Микола Лисенко записав з його
голосу п'ять народних пісень, що їх помістив у

збірці народних пісень, виданій

Франко ще дитиною слухав українських на

до

пісні не виявляє так, як його предки.

ка записав З І

1886

року. К. Квіт

пісню, поміщену згодом в "Етно

r·рафічному Збірнику", Ф. Колесса записав вісі.!\\

родних пісень, які співала йому його мати, і ті
пісні, за його ж слонами, "стали красою єдиною''

мелодій, їх використав сам Франко як приклади

його "бідного тяжкого життя". Та не тільки ма
по
жит,ці українських сіл, ()о пісня була ненід'єм-

у своїй праці "Ст у дії над українськими народни
ми піснями", що була друкована у "Записках На
укового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові" в

ти співала йому пісні. У ті часи співали неі

---------·---

.---------------------------·--·20-ТОМОВЕ ВИДАННЯ
Т В О Р І В
Велиr<с (понад

8,800

видань творіп

Івана Франка,

В цьому виданні

І).

115

оповідань,

'
І

І
І

\

ІВАНА ФРАННА

сторінок тексту та ілюстраці(r),

-,

наr"rбілr,ше

І
І

з

дотеперішніх

що досі будr,-дс та будь-коли виходили.

творів Івана Франка видрукувано:

казок і дитячих

віршів;

2). 9

повістей; З).

5

томів поезій

(загально 4З7 окремих віршів); 4). 14 поем; 5). 7 драматичних творів; 6). З
томи (близько 1,ЗОО стор.) перекладних творів з інших мов латинської, ан
глійської, французької, німецької, італійської, польської~ чеської, російської, староруської, сербської та ін.

ЦІНА ВИДАННЯ (ТАКОЖ НА СПЛАТИ)$
Замовлення

без

завдатку слати на

75.00

адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY
2226 West Chicago А venue - Chicago 22, ІІІ., - USA.

ппил

1
/ •

.5 ( 1.'18), 19Ші

.н

р~ках 1907-1912. Ф. Колесса згадує, що Франко
сшв~в приємним баритоновим голосом, співав про
сто} прмро:дно так, як співають наші селяни, про

т~ ио~о сшв чомусь дуже зворушував. Пісні, які
вtн сшвав, походили здебільша з галицького Під

карпаття, з його рідних

Нагуєвич, з Дрогобич

чини, Коломийщини та Гуцульщини, куди Фран
ко виїздив уліті відпочивати.

Зацікавлення народною вісн< ю зf>лизило І.
Фра~ка з тодішніми українсьt<Ими композитора
ми .и етнографами М. Лисенком, К. Квіткою,
й. Роздольським, В. Гнатюком, Н. Вахнянином,
о. В. Матюком, о. І. Кипріяном, о. С. Воробкеви
чем, о. О. Нижанківським, Д. Січинським, Ф. Ко
лсс~uю та С. Людкевичем. Вони допомагали Фран
ковІ, пост~чаюч~ йому пісенний матеріял, а Фран
ко давав tм c~ot завваги при опрацьовуванні

пі

сенного матерtялу.

На зацікавлення Франка музичними пробле

мам~

в.ка~ує т.акож його наукова

ковнt шснt

17 t 18

праця "Цср

стал." чи такі його статті в

часописах, як "Думки профана на музичні теми"

("Артистичний Вісник",
порожця

за

Дунаєм"

Львів

С.

1~Ю5), про "За

Гулака-Артсмонсt~кого

та інші.

Народна

пісня

творчості Франка.

відбивається
Він

і

в

поетичній

створив низку поезій

на

зра~щс народних пісень, як от "Ой ти дівчино, з
гoptxu зерня", "Червона кали но, чого в лузі гнеш

ся?" ш "Ой ти дубочку кучерявий''. І. Франко
t: авт1 1ром бойової пісні "Не пора", що стала не

мов Аругим .. україн~ьки~

гимн?м, він

підібрав

також до неt мелодІю. Вtрш "Сонце по небі ко
лує", до якого Я.

Яросланенко написав музику,

став першим гимном українських пластунів.

До текстів Франка написано багато музич

н~х тв<~рів, здебільша до "Зів'ялого Jtистя", бо
mричнии

характер

збірки

є

пригожою

основою

для музичних uпрацюванt).

"Каменярі" дали сю
жет для симфонічних творів, а повість "Захар
Беркут" для лібретта двох опер. Також на ос
нові драми "Украдене щастя" написано дві опе
ри,

втому

одна

опера

чеською

мовою

створена

чеським композитором Амбросом.
Подаючи список музичних творів до текстів
І вана Франка, треба зауважити, що цей список
не охоплює всіх музичних творів, бо не всі вони
f>ули виконувані чи видані. Не один твір лежить
у

рукописах

помер;шх

чи

живих

ще

композито

рів. Зібрати ці твори і, якщо не видати, то бодай
списати їх,

-

це завдання дослідників творчос

ти Івана Франка. У поданім списку музичні тво

ри розділено за музичними формами (вокаm~ні
сольові та хоральні, інструментальні, сценічні), і
подано їх заголовки в абетковому порядку з
прізвищем композитора, uднot·u або більше.
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СОЛЬОСПІВИ З ФОРТЕПІЯНОВИМ

СУПРОВОДОМ:
Безмежнее поле М. Лисенко, Б. Лятошинський
Весна пройшла Г. Хоткевич
Веснянка Г. Хоткевич
Ви чули пригоду А. Штогарснко
Вівере мемеІ-по! Хоткевич
Гримит1)! 1-0. Мейтус

r.

Де я не йду U. Залеський
Заки умре В. Шуть
Земле моя! Я. Степовий
Каменярі Я. Степовий

К<~~и часом у в~_жкій задумі
Мtи раю зелений!
Місяцю князю! -

-

М. ВериківсьІ<ИЙ

К. Домінченко
М. Лисенко

--

Му~:руйся, реІ<руте А. Штогарсю<о
Наипрше я людий боюся М. Бериківський
Не заn у дІ) юних днів!

Не минай з

погордою

М. Лисенко

-

Б. Лятошинський,

-

Г.

Майборода

Неперсхідним муром І. Соневищ)І<иіІ
Нехай і так
І. (оневицький

о~ жалн! міrІ, жаJІю! я. ЯрославенІШ
Он ти дшчино А. Кос-АнатольсІ)кий
Оц<· тая стежL·чка --- М. Лисенко
or, ЩО в полі за димоне? - РогатнНСЦІ) (Б. Ку д
рик)

Пісне моя! Д. СічинсьІ<ИЙ
Розвійтеся з вітром М. Лисенко, Я. Степовий

.. <Я~именко), Б. Кудрик, Г. Майборода
Твоt очІ, як те морс Б. Лятошинський, Ф. Надиненко, Ю. Мейтус, І. Сонсвю~ьІ<ИrІ
Твою красу М. Дремлюга
У долині село лежитt~ - - Я. Стсповюї
Хоч ти не f>удеш квіткою І~висти І. Сонсницький

Червона калино -- О. Залеський
Чим пісня жива В. Кирейко
Чому з'являєшся у сні мені К. Данькевич, Ф.
Надененко, Б. Лятошинський, В. Грудин
Чому не смієшся ніколи Б. Лятошинський, В.
Грудин, О. Залеський
Я не знаю, що мене до тебе тягне -- А. Руд
ницький

Я не кляв те()е, о зоре

Як почуєш вночі
В. Шуть
Якби ти знав

-

-

- М. Лисенt<о
Д. Січинський, Я. Стеnовий,

В. Шуть

Драматичний пролог для тРнора з орІ<сстр<но
А. ry дницький
ХОРОВІ ТВОРИ

Благодатна пора наступає (хоральний цикл)
І. Шамо
овид ч. з

( 138),

-

J9(j(j

Веснянка, чол. хор --- С.
з форт. -

У

Іkр()uКL'ВІІЧ; .І\1ЇШ. хо11

долині

Вічний революціонер,

село

Лl'ЖІЛї.

Стl'ПОНИІ\

М. Лисl'нко

чо.:1. хор :1 форт.

М.

Ф.

М.

-

ВL'рttківсІ~ІШЙ,

Надl'ІІL'ІІІШ,

В.

В. Борисов (з ()<lрит. солhо і фортспіяном)

Лисенко; чоJІ. хор 3 орк. С. Людкевич
Гей хто на світі, чол. хор -- В. ьl'ЗІ{ороІ-:аіінІІ(І

Чсрнона

Hnrpeд, ()рати! Л. Кос-ЛІ~ато./ІІ.Lї.кн(І
ГримиТІ,!, міІІІ. хор
1). 1{\ЛРІІК; міІІІ. хор :1
форт.
І. СоІІІ..'ІНІІtІ,І\ІІі.І; :\ІІІІІ. :-;ор
М. ІkриківсІ,ки іі ( Вl'СШІІІ;І L'ЮЇТ;І)
Даремне rticнe, міш. хор ----- Д. Lі 1 ІІІІІСІ.І<ІІіІ
,Jивувалася зима, міш. хор - - !\\. ГkрІ1ківсІ.ІОJ(І

Вш<;t.Н,ІІL' оформ.:rеІІІІН ,l.o ІІОL'МІІ Моіісеіі
Фом l'ІІІ\0
Мі ІІІ; ІІІ і, 1 1О. 'І О Ііі 1 І і і'І :іІ\ і 11 О 1 1і .\Ор 11 ,'1 О .Jlи Сі І
ЮПІІ
І. І il',•ti.li>CI>KII іі

-~uPaЛh, міш. хор
Міощю, ЮІ~І:но, мі111.

ІkJІІІІ<ІІі""І

f-Je

кий
110ра!,

-

І. ІlІ;Імо
1 Іt

М 11-

І. ФРАНКОВІ

Кос-Ан<lтоm,сhКІІ(І

!, міш. хор -- CJJtІB~ і му:нша

Jl.

ІІі\ ТёМИ

І. Фf>,\іІІС\

І<аменяр,

()ород<l

( хороВІІ(І ЦИІ<JІ)

ІJІ. хор

М.

JІоду()

ківсhКИЙ

Іoput но,

(квартет для

симфоніч11<1 ІІОl~Ма -- .11. К()
( ІІf1ІІСНЯ 1 ІL'На І. ФранІ\ові)
К<1менярі, симф. IIOL'M<l С. ЛІодІ<L'ВІІЧ, Г. І\.ІаІІ

-- 11. ІІІtжаІІІ<івсt.І<Іtі"І
Не гармати ІllаІотІ. ІІІІІІі, 1 ІtІJІ. хор.
( >. ІІІtжан-

НеІlсреІ·лядtюІо

А.

-

С~ІЛ\ФОІІІЧІІІ ТВОJ>И

іІ. ~ІрtІС.:І<lІ:l'ІІІ\о

Наймит, міш. хор

Не забудІ, JОІІИХ днів

Н<1дененко

11. СенІщі (1~112)

С. JіІОЛі\t'ВІJІІ

хор

І<<lМL'НЯреві

СJІава, (іому l'JІ<lHa

Д. ];щt 1р;1

хор

Ф.

-

ХОРОНІ ТВОРИ НЛ ПОlUЛНУ

М. ІkрІІІ\іІЮ.І\ІІІІ

а(онкіст<lдорІІ, ЧОJІ.

кали но

ЖіН. І'ОЛОСіН)

Гимн

(весняна сюїт<l)
Дівчина встеtJІа ранt 1 -

Я.

Золо·І·арhов,

lЇЧІІІІL'І·-

1-І<l(ІМІІТ, НtІІ<<lJІJ,на LїІмфоні~І

С. JlюдІ\L'І:JІ'І

Не :~а\іую. Іоних днів, L'ІІмф. ІJOL'M<l -~ С. J]Іо,'J.І\l'
1

1iiJI. і МіІІІ. хор11

)l. lЇ•ІІІІІL'І.І{І(іІ
С .. .1/Іо;lІZL'І;ІІ·І

Оіі ідул., ідул. тум:tІІІІ, міІІІ. ХtІр
Ой ти, дівчино,

1 ІШІ.

хор

вич

Уверлора 11;ш ·~Іті і. ФраІІІ\а

--- f>. СіМl1ВІІ'І

С. 1-~opouІ<L'BІJlІ

Ої1 що в ІІШІі за дІІМtІІ:l', мі111.

ДJ>ЛМАТИЧІ

Xt'P :1 форл·ні~ІІІtІ.v\

11

ТВОРИ

-- М. ЛиссІІІ<о
-- )l. Сі 1 ІІІІІСІ.І\ІІЇІ
По \іоях ]l'МІІоІ·о ЖІІТЛІ ( ІІіl'ШІ І'L'ІІіїІ: ІІІІ'Іі ),

Захар [)еркут, о11ера ~- Ів<1н Новк

ПісІtl' моя, міш. хор

хор --Я. ~lроСJІаВL'ІІІ<о
Полудне, мінІ. хор. ();tріт. co.'lt.o
ЗаJІесІ,киі'І.
Розвивайся JJO:JtІ і"іор:~о!, мі111. хор

1 ІtІ.JІ.

форт.

О.

COJihOM

міш.

Лмііроса;
Франка

хор :1 сtнІр.

ot1cpa

ІІ<l

тр11

;~ії

за

;~р<1Мо1о

~і.

-

крІІJІо,
А.

Козаr-:
Р.

uaJІL'T за 1\ЮПІН<lМІІ

ноНL'JІі

І.

Ф.

Кос-АнатоJІhСІ,J\И(І

Му:нtІ<а ;~о філ1~му

Я рос л <1 вс ІІІ <о

t.:.

Матюк

Соі-ічине

ІїІ/\\11)

І.

1-о. Мl~і1тус

-

Три 1шязі H<l один ІІрL'стіJІ, .'\1УЗІІчні нстаВІ{ІІ -

- - J{. l'TL'Ill'lll(tl ( 1\аІ:

тата "Єдн<1ймося")
СоНL~С JIO ве()і I(OJIYl' (ІІJІЖ'ЛІІНІІсі

~--

(Захар Г>L'РІ(УТ), му:тчна драма

JІялшІинсІ~киі-1

УчІІТL'Лh, му3. оформлення до др<1МІІ -

п1 НІІL'tІІШ(І ду•Іl'!,
і форТ!'ІІіЩШМ

о()руч

G.

УІ\радене щастя, шІера ЧL'Lї.І\t>І'о Іmмпоз1пор<1 В.

~~- ~Ірос.ІІ:І-

веню), М. ІkрІІІ<івсІ.І<ІІІІ

РозвинайоІ,

Золопt(І

"1. Фр<1ІІІ<о" - - М. KoJІL'CCa

--------- ----------------~------.---.--:-)-~:-0-Д-11 -:::~І~::І~·ІЯ-50--~:-:С-е-Н-Кі:І:Х-J-Ю----~

І

І\tJВІШ,
Victo1·

Вн,:t<ШІІІЩПІО
н::<1тіпк~·

ІКАП

скрнпІ{ової

ВІІJtа.:Іо
TJ

v

фірмі

фортепіянової

RCA
му-

зики Мико.1и JІнсснка, що її ІІ<ІJГР<І.lІІ світоnої с.lа
ви
мнспtі-віртуолt: Фр<lІІСуJ Л'А:ІІ.берт (скрипка)
та К<1тер11Н<1 Заврер-Смит (фортеІІіян). !Jя платівІ<<l ІІі!l ІІ:ШІОЮ IiEBMИPYUJ.A МУJИКА миколи

JIИCEl 11\.-\ ІІ<l.!СіІ\ІІТІ> до І:сршuякісних що;tо мнстецІ.
коІ О

Й

Н'ХІІіЧІІОІ О

UИКОНШІІІЯ

ІІІІД<ШL.

\

\

\
\
\

\

\
\
\

Ціиа

І
І

4.95 дол.

\
\
\

Замовлення
:\ІУКОІ,А

.

·.

. , .

. . .

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

0/J!!Д

1 /,

:_;

(

/:38), ~~){y'(_J

і

гроші

слати

на

адресу:

IH..:NYSIUK PURI...ISHING

~22() WEST СІПСАGО А VE.
снтслс;о, п,т,. 60622, -- u.s.A.

СО.

І

\
\
\

\
І

.... .....,. .... --·~-----·------------------------------------
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Основник У краінського Пласту
До 80-ліття з дня народження проф. д-ра Олександра Тисовеького
Одним з видатних і багатих на наслідки я
вищ у

житті

галицької

роду в І-ій пол.

вітки

українського

на

стол. було виникнення й роз

20

виток організації Пласт. З невеликого об'єднан

д-р

О. Тисовський слідкує

за розвитком Укра

їнського Пласту в світі та леліє думку про те,
як ця

вітальна організація, що пережила

дари

і

створила

майбутність на

при

нізацію,

землі, що() на рідному грунті ще краще цвісти й

ниІr

виховує

новий тип українця,

працювати для української справи

здат

в зміне

ню цієї чудової організації
ниrшві

й

опікунові,

му діячеві, проф.

Pomo
поширен

належить її

відданому

працінвикові-педаr·огові,

й

й

вченому

провід

нентомному
й

її

олоr·а

я

на

українські

і значення lОвілята як основника й іде

Пласту

найr<раще

схарактеризував

На

чальний Пластун Северин Левиuький такими сло
вами:

"Тисовський

r·ромадсько

Олександроні Тисонсr>кому,

повернеться

видавати ще багатші плоди своєї праці.

них історичних і побутових обставинах.
Заслуга у створенню, розвитку

обставин

всі у

еміrрації,

ня шкільної молоді Пласт виріс у могутню орга
що

зміні

собі

телеJІтуальвий

.-

холодний та послідовний tн

чютик

організації

і

її

власти

серп

вий тнoper.t.r" . . . зробив передусім велику під
r·о·,·овну теоретичну працю. Схема організації та

р. Там здоvув початкову, середню й уні

стеПt·нуванrrя пластових занятr>, опрацьовані ним

верситетську освіту. Вибранши собі як спеціЯЛt>
ністr> природничі науки зоологію, ботаніку та

завжди до деталів, визначили наперед увесь зміст

мінера;rоr·ію, завершив

му, що,

кому 11.1)01'0

por<y

СПОІНІИJІОСЯ

80

роКіВ

ЖИТТЯ.

ДостойниІr ІОнілят уродинея у Львові
ня

18Hf)

свої

студії

9

ученим

зван

і форму. Вів трактував Пласт як виховну систе
ЯІ<

і

кожна

виховна

система,

мала

ням доктора.

ти наслідrоr щойно після доншого часу.

Працюючи вчителем, вистуrшв словом і в
пресі з критикою перестарілої анстрійсt>І<ОЇ ме
тоди r<асарняного виховання молоді. Розгляда
ючись за модерними виховними методами, які
сприяли () вихованню української молоді і були
корисні українському народові, д-р О. Тисовсr>
rшї:'r склав проєкт нової системи позашкільноr·о
виховання, спертої на ()азі "патріотичноr·о, нсе
сторшrнr>оr·о самовиховання", та застосував йо
І'О серед учнів української гімназії у Львові в

тор

191

І

р. Так постала організація, що в ході сво

Ії> розросту прийняла назву "Пласт". Крім то
r·о, д-р Тисовський присвятив себе суспільно
громадсt>кій і науковій праці, за що згодом був
rrаііменований членом Науr«>вого Т-ва ім. LUев
ченt<а та професором Українсьюwо Тайного Уні
верситету, а далі професором і деканом Львін

11ершого

( Лr"вів
Пласт і"
росла

І-ша

світова

війна

не

знищила

Пласту,

а

тільки на деякий час припинила його діяльнісТІ".
Навіть польська окупантська влада, що розв'я

зала Пласт у 1930 р., не спромоглася зруйнувати
пластового духа серед нашої молоді, і він роз
вивався далі чи то підпільно, чи під іншими фор
мами, а врешті знову обновився в Пластовій ор
ганізації української молоді на еміrрації.
Кінець 2-ої світової війни застав нашоп>
Ювілята на скитальщині у Відні, де він прожи
тІє

і досі, пrацюючи серед тамошньої українсr"

rшї громади. Не зважаючи

34

пластового
р.), а потім

( 1921

вся

підручника

посібника

Пласт, створений
світової

pifior<

"Пласт"
"Життя в

р.), на основних ідеях якого

мноr·огранна

організація

Юнілятом,

но цінним вкладом українсьюwо

ви

Пласту".

став рівночас
педагоr·а

в дo

педап>гічної думки.

Українсr)r<а

сніm"нота

у

вільному

світі

до

певної міри теж на Батьківщині, діди, батьки й
діти, з особливою пошаною і духовим піднесен

ням зустрічаютr" 80-ліття проф. д-ра О. Тисов
ськоп>,

сався

що

працею-подвигом

ЗОЛОТИМИ

fіуквами

В

свого

історію

життя

запи

рідноЇ

куль

тури.

КнижІ<а

rьrшr·о Університету та Рільничо-Господарсr"t«>го
Іr-rституту.

І~) 12

да

Він ав

-

наА·І<ращиА· даруноІ<

Вже нийшJІа з друку повість Я. Острук

"РОДИНА rОЛЬДІВ''
Ціна книжки н знич(lйній
у ІІОJІОТШІІІЇЙ

обгортці

3.50

2.50

дол.

ДОЛ.

ДJш rшигарсш.) знижка

ЗамовJІсннн висиJІати на адресу:

.J.

Ostrнk

1120 Chelton

А ve.,

Phila(Jelphia 26,

Ра.,

U .S.A.

на свій похилий вік,
овид ч. з

( 138),

1966

10.

Перхорович

E:!l\t•.

До генези назв "поляни і поляки"
(Доповідь,

виголошена

на

науковому

засі

данні Секції Античноі· Історії Украі·нської Ніль

tЮЇ Академії Наук в Нью-йорку

15

червня

1966

р.

іишомониі тексти цитат засrуплені перекладами).

У

1Убб

р. польський нарід святкує

чя. прийняття

1ООО-річ

ним християнства і з цієї нагоди

пригадує свою

історію

за

літ.

1000

Годиться

і

"Поляни") nише (nереклад): "Поляни над Вар
тою з Гнєзном, над Дніпром з Києвом . . . (фор
ма) "Полянин" нерідка як ім'я власне в докумен
тах

1З

віку, nізніше застуnлена

Поляки,

але

16

вік

ще

звідсіля

нім.

Polan, Polen,

Прикметник, як завше
ний

добре

-

формою Полю<,
nам'ятає

Polognc.

"nольський",

(утворе

безnосередньо від землі, nоля), звідти

нам, найближчим сусідам, не раз зв'язаним спіль

двозначність:

"nольський"

і

ною долею, пригадати щось з

ми

"nольсt)кий"

терміном

ше що

імена наш і

1UOU

історії, тим біль

літ тому були частково

застуnили

подЮність

назв

звернено

Все таки проф. Jlюбор Нідсрле

ува1·у

( С.

С.

давно.

і

його
тому

"nольний",

На nоді()ний лад nояснює походження назви

"nоляни" і nроф.

На

"nольний",

оfімежуючи "nот)ський'' до "ПОJІЯн-Поляків".

однозвучні: поляни над Дніпрt>М, поляни над Ви
елою.

Полян,

французьке

й.

Костшевський.

1947

Праnольска", Познань,

Чех

1-4, 184)

Вацлав

("Культура

18).

ст.

Фляйшганс у статті

"lТ JJola~''

зазначує, що не можна говорити про сnоріднен

( "l\1n<'шa'',

ня JІяських і дніnровських

ня в старих чеських пам'ятках (наnр. "О Stш·ti'')

nолян,

як

це зробив

1926),

Прага

обговорюючи

вживан

Шафарик. Однак ця подібність залишається фак

місцевого

том,

мають суфікс -ан ін (-ян ін), наводить низку при

і

тому

хочемо

зробити

сnробу

цей

факт

відм.

множини

на

-ас

в

назвах,

що

з'ясувати.

кладів, а в тому і назву nолян з-над Висли, де

Не будемо торкатись "Вулянес" Птоломея,
{)о І~е JІИШе здо1·ад, а nочнемо від джерел, які не

ця назва застуnає назву "nоляки". Він ствер
джує, що форма "lТ ~olas'' рівняється ''lТ Роlа

никJІИІ<аюп. сумніву. "ПовістІ) Временних Jliт"
ІІИше: "Нолхом ж(~ нашедшим на словінс Дунай
ския, сідяша н них і насіляша ім. Словінс же ові
пришедше сідоша rю Вислі і nрозвашася Jlяхо
ве, а от тих Jlяхов прозвашася Поляне, Jlяхоне,

ІІЇ<'еІІ''. Корінь назви

"nол1/'. Про суфікс -анін

-

п>ворить, ЯІ< про стару форму.
Проф.

ляни

не

Jl.

Нідерле

займали

але nрийшли з nівдня

nише,

(\11-216)

віддавна

земель

( Пєкосінскі

над

що

nо

Вислою,

думає, що при

ше ( ІІсреІ<Л.): "Замість приnускального "Jlяхов~,
от ніх же суть Поляне", автор "Повісти Врсм.
JІіт" дає виразно зіпсоване читання: "Jlяхоне, а

йшли щойно в \11 віці) або сиділи між Одрою і
Дніnром. ДжерРла називають тодішніх nоляків
- Висляни, Полоні, Поляни. Наведених свідчень.
думаємо, цілком вистачає, щоб nереконатись, що
до 14 віку над Вислою існувала nлемінна назва

от тих Jlяхов nрозвашася

,, Полі",

а от тих Jlяхов nрозвашася Поля не".
Академік А. Шахматов з ІJ.ього nриводу пи

Поля не, Jlяхове".

Без ува1·и на стиліетичну

nомилку літоnис

ця маємо цілком певну звістку, що слов'яни над

Ви сл ою знались "поляни".
П. LUафарик, крім ,, Повісти Нрем. Літ", Юl
водип') ще снідчення цілої низІ<И авторів, що зга
дують про ІЮJ1ЯН над Вислою. Він nише ( nереІ<

"Поляни".
Тепер звернемось до інших відомих нам "nо
лян" над Дніnром, але, щоб ліnше зрозуміти

походження

ки'' :і

роз1·лянути

"ПуJІіналянд", Адсмар рі німецькі словники з
на,

Болянен",

nослання

"Поліана" і nод. <.:та
12 віку nодають "Боля
короля

В ратислава

до

Паnи ( 1085-1086) "Больоні", Байзенона Хро
ніка ( 1085) "Болоні".
Польський філолог А. Брюкнер у своєму сти-

мологічному

овид ч. з

словнику

( 138),

1966

nольської мови

(сл тю

відійти

значно далі

Геродот згадує про нарід "гелонів'' (кн.
але його відомості про місце nосРлсння

невиразні.

віку та "ПовістІ) Вількінда" називаюп')

мусимо

4-та),

лад): "Цих західніх чи ЛЯСІ:>КИХ nолян Сен-Га
ленські Аннали називаюТІ:> "nуляни", Геnідан - "пулянес", Дітмар "полені", Адам Бремсн
СІ.кий "поляни". Землю їх "Ісляндські Нотат

12

назви,

в 1·либину віків.

У

розділі

105

він

nише,

що

гелони

жили біля неврів, яких уміщує наnраво від Дні
nра, а в розділі 121 знов уміщує їх за Танаїсом,
що

його

уважають Доном.
інші

відомості

Мусимо
й

коротснько

вирішити

nитання,
де мешкали 1·елони та де було їх місто Гелонос.

У розділі

107

ють землі

Бу дини, що володіють околицею,

Геродот nише: "За ними займа

вся nокрита лісом" і далі в розділі

108:

яка

"Гсло

ни, давні греки, виr~нані з торговельних міст до
землі Будинів".

Геродот і Квінт Юлій Солін (ІІІ вік) ЗІ'ідно
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вказуютh, що у країні будинів є велике озеро й
болото.

док

Про гелонів та будинів маємо багато зга
у різних авторів, але обмежимось двома

ttайважнішими. Головне місто гелонів Гело
tюс уміщунали над Волгою, у Новгороді, Києні,
між Калміюсом-Міюсом і Самарою, над Дінt~L'М
та Ворсктно. На нашу думку, країна п~Jtottiн,
вкточаючи Киїн, який тоді знанея Гелонос, зна
ходиласh на північний захід від околиці Києва.
Доказом цhого є збереження до наших часів назви
"Г(•лон" у назвах З річок: Желонь (Жолонh) --ІІрава притока Прип'яті, Жолонка ( )l{елонка)
ttритока Грязини ( 11ритоки )Келоні) та низка
станів -- Піджшtонок. Починаюп.ся нони 3 l:ла
вечаttсt.ко-Овруцhкоt·о t<ряжу н ІІіннічному кут

ку Овруччини. Г. Смик у "Ро6ітничій Газеті" (23.
І. 1965) описує цю окоJtицю так: "Славечансhко

в "л", як то маємо у Літописі та в мові дітей;
оnісля "л" перейшло у "в", як на пр. "В'ЬЛК'Ь
вовк").
Вірменський
історик 7-го віку Зеноб
Глак оповідає про заснування в країні "Полунї'
міста Куара. В назві "Куара" маємо "р", яке
теж r в "Кіер". У келhтів 6уло власне ім'я Кіе
ріюс. Тому дуже правдоподібно, що колонія І'е
раклеотін ГеJtон мала ще друt·е ім'я І{іер, .1

6

І~е дуже виразно ВІ<азунало
ня

на місце замешкан

t·елонів.

Про Гелон та його мешканців Геродот пише,
що вони напівгреки, напівскити, говорять міша
ною

МОВОЮ,

два

роки

ПОКЛОНЯІОТhСЯ

ур()ІІИСто

греЦhКИМ

відзначаютh

богам.

свято

Що

Діоніса.

Прошу ~шернути увагу на о6станину, що Діоttі
сові fіув присвячений блющ, юшй дико росте n
Славечансt.ких ,~орах.

Тому не диво, що маємо багато спілhного з

Онруцhкий кряж загу6ився серед безкраїх про

старовинними греками і то з дуже давніх часів,

сторів рівнини і зринає перед очима у вигляді
t.енеличкоt·о гірсhкого пасма . . . у виt~ляді 6ла
китних гір на обрії . . . Важкопрохідні грабові і
t<азкові ду6оні ліси з густими зарослями ліщи

так що не можна

Ш1 . . . Саме на t<ряжі ще на доситh великих про

що тече в нідземному царстві. Греки вірили, що

сторах розкинулисh ді6рони рідкісного сt<аЛhtюго

душа

ду{)а

ІІідземному І~арстні, п'є воду з підземної річtш
Лети, річки за6уття, що віддітоr Тартар від

...

А хто не здинуєп~ся, зустрінувши н t·ра-

6ових нетрях західнhої частини ( по6лизу с. Го
родt'І~h) вічнозелену рослину 6лющ ... " Як ба
чимо, ще і теперішній виt·ляд краю відпонідає
описоні

Геродота:

,,Будини

займаютt~

околищо,

говорити

про запозичення,

але

про спілhне походження. Маємо такі спільні мо
М<'НТИ у фолклhорі, мові, топоніміці. Візhмім,
напр.,

грецhке

вірування

померлої людини,

"верхнмн·о"

світу

про

воду

про6увши

(під сонцем)

і,

річки Лети.

10,000

літ

заfіувши

у

все,

що було з нею на землі та в підземному царстві,
RИХОДИТh На ЗРМЛЮ і НССЛЮЄТhСЯ

Н НОВОНародже

ну дитину. У нашій пісні маємо:

t:сю вкриту лісами".

Про Гслон Геродот пише, що це І<ОJІШІіЯ мі
ста Гераклеї. Гераt<леоти мали в СІ<Ладі своїх
t<оJюній два міста з назвою Кіер: одну над Мар
муроним морем, н(•далеко Нізантії, а друt·у н Ма
кедонії, теперішнє Скопле. Щодо назви "Києв",
то вона дуже близhка до "Кіер" ( "р" перейшло

"Qif 1/lІ/11/ЙСЛ ІШІІ.ІІ ХОJ/ОДІЮЇ
Дінчниу :шбудt'ІІІ . ..
Пин я ноду, пив холодную,
Та не забуваю

.. .''
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овид ч.

3 ( /38), J9(j(j

В іншій

пісні:

на членів родини з додатком -поль. Тоді з'яви

"А ЯІ< буду женитися,
То дам води напитися

лись такі назви, як Теофіполь, Аннополь, Кри
стинополь, Дружкополь, Ніколаєваполь і дуже
()агато інших до Хмизополя включно.

..•"

У цитованих уривках маємо виразне віру
ванн~, аш1лш·ічнс до грсцькоr·о. В селі Березо
луни r<оЛ. Лущ")r<ого rювіту існунав такий прок
ліІІ: "Щоб ти rю горі ходин, а сонця не бачив!··
Тут слово "гора" означає світ під сонцем у про
тиставленні до підземного царства --- "infct·i".
У Гелоні, як пише Геродот, що два роки об
ходили свято Діоніса (грецькі антестерії), яке
з()ереr·;юсь у нас у вигляді "rшлодки", але до
t<ладне

обговорення

цьш·о

св:tта

вимаr·ає

окре

мої розвідки.

Із слів, які поход~ТІ> нід t'рСЦІ>І<ИХ корснів і
досі

зберегJІИСі") у слов'янських

мовах,

Вt<ажемо

на ">rн~·на" нід старогрещ")t<ого "r·енна",
від r·рецькоr·о "птаксіс" полохливий.
сичній r·рецькій мові птах "птсрікс"
тиіі) а(іо "птінос"

"птах··
У кля
( перна
тоІ1, що літає, тому не мо

-

ЖL'Мо І'ОІЮрИТИ вро заrЮЗИЧ<'НН51. ГЛИНа
ні", хоч маємо рівнобіжно "r·;rcИ"

від І<ельтсr")кого "~\аіпо:-;''
гонорення
до

них

грецьких

ще

слів

-

"І"JІі

-

(синя глина)

глина. Дальше о6-

пш<ищо

залишимо,

Але є назви, що виключають перерібки. Візь
( Мирополь)
на Волині. Ск;tадається вона з кельтського мир -

мім, на пр., назву містечка Миропіль
(з мар)

-

-

сланний та rюліс

місто і значить у

r1ерекладі "славне місто". Назва обох Антополів

( Дорогичинеького

і Рівенського районів)

криє в

собі назву народу антів з додатком "поль".
Про їх перейменування нема звісток. Про Антt>
поль Дорогичинеького району Ю. Кухаренко пи
ше (переклад): "Недалеко міста Антополя, по
дорозі до с. Барашевичі, є кілька невеличких кур
r·анів. У І930 р. викопали скар() самавідських
диргемів

Х

в."

Антополь

-

Рівенський

мала

оселя на горі над шляхом з Рівного на схід. Прав
доподібно ()уло там

городище,

знищене під час

()удови шляху Київ-Берестя. Крім того, ~кби зr·а

дані оселі були названі на честь якогось "Анто
нія", то мали б назву "Антонопот/', як напр. має
Антонівка біля Сарн, а не Антопіль. Про Треполь
(тепер Трипілля)

та Боришполь ми вже згаду

вали.

Ще з прадавніх часів шлях на Схід, стисну

аJІе

тий з одного боку Карпатами та їх відногами, а

вернемось.

З географічних назв ще н "Повісті Времен
них Літ" під 980 р. зустрічаємо назву "Капич"
( r·рещ>ке "капі" - ПРчера), "Халепє" (грецьке
,,халепос" тру дниrr), "Хорів" (від "хоріон" -місr~евістr), укріплене місце, торг), але най()ілr")

з

другого болотами

ленними

містами.

Полісся,

Полісся,

був

яке

вкритий

за

чис

геологом

П.

Тутковським ще й теп<·р уявляє собою архінелаг
(море вкрите островами), мало в давні часи гус

то заселені острови. Від Дніпра до річки Уборті

три та "rюліс"

виявлено досі ІЗ городищ, між Убортю і Гори
нем 4 (лише 4, бо вище лінії, де до Горині

- місто. Треполь - Тригород. Звертає на се6е
уваr·у факт, що з заходу і півдня Київ був ото

лота" "Волох", на якому нема жадного мешкан

ШL' ці кана назва

міста

даєТІ>СЯ з двох слів:

"Трl·полr")".

"тріс"

-

Назва

скла

вливається Случ, ще й тепер є

1700

кв. клм. "бо

'Іений нівкоJІом укріплених міст: Вишгород, БіJІ
І·ород, Звениr·ород і Треполь. З них три перші

ця, жадної дороги, навіть стежки), між Горинню

на:іви сJІов'янські, остання (з півдня)

Турією і Бугом

-

грецька.

Слово "поліс" у значенні "місто" ще й досі
доживає віку в живій українській мові, як

про

це свідчать слова пісні:

і Стиром

-

І

fi,

між Стиром і Турією

-

1О,

між

І О. Це тільки городища, за

-

знач<>ні на мапі археолога О. Цинкаловського, а,
крім городищ, зазначено ще багато осель та "по
гостів". Тому не диво, що край на північ від
Піни і Ясельди ще й тепер має назву "3агород

"Оіі у полі, полі,
//олі Боришполі,
Там снділо ·грьох І(о:шкін н неволі''.
У "rюлі"-стеrtу не можна тримати "в нево

лі", це можна зробити лише у місті, яким є Бо
ришполь. Тому слова пісні треба розуміти: "Ой у
місті, місті, місті Боришполі".
Корінь "поль'' зберігся теж у закінченнях
назв ()агатьох місцевостей, але з тим треба бути
дуже о()ерсжним, бо у X\'1-XVII віках і пізніше
()ул« мода перейменовувати назви осеЛІ") на імсовид 11. з

( 138),

J9(j{}

л.я".

"Геоr·rаф Баварський", пращо якоr·о П. Ша
фариr< відносить до 866-890 рр., подає великий
список державних організацій ("CiYitatc:-;") з
кінця

9-го

віку, але

зорієнтуватись.

більші держави,

На

в їх

назвах

перше

місце

але робить

інколи тру дно
автор

ставить

це несисп•матично.

Подаємо деякі з них:

"Червяни, така в~лика д~ржава, що з неї,
як кажуть, вийшли всі слов'янські племена і ма
ють початок".
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Початкове "Zcriнani",

яке

П. Шафарик

пе

( 862)

читаємо: "Лскольд же і Дир осташа в гра

реклав "серби", перекладаю "червяни" меш
канці згаданого "Нестором'' Червеня, бо літера
Ратинського альфабету "Z" (грецька дзета) мо
же означати неіснуючі у греків звуки з, ж, ч.

ді сем

Для означення "с" звичайно вживають ''Н".
"Вuлию~і маюл") 70 міст, Висляни, (л~нза

нє в полі сідяху".

ІfИ 15. Туричани мають І 03 міста". Річt<а Ту
рія і село Туричани знаходяться на схід від Бугу.
"Бужани мають 231 місто. Жити чі, величез

ваюп.

але це пояс11енr:я на підставі

на держава, дуже сильна людьми і

здавна виклl'шає сум11іви.

укріпленими

містами".

П. Шафарик пов'язує
чів

( ~ittici)

шу думt<у,

назву народу }Кити

з назвою міста Житомира.
слідом

На

на

по }І{итичах залишились

два

Жити ни (Великий і Малий)

на схід від Рівного.
Назву )Китомир (у вимові околишніх селян Жи
томер) треба пов'язати з іменем готів.
"Тиверці мають 148 міст, Уличі, численний
нарід міст 318". Крім того, "Географ Бавар
ськиrt" подає щ~ ()аt·ато назв місцевост~r, і ШІL'

. . . і на чаша владіти польекаю землею'',
"Полем же жившим особі". Під роком 6393 (885):
"1 бі обладая Олег Деревляни і Полями". Під
р<жом 6393 ( 898): "Полями же прозвахуся, :~а
51І<

Деякі міста,

дивного,

що

і Прип'яттю була густо зас~ле
числ~нними містами. Тому нічого
СІ<андю-tавсьІ<і

"країною міст"

--

саt·и

називаІ<ПІ)

її

"Г ардариt<а".

Так, напр., в сазі 11ро Ол а ва

( Ісля11дія)

ІІІІ

таємо: "Астріда хотіла r1оїхати в Г ардариt<у до
І<оную·а Валадамира", "просtтгІ) єr1. Павла, щоіі
він їхав у Гардари ку'', "Ол а в залюшш Г арда
рику і подався у Rіналяндію".
Проф. П. Смірнов уміщує Гардариt<у над
Дниною, але з цим трудно поп>дитися, vo ко
ную· Валадамир, згідно з сагою, прийняв хри
стиянство від єп. Павла ( гр~ка), а r1рийняття
християнства Володимиром сталось у Києві. Був
Володимир князем і в Новr·ороді, але, ПОІ<И vув
живий його дядько Доfіриня,
Володимир
vув
ревним поганином. Крім тш·о, Новr·ород, за П.
Смірновим, ()~зумовно Гот)мr·ардія. Пов'язання
в сазі назви Гардарика з імен~м rш. Володимира
свідчить, що Гардарика Київ, земля rюлян.
Назви "Загороддя", "Гардарика", числені
старі назви міст, археологія і "ГРограф Бавар
ський" свідчать згідно, що країна між Дніпром
і Вислою слушно вважалась "Країною міст".
Тепер розгляньмо найстарші згадки про по
лян над Дніпром. У "Нестора" під ршшм fi370
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:~І·адІ<и

літопис~щ. дає

ІІа:нІ
ІІавітІ.

співзвузности

Літописець,

вже

оповідаю

У

Атлаквіді старшої Едди ДІtіпровсІ)І<~ мі

сто належить гунам; І'УН Атлі о()іщ1є Гу11ар01:і і

Ге гов і

( персклад):
місто ДнinfiOHCJ>Kf',
(І) ліс ІU'Льмн слапnтї,

"/

Нюиї люд11 :шуТІ> тсм!mю дібровою".

Володимир,

ноt·ами Карпат

вкрита

і

Полянами, від них ПоЛяни і досі в Києві':.

що існуюп) т~п~р. дуж(• старі.

ЛуцьІ<~, Рівн~, Остріг ( Кидри), Оли ка,
Оржев, Бранів, Броди, Мирутин, Тинне і fiat·aтo інших. Додаймо згадані у Птоломея Вібанта
варіан, Ерактон, Кл~підава Карродунум (Дніс
тер і околиця), то поfіачимо, що країна між від

і

нпйстпрші

чи про заснування Києва, пише: "І побудували
місто на ім'я старшоt·о брата і назвали йоІ'<І
Київ. Наоколо vув ліс і Г>ір велиІ<ИІ'"'І і ловили там
звірину. Були люди му др і і знаючІ 1 на:тваJІІІLї.

Ду() но,

на

д~ЯІ<І

"ІІотrми··

філологіч~І~ поясІ-Іення того "занє в полі сідяху'',

мен, що їх місн.~ трудно визначити.

Про ~~~ свідчать їх кет)тсt)кі назви:

vпчимо,
ІІОJІ~ІІІ

rax

Посли хозарів ЗІ-І<lІ~Ішли ІJОЛЯІІ "у лісі НС\ r·oнад рікою Днігrрською".
Ці
слова
nони

поrпорили

на

раді

стаrшин

у

столиці

хозарсь

кій. Ще й досі в околицях КиєвС\ знаходимо

](\-

лишки давніх лісів.

Оповідання rrro густі ліси в час
Києва, слова скандинавської са1·и і
послів н~ лишають сумніву, що в ті
лиt~ях Києва жадного поля не ()ул,>,
зва

З

кор~ІІL'М

"ПОЛЬ"

ПОХОДИТІ>

заснуваню1
хозарсь1шх
часи в оr<о
а тому ІІа

11~

Від

ІІа:ШІІ

"rюле", а від І'РL'цького "поліс" місто.
А.пс в назві "поль-ан-и" ( одtшна ІІОJІJ,-аннн)
є· щ~ суфікс -ан ин (ян ин) та флl'r<сія "н". Су
фікс -аНІ1н ( ЯІ-fин) давнішL' ширш<о вживавс1) у
слов'янсьrшх мовах: киянин, острожанин, гали
чанин, паrафіянин, волинянин і под. Цl' той са
мий суфікс, що його маємо в назві "rюл-янин''.
Означає він походження з певної ОІ<ОЛИІlі, се
редовища.

Є й інший суфікс, що тпк само означає по
ходження, але пізніший
линяк,

подОJІЯІ<,

"-ак"

наршав'яr<,

ч~сІ)І<~ r1ража1< тощо.

(-як),

на пр.:

І<раков'як

Проф. Золотов<1 у статті:

"Имена сущ~ствительнr,тя с суфиксом
вр~м~нном

пол1)ском

во

куяв'як,

язr,тке"

пише

-сш в со

(rн·реклад):

"Велика продуІ<тивністІ, суфікса -ак є характер
Іюю рисою у сучасній польській мові" і зазначує,

що суфікс -ак

(-як)

у сучС\сній російсt)І<ій

мові

є "непродуктивний".
Але в t>агап")ох випадках поруч з суфіксом
-ак
зt>~рігаєп,ся
рівно()іжна форма на -анин
овид

1/ •

.1 ( 138), 1966

Найновіші виданни творів сьогочасних письменників
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(-ян ин), напр., подоляк і подолян ин, а особливо
для означення походження жінок:
краков'янка,
варшав'янка, куяв'янка й под. "Волинянин", за
свідчене літописом, має віддавна форму "воли

Окремо

досі

їх

"Ой по горі татари йдуть,
Нолиночку ведуть".

згадати

про

прийнято.

В

північній

назву

Італії,

ньою течією річки По є місто
лішнім

няк", бо у пісні співається:

треuа

що

По нема лісів,

маJІа

і

u

інший

на:.ша

а

НапрошуєТІ>СЯ

походить

від

(-як). Звертає на Сl'бе уна гу факт, що в Юлія
ц~заря зустрічається форма на -ак в імені кельт
сьюн-о князя І">i,·iti:t('\J:-1 ~В. <:. 1-19, 20, 21;
ІІ-101.

З нищ~навед~ного виникає, що н назві плс

м~н над Дніпром і Вислою існував корінь "пот~"
і tцо різниця в назві племен постала н недавні
часи під ВІІливом поширення форми на -ак. Вна
слідок цього поруч із формою "полянин" Іюста
JІа форма "поляк".
Однак, звідкіля з'явився СІІіm.ю,ІіІ Ішріш. на

таких веJІиких просторах? Тому, що І<оріш> ІІОJІІ.
- є гр~цький (від старогрецьІ<ого "пол~о" -ноюю, торгую), то мусимо шукати місця, де Щl:
в n<·редісторичні часи греки були близько сло

в'янських земель. Таким місцем могла бути лише
земля Іюлян, околиці Києва. Давня Трипіт~сьІ<а
кулnтурою

грещ"'І<ИХ

І<ОJlО

вістів, дала старослов'янській мові багато І<Орс
нів слів, які ще й досі живуть у сJІов'янсІ>І<ИХ мо

вах. Про "жена", "птах" ми вже згадували. По
дібно "путь" грецьке
морс; звідсіля лат. ропtн:-~

-

"понтос" дорога,
міст, поJІЬСІ"'І<е tщt

СІ>К~ pt·aro\\':Н-:; "ю>реннімі" - корм ( КРЛьтське rш·нш) пik

прочан ин; "праттін"

-

назва
думІ<а,

"поліс"

І<ОП> міста JІишаєп-.ся нез'ясованим,

підсилена

доліш
Над до

якби й були, то

І<оріІ-н..

"ПоJІісся"

над

Полесіе.

--

місто, аж~ тому, що походження назви італійсt.

Отж~, волиночку, не волиняночку. В укра
їнській мові частіш~ попадається форма з -анин
(-ян ин), ал~ поволі поширюється форма на -ак

І<уm.тура,

Полісся.

Ця назва не може походити від назви "ліс", як

ва остаточ

І:~ вирішення цr.ого питання тр~ба ще почРІ<апt.
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гуцульське колиба (землянка дроворубів), халу
па. У словацькій мові маємо слово нріпа - бруд,
що Пt>ходить від •·рецького "пінос". В інших

JІеинНІ р. У -та. 250. JleюШI'J)<lJt, 195R. Ст. 14, :ю.
19) Jап Zboi'il. · "Her·o<lotova Skythic а sousede''. Slo-

слов'янських мовах

ЦІ>ого слова

н~ма,

що воно принесене з праслов'янс•~ко

го ц~нтру ще ПС'ред розселенням слов'ян. Проф.
Ян ЗбожіЛІ> у статті "Геродотова Скифія т:t су

сіди" наводИп, 91

приклад слов'янсьІ<ИХ cJІiR

грец1-.ким

Все

І<орL·н~м.

це

виразно

вказуе

:1

11:1

І<раїну гслшtів, де, за свідоцтвом Геродота, мо
ва була напівгр~ЦІ.І<а, напівскитська. Звідтіля, з
країни

Гелонін, мішана мова поширилась на за

хід та південь.
слова з

Тому і в польській мові маємо

грецькими

коренями,

хоч

вони

з

гр<>ка

ми не стикались. Звідсіля теж давніша назва по
ляків

40

-

ІІроф. 3шютова. Имена сущеспнпельнІ,ІЯ с суфІІк<.·ом
-ак в

современном

venska

аt·сІ1еоІбІ-{іа.

пшн.ском

я:и,Іке.

Учею.Іе

З<ШІ1СКІІ

R1·atislava 19GB. VII-2, st. 410.

але тому,

що словаки ніде не стикались з греками, треба
прийняти,

ІН)

Юрій КОЛОМИ€ЦЬ

ГРАНЧАСТЕ СОНЦЕ
ПОЕЗІУ
НО cтoptHOJ< друн.у
з двобарвною обкш1динкuю і рисунками

Анаталін
Ціна

Коломийця

2.00

дол.

Замовлення приймає
Адміністрація "Овиду"

поляни.
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( 138), 196u
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Скульптор Антін Павлось
так цінили мистецтво,

ної Церкви і туга за життям у вільюи українсь

що часто повторяли слова Гіпократа: "Арс лон
rа, віта бревіс" (Мистецтво довготривале, а жит
тя коротке). І справді, минають війни, револю
ції, проминають людські покоління за поколін

кій державі. Над Холмщиною котились бурі воєн.
У холмських селах і містах у другій світовій вій

нями, а твори мистецтва не тратять своєї вар

нецьких військ, але та Холмщина і до того часу

тости. ЇХІІЯ

в деякій мірі зберегла свою українськість.

Старовинні

римляни

краса стає

силою,

з

якої родиться

ні палали хати, господарства, лилась українська
кров, над рікою Бугом проходили полчища чужи

Rона

11ове життя, творяться нові діла, подви1·и наро

П()дарувала УІ<раїні таких вартісних синів, як наш

дів, нові ці,нності культури.

найбільшиr1 історик Михайло Грушевський, поет
Євген Самохваленко і скульптор Антін Павлос1~.
Антін Павлось народився 8 червня 1905 р()

Із Г()рода Трої майже сліду не остало,

аJІе

Г()мерова поема "Іліяда" є скарбом уселюдської
літератури.

Фідія

ку в селі Гостинне, Грубешівського повіту, в ро

чарують нас так, як чарували греків перед наро

Твори

грецьког()

скульптора

дині малозаможних селян. Початкову освіту здо

дженням Ісуса Христа. Твори Мікель-Анджельо.
ріються, вони дорогі людям усіх країв, усіх сто

був у ріднім селі, а середню освіту у місті
Грубешов і.
Коли 1914 року почалась війн,а, українсІ.r<е

літь.

населення

Леонарда Да Вінчі, Рембрандта, Рубенса не ста

УІ<раїнс•~кий нарід обдарований талановитіс

ncix

тю у

ділянках мистецтва,

але,

здається,

Р()сії,

Холмщини, яка була тоді

було насильно

вивез<>не

в

під владою

Казахстан.

По

з

упадку

усіх мистців, творців культурних цінн()стей, наіІ

іншими

менше нідомі й прославлені в нас мистці в діля•і

якій у деяких селах осталися тільки згарища й
руїни. Тому, що під час війни батьки Павлося
померли від пошести тифу, А'нтін проживав де
який час у своїх кревних у сусіднім селі Добро
миричині. Він прагнув стати мистцем, приватно
вчився рисування. На його щастя, в році 1920
англійське Товариство Квакерів допомагало на
селенню Холмщини, і завдяки допомозі квакерік
Антін Павлось міг учитись у рільничій школі в
містечку Колпіні на Підляшші. Виявляючи вже в
хлопячім віці замилування до мистецтва, Антін
Павлось, що() розвинути свій вроджений талант

ці скут~птури, різьби. Мало ХТ() в нас говорить і

пише навіть про такого скульптора, як Олексан
про якого і чужинецькі мистец

д<'р Архипенко,

твознавці, І<ритики плястичних мистецтв писали,

що

нісля смерти французького скульптора Ав
Родена 1917 року українещ~ Олександер
Архипенко був найбільшим мистщ~м-скульrпор()М

густа

у цілій Евр()пі.

Мало нідомиr1 у нас і мистець-СІ<уm~птор Ан
тін Павлось. Склалось на те багато причин, між
ними і та причина, що той скульптор дійсно мав

І<Ороп<е життя, "віта fіреніс", жив тільки
ків, а його творчість то недоспівана
Деякі
сти

Ute

Антона

fіуло

те,

що

трудна,

устелена

терням,

не

Т()ГО

рожами.

То була дорога сина прекрасної СВ()ЄJО прир()дою

і прир()дними багатствами Холмщини

-

країни,

ЯІ<а так, як і Підляшшя, тільки в давнину була
частиною
го

Київської

Руси,

на

разом

Холмщи.ну,

~3

на

МИСТLJ.Я, виїхав до Львова. Там студіював у шко

дорога
а

вернувся

Павлось

лі
артистичного
промислу, спеціялізуючис•• у
СІ<ульптурі. Пробиваючись власними силами че

мистця на верхів'я творчости і слави fіула вий
няп<ово

засланцями

Анті'Н

пісня.

одюно причиною малої популярно
ПаВЛ()СЯ

влади

49 ро

гвори Павлося осталися тільки в проєrсгах

і плянах.

царськ()Ї

Галицько-Аолинеько

руськог() князівства, а в поході століть під

пала під владу і культурницькі впливи західньо

рез нетрі життя, Антін Павлось жив часом у зли
днях,

але

молодечими

силами

паборюван

усякі

тру д'нощі. Він зживався з українським суспіль
ством Львова, збагачував своє знання життя т~"t
української дійсности. Кінчаючи студії, Павлос1~
познайомився з українськими мистцями Анд
рієм Коверком, Сергієм Литвиненком, Борачком,
Павлом Ковжуном, Олексою Новаківським та ми
стецтвознавцем Миколою Голубцем.

го сусіда Укра·,~ни. Впливи займанців перетворили

Були такі часи, коли скулr~птор з Холмщини,
живучи у Львові, навіть на Різдвяні Свята не

ХолмщиНІу

мав за що пообідати, а на Святий Вечір мав тіль

так,

що

в

ній

з

Д()би

княжої Руси

майже не остал()сь пам'ятників української куль

ки хліб та несолоджений чай, куплений за гроші,

тури; осталась тільки старовинна церква в Хол

що їх позичили або й подарували Павлосеві йо
го друзі студенти. Були й такі часи, коли Антін
Павлось наслідком злиднів занепав здоров'ям і
втратив надію, що йому вдасться здійснити свою
мрію стати мистцем. Та море життя несе людині

мі, зб у дована за часів кор()ЛЯ Данила,

остались
руїни замків, твердинь із доби руського князів

ства,

та

осталась

у

серцях

українців-холмщан

любов до української мови, рідної їм Православ-

42

овид ч.

3 ( 138 ), /9бб

не тільки зло, нещаст;;J, але (і доГіро та радіr.:л •.
у темряві

життя

вився ясний
самітнього

бідного

проміt-ІІ.,

студсїпа-мистця

11051--

що освітив тн~рду доро1·у

молодоп> cкym.rJтop:t .

Антін

Павлоо,

познайомився з вродлиrю1о, руоншІо, L'Hepr·i(Інoro і

працьонитою стуJ~снтr<оrо, дочІ<ою ур~ІдОІ-Щ5-І, Ст(·
панією

Бойко.

Ц5-1

уІ<раїнка-льнон'5-Інка

полюбІІ

ла студента-холмщсша, Антін полюбив Степаніrо
і згодом звінчався з нею.

Степані5-1

БоІІІ<о

віді1·рала

в

ЖІпті

мислtsІ

холмщаr<а таr<у рш11о, що, 11роживши з тіt::нJ жін

кою в згоді

rl то{)ові кіJІІ,r<:tІІадІlЯТJ, років та (JІJІ1-

нившись з дружи:н)(о та СІІІІr<ом Боrланом на чу

жині,

телям

Антін

Павлосr,

галичанам:

львов'янr<у, що вже

часом

"Я

i"'r

казав

своїм

M;J.ro Т.11\У ;~о{)ру
1 ІL'f1L'З

rІрІІ5-І

жінку

п· лrо{)лrо всіх r·алІІ

ча.н. Єдшrе мсt:: щаст5-1 і t:: JlІІІІ;І мо5-1 ра;tісл, моя творчістr., мисrтІtтво і мо5-1

т•. І

;to{)pa, вірна жін

ка. Своїй дружині 5-1 завд5-І 1 rуrо все. В н;J.і-ітюf{чі ча
си, серед воt:нних тур{)от

і :ІЛІІднів мтІ

Стсфщ1

підтримувала мене, часом лІжІ.:оrо фізичною пра
цею проJ\ющув::tла мені шт1х до творчости в МІІ

стецтві. Друже,

~ІІ< хочеш {)улІ

вий, то ожег:исr,! П(щружж~t

r: ЖІІтті щасnи
ТІ> ІІ:Іі-іліrtш;J. ін

ституці~І, 51І<у люди ВИJtумали".

Вже як МИСІТІLІ·-СІ<ут.rпор із диrtломом, Па
влось працюВаВ, В\11\ОНУНJЧІІ J\tOДL'Лi Та J{()МПОЗИЦіЇ

в застосуванні до архітсктур11. В

І ~I]J

роні

П;J.

нлось бран участr. у МІІСїТІ~І.І<іІLі ВІІставні. У І ~142

rюці дістав ІІсршу 1!,11"0JlOJlY ІІа ВІІСтавr~і CrtiЛt\li
Украї~;ських (){)разотнорчІІх МІІСТІtів у J1ь1юві.
Наприкінці друr · ої світоної І~іі"ін11 Анті:-1 Па
влось був ІІримушеІІІІі"І вн ·rхатІІ з дружшrоrо і СІІІІ
ком Богданом у Kaprt<пcr.r<i r·орІІ. Дс5-Іr.:ні"і час ЖІІ:
на селі в ОJ<олrщі Кр11нrщі, :шілrш НІІЇХJН до Мю : :
хеІІу в Німt>~ІЧІІНі. СкІІТ~ІНJ''ІІСr., Павлос~. ІІсрсі""іу
r.ав і в таборі в Бсрхп·сr·~цL·ні, і в місті Авr·с{)ур

зі. ВнаслідоІ< HOl:fiHІtX і таі"іоровІІх труJLІІощів та
·1-!- свигод Антін Пав•Іосr, yrteptІІe захворів н;J. CL'PІlL'.

В 1949 porti Лнтін П:tнлщ·r, і:; JlР.УЖІІНоІо і СІІ
ном еміr·рунав

до

Лмсрш:ІІ.

оселився в місті Ссі'інт По.Іr
де

працнтав

у

фа{)рrщі

МІІСТL'ІlІ,-скуm.ІІл>р
у сте(пі МінНL'С•>т:t,

Іkліr·іі-іноІ·о

мистсІlТІ;а.

Для НЬОГО Не ()yJI(> Іj1аtнщі між МІІСТl'ІlТІШМ і р~·
МеСЛОМ, він псрслтрrовав pL'ML'CJІo у МІ1Стснтн• >
і Здобув !lИЛ\,НОІО ІІр;Щl'ІО IIL' JІІІШ ІІJ1ІІХИ/11,/ІіСЛ,
нласників фірми, але і стіт.rш ІjІош;І, що І<УІІІІН

собі старий дсрсв'5-ІtНІІ~і дімок T;J. r<iJІІ,J<;J. акріr;
землі. ЗданалосІ., що ІІедол5-І-Г>іJlа дJІ~І мІІстщr
скінчилисJ, ·назанждІІ, т11м {)і;ІJ,ІІJ<· що дружІІІ!:t

Панлося дістаJtі1 11р:щю в ІІІІІJП;J..тtі, ;toІ·шt _rtaJia хво

;\пп·п llaнлocJ,

( lloJІ 1рп· fi ,ніпщін m'J)('Д CJ1l'fІTIO)

рих, заробляла на 11рожиток і старалао, о{)лсt·
шити життя своr·о чоловіка. В ті часи RІІ5-ІВІІЛІІсr,
прекрасні прикмст11 мr1сп~я Панлос5-1 5-ІІ< mо ;tІІІІІІ.

Rін, хоч сам ВІІПІ;J.ІІL'І~r.. ІІомаr·ав уr<раїrщ5-Ім-mІ-

ОВИД 'І . ."1 ( 1.'18 ), І .llf/fj

..

-/ ,)

Всесвітлітому й Дорогому

гнаrнцям дістатись з Европи до Америки й уюl
штуиати своє життя в стейті Міннесота.

Отцеві Маrістрові
М. ГОЛОВАТОМУ
від все вдячного автора

Але здоров'я Антона Павлося від перепрацю

вання вдруге захиталось.

вересня

4

1954

року ми

стець-скульптор, привіз додому автом свою дру

жину

із

шпиталю,

де

вона

працювала,

і

Всечесний наш, Славутий, Любий, Отче,
У Ваш ясний, в житті найкращий день,

t:аг.l.І

знепритомнів. Дружина викликала із

рятункової
станції санітарів, щоб відвезти її чоловіка до лі
карні. R дорозі до лікарні в са1 нітарнім амfіулянсі

Складаю Вам, мов китицю пісень,
Свій щирий вірш побажань найкоротших.

Антін Павлось закінчив життя.
Життя

гrдііІ

Антона Павлося

українських

трагедії,

мнстціn.

виста 1 ІІІТІ)

nлажен, хто в сад Спасителя іде
І в вічний світ підносить людські очі

fіуло одною з тра

Щоб

rюрів'Няти

зрозуміти

долю

І~і

Панлося

й мечем хреста та світ лом слів пророчих
Своїх (}ратін на Правди шлях веде.

із

долею з1·адуванщ·о вже скульптора Авt·уста Ро
дена. Той французький сt<ульптор, хоча fіув си
ном паризІ)І<ого поліt~іянта і служниці, здобув
славу мистця, жив у достап<ах, мав не тільки
прислу1·у, але їr сеІ<ретаря. В ту пору, коли, на

Тож хай Пречиста Діва Пресвята

Все з Вами бу де та усю грозу

Вам змінює на виноградні грона

Служіть Христові і своїм братам,
Тримайте чашу і любіть тризуб
І хай благословить Господь Вас от Сіона.

віть пі;~ час ніїІни, Роден творив такі свої твори,

·• J.<> рrп:'<·ш·" - "Мислитель", його секрета
rем fіуи RИЛJ\ТІ:ИЇІ німещ)І<ИЙ поет РаЇІнеr Марія

як

РільІ<е.
Антон

Павлос1), син селянина

з

Холмщи11и,

провів життя у ()ороп)()і з о()станинами й помер

ЯІ< нигнсtн<·t~ь на чужині. його могила є на цвин
тарі І<ОJЮ міста Сейнт Пол,

R

осо()і

Павлося Україна

n

стейті Мін•несота.

втратила одного з

ви

...

Чікаrо,

7

серпня

1966
Теодор Курпіта

-----------------

------------

них постатей з історії України. Дею<і його твори
і

проєкти,

повні сміливости

і

фантазії, зв'язані

із стилем доби барокко, в інших його тнорах по
мітний поетизонаний реалізм. У них чарує гар

СОІ<оцінних своїх синіи. Він був безмежно від
да'НІ1~і укrаїнсьІwму народові, у творчості орга
нічно зв'язаний з уt<раїнсwwю землею, з істо
рією України, з її кут.турою, і тій культурі від

монія ліній і сміливість в оперува,нні формою. З
кожного твору Павлося пробивається якась ос

д<lв свії1 неr1ересічний талант.

динсьІ<ИЙ у книжці "Павлось, Крук і Мухин" таІ<

Твори Павлося

то діти сrюєї доби, воєн

-

них і повоєнних р<жін, ненормальних умов, тому

ІЮRІ-Іа внутрішня ідея.

Відомий наш поет

і маляр Святоелан

Гор

схарактеризуван тиорчість Антона Павлося:

"Павлось належить до тих мисп~ів, що нно

дею<і з них незавершені. Все ж твори Павлося
- то частина українсt,юwо життя, ятіленого R

сятt) у творчість нласні оt<реслсні вартості і :-ш'я

камінь,

природою.

R теракоту згідно

із законами

гармонії

та краси. Ці твори снідчать, що Панлось міг да
ти

і пюри монумснтат)ної різьби.

Можна

зують своє мистецтво з його ні'-fним джерелом

Те

мистецтво

передусім

-

українське.

Антін Панлось, Григорій Крук, Богдан МухИ'н

-

зга

то мистці, яких творчість стоїть сьогодні в осе

"Роман Галицький'' тrракота, "KopoJІh
Данил о". "Богдан Хмельнищ.кий" "Робітниця"
( гінс), "Смуток" (теракота), "Мати", "Розлу
І<а", "Туга", "Ранок", "Вечір'', "Спочинок", "Ро

мог мистці, вони вміють оперувати сноїм мсtте

;uпи лиш<' головні твори Антона Павлося:

редку української різьби. Це свідомі своїх спро

о()раз трап.~дії матері,

що стоїть

над дитиною,

ріялом на високому тrхнічному рівні.
Антін Павлось має за собою немалу кіль
І<ість проєt<тів монументів, з яких тільки одИІ-І
НІагробний
пам'ятниt< композиторові
Аіктороні
Матюконі пощастило йому виконати.
Історія котиться приспішеним темпом, і хто

яка

пам'ятник

композиторові

знає, чи ми ще одного дня не побачимо на пло

()ітниця", ,.Пастух", "Дівчина з серпом'', погруд

дя

мистця
вмирає

Олекси
з

Новаківського,

голоду,

"Голод"

-

Вікторові Матюконі.

Твір "Король Данило"

щі котрогось з українських міст

-

то

вираз любоии

Павлося до рідної Холмщини, де король Данило
()ув полодарем

і засновником города

Головні твори Павлося

-

Холма.

то персоніфікація

могутности володарів українських земель. Антін
Павлось намагався етнорити монументи низнач-

44

якийсь

з

тих

монументів Панлося".

r>удучину віщував пост Святоелан Гор
тнорам-пам'ятникам Антона Павлося.
А покищо, Антін Павлось постании собі нічний
пам'ятник і нічний спомин у душі та серці Українського Народу.
Олесь БабіІЇ

Tat<y

динсьІ<ИЙ

ОВИД ч.

3 ( 138),
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Вересень, 1966

Загальні Збори Товариства Українських Бібліотекарів Америки
Ідучи за утертою традицією відбуто черго

ві

треті

-

Звичайні Загальні Збори ТУБА при

-

ня

приявних

вдань, про

до

справи товариства

та

його за

що свідчила оживлена дискусія, збо

н.агоді Конвенції Американської Бібліотекарської

ри можна уважати за успішні. Дискутовано спра

Асоціяції ( АЛА) в Нью йорку.
Збори заповіджені заздалегідь обіжником Го

ву Бібліографічно-Довідкового Центру, яку дору

ловного

Виділу,

розісланим на всі знані

адреси

наших бібліотекарів в ЗДПА та статтею д-ра О.
Соколишина в "Свободі" і дбайливо підготовані
тим-же д-ром О. Соколишинам та мrр Петром
Гоєм, відбулися в понеділок, дня 11 липня 1966
р. вечером в приміщенні Об'єднаного Комітету
Українсьtшх Організацій Нью йорку.
В неприявности голови Збори відкрив та
привітав присутних заступник голови мrр Дми
тро Штогрин. До президії обрано д-ра Богдана
ВІІІ;<lр<l н<1 голову і мrра Івана Кобасу на секре
таря.

Привітання

виголосили

представники:

Гол.

Управи СУМА (мrр І. Кобаса), Т-ва Українських

Істориків (д-р Л. Винар), УВАН (проф. В. Мі
sшовський), Українсьt<ого Католицького Універ
ситету (проф. д-р М. Чубатий), УККА Відділ

Нt,ю йорк (д-р О. Соколишин) та журналу "Жит
тя і UІкола '' (д-р В. Луців). Відчитано також пи
сJ,мові привіти.
Після

відчитання

знітів та

основної диску

сії над звітами збори уділили на внесок Голови

чено нововибраному Виділови до дальшого про
вадження

та

справу

створення

осередка

праці

для метрополітального Нью йорку.

УКРАїНСЬКІ БІБЛІОТЕКАРІ ВІДВІДУЮТЬ
НАШІЦЕНТРАЛЬНІУСТАНОВИ

На слідуючий день після Загальних Зборів
ТУБА дня 12 липня 1966 група наших бібліоте
карів в складі: мrр Павло Бабяк, д-р Василь Лу
ців, мrр М. Палій, д-р Олександер Соколишин та
мrр Дмитро Штогрин відвідали за пляном пе
редше дбайливо уложеним і узгідненим д-ром
Олександром Сою>Лишином та мrром Петром Го
єм, відвідали Редакцію "Свободи", Український
Конrресовий Комітет Америки, УВАН та Україн
ський

І;нститут

Америки.

Учасники

групи

відві

дувачів оглядали установи, знайомилися з їхніми

працівниками

(в Редакції "Свободи"

гу познайомитися

ділом УНС), з

з майже цілим

мали змо

Головним

Ви

проблематикою установ, ділили

ся фаховими порадами в справах, в яких устано

ви зацікавлені та знайомили керівників та пред

уступаючому

ставників установ з проблематикою ТУБА та ор

До ноноt·о Головного Виділу обрано: д-р Ро
ман Верес голова, мrр Дмитро Штогрин -заступник голови. д-р Роман Ільницький за
;:тупниІ< голови, мrр Роман Дмитерко секре
тар, мrр Еміль Басюк скарбник обидва ос

Довідкового Центру. Ця тура наших бібліотека

Контрольної

Комісії

абсолюторію

Rиділові.

танні з Чікаrо, мrр Петро Гой та мrр Іван Koбa

l'<l,

оnидва з Нью йорt<у

-

члени Виділу.

До Контрольної Комісії оnрано: д-р Андрій
Турчин - голова, д-р Любомир Винар та д-р Ва
сиЛІ, Луців

----

члени.

Зt1ори вибрали статутову Комісію в складі:
л.-р Єв1·ен Перейма, д-р Олександер Соколишин
та д-р Андрій Турчин, яка має до 3-4 місяців о
rJрацювати новий статут.

Не зважаючи
в часі

на те,

Конвенції АЛА,

що збори відбувалися

яка стягнула чимало

на

ших товаришів та в Нью йорку з великим числом

ІІаших товаришів в місті і_ околиці,

фреквенція

ІІа зборах була дуже слаба. -...__- Однаконо-ж беручи під увагу серіозне ставленовид

1
/,

J (138), /9(]6

,-а,нізованого

рів по

ним

наших

Українського

Бібліографічно

установах, так би

мовити,

впро

вадила в світ наше Товариство.

НАРАДА В НІ-О йОРКУ
Для

11еренедення

в

життя,

а

принайменше

приспішення переведення плянів Товариства від

буто дня

28

Українського

липня

1966 вечером в приміщенні

Інституту Америки нараду, в якій

взяли участь: Голона д-р Роман Верес, заступник
гоJІови д-р Рома;н

Ільницький, члени Виділу мгр

Петро Гorr та м1·р

Іван Кобаса, д-р Олександер

Соколишин та господар зустрічі мін. Юліян Ре
най, адміністраційний Директор Українського Ін
ституту Америки.
Учасники

наради мали змогу оглянути

при

міщення Інституту, зокрема приміщення які ма
либи стати домівкою евентуального Українсько
го Бібліографічно-Довідкового Це:-пру, обгово

рили між соnою та з мін. Реваєм справу примі-

-JS

щення УБДЦентру в домі Інституту та умови на
яких це мог лоби статися, справи правного офор
млення Центру, його засяг праці, справу його пер
соналу та фінансів.

Обговорено тшшж справу створення в Нью
йорt<у осередка Праці ТУБА.
На внесок д-ра Р. Ільницькоr·о рішено звер
нути увагу на можливості впровадження якнаіі

більшо·і скількости укра'інських гасел до амери
t<анських донідників біографічних, бібліографіч
них та інших. Для простудіювання то·і справи рі
шено етнорити комісїі, які малиби справу на да
ному відтинку прослідити і започаткувати від
повідну акцію. Ця конференція принесла безсум

нівні користи і дала напрямні для дальшо"і праці
як t-;ад організацією УБДЦентру так вад напрям
ними праці Тонариетна взагалі.

УЧАСТЬ УКРАїНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ
R АМЕРИКАНСЬКИХ ТА КАНАДСЬКИХ
КОНВЕНЦІЯХ
Yt<pa·iнcr~t<i

Givлioтet<api

брали

участь в ос

БІБЛІОГРАФІЧНІ

ВИДАННЯ ТУБА

Під фірмою ТУБА вийшли в програмі двох
бібліографічних серій ТУБА дві важні бібліогра
фіч,ні публікацїі:

І-ше число серїі Словянські Біо- Бібліогра
фічні Матеріяли вийшло фотостатичним способом
друге видання "Каталог Видань Укра"інсько"і А
кадемїі Hayt\, 1918-1930" зредаговане і видане
заходом

та

t<оштами

мгра

Дмитра

Штогрина

(Урбана, Ілл.).

Перше число серїі Ckt·aiпian Bibliogt·aplІy. 1\~Іі
<'І'оІїІш ~<'І'Ї(•.-; пийшов мікрофільмом у фірмі: ІОні
верзіти Майкрофільмс в Ен Арбор, Міч. ''lщlcx
of (Tkt·:tiniaп Essays in Collcctions РнЬІінІІе(l oнtsi(le
t-Ін· lt·on Cш·tain in уеагs 1963-1964'' д-ра Романа

Вереса. Можна одеrжати у формі мікrофільму
та t<опій Зіраt<С.

...

Третє ЧJ1СJю серїі Уt<ра'інсt')І<і Історичні Сту

дІІ видавано·і Уt<ра'інсьrшм Істориt~ним

Товарис

твом_ вийшла праця д-ра Любомира Вин~ра. "Оr·
ляд tcтop~JІІJ-f(>.i Літеrатури про rючапш

Укра'ін

танніх місяцях н ріжних бібліотекарських та ін

сt)І«>'і Козаччини".

ших науrювих конференціях:

У виданнrщтР.і "Ключі" вийшла збірка ссеїн
мr·ра OcтaJJa Тарнавсьt<ого "Туга за мітом".

В Клівленді, Огайо

рJ.-шансr~ко'і
відбулася
текарі:

Асоціяцїі

25-27

на Конференцїї Аме

-

Слонянських

березня

1966

Студій,

Яt<а

взяли участь бібліо

мгр Дмитро Штогрин,

мгр Дмитро Ко

лісник, мгр М. Палій та мгр С. Гуменюк.
Укра'інці бібліотекарі взяли участь також н
Коняенцїі К<lнадсько·і Асоціяцїі Славістів, що нід

()улася н червні

1966

Двох укра"інцін

О. Сухо

нерський та мгр М. Соснонський взяли участь у
панелі бібліотекарів, а мrр В. Верига допонідав
про методи клясифікацїі слонянських матеріялін
Конгресоною Бібліотекою у Вашинrтоні. У від
повідь на деякі висновки допонідача д-р Андрій
Турчин з

Блюмінr·тону,

Інд.

видрукував статтю

А "Свободі" про працю укра"іt-tських бібліотека-.
рів н ЗДПА для справлення недомагань н тих-же
t<лясифікаційних методах.

Активну участь

взяли

Г>ібліотекарі укр;йнці

у rнtще згада1ній Конненцїі АЛА н Нью йорку, бра
ли участь у панелях, а зокрема R працях Словян
сько·і Секцїі.

Головою

СЛ<)НЯІНСько'і

Секцїі

ниvрано

д-ра

Богдана Винара.

Mr·p Остап Тарнанський бран участь у З'"ізді
Міжнародньоr·о Пен Клю6у R червні 1966 r. в
Нью йорку.
УКРАїНКА БІБЛІОТЕКАРКА ДІСТАЛА

ЛІТЕРАТУРНУ НАГОРОДУ

Mt·p

-ІВ

на згадка Івана Франка про Тараса Шенчею<а"

33-37.
Кромі того статті на бібліотекарські теми

чи зокрема Укра'інсьtюго Бібліографічно-Довідко

вого Це~тру або авторства бібліотекарів булtt
друковаНІ в , Свободі", "Новій Зорі", "Укра"інсt)
І<ому )f(иттю" та "Визволь,ному Шляху''.

ІНШІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПУБЛІКАЦІJ

Відбит"а з Sнr\'cy N!! 59 Apr·il, 1966, .Jю·о,.;]н,·
Рt•!еш;~і. Heccnt Ukt·ainiaп wr·iting (рр. 102-112).
Вtдбитка з ТІн• У саt·'н v.·ot·k in Motiet·n I~Іш
f;?;Шtgt• StшliP~'. У. ~\·о})(н\а. 1Тkt·ніnіан ~tш\і(•"'

~рр.

()23-663).
НЕНАДІйНА СМЕРТІ""> БІБЛІОТЕКАРЯ
Дня 6 червня 1966 р. помер н Нью йорку не
надійно на серце у віці 44 Jtiт д-р Леонід Сонс
вицr~кий, надійний мо;юдий історик, автор чис
ленних історичних студій, співробітник Уt<ра
'інсько·і Вільно'і Академїі Hayt< в Нью йорку, спін
робітник та редактор І О-го тому Анналів УВАН
та співробітшш англомовноУ Енциклопедїі Укра
"ін<>знав-ства.

Галина Паю)t<ів, з-нана краще як Ганна

Черінь одержала нагоrоду за І'YMOJ1l'CKY на
теrатурному конкурсі СФУЖО.

лишина в червневому числі "Овиду" "Англомов
ст.

в Шербруt< у Квебеt<у.
бібліотекарів мгр

З інших публіt<ацій .наших бібліотекарів трс
Г>а з~а.дати статтю мrра Марти Тарнавсько"і n
~ТkІ'шшап (lнal'tet·l~· 1966, І, рр. БЗ-62 "Bookl>ш·n
шg а ln ~·oyi('t" та статтю д-ра Олександра Соко

7

лі

Поt<ійниіі працюнан
Бруt<линсt~кого Коледжу.

останньо

в

бібліотеці

Залишив бать"ів та брата.
овид ч. з

( 138),

1966

АНТОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДІВ З ШЕВЧЕНКА ЧУЖИМИ МОВАМИ
ЗА РЕДАКЦІЄЮ БОГДАНА КРАВЦЕВА
Видавництво Миколи Денисюка, Чікаrо 1964,
сторінок, тверда оправа, з позолоченням. Ціна

456
І-Іа

t<ни•·щкькому

ринку

появилася

книжка,

•·о уl'амості(tнення

7 .ОО

доJІ.

Укра'іни, уважаєл~ся

сім

ш~Іtням

Шев

ідеаJtів, то наснравді значення Шевченка значно

ч~нка та літ~ратурно-критичних праць нро Шен
Це антологія пе

більше і значно ширший йоп> ідеоJюt·ічний гори
зонт. йоп> поезію nроникають вселюдські ідеали

РL'І<JІадів шtuраних з "Кобзаря" поезій і поем на

волі-свободи. У його творах золотою ниткою ни

усіх

дотеперішніх

'Іl'ІІКа в ювіл~йні роки

видань творів

1961-64.

національним

по~том і

ІІср~ду

ш.о мож~ унажатися •·ідним доповненням і завер

носієм національних

мов у зt·аданому uиданню

жеться думка, що здійснення унінереального ідеа

-- 29, в тому 21 ~нропейс1,ка, а решта з інших

лу волі та миру на землі залежил~ від перемоги

рі:ші мони l'Віту.
кші',І'инентів,

I-kix

між

ними

вірменська,

грузинська,

nринципу

Правди,

ноGудованого

справжнього

р~д ~ші 'іх традиційно-старовинним письмом. Uк

Іювні моральні тези, втілені в Шевченкове полу

рtмі статті

м'яне слово, ставлять нашоІ'l> поета поруч із наІ"'t

тіt·ю чи

інф1 1рмуюп,

про

icтopiru перекладів

іюшно мовонІ та водають прізвища нс

Факт

І~ікашt(І

і

:~ріст

вартий

бію.шо'і

~іацікавлення

уваги.

інших

народами.

Він

народ•в

чення.

Завдяки цій рисі l'Воє'і творчости Шевчt;ІІКо
став близький і рідний одиницям і

:нtаходяп., мі:~t.;

L~інять волю і розуміюп,

їхніми

нраІ·неІІІІ~Іми.

мотиви та іде'і, снівзвучні

Історія перекJІадів з

ос

uіЛІ)шими учителями-моралістами Заходу і Схо

•·а. сtредонищ творчістю Шевченка, в якій вони
ін.,

Ці

ду та надаюп, йоІ·< 1 тнорч<кті всесвітньоt·о зна

(1L'КJІадачів і на:ш11 окремих нерскладних збірок.
снідчип. нро

братерства між

на фундаменті

навіп. кор~(кt,ка, 1штайська, японська 1"1 інші, пе

з

народам, 1цо

вю·у боротьби й

жер

Шев

тви за не·і. 1-\апр., поема "Кавказ" є не тільки ду

Чl'НКа сш·ає ІНІJа сотню літ. LЦе за життя поета

ховою власністю укра'інсьtw'і літератури, але й до

чеську

ІІеН-н<й міри власністю народів Кавt<азу і всіх по

та російсt,ку мови, а тепер 'іх кіJІІ,кісп. зростає з

неволсних російським імперіялізмом народів "від

року на

рік ІІJЮПорl~ійно до поширення знання
нро Шtвченка поза межамн Укра'іни. Сьоt·одніш

мшщаванина до фіна". Подібне значення має по

ІІЯ перекладна література з Шевченка становить

спрямованою

уже десятки томів, не враховуючи

владства, але й узагалі nроти всіх тиранів і гно

ІІЩІННЛИСЯ

ІІерші

ІІереІ<JІаДН

на

ІІОЛЬСЬКу,

окремих тво

ема "Неофіти" з прозорою nолітичною алеrорією,
не

тільки

проти

царського

само

rін чи 'іх уrинків, розсіяних по різних чужомов-

fіителів вільно'і думки на землі.

111/Х неріодичних нуfіліка1~іях. Зробити 'іх доступ
важко,

Шевченкова любов своє·і батьІ<івщини та ідея
fіратньо'і любови між народами це те основне,

тож це завдання ІНJІІаСПІ СІювняє видання "Шен

що nромовляє до людсько·і душі із сторінок кни

ними ширшому :іаt·алоні

нрактично дуже

•tенковс слово і слава". Ця І<Нига, хоч є лише ан

жки "Шевченкове слово і слава". Це доказ,

тшІш·ією, має ту nеревагу, що 'і'і може придбати

в хорі генїів світу наш Шевченко має свій вла
сний голос і має що сказати від себе також ін

І<ожний читач і використати 'ії з різною метою.

Поперше, такс видання

сііі у руках уІ<р<йІщя -

-

переконливий за

що

шим народам. Тому цей однотомник вартий зай

fіаТJ,ка чи виховника, що

няти гідне місце на nолицях не тільки наших до

~НІайомить дітl'ІЇ-молодt, на еміrрацїі з Шевчен
ком і йоt·о значенням. Подруге, ця книга пере
кладін даt· укр:йнщ_•ві дnfipy нагоду до ознайом

машніх, але й прилюдних біuліотеІ< або послужи
ти як подарунок нашим друзям чи знайпмим ін

шо'і "аціональности, що цікавляться літературою.

JІtння чужинців з творчістю нашоt·о поета зокре

Читач-чужинець,

ма та ~ укр<йнсt,кою куЛІ, турою взагалі.

:знайде добру ічформаціІf> ПР" Шевченка в статті
Бпг дана Кравцева англійською мовою.

Хоч Шевчсttко, ідеолпг nолітичнn-державно-

опид

lf.

:1 ( 1.18), /966

що

не

знає

укра'інськп'і

мпви,

47

ДОВГОГРАй НІ
С:JІУЖБА БОЖА на двох довrоrрайних

-

ЬJ 1.

HI-

~J

Мошинською, разом із пересилкою
13.00
УІ<ІJАУНСЬЮ НОСКРЕСНІ ПІСНІ і ааrілки у
ник. хору церкви св. Варвари у Шдні

дії С. Артемовського (три платівки)
14.95
ІІІСНЯ ПJ->0 J.>YI.llHИЧOK (до слін А.
Малишка, муз. 11. Майбороди) спінає
.Ll.. І'наткж, та 11 інших пісень. Пісня про
рушничок

полонила

серця

всіх

у цілому світі. (Число пJІатівки
LВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ

ІЮ1

tiO:l
8Ш

українцін

PPlO)

4.95

(АJІьбом з З-ма платівками, 12" Ititш
ДИТЯЧІ КАЗКИ (ч. 1)
У uиконанні Ірини JІаІірівсІ.окої.
НИПІЧІ КАЗКИ (ч. 2)
У ІНІКОНШІНі Ірини Jli.:iupiUCI.oKUЇ.

$12.50

~04

l(()JIЩJ.И

so;J

УІ<РАїНСЬЮ ПІСНІ
У никонанні Хору Верьовки
MИJ.>OCJIAB
СКАJІА-СТАРИЦЬКИП
Мі 1·о Skala.Sta1·ycky j тенор

-

різні

~U6

14

різних коляд

3.95

-

хори

МаJІанюк п1

-

3

-

4.95

816

ВЕЧЕРНИЦІ,

817

Оркестрою, дириr. А. Рудницький, Фила 4.95
КОНЦЕРТ, Хор ,.КОБЗАР" із Симфонічною
Оркестрою
4.95

.,Кобзар"

Хор

Хор

з

"КОБЗАР".

,,ДУМКА",

І'натишин

у

uикuшшні

4.95

МUї

і інші

укрuїнс~.оt\і

киїнс~.оких

нkні у

ІНІ-

ансамuJІіu

4.У5

ЗБІJ-1КА lHCt::.Hb никuнуюп. ІІІ і Jlюuuмиp Мацюк з аркестрою
4.U5
YKJ-1AIHCbiO 111LH1 у ІШКUНUІШі YІ\j)UЇII
Хору Думк<і 11 Дітройті нід унрu-

1. Атаманця
lHCHl и ТАНЦІ 3 УКІ-1АїНИ у

4.t15
ІНШОІІі.ІІШі
MUHПUJ'

киїнськнх uнсuмбJІіІJ ІJНдшшя
Ч. 1, 2 і J ІЮ
J.Y5
YKPAlHA - нісні у викuшшні Уt\рUЇІІСІ.оІ\оІ о
Хору Думка t1 1\И€ІJі і кнівсІ.окоІ·о uнcaм-

UJIIO 6;.шдурш:тіu
J.Y5
.I:H::CI:::JIA 3Ь11-"КА у uикuншші різннх уt.:рu4.~5

ХUРОШ ІН<.:НІ з УКІ-1АїНИ у ІІІІКtJІШІІІІі
Капелі Ьандурнстіu під yнpuuuю 1р. Кн
тастоа·о й

.I:S.

давньоа·u

турне

мецькоа·u

ниданництuа)

lіожикu наспівані
по

І:::нропі

u

Ч<ісі не

(ашданшІ

ні-

4.5u

козацьких пісень.
МАРІЧКА закарпатські сніваночки

СТРИJі'ІСЬКИJїІ ПАРК
ІІМ)rо Льнона

-

ІІісні сьогодніш-

4.95

4.9.5
4.9.5

4.У5
4.~5
4.У5
4.У5
4.У5

діях Івааш
Франка (Альбом з J-мi.l шштіuками)
1:2.50
КОНЦЕІ-11' у никонанні Української Дyxuuuї
Оркестри під управою І. Барабаша в 1 Іікаrо

(альбом

з

З-ма

шштіuкамн)

4.5u

РИМІНСЬКІ MJ::JIOДlї ІШК, муж. ЮІі.ІJПСТ
,.Розвага" з оркестрою М. UJияна. АJІІ,6ом:
три

TJ::IiOJ-1

шаатіuкн

10", 78

Н.l'М.

4.75

І. ЗЕИФІ:::РТ- при фортсніяні JIIOI:>A
СJІЮЗАР. Три орИГіІШJІІ.оІІі шtатіІІКІІ 11

АЛЬБОМ ПІСЕНЬ

51.

аJІІ.о6омі

4.75

Б. Весолоuськоа·о

4.50

музика)

--

JНТИ СПІВАЮТЬ- дитячий хор Рідної
Школи УНО - Філія Ст. Катеринс, Онт.

4.95

Усі ці платівки продає

УКРЛУНСЬЮ КОЛОМИf'ШИ

(частина 1, 2, і З). кожна по
4.%
8:.:!4 УКРЛУНСЬЮ ПІСН.І У виконt1нні Хору
Верьонки (частина 2.)
4.9.1
825 ЗАСВИСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ. . . Збірка

4.95

Ірн

у виконанні оркестри і хору Івана
І-Jоманона. СоJІісти: Антін Дербіш,
0JІександер Тихнович
(танцювальна

Нью-йорк,

'

827
R2H

Церкоuннй Хор

св. liupuapн, Відеш.. ,

-

мистец~.окому

-

4.95

БОГ ПРЕДВІЧНИй Українсt,кі коJІЯдІІ
та щедрівки у вик. Хору .,Кобзар" нід
кер. А. Рудницько1·о
4.95

821 822 і 823

ДУМИ

Симфонічною

дир. Л. Крушельницький.

820

19.80
4 95
'

- }l ЦИГАНКА МОJІОдА і ін.
- }lK TI:::lii::: tlt JІЮuИЛ1 і ін. нісні
- bi:::J-113KA і ін. нісні
--- ТАНЦЮИМU - танкuuu музика
- КИltlСЬКИИ liAJ ІЬ<.: і ін. ні сні
4.95 - УКJ-1АДЕНІ::: ЩАСТЯ драмі.l в 5

УКРЛУНИ

КОНЦЕРТ,

К

їнських хороних ансамОJІіІJ

3.95

INTEH.NATIONAL MELOTHES
,,AMOR" Orchestra.
4.95 812 НЕ 1 ІІР НА СОЮЗІВЦІ з оркестрою ,.АМОР'' Uki"ainian Dan~e
Music
4.95 814 DANCE PARTY - ,,AMOR" Orchestra 4.9G
815 УКРЛУНСЬЮ НАРОДНІ ТАНКИ - Anatole
Pietri Orchestra, - Buenos Aires
4.95 -

ЩЕ НЕ ВМЕРЛА,

А.

lllLt-11

4:у5

cu. Нарвари, Щдеш.. JJ.иp. А. l'натишнн 4.~5
YKJ-1AIHLbiO lll<.:Hl li Чt:СТЬ 1111t:ЧИСТОІ
ДШИ MAJ-1H - Мішаний хор церюнІ св.
о. МикоJІая u Чіка1·о
4.95

CbKOI'U

811

818
819

4 У5

ною

СІ Ш~АЄ КИШ

ІІІСНІ

НАJ-10ДН1

конанні

- Ukt·aiнiaп Songs of Kiev,
Conce1·t of works Ьу Р. Mayboroda
4.95
807 СПІВАЄ ЛЬВІВ Conce1·t performed Ьу
Capella .,TI·embita'' in I.Jviv, Conducto1· Р. Murawskyj
4.9·5
809 YKIJAYHCbiO ПІСНІ З ГУІtУЛЬЩИНИ
Ukrainian Hutzul Song·s.
4.95
810

Музика

Хору

диригент:

851

4.95

з оркестрою

~07.

:~.95

Тараса Шенченка.
Данкенича

~~~ ra~~OtlHr Jllf.~Hrl

-

Альбом з двома платінками
10.00
-- УКРЛУНСЬЮ КОЛЯДИ у вик. хору церкви
cu. Нарвари у Відні
4.95
-ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ - опера на З

-

5

bJ:2 і _bJJ .ІКА.І!ТШJ ІИШ IHLHI 110
lHLhl У 1JA
hA3A.I! <.: 1 UДUJ l}l - Опера. C.11oua

~;н і Мо

опатівках у виконанні хору церкви
Нарвари у Відні, в ціні 12.00 дол. і
додаткова платівка
з
,,Боже, вислухай
благання" і ін. за 1.00 дол. Всі три платів
ки, в альбомі, мистецько-оформленому О.

FI
cu.

--

ПЛАТІ ВНИ

КНИГАРНЯ

при

ВИДАВНИЦТВІ МИКОЛИ ДЕНИСЮКА
В

ЧІКАГО

Платівки нисилаємо негайно по замонленню.
Кошти нерес11лкн оплt1чує Кtшt·щщя
Замовлення і •·роші слати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUHLISHING СО.
2226 W. ChicaJ;to Ave. - Chicago 22, ІІІ., USA

Smith Corona Portable Т ypewriter
.\ І . Т 11 <)\ ~ І Z І·: І >

І

>І·:.\ І , І·: І : :

MYI(OLA DENYSitJK
:г22() \\ї·:~т <їІІ<'.\<;<> .\\'1·::\tІ-:. <їІІ<'.\(;<>. ІІ.І.І:\<>1.< tі(н;:г:z

Найновіший

модеЛІ> люксусової машинки

-·----.-----

до

nисання

Маемо в продажу англійсьні, унраїнсьні та в усіх

інших

~-~.\

( ,·.11 .. t .\ 11·.'
мовах

МАШИНКИ ДО ПИСАННЯ
найнращої америнансt,ної продуюtії у велиному виборі-

по

низьних,

приступних

ціtшх,

на

догідні

сплати,

без дорахування відсотt<Ів.

Приймаемо

позамісцеві

замовлення

і

висилаемо

машинни до писанш1 до всіх стейтін ЗДА та інших нраїн.

ТР И Л О Г І Я

БОГ ДАНА ЛF.ПКоr · о

МАЗЕПА

6 томів Трилогії Б. Лепкого Видавництва М. Денисюка (ювілейне виДання з 1959 року)
МОТРЯ І
МОТРЯ 11
НЕ ВБИВАй

388

ст.

ПОЛТАВА І
ПОЛТАВА 11

416 ст.
Разом

2.264

Ціна за цілість

396
330

БАТУРИН

ЗОб ст.

дол.

на сплаТІІ.

Замовлення без завдатку слати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING

ст.

428 ст.

сторінок друку

21.00

ст.

СО.

2226 W. CHICAGO AVE. CHICAGO, II_.J_.., 60622 --- USA

