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Видавництва
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1959

рону)

388 ст.

БАТУРИН

3~6 ст.

ЗОб ст.

ПОЛТАВА І

330
428

416

ст.

Разом
Шна за

ПОЛТАВА

2.264
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ст.
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сторінок друку

21.00

доJІ.

на

сплати.
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АНТОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДІВ З ШЕВЧЕНКА ЧУЖИМИ МОВАМИ
ЗА РЕДАКЦІЄЮ БОГДАНА КРАВЦЕВА
Видавництво Миколи Денисюка, Чікаrо 1964,

456

сторінок, тверда оnрава, з позолоченням. Ціна

На книгарському ринку появилася

книжка,

що може уважатися гідним доповненням і завер

шенням

усіх

дотеперішніх

видань творів

Шев

ченка та літературно-критичних праць про Шев
ченка в ювілейні роки

1961-64.

Це антологія пе

рекладів вибраних з "Кобзаря" поезій і поем на
різні мови світу. Всіх мов у згаданому виданню

-

29,

в тому

.

континенпв,

21
.

европейська, а решта з інших

МІЖ

ними

.

-~

ВІрменська,

грузинська,

навіть корейська, китайська, японська й- інші, пс

го усамостійнення

7 .ОО

дuJa.

України, уважається

nереду

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

жеться думка~ що здійснення універсального ідеа
лу волі та миру на землі залежить від перемоги

nринципу Правди, побудованого на фундаменті
справжнього братерства між народами. Ці ос

ре.п.ані їх традиційно-старовинним письмом. Ок

новні моральні тези, втілені в Шевченкове полу

ремі статті інформують

тією чи іншою мовою та подають nрізвища nе

м'яне слово, ставлять нашого поета поруч із най
більшими учителями-моралістами Заходу і Схо

рекладачів і назви окремих перекладних збірок.

ду та надають його тпорчості всесвітнього зна

Факт

цікавий

і

про

вартий

історію перскладів

більшої

уваги.

Він

чення.

народів

Завдяки цій рисі своєї творчости Шевчt:нкu

та середовищ творчістю Шевченка, в якій вони

став близькюї і рідний одиницям і народам, що

свідчить про

зріст

інших

з

цінять волю і розуміють вагу боротьби й жер

прагненнями. Історія перекладів з Шев

тви за неї. Hanp., поема "Кавказ" є не тільки ду
ховою власністю української літератури, але й до
певної міри власністю народів Кавказу і всіх по

знаходять, між ін.,

їхніми

зацікавлення

мотиви та ідеї, співзвучні

ченка сягає поза сотню літ. Ще за життя поета
nоявилися

перші переклади на

польську,

чеську

та російську мови, а тепер їх кількість зростає з

не:волених росііkьким імперіялізмом народів "від

року на

поширення знання

молдаванина до фіна". Подібне значення має по

про Шевченка поза межами України. Сьогодніш
ня перекладна література з Шевченка становить

ема "Неофіти" з nрозорою політичною але1·орією,

уже десятки томів, не враховуючи окремих тво-

владства, але й узагалі проти всіх тиранів і гно

рів чи їх уривків, розсіяних по різних чужомов

бителів вільної думки на землі.

них періодичних публікаціях. Зробити їх достуn
важко,

Шевченкова любов своєї батьківщини та ідея
братньої любови між народами це те основне,

тож це завдання почасти сповняє видання "Шев

що промовляє до людської душі із стоJJінок кни

ченкове слово і слава". Ця книга, хоч є лише ан

жки "Шевченкове слово і слава". Це доказ, що
в хорі геніїв світу наш Шевченко має свій вла
сний голос і має що сказати від себе також ін
шим народам. Тому цей однотомник вартий зай
няти гідне місце на полицях не тільки наших до
машніх, але й прилюдних бібліотек або послужи

рік пропорційно

до

ними ширшому загалові практично дуже

тологією, має ту перевагу, що її може придбати

кожний читач і використати її з різною метою.

Поперше, таке видання

сіб у руках українця

-

-

переконливий з..,а

батька чи виховника, що

знайомить дітей-молодь на еміrрації з Шевчен
ком і його значенням. Подруге, ця книга пере
кладів дає українцеві добру нагоду до ознайом
лення чужинців з творчістю нашого поета зокре
ма та з українською культурою взагал.і.

Хоч Ш~ченко, ідеолог політично-державно ..

спрямованою

не

тільки

проти

царського

само

ти як nодарунок нашим друзям чи знайомим ін

шої національности, що цікавляться літературою.
Читач-чужинець, що не знає української мови,
знайде добру ічформаціw ЛJ1n Шенченка в статті
Бог дана Кравцева англійською мовою.
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Олександер ДомбrовСІ-)киіІ АвтентІt'ІНИІЇ документ чи

-

REPRESENT ATIVES:

повертає,

ІЗ

Конrрес УККА; Четвертий З'їзд УКАП; Другий З'їзд
Українських Журналістів Америки й Канади; Зустріч
з Головою Проводу ОУН; Відвіди :+и у Блаженнішо
го Митрополита Іоана
Голови УІ<раїнської Пра

Mykola Denysiuk:

Надісланих

5
11
12

30.480.240.4.-

10.15.-

Погруддя Митрополита Андрея Шептицького в
ІJOOOTl/ п. Ярослана евищука

бронзі

Від видавництва
"Овид" появляється цим разом з припізнен
ням, але ми друІ{уємо вже нове число (перше за

1967 рік), яке появиться своєчасно ще до кінця
місяця березня 1967 р.
Гості, що відвідали наше видавництво в ос
танньому часі: д-р Лев Мидловський, президент

Української Католицької Асоціяції Преси (УК
АП) і головний редактор тижневика "Шлях", ор
гану
філядельфійської
Митрополії
( Філядель
фія); о. д-р Орест Купранець ЧСВВ, перший ві
це президент УКАП і редактор місячника "Світ
ло" (Торонто); Мстислав В. Дольницький, дру
гий віцепрезидент УКАП і головний редактор
щоденника "Америка", органу СУК "Провидін
ня" (Філядельфія); Михай.'lо
Вайда,
секретар
УКАП (Філядельфія); інж. Анатоль Гудзовський.
провідний діяч ДОБРУС-у в ЗДА (Нью-йорк);
Борис Вітошинський, редактор офіціозу ЗЧ ОУН
тижневика "Шлях Перемоги"
(Мюнхен);
д-р
Атанас Фіrоль, керівник видавництва Енцикло
педії Україноз~навства "Молоде Життя" ( Мюн
хен); інж. Лев Яцкевич, автор творів дитячої лі
тератури (Філядельфія); Михайло Поронюк, ре
дактор часопису "Батьківщина", органу україн
ських гетьманців (Торонто); ін ж. Юрій Семків,
пластовий діяч (Австралія) та ін.
За наше припізнене листування дуже ви
бачаємося перед нашими Читачами, Співробітни
ками й Приятелями. Після появи наступного чи
сла "Овиду", сукцесивно дамо відповіді на всі
одержані листи.
В нашій друкарні видрукувана в останньому
часі такі нові публікації:
Софія Парфанавич "Карусь і ми" то,- як
хочете, повість або збірка оповідань, поєднаних
спільним тематичним вузлом автом. Авторка
їздить автом і розповідає, де була, що бачила і
які пригоди переживала. Але це ще далеко не
все. Вона пише: "Карусь і ми одна цілість,
одного життя машини й людей, що нею користу-

ються і, навіть люблять її". Авторка передає на
сторінках цієї книжки слова людей, що спосте
рігали її біля авта: "Вона його любить, як дити
ну або свого пса чи кота". З24 сторінки друку,
в твердій оправі, з позолоченням. Мистецьке о
формлення обкладинки Оксани Мошинської. Ілю
страції Христі Головчак.
Протеєрей Василь Булавка: Короткий курс
Богослуження Української Православної Церкви.
Матеріяли зредагував і ілюстрації добрав канд.
богосл. В. Іващук. 64 сторінІ<И.
Олег Коверко: Ескізи над Віддаллю (поезії).
Обкладинка роботи Ліди Петруняк. 48 сторінок.
Всі три видання появилися накладом авторів.

"ГОЛОС ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА"
квартальник Православного Братства Святої
Тройці, присвячений питанням Христової Віри
та церковного життя. ЧЧ. 4 ( 16) 1966 та

-

1 ( 17) -

1967.

Повне Видання Творів Тараса Шевченка в
14-ти томах буде ще в продажу, бо ми друкуємо
ще бракуючі томи, які були вже випродані. Ма
тимемо ще деяку кількість комплектів до прода
жу й приймаємо ще замовлення. Хто ще не прид
бав собі цього монументального видання Тво
рів Тараса Ііlевченка, має змогу собі купити.
Цілість

-

всі чотирнадцять томів коштують ли

ше 75.00 долярів на сплати, навіть по 5.00 дол.
місячно або з 4% знижкою, себто 72.00 доляри
при заплаті до ЗО днів від дати замо~лення. За
мовлення приймаємо без завдатку. Для вигоди
друкуємо при кінці цієї сторінки

картку

лення.

ПЕРЕДПЛА ЧУИТЕ,
ЧИТАИТЕ,
ПОШИРЮИТЕ

"О В И д"

............................ Тут відтяти -----------------·------.. ·ЗАМОВЛЕННЯ
До Видавництва Миколи Денисюка

Uим

замовляю

14-томове ПОВНЕ

ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА

О за

ШЕВЧЕНКА:

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

висилаючи чек
Моя

адреса:

(моні ·ордер) при замовленні.
Підпис:

замов
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Роман Завадивич

За рідну стежку
Бажання українських батьків-еміrрантів в
Америці вчити своі'х дітей рідноі' мови майже та
ке давнє, як і наша заокеанська еміrрація. З до

турознавців, здатних продовжувати працю на пе

дагогічній ниві в галузі друкованого слова для
дітей і юнацтва.

кументальних джерел до історіі' українського по

селення в Америці знаємо, що вже перше поко
ління украі'нськоі' молоді

почало

відходити

На жаль, цієі' великоі' нагоди наша еміrрацій

від

на спільнота в достатній мірі не використала. Ні

своєі' Церкви, а тим самим і від предківських ідеа
лів. Уже тоді церковний провід і батьки зрозумі
ли, що без навчання украі'нознавства та релігП рід

видавництву "Мій Приятель" у Вінніпезі, ні ви
давництву "Нашим Дітям - ОПДЛ" у Торонті не
даноможливости розбудувати працю так, як цьо
го вимагала потреба. Хоч тиражі були невеликі-
приблизно 2.000 прим., публікаціі' розходилися
слабо. Батьки звернули зразу головну увагу на

ною мовою в рідному обряді не буде можливо ви
ховати молодь так, щоб вона була здатна брати
активну участь

у громидськиму

та

релігійному

житті своєі' спільноти. Це й дало привід до засну

вання при наших церквах попилудневих чи вечір
ніх шкілок (від 1890-их років), а згодом (від
р.)

-

1925

цілоденних початкових шкіл на правах пу

влаш~~вання себе та на матеріяльне забезпечен
ня, а поки влаштувалися, то "привикли". Наша
нова еміrрація, не зважаючи на порівняно висо

кий відсоток інтеліrенцП,

немов призабула пре

блічних шкіл з додатковими предметами украі·н

важливу виховну ролю рідноі' дитячоі' літератури,

ськоі' мови, релігП, церковного обряду, історіі', ге
ографП та літератури Украі'ни. З приїздом до кра

Становище трохи покращало, коли у вересні

;·н Північноі' Америки новоі' еміrрацП (від

1950 ·р.)

постали всім нам тепер відомі "рідні школи" або
школи чи курси українознавства.

Якби не те, що до украі'нських шкіл ходить
приблизно лише третина дітей украі'нських бать
ків, то можна б сказати, що справу украі'нськоі'
доповняльної освіти розв' я за но у нас менш-більш
задовільно.
Інакше виглядає справа з українською поза

шкільною літературою для дітей

журналами. До

1939

-

книжками та

р. деяка кількість періодич

иих і неперіодичних видань напливала до Амери
ки й Канади з України, передусім з П західніх зе
мель. В Північній Америці не було особливої по

і залишила П поза головним полем

своєі' уваги.

1954

р. заходами Украі'нського Народного Союзу при
матеріяльній співдП кількох сотень ідейних гро
мадян почала виходити "Веселка", але громадсь
кість і досі не знає, яких особливих зусиль і за
ходів було треба, щоб цьому журналові промос

тити дорогу хоч до частини дітей через батьків
ський дім і школу. Ще й тепер розмірно марний
відсоток українських дітей у Північній Америці
(а в інших краі'нах діяспори і поготів) передпла
чує і читає апробовану шкільними чинниками та
виховними організаціями "Веселку", а не в од
ному більшому осередку українськоі' еміrраціі', де
е і редакцП наших газет, і книгарні, і культосві1·
ні товариства, цей журнал людям майже зовсім
не відомий. Інші наші журнали для молодого по
коління у вільному світі мають ще більше підстав

треби та й майже не було кому творити й видава
ти таку літературу. Становище основно змінилося,

до жаління.

коли друга світова війна припинила розвиток віль
ної літератури навіть у Західній Украі'ні. Зате на
території Америки й Канади опинилася деяка кіль
кість письменників, видавців, редакторів і літера-

Від початку масового переселення з скиталь
ських таборів в Европі минає вже 18 років, наша

овид ч.
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новоприбула громада іяк-так матеріяльно влаш
тувалася, розбудувала пресу і видавництва для
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дорослого

читача,

але видавництва неперіодич

ної літератури для молодого покоління таки не
діждалися достатньої матерілльної і моральної·
підтримки. На жаль, серед нас не знайшлося вдо
сталь охочих одиниць чи організацій, які б по
мог ли поставити таке видавництво на міцніших

ційний погляд повністю узгоджується з украї·н

ськйм поглядом на цю проблему. Украї'нська кни
жка

-

в

руках

дитини

виконує

корисне

завдання

тим більше Що уІ<раl'нська література для мо

лодого покоління (звичайно, за винятком тієї, що
її видають

українською

мовою вороги

Бога

ІЇ

ногах і фахово наладнали б просування дuтлчої

Ущюїни) справді виховна, сповнена моральними

J(Нижки від продуцента до відборця, залишивши

вартостями, релігійно спрямована, без елементів

за невеличкою громадкою письменників-педаго
гів їх головне діло творчість. Пропаrандивний
аспект справи обмежувався здебільша слов:шмн

несамовитости, жорстокостей чи нездорової сеи

.закликами, а цього було замало. Залуналu і досі
не затихають доJ(ори на адресу загалу батьІ{іВ.
Ніде правди діти, в силу різних обставин велика
частина батьків у домашньому вихованні пішла

раїнський журнал у вільному світі помагають ви

пп лінй' найменшого опору, викресливши з

свого

бюджету видатки на дитячі видання, мовляв, ді~
ти не вміють або не хочуть їх читати ... На на
слідки не довелося довго ждати: брак доцільно
го використання украї'нського

друІ<ованого

сло

ва призвів до занепаду рідної· мови серед нашої

молоді, до її жалюгідного збідніння, до навИІсу
розмовляти нею навіть між своїми. Створився

ne

парадокс: в добу пожвавленої птюпаrанди за дво

мовність чи й "більшемовність'' серед американ
ської' та канадської' громадськости діти українсь
ких батьків щораз більшою ,иірою стають ·~дrю
мовними.

З нагоди американського
':rollege Яtm·'' у

Книжки журнал

Тижня

/965 fJ.

Дитячої
висловІт

таку думку: "Книжка є приємністю без уваги на
те, якою мовою вона написана". Розвиваючи цю
думку, можемо сказати, що кожна мова і всяка
книжка аби виховна! І!аписана тою чи ін
шою мовою, веде читача до духового й інтелек
туального збагачення, до пізнання жнття і світу,
до вивчення різних культур, країн і народів. Пе
дагогічний досвід каже, що знання двох чи біль
ше мов розвиває у більшій мірі інтелект людини.
зміцнює П духові сили пам' ять, здатність ду
мати, правильно оцінювати явища

- одним сло
вом, помагає людям підійматися на вищий рівень
знання-освіти. Тому двомовні діти з прави
ла кращі учні в своїх школах.

Погляд журналу

"rollege Stm·"

не відоІ<рем

лений. "Кожна людина повинна знати, крім вла
сної, бодай одну чужу мову'',- сказав Президент
ЗДА Д. Д. Айзенгавер до "вчительки року" пані
Лістенберrер. Знаємо не віднині, що так само ду
має вся провідна верства Америки, Канади, Бра

_... J~лії,

Арrентинн та ін. нраїн. Не маємо тут міс

ця на цитати з промов і заяв президентів, губер-:
1·аторів. сенаторів, учених, освітньо-виховних ор

ганізацій і под. про важливість і потребу знан
ня інших мов. Зате треба пригадати, що цей офі-
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саційности. З чистим сумлінням і з рукою на сер
ці сміємо твердити, що украї'нська книжка і ук

ховувати добрих громадян країн, де ми посели
лися, і свідомих членів своєї української грома
ди та УJ(ра!'ІІСЬІmї Церкви.
У світ лі І(ього твердження не одному з нас,
батьків чи громадян, важко підповісти з легким
серцем на ПІІТQ/-ІНЯ, яке нам таІ( часто ставить са

мо життя: чn вмітимуть наші діти в неукраї'нсь
Іmх школах або товариствах розповісти щонебудь
про свій поещсівсьІ<иіІ нарід, 1mли їх про це за
питають (а запитають напевно і то не раз!); чи
зможуть вm:и завтра ЯJ(небудь помогти героїчній
Украї'ні в її визпольній боротьбі; чи зможуть бо
дай словом оборонити українську правду; чи хоч
трішки защемить у них серце, коли хтось зумис

не і з нечесною метою аневажатиме те, що для
їхніх дідів і батьків було достойне і святе?

І ось, щоб ці й подібні справи та поєднані з
нимн обов' язки нагадати українській громаді, на
ші громадські й виховні централі на терені Аме
рики й Канади за ініціятивою Об'єднання Праців
ників Дитячої Літератури проголосили наприкін
ці 1966 р. проведення культурно-пропаrандивної'
кампанії п. н. "Двомісячник Українськоі' Дитячої'
Книжки". Додамо, що під цим треба розуміти
також літературу для доросту, а поруч книжки

-

також пресу, одним

словом,

друковане

слово.

У програмі кампанії' намічено різні стежки до
батьківського серця й сумління, та всі вони збі
гаються при одній спільній меті: щоб добре, у

благороднююче, виховне рідне друковане слово
знайшлося в кожному домі, в кожній родині та
на кожному місці, де є наші діти, щоб було ї'х
сторожем та опікуном їхніх душ. Це
розв' язки великої' проблеми.

шлях до

До завдаr1ь Двомісячника УДК належить,
між іншим, нагадати нашій громадсьІ<ості відо
;ні, але призабуті істини: мова то зброя куль
тури, а ЇЇ творчшї арсенал книжка, преса; у
мові, живій і писаній, живе тисячолітня душа на
роду; друковане слово

-

то найпевніший зв'яз

Jсовий між І.·амн і праджерелами культури нашо
го народу, це голос його найкращих синів і допнил lf

л (/.1.Q)

J{)()()

чок

-

живих і тих, що давно від нас відійшли у

вічність; хто не цінить і не використовує книж

ки, той заперечує сам себе. Чи це не промовис
тий факт, що з попередніх поколінь нашої емі
грації залишилися при рідній спільноті тільки ті

одиниці, що зберегли

українську мову? Колись

основну ролю в формуванні з дитини майбутньо
го громадянина відіграє родина і наріжний ка
мінь П виховання книжка, журнал. Про таких
батьків висловив Бернард Шов свою іронічно-са
ПІfnІЧІІУ думку: "Може існувати сумнів, хто самР
має опікуватися дітьми, але нема сумніву, що

жалося нормальним явищем. Ніхто з батьків не

батьки до цього найменше придатні". Це пробле
ма, про яку можна і треба писати цілі томи, бо
від неї залежить наше "бути чи не бути" на емі

виступав із застереженням, що це перевантажує

грації.

ум дитини і змішує всі мови в одно. Чи ж тепер
тут ·греба аж якогось особливого геройства, щоб
зберегти рідну мову в наших домах і серед на
ших дітей? Замало виправдуватись, що в тепе

ються статті і брошури, але ще велике питання,

на рідних землях ми вчилися рівночасно кількох
живих і, навіть, мертвих клясичних мов, і це ува

рішніх

умовинах,

під

тиском

здійснювати цей обов' язок.
шляхи й нові методи,

оточення

Треба

важко

знайти

нові

що ведуть до мети, а пе

редусім треба врах.vвати й використати досвід
тих батьків, що до мог ли ся повного успіху.
Найважніша "таємниця" успіху це справ
жня батьківська-ма·геринська любов, свідомість
відповідальности перед Богом і суспільністю за
долю-щастя дітей та щире бажання зробити все.
що в даних обставинах конечне і можливе. Бож,
ніде правди діти, велика громада батьків стано

вить проблему саму в собі

-

"проблему батьків".

Вони, що зробили з свого дому лише нічлігарню
·га харчівню для своїх дітей, а головну "виховну
ролю" передали телевізорові та вулиці, самі по
требують допомоги від громадянства. Бож Н('
розв' язати ,.проблеми дітей" без розв' язки ,.про
блеми батьків", без освідомлення їх про те, яку

На українському rрунті

покищо появля

скільки батьків і виховників їх читає. А читати
таку літературу

і вчитися

мудрости

виховання

треба конечно кожному батькові і кожній мате
рі. Цього вимагає й інстинкт самозбереження не
тільки батьків, але й цілої спільноти. Бо від ЯJ(О
го зусилля і від якої жертви звільнені батьки.
Іmли йдеться про добро їхніх дітей?
На нашу думку, для цього треба більше іні
ціятиви збоку провідних чинників нашої суспіль
ности. Ніяке діло не піде вперед самопливом. Ні
яка, хоча б і найкраща суспільність, не може ді
яти без проводу. Якщо мова про українську кни
гу для дітей і молоді, то ця відома істина почала
виправдувати себе зараз на перших тижнях Дво
місячника УДК: пожвавився кольпортаж книжок,
з'явилися перші більші датки на видавничий фонд,
виринули нові конкретні пляни видань, пожва
вилася по школах і організаціях молоді праця
батьків і з батьками, влаштовано відповідні ім
прези, виставки книги

і преси,

поширено

громадянства інформаційну літературу

-

серед

бюле-

20-ТОМОВЕ ВИДАННЯ
Т В О Р І В ІВАНА ФРАННА
Rелике (nонад

8,800

сторінок тексту та ілюстраціїr),

видань творів

Івана Франка,

що досі

найбільше

з

дотеnерішніх

будь-де та будь-коли виходили.

В иьомv виданні творів Івана Франка видрукувана:

1). 115 оповідань, казок і дитячих віршів; 2). 9 nовісте й; З). 5 томів поезій
(загально 4З7 окремих віршів); 4). 14 nоем; 5). 7 драматичних творів; 6). З
томи (близько 1,ЗОО стор.) nерекладних творів з інших мов латинської, ан
глійської, французької, німецької, італійської, nольської, чеської, російської, староруської, сербської та ін.

ЦІНА ВИДАННЯ fТАКОЖ НА СПЛАТИ)$
Замовлення

без

завдатку слати на

76.50

адресу:

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

овид ч.
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тені, каталоги, проилямації, навчальні програми

·ги дітям рідну стежку до рідно і· книжки", щоб

доповнено

вони не заблудили,

додатковими

постановами

про

захо

щоб не стали чужинцями в

ди й методи наближення українськоі· дитини до
рідної книжки тощо. Щоправда, чимало навіть
більших осередків нашої· спільноти ще не взяло
участи в цьогорічній кампанії, але треба споді
ватися, що в наступні роки їх буде щораз більше.

рідній хаті і не нанесли стиду ні батькам, ні Цер
кві, ні рідному народові. Бо ніхто не знає, яке
буде завтра і до яких історичних завдань покличе
Бог сьогоднішніх малих читачів украі"нської кни

Адже подібні акції,
проваджені
систематично
протягом 9 років серед украі·нськоі· громадськости

згадуючи про останнє прощання Мойсея з діть

в Австралії, допомогли збільшити продаж рідної

Божі уста:

книжки впорівень із першим роком

-

жки. Про це написав Франко в поемі "Мойсей",
ми свого народу. оці прегарні слова, вкладені в

удесятеро.

Здійми обув буденних турбот,
Приступи сюди сміло,
Бо я хочу послати тебе
На великеє діло.

Коротко, треба перейти від слів до діл, не тільки
теоретизувати, а й діяти. Багато, багато з того,
що в наших умовах, хоч і несприятливих, можна

було зробити, досі не зроблено. Бо жниво ве
лике, а женці, хоч ще не перевелися, "забули сер

Не гасіте ж святого вогню,
Щоб, як поклик настане,
Ви могли щиросердно сказать:
"Я готовий, о Пане!"

пи взяти ..."
Недугу нашої духової розслаблености лікуй
мо ясною думкою про те, що йдеться не про будь
що, а про підставову, фундаментальну проблему,

яка пов' язана з "найвищою політикою'', май б ут
нім наших дітей. Діти (не тільки в нас, але в усіх

ПРИГОДИ

спільнот і народів) питання престижу і най
головніший доказовий матеріял оскарження П

ГНОМИКА

РОМТОМТОМИКА

пборони на суді історії, що прийде колись неми
нуче. Від них, нашої· зміни, залежатиме, чи наші

цотеперішні надбання

-

Ілюстрації

культурні, нayiJJIIIf,· ми

стецькі, релігійні, соціяльні, економічні" -

зав

тра збережуться чи розпадуться, як будівлі, по
ставлені на піску. Мудрий ніколи не здвигає стін
і не вивершує покрівлі, не подбавши про трив
кий фундамент.
Напевно не одному з нас, коли міркує про ці

проблеми, приходять на пам'ять думки світлого

мистuя ЕЛ ВАР ЛА КО .ЗА КА

Об'єднання Працівників Дитячої Літератури
Торонто
Р. Б. 1964
Нью-йорк
Видали цю книжку своїми коштами
приятелі письменника

Ярослава й Михайло Шафранюки

в Торонті, Канада
ЦІна 2.50 дол.

"'"'

громадянина, ученого, педагога і дитячого пись

uенника

-

Володимира Радзикевича. Він кликав

нас за життя і тепер по смерті кличе нас у своїх

статтях, розсіяних по сторінках преси, "показа-

РОМАН ЗАВАДОВИЧ

Замовляти в адміністрації "Овиду"

СВЯТЕ ПИСЬМО СТАРОГО та НОВОГО ЗАВІТУ
повний переклад,
здійснений за ориrінальними єврейськими, арамійськими

та грецькими текстами

ПІД ЧАС ДРУГОГО ВАТИКАНСЬКОГО ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ
РИМ, 1963
ВИДАВНИЦТВО ОО. ВАСИЛІЯН
Старий Завіт 1070; Новий Завіт 352 сторінки
Мапи та кольорові ілюстрації.
Ціна:
В шкіряній оправі з позолоченням
20.00 дол.
В полотняній оправі з позолоченням
15.00 дол.
В полотинній оправі
12.00 дол.

Замовлення і гроші слати на адресу "Овиду".
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Найновіші виданни творів сьогочасних письменників
ДЛЯ

ВІД3НАЧЕННЯ
ВІД

ДНЯ

100-ИХ РОКОВИН

НАРОДИН

УЛЯНИ КРАВЧЕНКО
ВИдАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА
видало

її автобіографічну повість

Х Р И
наіібі.і!І.)ІІІІІІ\
Lцс

ІІід~

ІІС

3

А Н Т Е М И

ілк:стрований
друкований

світJшнами
твір

й

авторки

Нова

гідна

)'Ваги

літературна
т

велш<а

й

історична

--

о

ориrінальна
Іювість

поива

своєю

ідеєю

відомої письменниці

~~ а та л е н и

І< о ро ле~ ої

OUID EST VERITAS?
( UL

О Є І С Т И Н А

?)

Накладом Видавництва Миколи

Денисюка

Обидві кНІfіІ\ЮІ nояnилнся в ссрі'і ~ІоНуІ>І~ІІf<і.'t!:.ІІИХ tШJL<Шь nодібно, як Твори Тараса Шевченка й Трилогія Богдан:::
Леnкого, видані люксусова, в твердій опраuі, в імітації шкіри, в мистещ.кому
за літературною й
Шна

монною редакцією

одної

книжки

дол.

Романа

оформ.1енні Оксанн

Мошинеt... ої,

Завадовича.

5.50.

При замонпенні обид:Jох 11оністей ціна за дuі книікки разом з коштами пересилки лише дол. 10.00
ЗамошІСІІІНІ

і

гроші

слати

на

адресу

:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY
2226 W. CHICAGO А VE .. CHICAGO 22, 111. - U.S.A.

l

наАпеввішиА

КНИЖКА

s

пр118ТUІt

украіНСІtКОі

POAMR8

ціею маркою

СТАЛІ ПОКУПЦІ ВСІХ НАШИХ ВИДАНЬ
це окрема категорія реестронаних Читачів, що
наших

КНИЖКИ

видань

ПРЯМО

в новій

-

системі

продажу

купують

ВІД

ВИДАВЦЯ

Ста.ві покупці одержують всі наші видання по зниженій ціні
з доставою до дому

без окремої доплати.

По ближчі інформації звертатися до видавництва.

nРОДАЄМО СВОї ВЛАСНІ ТА ІНШІ ВИДАННЯ
УКРАїНСЬКОї ЕМІГРАЦІї
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

УКРАїНОЗНАВСТВА

ІІ Гаслова Частина

-- VIII

томів

--в

поJютні

ДUJI.

в півшкірі

АНГЛОМОВНА

ЕНЦИКJІОПІ:::дІ5l

СВЯТЕ ПИСЬМО

УКРАІНО3НАВСТВА

37.5U

СТАРОГО ТА НОВОГО ЗАВІТУ

в шкіряній оправі з позолоченням
в полотниній оправі з позолоченням
в полотниній оправі

МихайJІо Грушевський: ІСТОРІЯ УКРАїНИ-РУСИ
Михайло Грушевсь1шй:

-

Х томів

( 11 книжок) ''
V томів
ШЕВЧЕНКА 1-ХІУ "

ІСТОРІЯ УКРАїНСЬКОІ ЛІТЕРАТУРИ

Тарас Шевченко: ПОВНЕ ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО 1 СЛАВА, антологія перекладів з Шевченка
чужими мовами за

Іван Франко: ТВОРИ
Юрій 1\лен: ТНU!-'И

-

Ярослав Пастернак:

редакцією

Богдана Кравцева

ХХ томів
Ш

Бо,гдан Лепкий: ТРИЛОГІЯ

томи
МА3ЕПА

(б томів)

АРХЕОЛОГІЯ УКРАїНИ

Д-р Матвій Стахів: УКРАІНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІІ УНР, томи
Олекса Кузьма: ЛИСТОПАДОВІ ДНІ 1918 р.
Микола Ковалевський: ПРИ ДЖЕРЕЛАХ БОРОТЬБИ
В'ячеслав Липинськ.ий: ЛИСТИ ДО БРА ТІВ ХЛІБОРОБІВ
Ілля Нитанович: ІСТОРІЯ УКРАїНСЬКОІ КООІ1ЕРАЦП

1-7

тв. опр.

ОСТ АННІРІ

Юрій Тис: НА СВІТАНКУ
А. Драrан: МАЄМО КАРДИНАЛА, українською і англійською мовами по
Іван Ьагряний: ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ
Володимир Несторович: СЕРUЯ І БУРЕВП
Микола Понедіпок: СМІШНІ СЛЬОЗИНКИ
Зосим Дончук: ПРІРНА -- роман
Микола Лазорський: ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИй
Юліян Радзикевич: ПОЛУМ'Я, історична повість

К. Г. Андрусишин: УКРАїНСЬКО-АНГЛІйСЬКИй СЛОВНИК (коло

Rev. І. Nahayewsky: HISTORY OF UKRAINE
S. Stechishin: TRADITIONAL UKRAINIAN COOKERY
Lевуа Ukrainka: SPIRIT OF FLAME
UKRAINIAN ARTS
СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІ героїчний епос ХП віку
ЛЬВІВ Літературно-мистецький збірник
УКРАїНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬUІ 1914 1920 (Альбом)
ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ ГАЛИЧИНИ 19-20 СТ.
ІСТОРІЯ

УКРАїНСЬКОІ

,,

21.0U

"
,,"

32.20
5.00
6.80
4.50
13.50
9.50
12.50
6.00
5.50
5..50
4.50
5.00
6.00

,,
"

110.000

КУЛЬТУРИ

"
"

спів)

"
••
"
••

нашого видавництва.

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY
2226 W. CHICAGO AVE., CHICAGO, ILL. 60622 - U.S.A.

1U.IJ5
15.00

5.00
4.00
6.80
4.50
5.00
4.00
6.00
6.00
13.00
5.00
5.50
3.50
5.00
13.00

..

Всі ці видання продаємо на догідні сплати за окремим договоренням.
Замовлення приймаємо без завдатку.
Замовлення спати на адресу

7.00

6.80

,.

іст. роман

Юрій Мошинський: У СВІТІ МИСТЕЦЬКИХ ЧАРІВ враження з подорожі
Євген Онацький: У ВІЧНОМУ МІСТІ
М. Л. Подвезько: УКРАїНСЬКО-АНГЛІйСЬКИй СЛОВНИК
М. Л. Подвезько: АНГЛІйСЬКО-УКРАїНСЬКИй СЛОВНИК

75.00

..

"

Уляна Кравченко: ХРИЗАНТЕМИ

36.UQ

76.50

,,

ПРОРОК

Наталена Королева: ЩО Є ІСТИНА?

20.00
15.00
12.00
90.00

"
"

,,

Антін Рудницький: УКРАїНСЬКА МУЗИКА
Олекса І Іовстенко: КАТЕДРА СВ. СОФІї В КИЄВІ
Леонід Мосендз:

120.0(1
144.00

16.00
8.75
4.00
12.00

Ігор КачуровсьІ(ІІЙ

Палісандровий диптих
Пам 'яп Л. Д.

1.
Напроти вікон снітJІОЇ ШіJІати
Тії лікарні, де вмирала ти,

Весна велїла квітом розцвісти,
Синіти синню і вогнем палати.
То не червоні шатра стаJІИ в ряд
На соняшному білому подвір'ї -~
То, мон жар-птиці у сняточнім пір'ї,
Дерева сейбо одягли шарлат.
І палісандри в непорочнім цвіті
До неба рвуться синню верхоніть,
ІЦоб позахмарну досягти блакить

І rозпливтись, розтанути в б~1акиті.
І тільки думку не пеrемогти,
Настирливу, отруєну журбоЮ,tІ •.

Що це прийшла прощатися 3 тобою
Краса землі, яку лишаєш ти.

2.
Як святиню святинь пам'ять твою віrно шануючи,
Голубий лалісандр я посадив біля вікна мого:

Воскрешає нехай він щовесни смуток минулих літ
Тим небесно-ясним цвітом живим, що так любила ти.

Та за містом у нас голі поля, простір лихим вітrам,
І торований шлях звідкись іде

--

мабуть, від полюса.

Тож узорчастий лист прозе.1енів тільки до осени,
Бо спалив його вщент перший мороз -~-- разом із вітами.

Але корінь тривкий знов навесні вистрілив пагони

-

Одинадцятий рік він воскrеса проти вікна мого.
Не піднестись горі, не розростись і не цвісти йому,
Та, як пам'ять твоя в серці моїм, все не вмирає він.

ТВОРИ

ТАРАСА

ЮВІЛЕйНЕ ВИДАННЯrВ

ШЕВЧЕНКА
14

ТОМАХ- ЦЕ

ТРИВКИй ПАМ'ЯТНИК ГЕНІЄВІ УКРАЇНИ
овид IJ.
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Ярослав Курдидик

Батальйони морських тіней
Під розгорненими широко прозорими прапорами і транспарантами

Вони живуть у морях і маршують по високих і чубатих хвилях,

Повні рвучкого життя, враж.пиві на кожний сонця відблиск

---

Вони миготять, як клаптики живого і мажкого зоJюта та срібJІа.
Сонце розбиває безмилосердно їхню суціJІьність і субстанцію
І розмулює молекульними зеренцями н жовтій м'якотині піску і намулу.

Немає виглядів ані спромоги, 1цоб вони будь-коли змобілізувалися
Та почали відстоювати і відбивати могутній морс1>кий прибій і відплин.

Але часто один різкіший відрух мінлиноt 1 чорнозеленої води

їх алярмує, кличе і ніби з віковічного JІетаргу їх заве і будить,
Тоді вони звідусіль збігаються, групуються у бата.11ьйони і розходяться

І тільІ<И в порухах води пізнати їхню суть, мету та існування

...

Моя бабуня
Череd її обличчя перемандруван час гострими і чіткими сJІідами
І почеканив на ньому коряві рубці, горбки й глибокі закапелки,
В її очах, неначе у двох зелено-сірих зарослих далеких озерцях,
ПлюсІ<аються окунці давнопережитого і миготять плотички сучасного,

Вона вишавкує кожніське сJюво, а кожне слово

--

це колишній спогад,

Що пахне 1це свіжими фіялками, rераніями і віковими кленами

-

Вона, як перечитана і всіма призабута повна ціннощів книга

З ве.1иким і глибоким змістом, хоч і в перетертих віком палітурках.

1963

р.

Ода до ювілята
Що ж ти приобіцюєш нам нині, одвічний ювіляте-снітанку?
Очманілі прибої дня і шумливі водоспади вітру.

На небі, як на озері, криваві плями лорозливаного сонця.

Хмари, що вирійними птахами розлітатисьмуть на всі сторони світу.
Чи може приставиш срібну драбинку, щоб показати, як воно близько
із землі до вершка неба

...

Ах, 'Іак! Піднесеш нам ще:
Коровай з кремова-рожевого світла,
Мовчазний діялаг двох високих скель,

Кантату про любов землі,
Тишу, що зеленими валами обмуровує поля

...

І це все?
А, може, продовження і закінчення заJшшиш полудневі, що прийде
і сяде на ослоні під буковим лісом?

Як ти гадає'ш?

12

..

..
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Галина ЛащенІ<О

Равти президента Масарика

r.

1. т.
м.
Т. С. М. --- три лпери, lЦО їх знали неі, хто
проживав у Чехо-Словаччині між першою і
другою світовими війнами. Томаш Гарріr Ма
сарик, перший президент звільненої від підле

поJІітика, як не свідоме формування людей, як
н~ творення

і

компонування

дійсного

життя''

(К. Чапек, "Розмови з Т. Г. Масариком", Прага,
1936). Всі ці його подорожі мали політичний

Чехія, яку за Австро-Угорщини називали
"прекрасна Богемія'', мала свою особливу, від
мінну від краєвидів Мадярщини, Польщі, Фран
ції, Німеччини красу, свій стиль життя, свої на

характер включно з подорожжю до Ясної По
ляни. Масарик згадував, що його цікавила не
так розмова із Львом Талетим про його жит
тьову філософію непротивлення злу та ін., як
радше пізнання Росії, в якій покоління чехів
традиційно бачили охорону від натиску нім
ців. Це чеське русофільство відмітив свого ча

родні звичаї, свій гумор, музику, своїх героЇЕ і

су ще філософ і основоположник чеського на

свої леrенди.

той, хто став першим президентом визвоJrеної
країни --- Томаш Гарріr Масарик. йому най
більше зобов'язана значна частина української
еміrрації по першій світовій війні за велику
поміч і гостинність на своєму скитальському
шляху. Невеличка, 1918 року звільнена від три
сталітнього ярма країна, дала еміrрації такі у
мови життя, яких та еміrрація не мала ніде,

ціонального відродження Дубровський. Маса
рик сам хотів пізнати "vclkc Rнsko", і висJІід
його подорожі був песимістичний. "Росіяни не
мали до нас стільки живої симпатії, як ми до
них ... Росіяни цікавляться слов'янами право
славними, як серби, болгари ... " На їх чеський
реr.олюційний рух звернули увагу Росії Лон
дон і Париж . . . Знання літератур і культур
слов'янських в Росії було аж до найновішої до
би зовсім незначне", -- пише він трохи пізні

поки діючим президентом був Т. Г. Масарик.
Чеський нарід любовно називав його ·'tatieek

ні

глости Австро-Угорській імперії Чехо-Lловаць

кої Республіки.

До

улюбJІених

героїв

заслужено

належав

тобто батько, точніше здрібніло
"батечко", ''li'atltг1· of llis eoнntry~'.
1914 року, коли почалася перша світова
війна, Масарик залишив свою батьківщину і
сам став політичним еміrрантом. Уся його пу
бліцистична праця, його подорожІ (крім одної,
коли перший раз їхав до ЗДА, бо занедужала
його наречена Шарльотта Гарріr), вся його ді
яльність була спрямована до того, щоб r.клю
чити чеськv і словацьку нації "в організм еві

l\1asnryk", --

тової історії та політики", "бо ми", казав він
про чехів, "жили прикриті австрійською фір
мою, тому Европа мало про нас знала". І саме
тому, що Масарик раніше сам був еміrрантом,
він міг ліпше зрозуміти становище еміrрації.
Але не так легко було Масарикові та деяким
чеським діячам давати поміч українській емі
rрації. Чехи були тоді майже всі русофілами, і
це тривало аж до 1945 року. Масарик знав Ро
сію до і після революції, знав багатьох російсь
ких професорів, політичних діячів, як П. Мі
люков та ін., їздив до ставки, де зустрічався з
генералами Брусіловим, Алексєєвим, Духані
ном, тодішнім начальником російського гене
рального штабу --- все в справі формування

чеських леrіонів. Міркуваr., "що можна і треба
творити життя", бо "що є політика, справжня
ОRИД ч.
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ше в книзі "Світова революція за війни і у вій

1914- 1918".

Масарик приходить до виснов

ку, що царський уряд "не мав всеслов'янсько
го пляну" і що "царська Росія не була слов'ян
ська, але візантійська". Він побував у Польщі
(в частині, окупованій тоді Росією), в Голлян
дії, у Франції, Норвегії, Італії, Швайцарїі, Ан
глії і в Америці шукав друзів для чеської
справи. А висновок усіх подорожей і розмов:
"За

своє звільнення

ми

мусимо

дякувати

пе

редусім Заходові, не Росії".
Але в Росії пощастило зорганізувати ле
rіони з чеських полонених, вояків австрійської
армії. Легко це не було. В російських урядах
їх уважали "австрійцями", зрадниками свого
цісаря. А хто ліпше розумів справу, боявся, що
тоді й поляки захочуть створювати свої леrіо
ни. До того ж полонених чехів використовува
ли у фабриках, у шахтах, у полі. Але, врешті,
це вдалося і, як згадував потім Т. Масарик, "ми
мали щось дійсне, свою армію, свій, хай і екс
територіяльний, шматок майбутньої держави ...
Наші леrіони у Сибіру звернули на себе увагу
цілого світу і сильно причинились до вирішен
ня справи на нашу користь" .
. . З теренів, що були тепер під червоною зір
кою, в молодій Чехо-Словацькій Республіці о
пинились великі хвилі еміrрації. Люди втрати
ли все й потребували помочі. R братній ело-
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в'янській краtю еміграція мусить цю поміч ді
стати. Чеські політики, як більшість західньо
европейських політиків того часу, можливо, не
вірили в довговічність

комуністичної диктату

ри, тож допомога еміграції була політичним
кроком у майбутнє. AJie у президента і деяких
діячів

діяло тут

почуття

гуманности. ІЦе

писав

до

часописів

··~ншlау

Тівюs",

''Nation'',

н

":-\pt'etatOJ,. .. ··~р"· Еш·ор('", бо це була його го

1895 році Т. Масарик писав у статті "Чеське пи
тання", що "мораJІьність і людяність мусять бу
ти метою кожної людини і всього народу". Цих

Jювна мета: попуJІяризувати чеську справу. "Ми

слів він не гаБорив на вітер, бо він, "JІюдина,
що мислить", за висловом письменника Карла
Чапка, "не грається словами". Для нього, -згадVЕ' к. Чапек V книзі "Розмови з Т.
Ма

уряді". Те саме робили Е. Бенеш і Штефанік в

себе, бvв би так само vбогий, як людина,

яка

стро-Угорщині. Недостатнє було ознайомлення

ідеалу життя поодиноких людей і народів є
ті.~1ьки існуванням''.
Після розпаду царської імперії в Чехо-Сло
ваччині опинились не лише росіяни, але й ук
раїнці, трохи білорусинів, грузинів, навіть кал
миків. Як поставитись до цих народів? Укра
їнське питання, як рідкий вийняток, було не
знайоме не лише широкому загалові чехів, але

з українською справою і в багатьох чеських
політиків. Вони і по комуністичнім перевороті
були все ще загіпнотизоuані видивом 11 vclkcho
Нн~kя.". Навіть син президента Масарика, Ян,
ще під час другої світової війни вірив, 1цо Со
вєти лишають "всім слов'янським народам не
залежність і самостійність'' (з таємних радіо
нисиJІань з Лондону до Чехії під час гітлерів
СІ)кої окупації). Ідеа.7Ііст і чеський патріот Ян

сари~ком",

і

й більшості чеської інтелігенції. Те саме було
ще недавно з чехами, яких світ уважав за "ав
стрійців". І тому, коли Масарик в 1915 році
проживав в Англії, крім читання лекцій в King's
Collt>gP Лондонського Університету він багато

r.

- "на-рід, який жив би тільки для

живе тільки для себе. ·Без віри в ідею і без

мусимо нашу справу зробити відомою

--

а не

лише робити по.:Іітику, тільки в якімсь високім
Парижі. ІЦе біJІьш невідомою у світі була ук

раїнська спр()Ва, бо станоІ~ище українців у Ро
сії під оглядом політичним було гірше, ніж за
хідніх українців, поJІяків, чехів і словаків в Ав
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Масарик,

вдачею біJІьше ЩJТИС1, ніж політик,
ще вірив совєтським брехням і не бачив дійс

Масарик, н акті приєднання :.1акарпаття до Че

Поруч маєстатичних бу дов притулена до
стіни вузенька т. зв. Золота вулиця з карлико
вими будиночками. Тут колись, у середньовіч
чі, жили альхеміки, а тепер, в 1925 році, дис
кретно приймає відвідувачів ворожка, madaшe

хо-Словаччини бачив "міст до майбутньої де

(іс Tl1ebc~. До ~исокого замку притулились мaJri

мократичної Росії чи до України" (К. Ч. "Роз
мови з Т. Г. Масариком". І для нього Україна

Судинки Нового

була довгий час ·'~Ialorн~ko''. Але особисто пе
режиті враження в Києві під час наступу орд

голубі,

Муравйова, вуличні бої, Центральна Рада, ук
раїнське військо, розмови з місцевим чехом

20-го століття, а що Новий Світ дивом зберігся
таким, як був 500 років тому. Тільки ще уро

д-ром

чистіше звучить тут велична пісня храмів!

ности.

Але

батько Яна,

Гірсою,

і

президент

під враженням

Томаш Гарріr

цього

згадки

вони

а

також

актуальна

справа

Закарпаття вже в пізньому віці примусили пре

зидента глибше подивитись на українську спра
ву. З обережністю політика не говорив про це

багато. Але на його бажання і під його впливом
акцію помочі українській еміrрацїі мусіли під
тримати й інші діячі молодої республіки. Бу
ли засновані українські високі школи та серед
ня школа, а сотні українських студентів дістали
стипендії. Заснуванням Подєбрадської Акаде
мїі, Українського Вільного Університету, Укра
їнського Високого Педагогічного Інституту та
ін. культурних установ українці в Чехо-Сло
ваччині між першою і другою світовими війна
ми зробили більше, як росіяни. А президент Т.
r'. Масарик, крім державної допомоги, щоміся
ця додавав українцям ще 10 тисяч із своїх вла
сних фондів. Життя великої частини українсь
кої еміrрацїі

паплило

серед чеського

народу.

І в той час, коли багато еміrрантів в інших
країнах сБого поселення були примушені фі
зично працювати, а молодь не могла здобува
ти вищої освіти, в Чехо-Словаччині багато ти
сяч молодих людей закінчили вищі і спеціяль
ні студії. І лише, маючи фах, озброєні знанням
і дипломами, нони пішли в сніт.

11.

ГРАДЧАНИ

У вечірньому присмерку біліють стіни ко
ролівського палацу. Біля костьолу Всіх Свя
тих стоять, мов на варті, Чорна й Біла вежі,
овіяні JІеrендами старовини. Далі палац архи
єпископа в стилі барокко, Лоретанський храм,
відомий прекрасною грою дзвонів. Напроти ве
лична будова Чернінеького палацу, за ним ре
несансовий палац UJварценберrів, Лабковиць
кий палац, а навколо палаців розлогі парки.

на

Світу,

і їм добре разом.

вигляд:

червоні!

жовті,

білі,

Глухо долітають

Які

оранжеві,

сюди

шуми

великого міста, і здає'Гься, що це не 20-ті роки

про те, що чув про західніх українців за часів
Австро-Угорщини,

веселі

Спалахну.1и вуличні вогні. Ген-ген побігли
вони,

осяйно

освітивши

місто.

В його

центрі

ще більше вогнів додали багаті вітрини. Засяла
площа з пам'ятником святому Вацлавові,

обо

ронцеві і патронові рідної землі. На СтаромЕст
ській площі пам'ятник муч~никові Янові Гусо

ві,

про якого Іllевченко написав поему "Єре

тик або Іван Гус" і присвятив її Іllафарикові

----

тому, хто "засвітин, любомудре, світоч правди,
волі". А онде

32

кам'яні статуї святих на ста

ровинному Карло~ому

мості, мости Палацько
го, Леrії, Манеса, Шафарика, їраска та ін. Тем
на, аж чорна вода Велтави вкрита масою ясних

блисків

...

Темною скелею виступає над рікою

Вишеград, там на горі спочивають світлі пос
таті минулого: поети Карел Я. Ербен, V:Іозеф
Гора, письменники Божена Нємцова, Ян Неру
Карел Гавлічек-Боровський, композитори

да,

Бедржіх Сметана, Антонін Дворжак і
інших. Великі міські парки розкинені

багато
обабік

річки. В парку на Петшині стоїть статуя поета
Карла Г. Махи, :vлюбленого президентом Т. Г.
Масариком чеського nоета, хоч він бачив у пе
редчасно померлому поетові тільки "натяк і
неготовість", але геніяльну. Далі розкидані са
ди Кінського, Летенський парк, популярна у
мешканців Праги Стромовка, Гвєзда, Ріеrрові
сади з оркестрами духової музики.
Вгору

ведуть замкові

боку висока

огорожа,

сходи.

через

З одного

їх

яку вліті спуска

ються виткі рослини з Райського саду на Гра
ді. Вузькі Булиці пнуться вгору до rотичної ка
тедралі
святого
Віта і старовинного палацу
Градчан. Погляд на цей верх саме і створює
незабутню своєю красою та величністю пано
раму Праги. Колись на Граді жив цісар Рудольф
і, ко~1и він вечеряв, двірські трубачі трубили
з вежі бадьорі пісні й марші. Празькі дзвони і

11

.

...

~ "."
фанфари грали шд час коронац11 нового коро-

Кожний палац, де тепер приміщуються мініс
терства, має сною цікаву і заплутану історію

JІЯ. Поет еватоплук Чех у r.ірші "Храм св. Віта"

в

писав:

минулому.

ОRИД ч.
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Там у трунах лежить наша давня слава".

ми по-чеськи і по-французьки. Лунали пере
важно мови чеська, французька, англійська. Ні
мецької мови зовсім не було чути. Через важ

ІІІ. РАВТИ nРЕЗИДЕНТА МАСАРИКА

смерті,

" ... Там світлі постаті наших святих
стережуть попіл могутніх наших королів.

ку недугу матері, останні роки її життя і, по її
Аліса виконувала обов'язки Fir~t

J,a(ly

і займалась громадською діяльністю. Була го
В одному крилі Граду мешкає з

1918

року

.ловою

Чехо-словацького

Червоного

Хреста,

президент. При головному вході до палацу
прапори і вартові, ніби застиглі на своїх по

приймала участь у русі абстинентів, в Органі
зації жінок з академічною освітою. Мала тяж

стах. Тепер навколо них рух ... Під'їздить що
раз більше авт ... Швайцари допомагають ви
сідати гостям. Урочисту атмосферу доповню
ють туалети пань, тонкі пахощі парфумів. Всі
гості мають особисті запрошення, розіслані u
елегантних ковертах з печаткою. Без них на
цей перший президентський равт увійти не мо

ке минуле. Батько в роки війни вів за кордоном

пропаганду за сJмостійність Чехо-Словаччини,
а його родина була переслідувана австрійським
ур51дом.

ПрийшJІИ

са

ув'язнена,

була

,,)Киття

темна шатенка, не чарувала красою,

але

вигля

дала маєстатично в білій довгій сукні та спокій
ній ласкавості до кожного. Розмовляла з гість-

мати

труднощі,

впала

в

Алі

невиліковну

хворобу.

жна.

Залишають плащі в роздягальнях. Гостей
зустрічає завідувач палацом, пан Гопе. Далі
вітає гостей донька президента, д-р Аліса Ма
сарик. Була господинею всіх гостин. Висока,

матеріяльні

---

це драма"

згадунсш

на

ста-

рості літ президент, не зважаючи на свій опти

містичний світоглид. Чув за кордоном, що за
діяльність ув'язнена його дочка Аліса,
чув про недугу дружини і що австрійський у
його
ряд

--

такі доходили до

нього

чутки

--

має

повісити його єдиного сина Яна. Старший син
Герберт помер молодим.

ІСТОРІЯ УКРАїНИ В ДОБІ ДИРЕКТОРІї УНР
В
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ТОМАХ

Монографічна праця проф. Українського Вільного Університету
Д-РА МАТВІЯ СТАХОВА
Ця монографія містить

вперше всебічний

чої дії української нації від листопада

1918

образ державнотвор

по листопад

1920,

а одно

часний основний огляд оборони Української Держави на всіх фрон
·~·ах мілітарних і дипломатичних.

В цій праці використано невідомі до тепер українські та не-укра
їнські джерельні документи

ські, американські,

(французькі, британські, німецькі, поль

московські і інші) текстуально так, що кожний

читач сам може собі виробити свій власний погляд на окремі періо

ди історії відновленої самостійної, соборної і суверенної Української
Держави.

До тепер появилося

7

Ціhа всіх дотеперішніх

32.20

томів

цієї монографії.

7 томів в полотняній твердій оправі

дол.

Ця праця видана в рямках Наукового Товариства ім. Шевченn:<-І

-

Бібліотека Українознавства.

Замовлення і гроші слати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY
2226 W. CHICAGO А VE., CHICAGO, ILLINOI3' 60622 - U .~.А
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Дочка Ольга була з батьком у J tондuю.
Потім, як батько був в Америці, приїхала до
нього. Як єдина жінка у фльотилі, що склада
лася з восьми човнів. Через небезпеку від ні
мецьких підводних човнів на пароплави забо
ронено було брати жінок, і Ольга дістала цей
дозвіл за особистим дорученням президента
Вудр о Вільсона.
т.
Масарик все це переживав. Про СВО€
подружжя казав: "був це такий сильний зв'я
зок", "ціле наше подружжя було співпрацею".
Як шанував Масарик свою дружину, видко з то

r.

го,

що приє~нав до

свого

прізвища

її дівоче

прізвище: Oarr·igue. "Коли з цілою тою славою
1918 року я повертався додому, згадував
опісля, - я чекав лише на ту хвилину, коли бу
ду з хворою".

Хвилювався за своїх близьких, але своєї
антиавстрійської діяльности не припинив. "Му
симо бути політично вільні, щоб ми, вільні,

могли іти своїм духовим шляхом". Батьківщи

ну поставив понад· родину, понад особисте жит

тя. І тепер у глибині залі гості бачили струнку,
високу, худорляву постать президента, його
тонке дуже приємне обличчя з маленькою бі
лою борідкою. Зблизька вражало те, що його
обличчя без уваги на старий вік було подиву
гладке, без зморщок. Президент носив

гідно

досить старомодний на той час одяг: чорну ві
зитку. йому пр~дставляли гостей. Розмовляв
привітно і просто, але при всій простоті та при
родності поведінки в кожному його русі відчу
вався аристократизм. Важко було повірити, що
ця людина походить з-під селянської стріхи з
околиць Гадоніна на Моравській Словаччині.
Чи довголітня звичка бувати в добірному то

варистві, серед дипломатів, науковців, політ~
ків надали

йому такий

вигляд? Чи

це висл1д

великої праці над собою, постійне напруження
думки, яке ушляхетнює людину. Справляв ду
же

приємне

.

враження.

В одній залі стояли великі гарно прибраНІ

столи для вечері. Біля кожного прибору пріз
вище, де сідати. Майстерно приготована вече

ря мала одну особливість: там не було ніяких
алькогольних напоїв. Замість того, були ово
чеві соки. В ті роки не було такої звички в Ев
ропі. Це було під ВПЛИВОМ перебування Т.
Масарика в ЗДА, де вже тоді були в моді ово

r.

чеві соки.

На равті серед інших гостей можна буJю
бачити з українців приємне делікатне обличчя
професора

права

й

автора

численних

нау

кових праць українською, а за часів Австро
Угорщини і німецькою мовами Станислава

овид ч.

4 (139), 1966

Дністрянського, поважну постать з обличчям,
яке

декому

чомусь

нагадувало

сича,

філолога

Олександра Колессу, високу постать професо
ра Бориса Іваницького. Можна було побачити
жваве обличчя ректора Подєбрадської Акаде
мії, професора Івана UJовгенева, що приходив
з дружиною, старого віком професора Федора

lЦербину автора "Історії Кубанського Вій
ська", колишнього посла до 2-ої Державної Ду
ми і одного з основників земської статистики.
Виглядав як персонаж з картини Репіна "Запо
рожці пишуть ..1иста до турецького султана".
Контрастом до нього була сухорлява, висока з
тонким

расовим

чевського,

обличчям

с~ітової

слави

постать

І.

Горба

науковця-хеміка:

і

доктора медицини, колишнього міністра Австро

Угорської монархії за часів Франца-йосифа.
Ось із чеським професором вітається істо
рик, професор Дмитро Дорошенко. його гар
на мальовнича постать пригодилась би до пор

трета "Гетьман". Залею проходить Лука Бич,
колишній мер (міський голова) Баку, потім го
лова Кубанського Крайового Уряду, професор
Української Подєбрадської Академії.
На тому першому равті з еміrрації було ба
гато українських і російських професорів, бу
ли представники
Українського
Громадського
Комітету, Микита ШаповаJІ та інші. Ніяких про
мов не було, лише розмови. Равт тривав дві го
дини. Гостина

мала характер привітний

і сер

дечний, але при цьому була урочистість і в у
сьому панував

стриманий тон. Цей тон

пору

шив тільки колишній засланець з царських ча
сів,

старенький

Єrор

Єrорович

підійшоu до пр~зидента

Лазарев,

що

і дуже голосно заго

ворив до нього по-російськи.

Ще протягом трьох років, завжди в січні,
запрошувана
українських
професорів з дру
жинами на равт президента Масарика. Перший
раз запрошено їх на вечерю. Крім численної
еміrрації, головно, професорів з дружинами,
там були професори чеські, високі державні у
рядовці, міністри. Інших чужинців було мало.
Другий, третій і четвертий раз друковані за
прошення від імени президента Чехо-Словаць
кої Республіки прохали прибути гостей на п'я
ту годину по полу дні на чай. На картці було
зазначено,

що обов'язує пополудневий одяг.
Всі дами в капелюхах, більшість з них в тем
них, не зовсім довгих сукнях. Всі добре, але
скромно одягнені. Чоловіки в темному.
, . Найбільш урочисте прийняття було чет

вертий раз. З еміrрації на цей раз запрошено
мало гостей: кількох професорів з української
і кількох з російської еміrрації, серед них ко-
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лишнього

ректора Московського

Університету

Равт

продовжувався

...

В

одній

залі

був

Новікова. Цим разом були відкриті білі залі,
які перед тим ре.монтувалися. Вони були дуже

улаштований буфет. Елеrантні льокаї у фраках

гарні.

ти й інші солодощі, каву, чай та овочеві соки.

На

тім

прийнятті

було

багато

чужинців.

lеред чеських міністрів був провідник чеських
аrрарникін і голова Ради Міністрів Антоні
lUвегла. його широке голене обличчя з неве

Jшчкими бакенбардами було добре відоме тоді

і білих рукавичках розносили "сендвічі", тор
Окрема кімната була для курців, де лежало ба
гато сортів цигарок, і цигар

...

Минуло 1:2 років. Оплаканий щирими слізь
ми народу, упокоївся великий чеський патріот

кожному. Він, людина організаційного таланту

Томаш Масарик. Поховано його в рідних Ла
нах, біля його JІітньої резиденції. З Праги до

і практичного змислу, вмів знайти золоту сере
між інтересами суспільними і загально

Ланів натовпи ~1юдей стояли вздовж дороги,
коли везено його домовину. Поет Петр Кршіч

народними. Ось розмовляє він з міністром зе
мельних справ Станеком та інженером Фідле
ром, секретарем міжнародного аrрарного бю

ка, у збірці "Х.'Ііб і сіль" у віршеві "Героє~ві",

дину

присвяченому Масарикові, звертається до нього
словами:

ра.

Ось невеличка рухлиr;а постать міністра за
кордонних справ, пізніше президента, Едварда

"Тим більше ти наш, тим біJІьше ти Божий,
Що йдеш все вище, а до серця народу

Бенеша, який після комуністичного перевороту

ближче".

так швидко і так сумно закінчив свою блиску
чу кар'єру.

Поруч

його

дружина,

непогана

бльондинка, вірна приятелька Е. Бенеша в його
праці ще з студентських літ у паризькій (ор
боні, а потім суспіJІьна діячка молодої респу
бліки. її поза очі популярно називали "Гана~'.
Мій батько, професор Ростислав Лащенко,
представив мою матір товаришеві міністра за
І<ордонних справ, докторові Вацлавові Гірсі.
який в розмові робив дуже приємне враження.

Говорив вільно по-українськи. Чех, народжений
на Волині, був потім лікар~м у Києві і з чесь
кими леrіонерами приїхав у 1921 році до Чехо
Словаччини.

Приймав близьку участь у т.

зв.

"українській акції" і багато добра зробив для
vкраїнців у той час.

·

На пр-ийнятті можна було бачити військо-

ного міністра генерала Сирового, радника мі
ністерства закордонних справ Завазала, провід
ника со!J.іялістично-демократичної партії д-ра
Саукута, генерала Чечека, Яроміра Нечаса, се
кр~таря "Директорії Карпатської України" 1919
р.,

а

потім

посла

до

празького

парляменту.

Прийшов папський нунцій у світлому одязі, з
широкою малиновою стрічкою через груди. Ось
делеrація французів з представником від фран
цузької місії. їх жінки виділялись особливою
елеrанцією тvалет.

Д-р Аліса Масарик розмовляє з гістьми.

Звернулась і до моєї мами. Не знала тоді, що
сама стане подвійною еміrранткою: 1939 р. ЗR
окупації ЧСР Гітлером і другий раз 1948 р. з
комvністичної Чехо-Словаччини. Померла на

87 р-оці життя далеко від Праги на батьківщИні
своєї матері в ЗДА в Чікаrо. в чеському до
мі для старих людей ...
18

Роки невпинно минають і, як казав Т. Г.
Масарик, "сучасна хвилина є частиною історії,
живе в нас минуле й майбутнє, кожною хвили

ною жиr;емо у вічності: в тому цілість і повно
та часу і нашого життя" (К. Ч. "Розмови з Т.
Г. Масариком").

Ще минуло багато років

...

Нема в живих

і багатьох наших людей, їх тлінні останки знай

шли останній притулок у чеській землі. Деякі
опинились в інших країнах нашого розсіяння
- на черговім вигнанні.
Син президента, Ян Масарик, був, за сло
вами Антона Ідена (в післяслові до книги Яна
1946 р.) з породи
тих людей, ,~до яких треба звертатись при пе
ребудові світу, очищеного від нацистської і фа
шистівської єресі". Але він наївно вірив-- зре
штою, як і багато інших західньоевропейських
Масарика "Кличе Лондон'~

політиків, одних щиро, а других у дав ан о що
Англія, Китай, ЗДА й інші союзники, разом з
СССР, мають спільну мету: перемогу правди й
демократії. Ніби в С овєтах може бути демокра
тія~?! Ян Масарик, колишній чехо-словацький
посол у Лондоні, який, як міністер, в 1945 р. по
вернувся до звільненої від німецької окупації
Чехїі, щоб там працювати, невдовзі трагічно
загинув. Казав колись про гітлерівську нево

лю: "Ліпше померти, ніж зникнути в проваллях
звірства і стати рабом рабів" ("Кличе Лондон''
1946). І волів загинути,-- може й був підступ
но зліквідований, опинившись у комуністичній
неволі.

Нема вільної Чехо-словацької Республіки.
Країна переходить тепер свою Голготу. Все ж
21 рік існування вільної Чехо-словацької РесОRИД ч. 4 ( 1.19 ), 1966

Там, де відпочивав Іван Франко
В останньому десятилітті свого життя Іван
Франко

ському

проводив літній відпочинок у гуцуль

ти, зараз же за дорогою, протікав рукав Чере

моша. Вода була спокійна і в тому місці негли

Криворівні, над річкою Черемошем.

бока, я переходив її, підкотивши штанці. У про

3а свого дитинства я бачив його там кілька ра

зорій воді попід ноги шугали малі рибки "го
ловатиці" й ховалися під СJІИзькими камінцями.
Трохи далі були і глибші місця, там можна було

зів

-

ceJii

останній раз на самім початку першої сві

тової війни.
Більш як п'ятдесят років, що відділяють те
перішність від тих часів, не затерли в моїх згад
ках образу чарівної Криворівні, що увійшла не
тільки в історію української та чужих літератур,
але і в саму літературу, малярство і фільмове
мистецтво (пор. фільм київської кіностудії ім. О.
Довженка п. з. "Тіні забутих предків"). Тут, се
ред чудової І<арпатської природи, відпочивали
вліті українські письменники, науковці й мист
ці. Михайло Коцюбинський, Олександер Олесь,
Гнат Хоткевич та ін. набиралися тут сил до даль
шої праці. Тут часто проводив вакації учений
історик Михайло Грушевський і видатний етно

граф Володимир Гнатюк. Побувала тут, бодай
проїздом, і Леся Українка.
Менш-більш по середині села, біля шляху
з так званого "гуцульського Парижу" Жабйого
до Ясенова Горішнього і далі Устєрік, Косова та
Коломиї, стояла фронтом до сходу простора ха

та свідомого, інтеліrентного rазди, Василя Які
б'юка. Тут проживав і Франко. Близьких сусі
дів не було. В сторону Жабйого стояв будинок
сільської школи -- під час вакацій пустий і мов
чазний, бо вчитель кудись виїжджав. В сторо
ну Ясенова за сіножаттю чи городом і за пото

ком -- корчма. За оселею Якіб'юка підіймала

ся невисока лісиста гора, там журчав струмо

чок з "чуркалом". "Чуркало" приладнано, щоб
було зручно набирати води. Перед фронтом ха-

бачити і "пстругів", форель. До цього рукава
ходили митися щоранку пожильці Якіб'юкової
оселі, не виключаючи і Франка. Тільки Іван
Франко не мився сам: не міг, його руки, особ
ливо ж пальці, були нерухомі. Мили його й

обтирали рушником ті, що проживали з ним і
його обслуговували -- сини, а коли їх не було,
то хтось інший. У 1914 р. таким співпожиль
цем і помічником поета був синок відомої з
романтичної біографії поета Целіни Журовсь
кої-Зиrмунтовської. його імени не пам'ятаю.
Зрештою, тоді я побував у Криворівні лише
кілька днів і навіть не знав, хто цей хлопець,
хоч з розмови встановив, що він поляк 1 ).
За відногою річки був "зарінок", щось на
че більший острів, облитий з усіх сторін вода
ми Черемоша. Головне річище було по той бік
зарінку, там Черемош шумів і пінився, перева
люючись по підводному камінні, і по ньому не
слися "дараби", плоти, ведені руками досвід
чених керманичів. Зарінок був зарослий дере
вами і травою. Монотонне калатання дзвоників
свідчило, що там паслися корови.

Тихо й мирно було над рукавом Черемоша,
в найближчому сусідстві Якіб'юкового домика.
За деревами шуміла-ревіла ріка, мов розлючена

змія з казки про "чорнокнижника з Чорного
ри". Коли ж у горах випадали зливні дощі й
Черемош набухав повіддю, каламутна вода за

,тшвала

РАВТИ

ПРЕЗИДЕНТА

МАСАРИКА

(Закінчення з 18-ої стор.)

публіки не був даремним зусиллям. Чехо-Сло
ваччина,

хоч

тепер

сателітна

країна,

залежна

від Москви, все ж формально окрема держава,

як Польща, Мадярщина, Болгарія, Румунія, а
не одна з "незалежних" (!) республік СССР. І
"масариківська доба" стала ідеалом для нового
покоління, яке надію на звільнення в'яже те
пер не з Росією, а із ЗДА.
Ці спогади

-

не мої особисті переживан

ня. Я написала їх на підставі оповідань моєї ма
тері, яка з покійним батьком моїм, професором
Ростиславом Лащенком, бувала там і прига
дує ті часи.

ОRИД ч.
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не тільки острів-зарінок, але й шлях
попри Якіб'юкаву хату, підіймалася поволі по
сходах і підступала до rанку. Тоді й льох під
сіньми наповнявся водою. Було раз так, що ми
вночі думали втікати від повіді на сусідню гору.
Коли по кількох камінних східцях ви сту
пали просто з дороги в осклений rанок, вам "ки

дався в очі" малюнок олійними фарбами на
дощаній стіні. Був то герб української Гали
чини, жовтий лев на синьому полі, а над ним

1) Про нhого писала Ольга Стасюк-Мандзяк у "Сво
боді" з 1956 р. (ч. 155): "Відвідала я Целіну у Львові
з початком липня 1914 р. Вона мешкала тоді при вулиці
сн. Антонія (покоїк і кухня). Я запитала в неї, де діти.
Целіна сказала, що дочка nішла до праці, а сина (мав
тоді 15 літ) забрав Франко в гори до Борохти або на
Буковину (не nам'ятаю)". Насправді то була Криворівня.
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дах. А як же ж тепер?

напис: "Боже, ;у· країну спаси!" Намалював йо
го молодий учитель із Зборівщини, Денис
Стельмах, що одного року приїхав сюди на ва

кації з моїми батьками.
З rанку

входили до

думалось не раз.

-

--

Чи стоїть ще Якіб'юкава хата, чи не змели її
з обличчя землі воєнні буревії? Так хотілося
знати щось більше про те дороге місце, зв'я
зане з життям Великої Людини.

просторих темнуватих

сіней. Ліворуч і праворуч були кімнати для го

Моє

стей-літників, а просто - вхід до кухні і далі
до приміщень, .д.е жила численна родина Які
2
б'юка і де стояв його різьбарський станок ).

бажання здійснилося. Лист з зелених

Карпат цього року розказав мені бодай те, що

не

найважливіше. Хата Якіб'юка тепер літера
турно-меморіяJІьний музей Івана Франка. Вій
на пошкодила домик, частина його навіть зго
ріла. Якіб'юк його відбудував, і тепер усе в

тільки талановитим різьбарем, але й непоганим

ньому виглядає так само, як півстоліття тому.

фотографом-аматором. З-під його рук в~йш~а

Кімнати затінені деревами, що їх посадив Які

низка криворівенських світлин Франка, м1ж ш.

б'юк за порадою Франка. Перед домиком з лі
вої сторони пам'ятник Франкові -- мабуть, по

Під підлогою сіней льох і темниця для

JІювання

фотопластинок,

і та світлина, на
моєму

батькові

бо

якій видно
Михайлові

Якіб'юк

поета,

вияв

був

як диктує

переклад

якогось

груддя. Шлях, що пробігає повз музей, також

чужого твору. Фоторепродукція вміщена в кни

обсаджений

зі "Іван Франко в спогадах сучасників", ~иїв

1956 (із перекрученим прізвищем на "Загаике
вич") та в "Овиді" 1963, ч. 4.

Черемошевого

рукава,

сте трава. Річка пливе гоJювним річищем

У кімнатах обабіч сіней з одного боку про

живав Франко, з другого боку -

деревами.

в якому вмивали Франка, вже немає, всюди ро

мої батьки зі

мною. Цій обставині я завдячую честь і можли

по
під Синицею, і тільки з-за дерев колишнього
зарінку, що перестав бути островом, чути шум

води.

Завідує

криворівенським музеєм

Платони

вість мати власні спогади про одного з найбіль

да Хоткевич, дружина письменника й організа

ших синів українського народу.

тора славного колись гуцуJІьського театру, Гна

у ті роки, коли я перебував у Криворівні
дитиною, Якіб'юкава хата стояла на відкрито
му місці, біля неї не було ніяких дерев, тільки
город і сіножать. Досить далеко від хати, коло
підніжжя гори, над шумливим потоком

стояла

стайня для корів. Посеред сіножаті я запам'я
тав високий оборіг із сіном.
З rанку перед нашими очима розгорталася

чу дов а панорама синьо-зелених гір з Синицею
на першому пляні. Здаля, закутаний у бі~і за:
вої мряк, підносив голову Ігрець. Ще дал1-далt
бовваніли якісь високі гори, і про них говорили,

що це Чорногора. Це незабутні картини, tцо на

завжди залишилися в моїй пам'яті. На Синицю
ми ходили раз із Франком збирати гриби. Уї під
ніжжя полоекав гомінкий Черемош. Часом ми
ходили на гору, що була за нами, збирати гри

та Хоткевича. У музеї пам'ятки по
книги,

світлини,

підійметесь уже досить

1

В журналі "Овид", у числі за квітень-чер

1966

ний настрій.

лася

помилка,

2) Той самий Якіб'юк приїжд>!<ав з своїми ек~пона:
тамИ' на всесвітню виставку до Ч1к·аГо в 1933 р. 1 тод1

продав Осипові Кочанові з Джолієт комплект виробів
1·уцульськоrо мистецтва.
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і

ВИЯСНЕННЯ
вень
тута

кою вона вимальовується і нині в моїх спога-

---

ковий "матеріялізм"
"засудження
релігійної
ідеології", "благодатні впливи російських пи
сьменників на Франка" та його "мрії" про об'
єднання України з Москвою, то навряд чи шир
ший загал це сприймає• серйозно і з довір'ям.
Знаємо, що навіть теперішня молодь не забу
ла про те, яким і чим був Франко насправді, і
відзначує його роковини співом "Не пора".

сюди до вас-. його шум діяв на душу, як лік або
як колискова пісня, заспокоював і навівав сон
Так виглядала місцевина, де до першої світової війни влітку відпочивав Іван Франко. Та

в тому

му Каменяреві. Серед манускриптів є теж руко
писи мого батька, писані під диктат Франка.
~Уявляю, з якою пошаною заходять україн
ські відвідувачі до цього невеличкого будин
ку. Хоч їм і розказують тут байки про Фран

високо пона~

гірську долину, але шум Черемоша долинає

поетові

портрети,

зразки народної творчости, присвячені велико

би, "афини'' (черниці) та "rоrодзи" (брусниці).
Бувало,

картини,

у статті О. Лисяка п. з. "Золота ба
служителя Мельпомени" трапи

вірного

яку

оцим

Філія Вищого Муз.

справляю:

Інституту

ім. Лисенка
в Станиславові існувала ще перед моїм при
буттям до того міста. Я вправді був учителем
тогож Інституту, який провадив тоді проф.

О. Залеський.
Ярослав Барнич

ОВИД ч.
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Леся Лисак

Заграйте мені тієї пісні
. . . Як

колись у поді.11ьському селі грали му

зики, то ви могли підійти до них та сказати:

"Заграйте мені тієї пісні, що я так люблю!" А
тоді той музикант, що на скрипці грав, в очі
нам глянув

--- бо в очах зараз видно, чи в ду
ші JІюдини Радість прерадісна, чи Смуток пре
смутний --- глянув і пізнавав, якої пісні вам за
грати. Бо струни його скрипки тільки мелодію
вигравали,

а

решту

вже

ваша

душа

сама

до

...

хтось підійде та промовить: "Про осінь, що кu
- розкажіть! Як сріблясті нит
!<И бабиного JІіта по стернях стелилися, а по
над ними сиві смужки диму. З вогнищ на стер
нях, де пастушки бараболі пекли. Про червоні
коралі р'ябини, що на межах попри стерні ро
сла, розкажіть. Про те, як зеленіла під осінні~І
сонцем озимина ... "

лись в нас була

...

І знов вам той музикант, що колись для

співувала. І так тоді було: музики грали, а ва

нас на старій скрипці пісню грав,

ше серце їм вторува.тю. Разом пісня плила про

ся. Він завжди вашого прохання вислухував, він

те, що вам дороге, таке дороге було

вашу волю вволяв --- чи ж можете ви відмови
ти людині, що від вас розповідь про бабине

...

Але то

ді, коли ви ще там, "дома", були, ви про спів
своєї душі не знали, вам здавалось тоді, що це
тільки скрипка сама грає

...

Давно це було. lЦе тоді, як чужі шляхи вам

не стелилися, і як чужі міста у снах не ввижа
лися. ІЦе тоді, як ви думали, що країни за мо
рем є на те,

щоб

про

них в книжках читати,

а~1е не вам у них жити.

У країнах за морем ви опинилися, і вже не
ма кому тепер заграти на простій старій скрип
ці тіє'і пісні, що ви так любили. Нема вже тих
музик, що колись були. Вони там залишилися
- там, де ваші пісні про Молодість зосталися.
Нема вже музик, яким сказали б ви: "Заграйте
мені" . . . Тепер уже тільки ваше серце само,
без

скрипки,

співає

...

і

все

чомусь ту

саму

пісню, що нею Туга пливе, дзвенить та розко

чується

...

Так, тепер ваша Туга днями й вечо

рами піснею гомонить. Така Туга, що ні сло
вом не вискажеш, ні письмом не опишеш, а так

тільки в очах її пізнати.
І як колись до того музиканта, що на скрип

ці грав, підійде до вас знайома людина та про
мовить: "Розказуйте, як то в нас колись со
няшники цвіли! Про соняшники жовті, що, як
золотисті тарілки, Сонце від сходу до заходу,

сміючись, носили. Про
соняшники, що колись
росли, при перелазах,
вих ... Про соняшники,

ті наші, ніби звичайні
при солом'яних стріхах
при воротях ліщино
що їх біля міських бу

динків, у чужих містах не побачиш. За ними
тужно, тож розкажіть ще раз" ...

... Так колись музикантові казали: "Тієї
жалісної пісні моєї заграйте, бо душа в мене
плаче" ...
Або, як осінь прийде в місто місто, що
до нього вже звикли, та проте полюбити й досі
не змогли (бо все вам ваше рідне ввижаєть
ся) -- як осінь у місто прийде, тоді до вас
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пригадаєть

літо й стерні хоче почути?
Або, як сніжок на міські вулиці падає

---

мізерний, млявий сніжок, що на вулицях ані бі
лим не зостанеться, ані морозним сріблом не
посріблиться, тільки в сірі калюжі розтане ---

тоді до
ще раз,
дав. Як
Або ні:
Святий

вас хтось підійде та скаже: "Скажіть
як то в нас, у грудневу ніч, сніжок па
ви й я на санчатах з гірки з'їздили ...
краще про медяні "миколайки", що їх
з ангеликами вам під подушку клав,
розкажіть. Про білу ніч, як святий Миколай до
нас ще як дітьми були -- приходив. Ще хоч
раз хотілось би згадати, розкажіть!"
... Якже ж не розказати про пухнатий сні
жок у грудневу ніч тому, хто за ним стужився?
Як не пригадати казки з дитячих років? Вам
же ж музика все тієї пісні грав, що ви хотіли!
А як Весна попри місто поміж хмарками й
вітрами гойдалася до міста ж не поступала,
бо хто її в метушливому місті модерному зу
стрічати буде як весна приходила, тоді теж
до вас хтось підходив і казав: "Ви б про ко
.11ишню весну розказали . . . Про те, як скиби
свіжо зораних нив за плугом вилискують, про
жайворонка над нивами

...

Про лоташ, що над

річками, в долинах, терпко пахнув
нуr., як віддих самої Весни

...

...

так пах

Про весняні ран

ки, що зеленими гілками до вікна стукали, про
весняні ранки,

що

польовими дорогами ходи

ли, розкажіть. Хіба вам не тужно за тією Ве
rною, що колись була? За вашою весною моло
дости

-- хіба не тужно?"
... Ой, тужно, тужно

за нею

і за жай

-

воронком, rцо ніби грудка землі рідної, вгору
киненої, над нивами розспівався, і за весняни
ми ранками, і за лоташем
тим,

що теж тужать

-

-

не

тужно

..

розказати

.І як тоді
того,

що

хочуть почути?
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А

як •lипень

міські мури

дихає

гарячим

чужі мури

--

віддихом

на

хтось тоді до вас

-

задумано обізветься: "А ви ще пам'ятаєте, як
у нас липи цЕіли на святого Івана, на відпуст?*)
Відпуст у

монастирській

церкві

в

-

малому

ІСТОРІЯ
УКРАїНСЬКОї КУЛЬТУРИ
(ДРУГЕ ВИДАННЯ ДОПОВНЕНЕ
ДО

сільці, пригадуєте? Як JІюди на відпуст милями

РОКУ)

1964

пішки йшли, як під в~чір до села приходили, а
в селі вже всі стріхи лопухами затикані. А як
сонце

зайшло,

липами

зелені жучки

мерехтіли

Розкажіть-напишіть,

пахли, пахли ...
липневий вечір тиху

як

пісню в пахощах лип співав

...

Ні про

цю, ні

довго просити

...

святоіванські під

А липи

...

про

... "
інші

пісні

не треба

Ваше ж бо серце цю пісню,

що їй Туга на ймення, від років уже співає

...

А початок тієї пісні все один і той самий: "Там
далеко зосталася земля рідна, що її забути не
годен ... "
Куди б ви не пішли

все за вами ця пісни

-

піде. В ній бо частка вашого серця. А серце ж

-

ви знає•те

назавжди

--

тільки раз умовкає

вмовкає,

на

вічність.

живе, доти ви цю пісню чуєте .
. . . Так хотілось би знайти

А

тоді, як

-

доки

серце

музиканта

----

того З днів ЕаШОЇ МОЛОДОСТИ, ЩО КОЛИСЬ ПіСНІР.
Еам на своїй скрипці простенькій грав! Щоб він

як колись у вічі вам глянув і сказав: "Ба
чу, що серце твое Тугою бринить. Великою Ту

-

гою, яку тобі важко нести. Тож заграю тобі
пісні, якої ти прагнеш про землю твою рід
ну. А твоя душа моїй скрипці вторувати бу

де

... ''

Скажіть де живе музика, 1цо тієї пісні
заграти вам зможе?
Скажіть де шукати його? Якими доро
гами до нього йти?
Ви ж бо знаєте, що ніяка дорога не зада
лека до того, що вам дороге, рідне, близьке ...
Скажіть -- де живе музика, що заграє вам
пісню вашої душі про вашу землю?

*)

Відпуст

--

проща, богомі.11ля, тут: хра

мовий празник.

Дмитро ДорошенІ{о
НАРИС ІСТОРІІ УКРАІНИ
том

Ціна

1-11
оправі.

10.-

22

перший том.

-

(Цілість має два томи)
Видання
тверда

І.У.К.

люксусове,

обкладинка,

золотодруком
кою, так, як

ШІ

найращому

оправлена

в

імітацію

папері,
шкіри,

з

та
нелюїлоною охоронною
обгорт
належнн українській к·:vльтурі

Перший том має розділи:
МітолuІ·ію, І Іобп· і Письменство.

Разом 480 сторінок Друку і :322 ілюстрацій.
Ціна першого тому $ 12.00.
3амонлення вислати на адресу:

МУКОІ.А

DENYSIUK PlТRLISHING СО.
2226 W. ChicaJ?,"o Ave.
Chicago, 111. 60622 U.S.A.
вшювншн

і

вислати)

ЛО ВИЛАВНИІ ПВА МИКОJІИ JLI:HИCIOKA
Замовляю. Історію Української Куш>І·ур·н (перший
том) в цші $ 12.00. Належнісн пересилаю чеком

моні ордером, 1·отівкою в лІІ'сті. (Ко.тш готівкою т~

в реджістрованім листі).

Кнш·у прошу внелати на алресу:

дол.

·-------------------------·-·····--·······------·-·-·------·----

Замовлення слати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING
2226 W. Chicago А ve.
Chicago, 111. 60622 - U.S.A.

Вже вийшла з друІ{у

(Відтяти,

590 сторінок, великого формату,
в твердій

Так виглядає І.У.К. в поменшенню.
Дійсна величина 10 х 7% х І "h цалів.

СО.

-------- .............................................................................. .

............................................................................................................... .

ПВИД ч. 4 ( 1.19 ), 19fi(i

Микола Денисюк

ПОЗА РЕДАКЦІЄЮ "ОВИДУ"

З журналіетичного обов'язку та з власної іні

лі. На жаль, "Овид" є ще, покищо, квартальІНи

ціятиви ми відвідуємо чимало громадських, ми

ком, і тому важко на його сторінках присвячува
ти їм більше місця. Проте деякі з них відзначимо

стецьких,

а

також

приватних імпрез.

Багато з

них заслуговує на обговорення в нашому журна-

хоч цією короткою журналіетичною нотаткою.

Дев'ятий Конгрес УККА
ДЕВ'ЯТИй- ЮВІЛЕйНИй КОНГРЕС УК
жовтня 1966 р.) відбувся в доволі на
пруженій атмосфері. На ньому дійшло до деяко
го двоподілу. За нашою аналізою підготови, пе

ницький заявив, що, хоч на Конrресі деякі деле

реведен,ня

rати

КА

(9-11

і

ходу самого Конrр~су та

післякон

лікарів,

інженерів

і

професорів),

що

приймали

участь у Конrресі і подбали про своє заступниц

тво в керівних органах УККА. Д-р Бог дан Олес
поставили

свої партійні інтереси вище від

rресових подій, обидві сторони залишили за со

загальногромадських і без

бою дуже багато до побажання. Згідно з прого
лошеним закликом Консолідаційної Комісії УК

гального голосування й виборів, то представни

ки українських професійних організацій прийма

КА до

ють вибір і залишаться в керівних органах УККА.

преси, стримуємося

критичної оцінки

від

своєї

загально

політичних фракцій та деяких

громадян, що спричинили

декомпозицію україн

ського громадського життя в ЗДА.
На тлі

конrресової і

сности ми лише

хочемо

на

вислід

за

змагатимуть до коорди

нації нашого громадсько-політичного сектору на

форумі УККА.

післяконrресової дій

наголосити

Вони своєю діяльІНістю

уваги

заяву

голови

Українського Лікарського Товариства Північної
Америки (УЛТПА) д-ра Богдана Олесницького,
яку він склав на Конrресі УККА від україІНських
професійних організацій (лікарів, ветеринарних

На основі перших звідомлень з нарад нової

Екзекутиви бачимо, що представники професій
них організацій діють згідно з інтенціями заяви
д-ра Б. Олесницького, і в цьому наша найбільша
надія на успішну полагоду консолідаційних за
ходів у системі УККА.

Четвертий З'їзд УКАП
ЧЕТВЕРТИй З'lЗД YKPAlHCbKOl КАТО
ЛИЦЬКОl АСОЦІЯЦ/l ПРЕСИ (УКАП) (29-30
жовтня

1966

р.) відбувся в Чікаrо під патрон,а

том Опікуна УКАП, Кир Ярослава Габра. Про
водив З'їздом о. д-р Володимир Г авліч ЧСВВ. Го
сподарем З'їзду була Редакція "Нової Зорі". Під
час З'їзду прочитано три доповіді, відбулася зу
стріч з громадянством і в рамах З'їзду влаш
товано

виставку української католицької

преси.

Переобраний голова д-р Лев Мидловський

очо

лив нову Головну Управу, до якої ввійшли: о.
д-р О. Купранець ЧСВВ, М. В. Дольницький, М.

Вайда, М. Денисюк, д-р В. Янів і о. Яр. Свищук.
З'їзд схвалив резолюції, що є виявом став
лення УКАП до церковно-релігійних та громад

сько-суспільних справ.

Між резолюціями

є такі

постанови:

лові й Українській Католицькій Ієрархії, очоленій

Верховним Архиєпископом Кардиналом Бла
женнішим Кир йосифом. З'їзд висловлює глибо
ке переконання, що вже в ,недалекому майбут
ньому прийде до організаційного завершення Ук
раїнської Католицької Церкви у формі Патріяр
хату".

"lV

З'їзд УКАП закликає всіх

журналістів

впливати

спільноту, в

якій

заспокоююче

востаннє

українських
на

позначилися

нашу

прояви

нетерпимости та взаємного обвинувачення збо
ку чи під адресою духовних чи світських окремих
чинників, що не впливає корисно на нашу спіль
ноту''.

В

загальному

Четвертий

З'їзд Української

Католицької Асоціяції Преси був успішний і став

форумом вияву справжньої вільної думки укра
незалежно від
їх приналежности до різних українських громад
сько-політичних формацій.

їнських катодицьких журналістів,

яльність

З'їзд УКАП заявляє свою повну льо
та підтримку Апостольському Престо-

овид ч.

4 (139), 1966

"lV
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Другий З'їзд Українських Журналістів Америки і Нанади
ДРУГИй З'їЗД УКРАїНСЬКИХ JКУРНАЛІ
АМЕРИКИ й КАНАДИ (5-6 листопада

СТІВ

1966

р.) відбувся в Торонті при особливому за

цікавленні

зорганізованого

громадянства

найбільшого українського осередку
З'їздом

проводив

на

чи

п.

журналістів"

"Украї.нська

і

Романа

пр~са УССР

Рахманного

пропаrандистом

московського колоніялізму в Україні".
Р. Рахманний онран,ював свою доповідь з о

чужині.

Василь Софронів-Л~вищ-,

нади, яка була господарем цього З'їзду.
Союз Українських Професіоналістів,

з.

Hl'

кий, голова СпілІ<и Українських Журналістів Ка

і Промисловців у Торонті під проводом

українських

Купців
адвока

собливою дбайливістю.
Джерельні
матеріяли,
статистичні дані про стан української преси ll
журналістів в Україні та цитати з ориІ·іналів пе
реконливо підтверджували правильність провід
ної тези, визначеної вже в самій назві доповіді.
Тому в обговоренні загальних висновків цієї до
повіді не було розбіжнtктей, і її сприйнято із за

та М. Романюка фінансово спонзорував З'їзд і

гальним признанням. Сподіваємося, що автор

влаштував численну зустріч українських

опублікує

лістів з громадянством,

журна

під час якої виступив

з

окремою доповіддю відомий український підпри

і

вона

бу де

важливим,

скажемо,

її

на

віть науково-дослідним вкладом в історію укра
їнської преси.

ємець Роман Вжесневський.

В центрі уваги З'їзду були дві доповіді ви
датних діючих журналістів
Івана Кедрина

У висліді З'їзду створено Федерацію Спілок
Українських Журналістів Америки й Канади, ЯІ<у
очолив діючий голова СУЖА Іван Кедрин-Руд

Ру дницьІ<ого п. з. "Світ ла й тіні Першого З'їзду

ницький .

•Учасники Другого :і'їаду .У країнських Журналіс тів Америки і Канади fi-7 листопада /9Ші р. н
Торпнті.

24

ПRИД ч. -І

(

І.'/9),

19fifJ'

У своїх пост~нюках з··tзд схвалив "Станови
ще до українсhtwї преси в Україні", яке

видру

ДОМИХ ПоЛіПІЧНИХ СередОВИЩ К украЇНСhІ<іJі жур

наліСТИЦі.

Для

підкреслення

куємо в наступному числі "Овиду'', а в Цhому
числі нашого журналу (стор. 43-48) друкуємо
схвалений З'їздом "Кодекс етики українсhкого

текст ціt::ї резолюції:

журналіста" і резолкщії.

яви

Цhому

хочемо

звернути

ува1·у

Читачів

окремо

"В11криваючи й поборюючи всі форми та ви
МОСКОВСh/{0-бОЛhШL'ВИЦhКОГО колоніялізму В

Україні,
При

цитуємо

українсhка

винна далі

невтомно

преса

у

вілhному світі

мобілізувати

Ію

укра·інсhку

на резолюцію у справі ,,зустрічів", яка в загалh

спілhн<пу до нерозривної єдности іІ солідарноелІ

ному

з рідним народом на Батhківщині, протиставтt

підтримує

централh,

становище

наших

громадсhких

УККА і КУК. Цю резолкщію опрацю

вала Резолюційна Комісія, в складі як<)і були,
м. і1н., МиІ<ола Плакюк, Роман Рахманний і В<l
СИЛh Солонинка. що є представниками різних ві-

ючисh усім сr1рооам

3

ворожо'і диверсїі і вилома.и

t'диного, самостійницького фронту у формі о

фіційних 3ус-rрічсй 3 урядовими представникамн
окупаційного fJe жи.ну в У країні".

Зустріч з Головою ПУН

Олег Ulтуль-Жданонич --Голова ПУН

ЗУСТРІЧ ГОЛОВИ ПРОВОДУ ОУН ОЛЕ
ШТУЛЯ-ЖДАНОВИЧА
з представниками
громадянства в ЧікаІ'о відбулася з програмовою
доповіддю Шановного Гостя.
ГА

ОRИД Ч .

.J. ( /:19 ),

JCJ{)(i

Оле1· UІтулh-)Кданович,
}'І<ра'іНСhКОГО

активний

реВОЛЮЦіЙНО-ВИЗВОЛhНОГО

учасниr.,:
руху

На

рідних землях під ворожими окупаціями перед і
11ід час друr·ої світоrю·і війни, визначний україн-

ський

журналіст,

екіnи

українських

над

що

належить

nресових

редактор

найкращої

та

вже

по

них місцях виступав з
з'ясовуючи

наnрямні

nрограмовою доnовіддю,
внутрішньоt

1

зовнішньої

"Українського

nолітики нового Проводу політичної формації, що

Слова" в Парижі, nісля смерти сл. п. полковни

її він очолює. його доповідь відзначалася ориrі

ка Андрія Мельника очолив Провід ОУН. В та
кому характері він об'їхав українські осередки
Америки й Канади, відвідуючи Ієрархів Україн
ських Церков, українські центральні громадські

нальністю думок і широким діяпазоном, бо він і

20

років головний

до

діячів,

належить до у1<раїнських

політиЧІних діячів,

що

самі формулюють свої власні концепції і вміють

ганізацій (УНО в Канаді і ОДВУ у ЗДА з їхніми

їх nередати оточенню. Вітаємо Олега Штуля
Ждановича на відnовідальному становищі члена
української nолітичної ієрархії та бажаємо бага

братніми

то усnіхів у нелегкій nраці українського політич

установи та осередки ідеологічно-споріднених ор

жіночими й молодняцькими організа
ціями). Перед українською громадськістю в різ-

ного діяча в теnерішній дійсності.

У Блаженнішого Митрополита Іоана
Голови Української Православної Церкви Америки
В одному з nоnередніх чис~л "Овиду", ми з

раїнеького церковно-релігійного життя в загаль

радістю nовідомляли, що Блаженніший Іоанн, Ми

ному, а на чужині зокрема. Надзвичайно цікаво

троnолит Української Православної Церкви в ЗДА
відвідав наше видавництво в Чікаrо.

було прослухати, зовсім ориrінальних думок їх

При нагоді nобуту на сході ЗДА, після Кон

гресу УККА, ми відвідали Голову Української Пра
вославної Церкви в Америці, Блаженнішого Ми
трополита Іоанна, в іх резиденції, коло Філядель
фії, ку ди суnроноджав нас парох Катедрального
храму св. Володимира Всечеоніший о. nротоєрей
д-р М. Біляк.

Блаженства на теми віри взагалі та інтерnрета
цїі nевних духовних явищ. Старатимемося в май
бутньому nоділитися цими думками з нашими Чи
тачами.

При щи нагоді ми nознайомилися з великою
філософсько-науковою nрацею Ух Блаженства "У
ВЕЛИКЕ НЕВІДОМЕ'', що має матеріялу на по
над 2.000 (дві тисячі) сторінок великого форма
ту. Ця монументальна праця вже в друку.

Під час відвідин в багатій Митроnоличій Бі
Gліотеці, ми мали особливу нагоду довідатися від

їх

Блаженства

про маловідомі

факти

з

історії

У1<раїнської Православної Церкви в Америці та
про оцінку її Голови. теnерішнього nоложення ук-

Осінню 1967 року nромине 80 років від на
родження їх Блаженства, Митроnолита Іоанна і
ми на стирінках "Овиду'', постараємося гідно вша
нувати Високодостойного Ювілята.

Катедра

св.

Володимира

Української

Православної Церкви у Філядельфії

26

овид ч.

4 ( /39 ), 1966

Як жила і вмерла Наталена Норолева
Смt:рть такої нид;Іпюї т;І ориГіІІа.тІІ,ІюЇ Іt;І
українсько!\ІУ срунті ІІНсІ,мL'ІІІІИІtі, нк Нат;І.тІl'ІІ;І
Королет1, І.:д()и.'иІсн І-о.:ІОсІІІІМ відгомо1юм се
ред

рЇДІ-101 О

C)'Cil iJli,CTBa IIL' ТіJІІ,ЮІ \' Ві.ІІL,НОМ\'

світі, але і1 Н<І І)ал,ківщнні. І та:v1, і ·тут ІІОЯНІі

лися ПОНідО!VІJІеІІІНІ ІІро 01L'РТІ, 1111CІ,:vJL'IIIIIIЦi Т:І
спроби характерІІСПІІ<ІІ її творчостІ!. Ti,."JJ,K\1 :іІі..
в Україні, де Ті.орн Ната.:І,.'JІИ Коро.-Іеної не вІ
домі СЬОГОЧ<ІСІІОМ)" ІІОКО.-ІіІІІІІО, Іtі Х<Ір<'КТерИСТ\1-

КИ були обмежені І..:і.lІ,ко:vІ;І реЧL'ІІІІНМІІ. ІІ;І L':VІі
rрацїі IIOHHИ.:J;JOI 1!\IJK;J СТ;ІТТеЙ, ;\,'ll' ДОНІІІИЙ Чі\(
недоставаао

іІІфор:vІ;щіїІ

ІІL'редусі:v1

11ро

остаІІ

ній період ЖІППІ ІІІІСІ,М--'ІІНІІЦі Т<І 11р0 о()СТ<ІВИШІ

її смерти. Заходами Редакнїі "Ов11ду" ІІОІІtаСТІІ
JІО ОдерЖсПИ дані, ІІа ОСІІОВі НІ<ИХ :\ІОЖІІ(І ()одай
у деякій ~.1ірі ЗаІІОВШІПІ

ЦЮ IIpOl(\,lИIIY. jі()р;ІВ

ШИ ЇХ Н одну ціи'Іісп, Т<І :~()еріГаЮЧ\1 СТОСОВІЮ ДО
них повну об'єктиннісп,, д<ІЕМо нашим чнтача:v1

перегляд фактів, що ІІ<НІІ<Ічи:Іи соnою останні
роки, !\1ісяці чи й дні іюптн-n~·ттн і IІP<Illi ІІІІСІ>
менницІ.

Наталсна Королена була ІІенисоюІ ІІа :~ріст.
досит!,

огриJН<І,

дnайли 1-:о,

однгаласн

хоч

хо

диJІа, звичайно, 11е в Іювом~·. Харчуналаси скро
мно,

ПИJІа ЗдеnіЛІ)ІІІ<І

1\<11~~-

мо,:ІОЧІІИМ

:{

ІІОрОІІІ

КОМ, що його ро~-и:одила водою. До того ІІІМ<l

ток хліба або 6у.1очюІ. І-Ісділимн дістава,:І<І о()ід
від свого ко.:ІиІІІІJІ,ОJ'О годонанщ1 Тр~т.1нжа. ІІlО
займан з родиною (жіІІЮІ МаржсІІЮІ, діти ЛеІІ
ка та Юрко) реІІІТУ її дому. Не раз жартуна.1:1,
що

таємниця

JонгпнічностІІ

Ію.:ІиІ·аЕ:'

н

то:-.1~·.

щоб ма.1о їсти.
Жиаа Kopo.lt'B<І ~· Н.'ІаСІ-ю:v~у нсне.'ІИКО\tу до

мику, де зай:v~а.:Іа

кімнату Іюнерхнсю н ~О кв.

МеТрів,

J.ВерИ:У!<І

З

ОД.НИ:УІИ

Та

J

ОДІІ\1:\1

НІКНО:\1.

Сл. п. Наталfна Королева
ІІіІї!І їі (;ІіГ.:;ІІІ!і~І:

). ІІІІІІІІ:VІІІ іІ\11ВІІl\ІІІ істота:vtІ1, що

Крім ІІ..:: чі, стои.:Іа Т<Н·І софа, що нноч і :~аст~їІ<І
JІа и'Ііжко, ІІИСІ)мониіі стіл, кі:н,ка шаф та етаже
рок з книжюl!'•ІИ, :v~иснн к і дна табурети. На сто

II~I:V\!1

JІі JІимшl, друга .'ІНМІІа-дзеrюJ.,'Іо н;І суфіті. Сті

СІJОЧатк_\· дуже скромІІі. "І>у.1о Іtе тнжке життя",

1 Ю.'ІОвік.

Під

лога застелена килимом. Всюди дуже чисто.
Можна

() ще доС5авити, що вдержати чисто
ту не ()уло J"'JH І'ОСІІОдині такою легкою спра

І!ИСІ,\Іl'ІІІІІ\ІlН,

()~-.111

ри()ки

В

;..:і:VІІІ<\ТІІО:\1\ ;ІКН<tрію:VІі.

1\о ІІІТІІ \-·tерЖ<іІІІІН 1/;JТа,'ІеІІІІ 1\оро:Іеної ()у,ІІ 1

ни досить щільно позанішувані ю1ртинами, що

їх ЗМСl.ІІюнаJІа сама Коро . 'Іева та її

ОІІ-І..:_\'В;І.-Іі\С~І

пише її ЗІІ;Іііомий. Ленкиіі Ч<ІС. ал __, не довго,
ХОДИ,'Іа НОІІа ДО ІІL'да.ІеІ\ОЇ ф;І()рнКІІ і ТаМ у кух
Ні мила но суд. І k~~<ІС5аром ІІоскоІ;]ІІу ..'Іасн, BІia.:J;l

і нже ()і,:ІІ,ІІІl' т~-ди Іtе ходи.:І;І. І Іідстаною її існу
вання ()у,:І<І

ІІL'ІІСіН,

lllO СТ<ІІІОІНІ.'І<І :200-:Ю() Чl'СІ·

вою, КОJІИ врахувати її старІІІИЇІ вік і подекуди
каліцтно. Наталена не моги'І<І І~і.'ІІ,ІІО ходити, в

Ю1Х ЕОрОІІ. се()то ІІО.'ІОВИІІ~' :.1\JІТТ!,ОВОГО мініму

неї бу.:ІИ хнорі ноги. Ідучи, спира.·ІаоІ ш1

;tеко.lи г<нюр;Ір;І:vоtІІ :{ A:vtL'PІJKи Т<І до1юмогою ні.1

ню. Держа.:ш нри собі кота, майже

ІІа.:'Іи

ніколи не

:V1у.

Сніі-і

НL'ВИСТіІЧ<І.'ІІ,ІІІ1Й

сноїх ІІрихи."JІ,ІІІІІ<ів

()юдж~._'Т доповшона:І;І

\' Ні:vtеtJІІІ1ІІі. 3І·о;rом ІІею :~<І

випускала ііого надвір, тож м~·сі,:Іа ~~а ни:v~ пrи

опікув;J,lІІСН ~·кр<ІЇІІсЇ,кі ІІІІСІ,\ІеІІІІІІЮ1 в Чехо-С:ю

бирати,

начч11ІІі. 3<ІІ<tИІ\ІІ 3<1X<>:t<І:Vt 1\а:~ара І'натюка та :и

не

р<в

110

на йнедостуІІні 111 их

кутках.

Урешті кіт, за пінроку чи трохи ()ілІ,ІІІе до с:vt:ер

рl'д<ІКІtіt:їо :t-р:І

( ). :іі.'ІИІІСІ,І\ОГО НІІ;r<ІІІО \

Прн-

ти своєї нані, кудисІ) утік і бЇ.'ІЬІІІе 11~ вернунсн.

Пані прохСlшl з;Іайо:v~~х дістати їй іншого кота,
але для добра її ca:vt:nї не ()~·.1n охпчих ]<Ідnно.:ІJ,-

()НИ/І, ч . .:J (І .?9 )..

19fifi

1)
.. Г\отЇІІ
Н .,о()ОіІ\;ІІо". НК П<ІІJО,[;ІІ\ІІН t:ЛІІІПІІІІ\;І"
.ІІІСТ;І Н. 1\оро.ll'ІІоЇ .lo .\\. :LеІІІІlїОК;І н 191)1 р.).

(3

2ї

шеві

в

одному

томі дві

повісті

Королевої

-

і "Сон тіні" (аJІе без другої частини п.
Н. "Останній бог", яку ПИСЬМеННИЦЯ ЗГОДОМ ДО
писала). За рахунок гонорару письменниця ді

"1313"

стаJІа аванс

--

коло

2.000

корон, дальших

7.000

надіслано тоді, як письменниця була вже мерт

ва. Українська філія у Пряшеві (головно її се
кретар І. Ма цинський) подбала про те, що Ко
ролеву прийнято в ЧJІени Спі.11ки Чехо-словаць
ких Письменників. На тій підставі вона одержа
ла одноразову допомогу у висоті коло
рон, а

300

згодом другу постійну

корон

пенсія

місячно.

забезпечувала

прожиток. У

1966

Разом

з

ця

не

прийшла катастрофа.

Майже до самої смерти Наталена Королева
трималася
фізично
менше-більше добре (за
вийнятком хронічного недомагання ніг). Тому
її близькі знайомі, уникаючи натяків на її стар
ші літа, не встигли одержати від неї різних по
трібних інформацій про справи, що звичайно
не повинні залишитися таЕмницею по смерті за
служеної людини. Ішлося передусім про прав
диві дані з біографії Королевої, бо те, що досі
опубліковано, досить заплутане. Ознайомлені
із справою особи кажуть, що Е' три варіянти
біографії Корол~вої. Сама ж письменниця пояс
нювала ті різниці тим, що, мовляв, її біографію
,,підганяв" чоловік, Василь Королів-Старий, ба
жаючи "мати з неї українку". Королева пого
дилася на пропозицію Н. Гнатюка "наговорити''
свою правдиву версію на магнетофонну стрічку,
але, поки до цього прийшло, г.же було запіз

но. Збереглося в пам'яті знайомих тільки те, що
письменниця випадково їм розповіла (звичай
но, у фраrментах). Із цими біографічними дани
ми, що були досі частково опубліковані, пись
менниця не погоджувалася в цілому 2 ).
Наталена занедужала несподівано. Вона
впала в своїй кімнаті й уже не могла підвестись.
Тільки по деякім часі домашні почули стогін.
Намагалися дістатись до кімнати, але то не бу
ло легкою справою, бо двері були забарикадо
І~ані її тілом. Тругляж мусів виламати двері. Зго

дом хвору відвезено до шпиталю. За три дні
(1-го липня 1966 р.) вона померла. Історія хво
роби і тим самим причина смерти не відома, бо
в чеських лікарнях це урядова таЕмниця.
Про занедужання письменниці довідалися
деякі знайомі з української колонії у Мельн~ку,
але дістатися до хворої було важко. Тільки двоє
2) У листах до ,,Овиду" Н. Королева писала, що три
автентичні копії її автобіографії були здепоновані в НТШ
(Сарсель),
(Київ).

28

в

о.

Леськовича

(Мюнхен)

і

в

АН

спромоглося
не

побачити

звертаючи

уваги

на

спротив Тругляжів.

Про похорон Королевої українська колонія
Ме.11ьніка довідалася випадково: хтось прочи
тав (також випадково) клепсидру на стіні по
хоронного

зак.'Іаду.

Українці Чехо-Словаччини

вже не мали часу гідно й численнішою участю

попрощати навіки видатну письменницю біля її
могили. З Праги приїхало тільки четверо осіб:

проф. О. Байлюкова, що виступила з проІцаль

році матеріяльне становище

-

Jtюдей

письменницю,

ним словом, проф. Маркова, інж. Онесорrова Tlt
представник української філії Спілки Словаць

щомісячний

Королевої виглядало досить надійно, але
надійно

рішучих

живу

ко

попередньою

письменниці

ще

коло

2.000

пенсію

більш

УРСР

ких Письменників, Н. Гнатюк. З Мельніка було
троє українців, між ними інж. М'яловський.

Усіх разом учасників похорону було коло пів
сотні. Похорон відбувся у Мельніку за като
лицьким обрядом,

хоронив о. декан

Кошиць,

серб, один із близьких друзів Покійної. Домо
вину

покладено

в родинній

гробниці,

де

вже

спочивають тлінні останки д-ра Василя Короле

ва-Старого. На могилі Е напис українською мо
вою.

По похороні виникли труднощі спадкового
порядку. Інж. М'яловський каже, що Н. Короле
ва написала заповіт на його користь. Заповіту

досі не знайдено. Спадщина була передана
Тругляжові на підставі того, що покійниця жи
ла разом з його родиною. Інж. М'яловський про

бував вияснити правний стан справи у нотаря,
а т~пер,

кажуть,

передав її до

вирішення

су

довІ.

Крім житлового домика з гарним садом по

Покійниці залишилася 1це інша, цінніша с~ад
щина: рукописи, листи, книжки. Там можуть бу

ти цікаві речі, між ін., листи від еспанського
короля Альфонса ХІІІ з його молодих літ. По
винно б бути там і листування Василя Королева.

Щодо рукописів, то, за словами письменниці,

вони виготов.11ялися завжди в трьох примірни
ках: один передавався до видавництва, другий

-- до бібліотеки у Ватикані (там працював дов
ший час священик -- дядько письменниці),
третій --- до бібліотеки Академії Наук УРСР в
Києві. Останніми часами письменниця перепи
сувала багато своїх творів, імовірно, поповня
ючи ними ватиканську й київську збірки. У бі

бліотеці Королег.ої не було українських кни
жок, навіть недаставало деяких творів письмен
ниці. Були там переважно книжки французькі,
еспанські, чеські тощо.

Оце чергові додаткові відомості до того,
що досі було опубліковано про життя, побут
і працю Наталени Королевої. Нове в них - пе
редусім факти про її недугу і смерть, що досі
як слід не з'ясовані.
08ИП Ч.

4 ( /JQ ).
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Олександер Домбровський

Автентичний документ чи фальсифікат?
На сторінках "Нового Літопису" появилася
недавно стаття С. Я. Параманова про так звану
"Влєсову Книгу" 1 -, тобто, мовляв, знайдений
прастарий документ, що кидає ревеляційне сві
тло на старослов'янський
чи
праукраїнський
фолкльор. Очевидно, така ревеляційна знахід
ка не може пройти без належної уваги в нау
ковому, головно слов'янському, а вже в першу
чергу українському світі. Представники україн
ської історичної науки, без сумніву, надзвичай
ІЮ зацікавлені в цьому. Тому український до
слідник з особливим зацікавленням бере в ру
ки "Новий Літопис", щоб простудіювати стат
тю Парамонова. Та після прочитання згаданої
статті огортає розчарування фахового істори
ка, бо довкола "Влєсової Книги" є багато неяс
них моментів, дивних обставин, незрозумілих
фактів і містифікацій. Фаховий дослідник, що
спирається

на логіці

мериторичної

сторони

ляві, проїджені шашелем дощечки власне в та
кий важкий воєнний час і возився з ними, коли
не надавав їм особливого значення? Єдиною
річчю, що могла викликати зацікавлення в ко
лишнього співробітника Академії Наук, міг бу
ти лише зміст записаних дощечок. Ці дощечки
знаходились у архіві-бібліотеці якоїсь знатні
шої й освіченої людини чи родини в дореволю
ційну добу, переходячи з роду в рід, з поко
ління в покоління. Невже ж на протязі довгих
десятиліть, а то й століть нікому не прийшло
до

голови

поцікавитися ними? Таж друга по

Jювина ХІХ століття

вих

розшуків

--

це якраз доба гарячко

старовинних пам'яток,

це

енту

зіястичний зворот до дослідів на полі археоло

гїі, палеоетнографїі й фолкльору, пильні зу
силля в царині лінrвістики, тобто порівняльної
фіJІології, це вперті намагання видерти безодні
віків тайни праісторичного й раннєісторичного

предмету та на загально прийнятих у науково

минулого. Невже освічений

власник чи

му світі принципах методології науково-дослід

власники

включно з дощеч

ної праці, аж ніяк не може вдаволитися гарячи

ками були далекі тій духовій атмосфері роз
шуків старовини й дослідів, що опанувала не
.'Іише тодішні наукові круги, але й любителів
науки й мистецтва? Загально ж відомо, що між
першими ентузіястами й дослідниками старо
вини було чимало аматорів з кругів тодішньої
інтеліrенцїі, поміщиків та аристократії і в то
дішній Росії, і в нас -- в Україні. Чому ж аж до
революції ніхто не поцікавився цими дощеч

ми запевненнями Параманова про автентичність
"Влєсової Книги".
Автор статті каже в першій її частині, що
під час громадянської війни в 1919 році пол
ковник денікінської армії А. Ізенбек знайшов у
розбитому маєтку десь "в Орловському чи
Курському напрямку" на підлозі розгром
леного архіву-бібліотеки дерев'яні дощечки!
вкриті

невідомими літерами. Той полковник,
колишній художник при археологічних експеди
ціях Академії Наук, "мав деякий інтерес до
предметів старовини" (стр. 39). Тут Парамоно в
трохи плутаєrгься, бо далі каже, що той по.п
ковник, людина не лише освічена, але й по ми
стецькій лінії пов'язана з археологічними екс
педиціями найвищої наукової установи, цим
дощечкам "не надавав особливого значення, а
дивився на них, як на раритет, іноді показуючи
їх своїм приятелям" (стр. 39). Таж, власне, єди
не, що могло викликати зацікавлення на цих

дощечках, було саме письмо. Дощечки "були
зовнішнім виглядом дуже старі, деякі навіть
трухляві та

чатку

статті

проїджені

подає

шашелем".

автор.

Так

на по

Ніякої мистецької

вартости в розумінні якоїсь горорізьби чи чо

гось подібного вони не мали, принаймні Пара
монов про це нічого не каже. Те, що вони були
записані літерами, становило

єдину їхню вар

тість так виникає з тексту цілої статті. То
навіщо ж Ізенбек забрав з собою ці старі, трухОRИД ч. 4 (139), 19fifi

архіву-бібліотеки

радше

ками?
Щобільше, коли їхній
виїхав на Захід, втікаючи
европейського терену, він
собою у такий грізний час

щасливий знахідник
з життям із східньо
все ж таки забрав з
ті важкі, старі, трух
ляві та проїджені шашелем дощечки, яким "не
надавав особливого значення". Дивно, що між
першою і другою світовою вшною, отже на
протязі коло двадцяти років, цим дощечкам не

пощасти.'Іо попасти в фахові руки спеціялістів.
На пропозицію Брюссельського Університету,
що зацікавився дощечками і хотів вивчити їх,
полковник Ізенбек відповів неrативно. А наві
що ж, запитаємо ще раз, він бідолаха возився
з ними на еміrрацїі -- від східньої Европи аж
до Брюсселю? Таж це не щось маленьке, що
може вміститись у гаманці чи в кишені. Це ж
купа досить великих дощечок (38 сантиметрів
завдовжки, 22 сантиметри завширшки і пів сан
тиметра завгрубшки стор. 42). І цікаво, Ізен
бек відмовився дати дощечки Брюссельському
Університетові на дослідження, зате дав їх яко-
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мусь Ю. П. Міротобону -- нефахінцеві, амато
рові, що силкунався прослідити зміст доще

чок і нрешті "втратив інтерес до дощечок, бо
того, чого нін у них шукав, не знайшов" (стр.

40).

В

1941

році

вмирає

Ізенбек,

його

НОВИНА!

НОВИНА!

майно

частково розкрадено, "пропали й усі дощечки".
Залишився тільки текст, що його переписав Мі

ролюбов, та кілька фотознімків

(стр.

40).

Од

ним словом, були дощечки і пропали без сліду,
пропав

ориrінал,

потрібний

для

ствердження

фахівцями його антентичности. Шукай вітра в
полі! Залиши~1ося лише те, що Міролюбов част
коно переписав -звичайно переписав з помил

ками. Сам Параманов називає Міролюбава "не
грамотний у цій справі" (стр.

43).

Та однесея бідо.1Jашних текстів на дощечках
ще не закінчи.аася. Вони попадають у руки ін

шого аматора, якогось А. А. Кура, бо "Міролю
бов переслав Курові всі матеріяли про дощечки,

і в його руках не лишилося нічого" (стр. 40).
Ізенбек помер, а ориrінал пропав. Міролюбов пе
реписав частково з помилками зміст і все від
дав іншій особі, не залишаючи собі нічого. Слі
ди затираються. Тоді Кур почав на власну руку

розбирати текст дощечок і публікувати його
частково з своїми поясненнями в журналі "Жар
Птица", що виходив ротаційним способом. Яка
жахлива до~1я стрінуJІа текст згаданих дощечок!
Замість попасти на сторінки публікації Брюс
сельського Університету, він попадає на сторін
ки журналу проблематичної наукової вартости.

Але й тут є "щастя в нещасті"! Дуже можливо,
що на сторінках публікації Брюссельського Уні

Софія Парфанович

г;ерситету цей зміст дощечок був би появився

як клясичний зразок

добре

сфабриконаного

фальсифікату. Зате тут, на сторінках скромного
своєю формою та змістом ротаційного журна

лу "Жар-Птица", ці дощечки зберегJІИ свою "ав
тентичність'', зацікавивши собою, наскільки нам
відомо, спеціяліста від двокрилих інсектів, тобто
диптеролога

--

С.

Я. Парамонова.

Цікаво,

писати історичні праці, а історики досліджува

ли диптерологію. То буJ1а б не наука, а "нау
ка".

До речі, С. Я. Параманов сам собі перечить.
Уважаючи, що зміст дощечок відноситься до
подій приблизно 3-5 століть нашої ери, тобто
так звану "Влєсову Книгу"

продук

том чи письмовою пам'яткою можливо першо

го тисячоліття (стр.

49),

він іде в іншому місці

на далекойдучий компроміс в хронологічному
аспекті. Він каже, що "саме ці дощечки могли
бути вже й не такі то давні, їм може бути лише
кілька століть, тобто вони можуть бути лише
зо

СХРЕЩЕНИХ

як

виглядала б наука, коли б диптерологи почали

вважаючи

НА

ДОРОГАХ

Повість

з

мандрівки

по

Ч}'ЖИНі.

1\.нижка має 420 сторінок друку
твердій люксусовій оправі,
з

лозолоченням.

Ціна

3амовлення

і

в

гроші

5.00 дол.
слати

на

адресу:

Dr. Sophie Paгfanowyc~,
3347 Grant Street
Detroit 12, Miclt

ПRИД ч.

4 ( 139 ), !9Ші

копіями, а не оригіналами. А що на

І Іоліссі іі

Литві ще в 15-м\ і lб-м~· віках подекуди бу.1о
поганство,
це знає,мо з боро·п,би Церкви :~
ним (стр. 45). Отже! ІІарамонон натнкає, що ці
дощечки

могли

Коли до

про

цІ,ого

кіJІЬЮІ

походити
додати

редакцій

XV-XVI

з

ще здогад

з~tісту

стоJІіттн.

І Іарамонов:1

дощечок,

що

M<1f

виявити мікроана.'Ііза тексту (нкий фахоний ІІ<І
леограф, JІінrніст та історик прове.1и цю мікро
аналізу тексту?

питаfмо

різних інтерпо.:Інцій, то
плутуєтьсн.
дуБалася

І Іо-Н<ІІІюм~·.

піснІ

ЩЮІІажі

), і про можJІивісТІ,

СІІрава ще бі:Іьше
справа

зовсім

дощечок,

:~<І

з:Іікві

бож

ні

ІІ<І

чому обстоювати автентичність документу. Ча
стковий СПИСОК З ПОМИ.'ІК<ІМИ був :~робJІСНИЙ "ІІе

граМОТНИі\1"

( н 1\ нис.1овивсн сам ІІарамонон) Мі
TeiiL'p 1Іерс6\ВС:ІЕ В р~·ках НКОГОСІ>

ролюбовим, а

Кура, якого ІІарамонов навіп, ближче ІІС ІІред

ставJІЯЄ,

обмl'жуючись .·1нконічним стнердж~·н
ням, що це "t>мirpaнтciJKl' скороченнн Щ1ізви
ща", осо6а, що ,,нрацюв<І.'Іа тоді в Сан Фран

ціско при "Русскому Музl'ї"
стр. 40) Ca:\t
автор вистан.іІНЄ йo:vty сніJоцтно ~-моного у6о
жестна кажучи, що ,,А. А. Кур і зробив ба1·ато
помиJюк і вніс чима.:ю просто нісенітниць н сІ:оІ
поясненнн"

(стр.

40). Е-:диною зас.'І~то ю того

Кура, на думку ПарамоІюна, t: те, що "нін нір
но оцінив значеннн дощ-..'чок, чого ані І:~ен6ск,
ані Міролюбон в достатній мірі собі не унвлн

ли"

(стр.

40-41). І ІарамоІюв,

маб~·ть,

не

зда~·

собі справи з того, що, нідкрсс:ноючи цю ,.за

слугу"

Кура, робить йом\ ще одну ведмеж\
прислугу
н очах
фахоного
історика. Того
роду документи потребують фахоної оцінк11
збоку музео:югін, палео1·рафін, монознавців і
нрешті історикін нк.:1ючно з ІІР--'дстанниюІМІІ до
ІІОміжних наук історії, тобто етноІ·рафін, фо.н:
JІьористів тощо. Динне, що Параманон 11е бере
цього до vнаги. Містична доJІН знайдених v ХХ

столітті Дощечок го1-:орип, сама :{а

Галя Лагодинська

}lO

СОНЦЯ

--

ДО

BOJII

(Мандрівка ІОІІОСТИ)
Сторінсн~

256 --

Тверда оправа

Ціна дол.

себ-е. Із

3.00

справою так званої "Нлєсоної Книги" мимоно
.1і

асоціюютІ,сн згадки

нро різні

переданані

:~

рук до рук між народом ".:Іистн з неба" чи др~·

також ріІІІуче фа."ІІ)сифікатом. Чого ж тим біJІІ)

конані JІИСТЮІ ІІ<ІПеру 11р0 те, ЩО МОВЛЯВ, ХТОСІ>

ІІІr можІІа

відкрин

С<ІМ ІІрИ:ШаЕ, lllO .,:{;\ ДОІІО:VЮГОЮ унінерСІІТL'Т)' В

на

Арараті

рештки

Ноёного

корабJІН

очік~татІІ

від аматорів?

ІІарамонов

(автор цих рндків сам читав таку .1етючку). Па

Ме.·ІІ,бурні JHL'pii\BCн до АІ<адсмїі На~·к СССР

рамонОІ: зібрав усі :vюжлині аргументи, що, :vюв

нрохашtн:vt

ляв,

.~0). Він нисаан ;цн експертизи фото дощ;.'ЧКІІ

промонJtнють за антентичнісп, документу.
Правда, фа.;н,сифікаторами буваютt, іноді лю

ди ку ди здібніші й біJІЬІІІ обізнані

:{

вредметом

своєї фа.1ьсифікаціііної дінJІьности, ніж ті,

що

опісJІЯ приймають ці фальсифікати за автентич

Акаде:vtії"

:-)

(стр.

11е бу.'tо сто, а то і'І бі:ІІ,ІІІL' рндкін тексту! Мож
:нню, що тоді скснертиза ()у."Іа
ша.

"Aкa..:re:vtiн

ні. Наніть у науці траплнютьсн не р;в воділені

ною"

11 ро тест~·~·.

автентичнісп, докумеІп~·. а інші вважаютt, його

ТеТ

1.19 ), 19()()

думку

3 дсснп,ма рндюtми тексту. Яка шкода, що та!\І

думки між фахівцями. Одні обстоюють рішуч,'

онид Lf. --J (

нис.1овит11

(стр.

.SO),

6 ще док:tадні

1-Іаук унажаt:· дощечк~- фа.'ІІ,ІІІИ
tюдає, І І~tрамоноt:

і

рі ІІІучс

Видно. ІІlО австра . 'І ійський універен

lll' M<lt:' Н СВОЇ:\1 CK.l<І:ti СІІеІlіН:ІіСТЇВ Від СХід-
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ньоевропейського минуJюго, коли дав себе втя
гнути в цю справу, повіривши на слово дипте

гічних факторів на тю 11 життя, діяльности й
побуту. Замість перевірювати "Влєсову Книгу"

рологові в питаннях

загально визнаннми

історії й культури Сходу

наукою, нашими найстар

Европи. Важко тут не писати сатири! Без сум

шими письмовими пам'ятками, Параманов ро

ніву, радніш~ можна простити Мельбуrнському

бить навпаки: перевірює їх "Влєсовою Книгою''.
Це те саме, що в математичній задачі перевірю
вати звісні незвісними. Тому згадана публіка
ція Параманова є клясичним прикладом, як не
треба підходити до знайдених документів. То
му бажаю С. Я. Параманову держатися своєї
спеціяльности для добра науки, а йому самому,
для доброго імени науковця.

Університетові, ніж Парамонову.
У другій частині статті Параманов подає
короткі уривки з "Влєсової Книги" з інтерпrе
тацією тексту і саме в найцікавіших місцях ...
уриває, бо, мовляв, або немає місця у невеликій
статті, або книга ще не розшифрована (отже,
Параманов висловлює свій рішучий погляд про

автентичність, далеко ще не закінчивши дослі
дів над документом!), або не хоче входити в
подробиці. А тим часом публікування того роду
документів

вимагає

обов'язкової в науці,

так

сказати б, методологічної процедури: публі
кують фотознімки документу, потім оригіналь
ний текст, а рівнобіжно з ним переклад на мо
дерну мову і врешті подають інтерпретацію
тексту на підставі його мікроаналізи фахівця
ми поодиноких галузей науки. Це ж елементарні
справи, про які навіть соромно говорити. На
віть після такого опублікування документу бу
вають ще між ученими дискусії й полеміки на
тему різних можливих варіянтів відчитування
тексту в аспекті палеографїі й мовознавства та
його інтерпретації. А в даному випадку, де все
було зроблене нефахово, здалека від варстату
науковця-спеціяліста, або, як кажуть, "по-ре
місницьки" важко переконати вже не фаха
Еого історика, але звичайного інтелігента, що
критично думає. У статті Параманова

критич

ний читач відчуває апріорне наставлення авто

ра, який все ще не закінчив процесу дослідів і

1)

С. Я. ІІарамонон: ,,Влєсона Книга", й що ми

неї знаємо",

39-53, 11

І частина, Новий Літопис,

частина там же, ч.

ч.

13 (1964),
15 (1965), стр. 22-29.

про
стр.

2) Д-р С. Я. Іlарамонон: "Віра стародавніх русинів",
Євангельський Ранок. ч.
стр. 15-18.

971-972

(березень-квітень,

1964),

Етимологічний словник
української мови
AN ETYMOLOGICAL DICTI01~ARY
OF ТНЕ UKRAINIAN LANGUAGE
Проф. Яр. РудннцьІ(ого
почав виходити друком у виданІ-'ЯХ УВАН

у Канаді.
"Не тільки із зnнчайної науконої дошпли
вости, але й життеrюї конечности nостає
дуже важлиоа nотреба u такому словнІІ

кові

... ,

який би

давао

оідпооіль

ІІ&

nІІ

тання, як те чи те слово історично розвн
валось, чи воно оригінальне, чн залози
чене з чу;,кої мови. А коли воно чуже. то

з якої мови воно прийшло до мови україн
ської. Відnовідь ш1 такі питання може ла
ти тілью1 поясняльно-етимологічннй с;юв
ник

... "

не повинен ставити крапки над "і", не просту
діювавши до кінця даного питання. Такий ме
тод свідчить лише проти нього та його концеп
ції. На підставі тої невивченої ще ним як слід
,~Влєсової Книги" Параманов ставить на скору
руку власні ревеляційні тези, якщо не теорії, й
публікує статті, в ЯІ<их приписує релігійним ві
руванням наших предків монотеїстичний харак
тер іт. под. Звичайно, папір видержливий ... А
дехто з наших є•вангNІьських кругів переписує
наївно з побожности ці речі2), бо як же ж не пе

Сл. п. Проф. Леонід Білецький ( 1953)
Як виходить із передмови, словник
nроф. Рудницького опрацьовувався від
1941 року в Празі, ЧСР, потім у Гайдель
берзі, Західня Німеччина, а від 1949 року
в Вінніпегу, Канада. Є це перший етимо
логічний словник української мови, що
крім літературних слів і назв, подає їхні
діялектичні різновиди, історію слів, сиР.о
німіку, вивідні форми й походження ( ети
мологію) з обширною літературою в ук

реписувати,

раїнській і інших мовах.

коли,

мовляв,

наші

давні

предки

вірили в одного Бога! Звичайно, люди не озна
йомлені з справою, приймають це "за добру
монету", бож це близьке їхнім релігійним і пат
ріотичним почуванням. Тим часом Параманов
не має ніяких наукових підстав ставити , такі
твердження і винвляє нерозуміння поодиноких
етапів довгого процесу формування духовости

праукраїнської людини в обставинах антропо

географічних, геополітичних та
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соціопсихоло-

Цей "наріжний камінь української
культури" (за висловом Ю. Лісового) по
являється випусками. Ціна

$ 4.00

одного

випуску. Вже появилося 5 випусків, які
оправлені в один том, що коштує $ 15.00.
Замовлення слати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING
2226 W. Chicago А ve.
Chicago, 111. 60622 - U.S.A.

СО.

овид ч. 4 ( 139 ), 1966

Иость Бульдин
( 1897 -

1966)

Це ()уло нюrх rr'нтtІ<lдІtнть років тому. Мон

~· І Ч;):Z році журн~l.'І

"1

Іороп1". ВІІІаІювуючІІ

\НlТИ скрикrrу.'І:t іі :~().Іід.:t<І: в p~·r..:<tx у мене вона

двадцятш1 \Іти рі tf!І н :\ІІІСТСІl!,І<О ї

побачила

дина,

фотоІj1<Н\)ію

<ІІ<уратно

відріJаної го

.пони ОJІексія Запорожця. Я засrюкоїн її,

пояс-

:ti н,·н,ІІОСТІІ

І )у:н,

писав:

Косп> І~уJІьдин налсжип> до тих мистців, що,
ccue І ІіІ
мимоні,1ьнііі ду:\tці: як бш·ато талантін д<Н:"ГІ>СН
ознайомившись з їх творчістю, ."ІОНІІІІІ

часом одній .'Іюдині! С11ранді: скуиІьптор, х~·:tож
ник, ІІИСL>М;.'НІНІІ\ (В рі3Ні Ч<lСИ ВІІСТ,\їІ<lf ІІід рі:-s
НИМИ

псевдонімами) і ... маіістср фолк.:ІІ,ор_\·.
ca::v1e йому Шl.'ІСЖІІТь авторство "ходН 1 ІИх
ДОТСІІ ін, СL'.1ЯНСІ>І<ИХ :-:1 ш~· і ДОLІІІ<у.:іl>ІІИХ 110.'1 іПJІІ·

бож

ШІХ аІІt'КДОТіН <ІІІТІ1СОВЄТСІ>І<ОГО характеру!

t-:

мистці, нкі насті:н,І..:и вtСІ<Jдаюп> у твор
чість усе своє "н". що ІІОЗ<J тнорчістю нош1 ніn11
не існують; за томами своїх і чужих книжок, 3<1
Ію.;ютнами картин і иолодю1им мармуром статуй

вони не сприймають живого ЖІППІ.

І є інші мистці: вони повні бурхливої енерrії,

Сл.

Кость

n.

Бу.rtьдин

ІНІВІІІІІ, ІНО н~..· фотоr р;1фі~І ІІL' з самого ЗаrrоршІ~
ця,

<І :~і

СІ\)'.'fІ,ІІТ~ї1ІІ,

rюf>p<lTИ м КостІ,

Якщо, до

НК)'

r;июн-І<ІВ

\)y:r klІІІІ 1

PL''' і

HL'.J.aBІIO

1\ажучи.

11 рсдстm;ників моJ.ер

ного о()р;І:~ОТНОрЧОІ'О \ІИСТ-.?ЦТВ<l \ІОЖІІ<l

ПО ТОМу, lllO ІЮІІІІ

\ІіЇІ

).

ІІіJІІ<ІТІІ

<lnCtMIOTIIO Нl'СІІрОМОЖНі Д<lТІІ

портретіrу rюдіuІrістІ, (згадаіімо "Ста:rіна" робо
ти Пікассо
то

ano "lІJсв 1 Іl'ІІКа" робопr АрХИІІl'ІІІ<а ).

І>~·:Іr-дtІІr у :ri.'IНІilli

ску:н,птурноІ·о

Іюртрст<І

·серед )'К\1і\ЇІІСf,f\ІІХ \111CTiliB, 1\І<lf>)'ТІ>, lll' \1і\В СОUЇ
рівних.
\\l'дар\ІіІ іІ\ ііо\Іу

o;J,ІI<>Yly 3 ІІL'U<ІІ<ІТІ,О\!

до:шолн.·rооІ в Ч<lС ісtІуваrшн майстерІІі Іrро.;r~'Т<ІІ"'

ських

ску:rr,Іпорів

Дозноля.·юсн,

.·ІіrІrпи

вортрети

"вождів".

rrc :~нюкаючи на те, що нанряд чtr

БуJІьдин ]амаскувт: ()~·в своє м ин~·Jrе синьожу

rrашrнка <ІЖ насті.ІЬІ\ІІ

.1oupe. щоб нро нІ,ого Ні.'

а

маJІІІ відомосн•і't ві_rtІІОВЇдІІі "орг;нІи".
1) Ску :JJ,Jпy p~t ІІІ І І-ІІІ ІІ:І;Іс 1.
:I;JI'Jfll~'ll ІJЇJt ІІОТЯІ 0\1.

ОНИ.'{ ч. -І

( !.'J.lJ ). f.lJtili

ІІРоtю•Іою:

О.

~ilнnp-o;l\c ll'·

:і або роІІСІІІІ і!
Антщт:

ПfЮОсг
па.н · ятншт
UJ снчсн tmнi.
/(. Бульл.ин. Дщюган. Ражбо.

.?J

що, як весняна повінь, виносить їх з кабінетів і
з людьми, завжди в
самому стрижні життєвого потоку, і ніщо люд
ське не чуже їм.

перша

майстерень, вони завжди

"Розбиті

окуляри",

вийшла

у

кимсь псевдонімом. Друга книжка, що складала

ся з друкованих у "Порогах" пригодницької по
вісти та кількох новель пригодницько-екзотич
ного жанру, мала вийти в Аргентині, але не вий

Марна суперечка про те, до котрої з цих ка

тегорій мусить належати справжній мистець, о

чевидно,

книжка,

двадцятих роках у підсовєтській Україні під я

ніколи не буде скінчена. Але для су

ШJІа.

І що

19бб року Кость

Бульдин

порушив

часників, незаперечно, більш привабливою ви

літературний

дається друга категорія,

пригодницький роман, що ним було його жит
тя, він закінчив трагічно ---· власною смертю.

повнокровним

репре

зентантом якої є наш ювілянт. Людяний, това
риський, громадський, з невід'ємним гумором,
що не покидає його Б найтяжчі хвилини

Кажуть,

жит

JІюдей

канон

що

ми,

українці,

дин. Якщо ідеологія JІюдини бодай у якійсь мі
рі міняється в залежності від її віку, оточеннн і

шанувати

ним

своїх

лише

жанру:

видатних

смерти.
Але це непра1:1да: ніколи ми їх не шануємо. Як

тя ---таким є український скульптор Кость Буль

уміємо

улюбJІеного

після

що не рахувати скуних згадок у місцевій пре
сі, в наших журнаJІах і центральних газетах, не

життєвих обставин, то характер JІИшається раз

з'явилося навіть некрологів. За чотири з поло

і назавжди незмінним. І тому 55-літній скульптор

виною роки

досі зберіг у собі щось від того молодечого за

-

стільки тривала хвороба

-

ук

раїнці забули проф. Бульдина настільки, що
від тих українських організацій, до яких нале
жав покійний, буквально ніхто не прибув на
панахиду н сороковий день смерти. Найближ
чий приятель Костя Петровича, п. Юрій Сікор
ський, помер, розхвилюваншись, у нього на

палу, що йому деякі завчасно постарілі двад
цятилітні серця можуть позаздрити. І все бурх

ливе, то драматичне, то може навіть пригод
ницьке, життя мистця є якнайкращим доказом,
rцо і в добу тоталізмів доJІя людини залежить
в першу чергу від неї самої.
До цієї характеристики Бульдина, як мист

похоронах, а

іншим не бу~1о вже ніякого діла

до свого колишнього однодумця й співтовари

ця й людини, ма.ао що можна додати. Хіба те,

ша.

що як письменник Бульдин залишився незаслу
жено мало відомим українському читачеві. його

Ігор Качуровсь~<ий

приймає замовлення на всяІіі

ВЕЛИКІ й МАЛІ ДРУКАРСЬЮ РОБОТИ
українською, англійською та іншими мовами.

Приймає до друку офсетом або на ппоскІА машиНІ
КНИЖКИ, ЖУРНАЛИ, ПРОПАМ'ЯТНІ КНИГИ НАШИХ
УСТАНОВ, ПОРТРЕТИ тощо.
з гарним оформленням і оправою всякої ве.пичини.

Виконання робіт скоре й дуже дбайпиве (зразком можуть
послужити такі видання, як твори Тараса Шевченка,
Три .1огія Богдана Лепкого, "ОВИД" і інші).
Ціни низькі.
Роботи доставляємо до всіх місцевостей у ЗДА, КанадІ та
інших

країнах.

За ближчими інформаціями звертайтесь на адресу:
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І

ОВИД ч. 4 ( 139 }. l.QfИ

Пам'яті Н. П. Бульдина
Про милих серцеві, що їх уже дарма
Очікувати днями й вечорами,
Не говори із сумом: їх нема,

кову, але, на жаль, я

Але із вдячністю: вони були між нами.

лаштувались?

--Значить, ми з вами земляки
-Ну, й як же?

З поезії забутого автора.
Некрологи не обов'язково мусять бути
плаксиві. Залізного закону смерти не об'їдеш
конем і не облетиш найшвидшим джетом. Спра
ва лише в тому, хто раніше, а хто пізніше піде
з життя, й кому доведеться згадати вибулих
"не зли~, т.~хим словом". Тож уявімо собі, що
нема свІЖОІ могили,

не

було

попередніх

хво

роб і страждань, а вирував експансивний, го
мінкий натовп Буенос Айресу, столиці аж над
то сонячної Арrентини. В тому вирі поспішав
на організаційні збори Спілки Українських На
уковців, Літераторів і Мистців чоловік серед
нього

росту,

з

кучерявою,

ще

початковою

си

в~но'?, досить грубий у тілесній своїй будові.
ВІн сІв у куточку клюбної залі, підпер левину
голову рукою й задумався. А думати було про
що. Чужа країна,
невідома мова, брак примі
щення, брак праці, а десь там, у негостинному

еміrраційному домі дружина й дочка "на пта
шиних правах''. Ум уже не раз нагадували про
потребу вибиратись. Куди? Хіба це обходило
бездушних чиновників? Вони мали "припис":
тримати еміrрантів два, а найбільше три тиж
ні, далі ж "рятування потопаючих е справою
рук самих потопаючих".
-Як ваше прізвище, пане?

-

спитав го-

лова зборів.

-

Бульдин.

---Улаштувався.

...

по Хар

вас там не знав.

--

спитав Бульдин.

Орудую

сокирою,

-

У

молот-

ком і пилкою, будую робітничі "каси".
-І квартиру маете?
-Маю. Невеличку кімнатку на чотирьох.

--Ви щасливий. А от я не знаю, що робити. Хоч сідай на пароплав, та повертайся на
зад, до Европи ...
-Чому так песимістично?
---Бо не знаю мови, без'язикий, як кажуть.
Хоч плач!

--А ви думаете, я знаю? Поки що йде "на
миrах", та й не зразу я приспособився, з місяць
зазирав на бу до ви, аж поки не натрапив на чут
ливу душу. Німецькою володіете?
--Навіть добре володію.
--То шукайте якогось німецького фабриканта, й він вас прийме.
-Це ідея! Буду шукати.
Десь за два тижні я знову зустрів Бульди
на. Цього разу в нього вже не було суму в о
чах, навіть

здалося, що

голова

стала

кучеря

віша ...
-Знайшов німця, -- посміхаючись, сказав
Бульдин. Багатющий! Фабрика його розпро
стерлась на десять кварталів.
І що ж ви там робите?
--Сторожую. Вночі. Та ось зайдемо до ме-

не,

це

недалеко.

Нас зустрі ..1и в дворі два псища. Я ще,
справді, ніколи таких не бачив. Завбільшки з

---Ви мистець?

телят, з якимись апокаліптичними мордами, во

---Трохи

ни уставились на мене з німим запитанням: мов
ляв, хто ти й чого тобі треба?

...

-А в якій галузі?
--Скульптор.

Бульдин погрозив їм пальцем, сказав "руе!"

(тривайте, та цеж не абияка постать! Про

й повів мене через двір до свого помешкання.

скульптора Бульдина колись, не так давно, шу

Воно було аж надто скромне. Кімнатка на од
ну особу волею долі мусїла вміщати три особи,
хоч третя була ще дитиною, дванадцяти років

мів Харків, розповідали пошепки, що проект
чудового пам'ятника Шевченкові в Ботанічно
му парку був виготовлений саме Бульдином,
але його привласнив,
конкретніше, вкрав
спритний кар'ерист Манізер і скористався ла
врами, які йому не належали. Крім того, не од
Бульдина лишилася в совєrrсь

на скульптура

кій Україні.
Я підсів до прибулого.

овид ч.

4 (139). /966

і не дуже журилася тіснотою.
-У нас режим приміщення,

-

з гумором

попередив Бульдин. Якщо один проходить
через кімнату, то другий повинен сидіти, інак,.
ше поїзди зустрінуться й виникне аварія, мож
ливо,

з

людськими

жертвами

...

Так почалась наша дружба. Бульдин пере-

35

став бути для мене "паном Бульдином", а обер
нувся в "Костя", ми часто відвідували один од
ного. Тоді я переконався, наскільки це була об

Розмови про книжки
МИКОЛА ПОГІДНИИ "МАРІИКА ЛЕБІД

дарована особа. Скульптор "високої марки", під

І<А

його пальцями, на

тецьІ<е

моїх очах,

глина й цемент

Лlt;OBA

-

КВІТКА",

оокладинка

оформлення Бориса КрюІ<ова,

діставали "душу", набираючи р~альних форм,
неповторного виразу, краси, 1цо їй ім'я --- l~исо

Юліяна СередяІ<а

і

мис

видання

стор. 32.
п'ятьох казок для дітей

t966,

11рекрасна збірка

ке мистецтво. Але Кость був не лише скульп

у

тором. У мене висить його картина: татарин з

крюкова, з кольоровими рисунками, на даоро

українською бранкою на своєму коні й два
козаки, що ту бранку рятували. Рука татарина

му

піднята над груддю дівчини, але одночасно над

свІд

тією рукою підняті дві козацькі

гарt1ого

буть,

вони

перші

перетнуть

визволять бранку.
Несподівано Кость

шаблі і, ма

татаринову

Бульдин,

руку,

заховавшись

високомист~цькому
папері

і

з

трюjаJюю

оформленні

ьориса

оокладинкою.

Автор

вжи~:;аt:: ритмІчно1 розповіді і має великий до
у дитячш
усшху

JІпературІ. lУ\ожна
книже4ки

серед

сподІватиси

наших

малят.

lЦоб шзнати нашого манстра Ьориса Крю
кова теж як карикатуриста, треба u придоа
тн

до

біблютеки

видання

Юліяна

Середяка

під псевдонімом "Володимир Коб", виступив і
на літературному фронті ... Я чекав (не чита

"t;міхоліна" ---- краплІ для доброго гумору з
лябораторії Бориса Крюкова. На 192 сторшках

ючи) якоїсь дилетантської вправи, але зразу ж

книжки

відкинув ту думку. Ні, це вже говорив дозрілий
письменник, у якого навіть не було чого по
правляти. його пригодницький роман "Лірич
ний відступ", друкований у журналі "Пороги",

майстра, опубліковані впродовж років у гу
мористичному журналі "Мітла'' і в щорІчних
календарях під тою самою назвою. Характе
ристичні і дуже різнородні типи людей, яки
ми Борис Крюків ілюструє дотепи, виклика
ють у читача веселість і настрій, якого нам
так бракує. Доброю порадою кожному, хто

був би прикрасою нашої літератури, але, на
жаль, калькуляційні міркування наших видав
ництв не взяли до уваги мистецької вартqсти
роману. Він і досі лежить в архіві померлого
мистця та чекає, коли ж знайдеться чутлива ду
ша й допоможе видати його окремою книжкою,

що

було б "бестселлером" серед усіх наших

культурних читачів старшого, середнього й мо
.11одого віку.
Варт згадати й про те, що Кость Бу.пьдин
був учасником визвольних змагань, відступав
із петлюрівськими військами до Польщі, а по
тім

повернувся й

якимось чудом уникнув

ста

лінської розправи. Звичайно, збройна бороть
ба за щастя своєї батьківщини
великий
"плюс" для кожного, але Кость оцінював це
просто: "Нема за що мене хвалити! Я викону
вав свій обов'язок перед народом і йнакше по
ступити не міг. А що совєтський режим мене не

спіймав, то він дурний. Хто ж би то любив і
щиро служив катам України?"
Дорогий Костю! Ми з тобою були однодум
цями й побратимами. Семилітня дружба наша
не зазнала жадних хмаринок. Ти пращався зі
мною перед моїм виїздом до Америки з наді
єю ще зустрітись. Не довелось . . . Тож скла
даю низький поклін твоїй пам'яті. Я любив і
шанував тебе, живого, шаную і тепер уже без
плотного, навіть не вважаю, що ти помер, бо
такі люди, як ти, не вмирають, а відходять, за
лишивши по собі відчутний слід.

А. Галан
Зб

зібраш

найкращі

карикатури

нашого

придбає книжку було б, щоб, прочитавши до
теп, звернув бачну увагу на рисунок мистця
на

ту

мистецьку

тонкість

гумору,

яким

і

він

характеризує• людей.

Д-р Богдан РоманенчуІ< видав у видавниц
тві "Київ" 1966 перший 56-сторінковий зши
ток "АзбуІ<овниІ<а", короткої енциклопедії ук
раїнської літератури. Цю назву автор узяв із
зразків рукописних довідників того роду вжи
ваних у 17 столітті.
Перед кількома роками д-р Б. Романенчук
почав підготовляти біобібліографічну працю
про українських письменників. Однак у ході
праці виявилося, що буде доцільніше взяти
до

уваги теж діячів літератури, критиків, іс
ториків тощо, а теж і довідки про стилі й лі
тературну термі:нологію. Праця унікальна в
наших

умовинах,

і

вже

тим

самим

повинна

здобути собі піддержку української інтеліrен
ції на еміrрації.
Тільки короткою нотаткою звернемо ува
гу на кращий літературний твір 1966 року "ІНд чорним небом", дебют Мирослави JІасовсьІ<ої у прозі, яка написала досі кілька дра
матичних творів. Це повість на тлі трагічних
переживань української родини під совєтсь
кою окупацією Західньої України під час дру
гої світової війни. Цій видатній появі присвя
тимо на сторінках "Овиду" окрему оцінку.

ОRИД ч.

4 ( 139), 196fi

СЕРЕД ННИЖОН

рuнньu поширює наші уявлення про рідну мо

ну, про нашу історію і про її великий зв'язок
з народною поезією, що стала підrрунтям для

Історичне багатство "Слова''
Волод.имир

Шелест.

"Княжа

"Слова".
З уваги на ці факти праці Володимира Ше

')"країна''

у

"Слові о полку аrореві", нарис, і'оронто. Видав
hицтво "Вільне ~лово",

1961,

ДослІдники твердять,

стор.

1цо

38.

"Lлово

о полку

Jtеста не можна ставити на другорядне місце й
не

можна

лива,
свою

казати,

що,

мовляв, вона

менше важ

ніж інші праці про "Слово". Вона має
вартість, зокрема, коли врахувати, що

Ігореві", найвище мистецьке досягнення літе
ратури старокняжої України, одночасно являє

стихія "Слова" є• тепер поважним політичним
атутом, що його стараються вирвати з україн

собою

ських

визначну пам'ятку

про

історичні

події

того часу. Стисла аналіза історичних подій, пе

реданих у "СJюві", свідчить про те, що воно є
твором вийняткової історичної вартости й ви
сокої мистецької майстерности.
Володимир Шелест у своєму нарисі "Кня
жа Україна у "Слові о полку Ігореві" розкри
нає історичне багатство "Слова" і показує ве
Jшкий вплив змальованих там подій на хід дер
жавного життя тодішньої
України.
Київська
держава, як нам відомо, не витворила міцної
ннутрішньополітичної структури.
Міжусобиці
номіж поодинокими князями чи, навіть, між ці
лими княжими династіями
привели
могутl-Ію
державу до політичного упадку. Слушно під
креслює• Шелест, 1цо автор "Слова" був не ли
ше неперевершеним поетом, але також істори

ком. Він глибоко аналізував політичне життя
своєї батьківщини, гордився героїзмом і зав
зяттям її князів та дружинників, закликав їх до
єдности й рівночасно остерігав, що міжусоби

ці поміж ними приведуть державу до упадку й
вона

буде переможена диким степом. Отже,
"Слово" кидає ясніший жмут світла на недо
мовлені й неясні місця тогочасних літописів, і
таким чином зростає вартість його історично
го матеріялу для пізнання нашого минулого.
Келтуяла, історик російської літератури, ви
словив думку, що "Слово" було написане на за
мовлення Святос~1ава. Воно було чимсь в роді
політичного памфлету, щоб підняти князів і
приєднати їх до ідеї спільної боротьби проти
половців, що так сильно тривожили українсь
кі східні землі. Тому "Слово" має характер за
клику до князів. Воно написане на підставі ба
гатства князівська-дружинної усної творчости,
переплетеве густо історично-політичним мате
ріялом і є плодом старої Київської культури.
Досвід мовної абразотворчости та політично
го

й

історичного

розуміння

доби

невідомого

київського поета ХІІ ст. має всесвітнє значен
ня. Читаючи "Слово", ми кожночасно сповню
ємося почуттям гордости з нашої давньої куль

тури

й літератури.

Вивчення

овид ч. 4 ( /39). /9()()

"Слова"

всесто-

рук.

Володимир Шелест звів історичні факти
"Слова'' до спільного знаменника з історични
ми джерелами нашими й чужими. Він показав,
що історія стоїть у центрі уваги автора "Сло
на", який мав добре всестороннє знання і на
скрізь правильне розуміння подій та харак
теру окремих князів.

Українські праці про "Слово'' досі досить
скупо заторкували історичне тло "Слова". На
віть Михайло Грушевський, що своїм науковим
авторитетом та

ерудицією

міг багато

прислу

житися справі "СJІова", зокрема вивченню йо
го історичного підrрунтя, не дав відповідної
окремої історичної студії. Досі не має•мо в цій

діЛ~ІНці обширНОГО аналіТИЧНОГО твору, ЩО В
усіх деталях виявив би

історичний зв'язок по

між "Словом" та історичними подіями того ча
су. Також не маємо відповідної синтетичної
студії, яка підсумувала б бодай аналітичні до
сліди, досі успішно пророблені в діляl-Іці істо
ричного пізнання підrрунтя "Слова" й його
зв'язку з нашою історією.
Володимир Шелест, не зважаючи на роз
мір і характер своєї праці, дав добрий попу
лярний приклад аналітичного розроблення іс

торичних подій,

що лягли в основу "Слова",

Виклад його праці легкий, розрахований на ши

рокого читача. Видно, що матеріял спочатку
друкувався в часописі, а пізніше, з уваги на
ширше зацікавлення,
удостоївся
книжкового
видання.

Праця В. Шелеста є, без сумніву, позитив
ним досягненням

і

заслуговує на

увагу.

Вона

широко оперує терміном "Київська Русь", за
мість терміну "Русь''. Актуалізує проблеми най
давнішої історії України й з'ясовує їх так, що
з ними погодиться і українець, і кожний до
слідник, у якого є чисті заміри й добра воля
подивитись правді в очі в усій її ширині й без
будьякого бажання підтягати факти чи їх пе
рекручувати. В цьому якраз і лежить найбільша
заслуга нарису Володимира Шелеста.

Володимир Жила

.17

націоннльного поета

Палке серце поета
(Р. ВОЛОДИМИР, "ПАЛКІ СЕРЦЯ'', Лон
дон, 1964, 211 стор.).
Дві думки

настирливо

переслідували

мене

під час читання книги поезії "Палкі серця'' Р.
Володимира:

хист, друга

перша

- --

автор

безперечно

має

мовних огріхів Р. Володимира:

R

й

гнівила.

Порадували

зокрема

святині тиша урочиста

Фіялковий підносить чад,

творів. Перша думка радувала, друга насторо

жувала

нечиста, засмічена ру

ського в'їлося, як бачимо, до кісток деяким га
личанам. Тому не дивниця, що деяким із ни~\
тепер так тяжко включитися в могутній поті~.
нормативної мови. Наведу лише кілька прикри.А

автор не дбає про мову своїх

--

---

сизмами. Москвофільське "обtцество" Качков

Із вівтаря г .11 яди т ь Пречиста

такі

На жалощі тремких лямпад,

рядки:

Настояний дух згаслих свіч

Коли спивав із внших лиць полин прощання,

С т р е м и т ь збагнути темну ніч.

Ввижались подвиги, а там і зустріч рання ...
(стор.

Тнк

може

написнти

тіJІьки

поет. Тому я готовий простити

192)

талановитий
йому суто-га

лицькі "лиця" замість "щік". Звичайно, такий
і подібний місцевий кольорит можна допуска

ти, бо він український, без польсько-австрійсь
кої домішки, проти якої треба постійно вести
боротьбу, як і проти московської мовної не
чисті.
Не

ще

можу

два

стриматися,

рядки,

щоб

пристрнені

не

своєю

Добрих висловів, справді nоетичних,

53)

мож

дає вже певну культуру вірша, хоч тематично

до

національно-па

тріотичної лірики, в якій досягає• безперечно

го успіху. Поеми Р. Володимира залишаю осто
ронь вони мені багато не промовляють.
Мова першоелемент JІітературної твор
чости. Коли мова нової української літератури
складалася, тоді можна було прощати і Ulев

ченкові "чужому научайтесь" (замість "чужого
навчайтесь"), і Франкові
"розвидняющийся"
(русизм) і "огень" (полонізм). Саме тому, на
приклад, пізній Франко нещадно виправляв мо
ву раннього Франка. На жаль, цієї праці він не
докінчив. Тепер же, коли наша літературна мо
ва унормувалась і набула філіrранности, тепер
уже не можна грішити моекалізмами чи поло
нізмами, неправильними наголосами

чи

грама

тичним відхиленням. Uих недоліків у Р. Воло
димира таки багатенько. Майже як правило, на
кожну сторінку припадає два чи й більше не
правильних, нелітературних наголосів. Взагаді
кажучи, мова Р. Во ..1одимира -- українського

зв

Збагнути прагне темну ніч.

уникнути, якби поетів рукопис переглянув до

...

на знайти чимало Е Р. Володимира. Поет посі

переважно

"стреміти" може пнлиця, устромлена в землю і
под. Зі змісту вірша видно, що треба було б на
писати останній рядок хочби так:

Таких і подібних мовних недоречностей у
Р. Володимира багато. їх можна було б легко

("Мати", стор.

себе

ритм, "зорить". "Глядить" має значення пере
важно "доглядає''. Слово "стремить" вжито в
невідповідному значенні. В українській мові

зацитувати

Щастям сте.11ене дитинство,

обмежує

62)

Два москаJІізми в цьому уривку псують та
лановито написано строфу. Замість "глядить"
краще вжити "дивиться" або, 1цоб укластися в

метафо~ич

ністю:

Сонцем випрядена даль

(стор.

свідчений

редактор.

Тоді

не було

б

русизмів

"таяв" (56), замість "танув", "вихром" (57) за
мість "вихором" і под.
Відзначимо бодай кілька неправильних на
голосів (у дужках подаємо правильні): вежА
(вЕжа), не дАала (не далА), просторИ (прос
тОри), в дружбІ (в дрУжбі), бУла (булА), по
смішкОю (пОсмішкою) ... Повторюємо, таких
відхилень сотні. Дуже рідко можна знайти вірш,
де автор у згоді з правильним наголошенням.

З

цього

погляду відзначмо сонет "Мова сто

річ" (стор. 42) ·з прекрасною свіжою римою

"будівлі-в
поготівлі" і дуже
невідповідними
"розрісся-середньовіччя",
"храм-напівненнЯм".
В останніх двох узагалі немає рими.
Звертаю увагу ще на те, що апостроф не
вживається у вислові "на прю". На початку ре
цензії я згадав про дві думки, що настирливо
переслідували мене при читанні книги поезій Р.
Володимира. Мусить перемогти перша з них.
Талановитий поет повинен ревно дбати про чи
стоту мови. Р. Володимир має всі дані навчи
тися писати у повній згоді з нормативною мо

вою. Тоді його поезія матиме більший вплив
на читача і даватиме більшу естетичну насолоду, ніж тепер.
Яр Славутич
ОВИД ч.

4 ( 1.19 ), 1966

ДОВГОГРАй НІ
СJІУ>К.БА БОЖА на двох донгаграйних

-

fi-.1

пла1·інках

у

никонанні

хору

HI-

bJ 1, &):l
tsJ5

сн. Варuари у Відні, в ціні 12.00 дол. і
додаткана nлатіока
з "Боже, вислухай
благання" і ін. за 1.00 доп. Всі три платів
ки, н альбомі, мистецько-оформленому О.

-

Мошинською, разом із
YKl-'Alti<.:bКI HU<.:KJ:-'.tCHl

пересилкою
13.00
IllCtU і га1·ілки у

вик. хору церкви св. Нарвари у Відні

-

-

Альбом з двома платівками
10.00
У 1{1-'АїНСЬЮ К.ОJ !ЯДИ у вик. хору церкви
св. l::Sарнари у Шдні
4.95
ЗАПОРОЖІ=:ЦЬ ЗА дУНАЄМ- опера на З
дії С. Артемовського (три платівки)
14.95
lllLH}l 111-'U 1-'УШНИЧОК (до слін А.
Ма;шшка, муз. П.
Майбороди) співае
Д. 1 натюк, та 11 інших пісень. lІісня про
рушничок

полонила

серця

всіх

українців

~U4

у цілому світі. (Число платівки l-'i>1U)
<.:tlATAHHЯ НА 1'UНЧА1-'ШЦІ
(Адьбом з З-ма платіuками, 12" Ціна
ДИТЯ ЧІ КАЗКИ ( ч. 1)
У никонанні Ірини Jlаврінської.
ДИТЯЧІ КАЗКИ (ч. 2)
У uиконанні Ірини Jlаврінської.
КОJЩ):J.И 14 різних коляд -

ьU5

У Kl-' ЛІНСЬЮ І llCHI

~Uб

У виконанні Хору Верьовки
MИPOCJIAtl
СКАЛА-СТАРИЦЬКИй

MUl
~U2

8U3

різні

Мі1·о ~kala-Staryckyj

838
852

дириrент: А.

конанні

-

1'натишин

ЗБl~КА

київських

П1СJ::НЬ

4.У5

бомир Мацюк

YКPAlHCbl\1

ансамблів

-

3.95 -

ПІСНІ й

4.У5

виконують

-

Ія

і

Jlю-

з аркестрою

111Ctu

у

ського Хору Думка
вою 1. А1·аманця

4.95

-

110

НА~ОДН1 ІНСНІ у
никонанні Jрн
св. Нарнари, Відень. Дир. А. l'н<пншнн -1.~.:.>
- УКРАІН<.:ЬКІ lllCНJ В ЧЕСТЬ lІ~t:ЧИСТОІ
ДІВИ МА~П - Мішаний хор церюш св.
о. Миколая в Чікаrо
4.~5
-ДУМИ МUї і інші українські пісні у ни-

$12.50
3.95

111CHJ

!HLh! ~11А
t1A3AfJ C1UДUJJЯ - Опера. Слова
Тараса Шеuченка. Музика К.
Данкевича
19.80
Зf1:Uti ... У JlbBOШ
4.~5
Щ~KUHHJ 1H<.:Hl Церконний Хор
Маланюк та Хору сн. tlapuapн, Шдень,

851

4.95 -

хори

і .ь3J iKA!JTШJ 1И.І::Н

Ь;j4 і Mti

церкни

'

ПЛАТІ ВНИ

ТАt1Ц1 3

u

Дітройті під унра4.~5

У Kl-'АІНИ

київських ансамблін
ч. 1, ~ і 3 по

4.~5

никонанні Україн

у

виконанні

нидання

MUHПU!J

YK~AUiA nісні у виконанні Українськuа·о
Хору Думка в Києві і кttінськоІ·о ансамблю бандуристін

3Ь1!JКА у никонанні

різних укра-

-

BECJ:JlA

-

XOVUШ 1llt;H1 З У Kl-'АlНИ у никонанні
Капелі Бандуристів nід управою l'p. Ки

їнських хорових ансамблів

3.95

тенор

3.95
3.95
4.95

4.95
тастого й J:i. .Божика насnіuані в часі не
давнього турне по І=:нроnі (нидання ніUkrainian Songs of Kiev,
мецькоІ·о видавництва)
4.5u
Concert of works Ьу Р. Mayboroda
4.95
СПШАЄ ЛЬВІВ Concert performed Ьу
- Я ЦИ! 'АНКА MOJ І ОдА і ін.
4.95
4.У5
- ЯК їt:Ьt: tlli J1ЮьИ!'И і ін. nісні
Capella "Trembita" in Lviv, Conductor4.У5
1:'. Murawskyj
4.95 - bt:l-'1-:it\A і ін. nісні
- ТАНЦЮИМU - танкова музика
4.У5
УКРЛУНСЬЮ ПІСНІ З ГУЦУЛЬЩИНИ
4.У5
Ukrainian Hutzul Songs.
4.95 - КИІ.І::S<.:ЬкИи BAJlbt; і ін. nісні
- УКVАДІ=:НЕ ЩАСТЯ драма в 5 діях 1нана
ШСНІ З УКРАІНИ
4.95
Франка (Альбом з J-ма nлатівками)
1:l.5U
INTERNATIONAL MELODIES
- КОНЦJ::J:-'Т у виконанні Української Духоuої
"AMOR" Orchestra.
4.95
Оркестри nід уnравою 1. Барабаша u ЧіВЕЧІР НА СОЮЗІВЦІ каrо (альбом з J-ма ш1атінками)
4.5u
з аркестрою ,.АМОР'' Ukrainian Dan~e
Music
4.95 - РИМІН(.;Ь.І:\1 MJ:..J lU.LI.lї - ник. муж. кuартет
"1-'озвага" з аркестрою М. Шияна. АJІьбом:
DANCE PARTY- ,,AMOR" Orchestra 4.95
три nлатівки 10", 78 Rl:'M.
4.75
УКРЛУНСЬЮ НАРОДНІ ТАНКИ - Anatole
Pietri Orchestra, - Buenos Aires
4.95 -ТЕНОР І. ЗЕйФІ:WТ- nри фортепівні ЛЮБА
з аркестрою

8Uї

807
809
810
811
812
814
815

СПІВАЄ КИІВ-

"Кобзар"

з

СЛЮЗАР. Три ориrінадьні платінки н

816

ВЕЧЕРНИЦІ,

Симфонічною

817

КОНЦЕРТ, Хор "КОБЗАР" із Симфонічною
Оркестрою
4.95
ЩЕ НЕ ВМЕРЛА, Хор "КОБЗАР''.
4.95

Оркестрою, дириr. А. Рудницький, Фила

818
819
820
821,
824
825
827
828

КОНЦЕРТ, Хор ,,ДУМКА",
дир. Л. Крушельницький.

4.95

-

АЛЬБОМ ПІСЕНЬ Я. Б. Весоловськоrо
у виконанні оркестри і хору Івана
Романова. Солісти: Антін Дербіш,
Олександер Тихнович
(танцювальна
музика)

-

ДІТИ СПІВАЮТЬ

Нью-йорк,

4.95

БОГ ПРЕДВІЧНИй та щедрівки у вик.

Українські копяди
Хору "Кобзар" під
кер. А. Ру дницькоrо
4.95
822 і 823 УКРАІНСЬКІ КОЛОМИйКИ
(частина 1, 2, і 3). кожна по
4.95
УІ<РАУНСЬЮ ПІСНІ у виконанні Хору
Верьовки (частина 2.)
4.95

ЗА СВИСТ АЛИ
КОЗАЧЕНЬКИ. . .
Збірка
коз~цьких пісень.
4.95
МАРІЧКА закарпатські співамочки
4.95
СТРИИСЬКИй ПАРК пісні сьогодніш-

нього Львова

мистецькому альбомі

4.95

-

4.75

4.50

дитячий хор Рідної

Школи УНО- Філія Ст. Катеринс, Онт.

4.95

У сі ці платівки продае

КНИГАРНЯ
при

ВИДАВНИЦТВІ МИКОЛИ ДЕНИСЮКА

В ЧІКАГО
Платівки висилаемо негайно по замовленню.
Кошти пересилки оплачуе Книrарня
Замовлення і rpowi спати на адресу:

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

r---------------------------------------------------------------------1

КJІІІГА, НЕОБХІДНА В КОЖНІЙ

УКРЛІНСЬКІЙ ХАТІ

ЕНЦИИПОПЕRІИ УИРАЇИОЗНАВСТВА
Видає:

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ІМ.

Т.

ШЕВЧЕНКА

ИІЙНРВЩИЙ ПОJІАРУНОН ПРИ НОНІНІЙ ИArOntl
ДРУГА ГАСЛОНА ЧАСТИНА ЕУ-2
Нові передплатники

Вісім томів

(1-8) -

Вісім томів

(1-8) -

полотно

120.00 дол.

півшкіра

144.00

дол.

60.00

дол.

72.00

дол.

Дотеперішні передплатники

За додаткові чотири томи
За додат1юві чотири томи

полотно

(5-8) (5·~)

-

півшкіра

Продає:

ВИДАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА
на догідні сплати по дол.

5.00

В ЧІКдrо

місячно

На бажання внснлаемо проспекти
::Sамовлення

слати

на

адресу

:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING
2226 W.

l

Chica~o

Ave. Chicago 22, 111. USA

СО.

РЕЗОЛЮЦІї ДРУГОГО З'їЗДУ УНРАїНСЬНИХ
ЖУРНАЛІСТІВАМЕРИНИ І НАНАДИ
Учасники

З'їзду

Украшських дові новоствореної Федерації lш кторів і співробітників нашої пре
й Канади, лок Українських Журналістів Амt: си, що появляється у вільному світі
члени спілок Украшських Журнd рикн й Канади, при нагоді Lвпо . та виконує важливу ролю в нашІй

Il

Журналістів

Америки

.1істів

Америки й Канади, а також вого Конгресу Вільних Українціп, спільноті, є явищем додатюм, яке
не-члени, співробітники, дописуна скликати Світовий З'їзд В1льни х напевно
причиниться до
покра
чі й

редактори украшських часо ~· країнських Журнал; ~тів та обго щання і підвищення рівня і якости
писів та журналів у вгорі згада ворити можливості поширення Фе української преси в ЗДА та в Ка
них країнах, у вислІді дводенних дерацїі на всі терени, де діють Ві наді. З'їзд уважає, що такі зустрІ
нарад в суботу 5-го і в недіJІю 6-гu льні українські ·журналісти.
чі слід відбувати що якийсь час 1

:шстопада

1966 року, в місті То

ІІ З'їзд Українських Журналtспв започатковану І З'їздом УкраІНСh
висJІухавшн Америки й Канади закликає всІх ких Журналістів Америки й !{ана
основні доповіді і проРінши дис· українців в діяспорі гідно й дос ди традицію продовжувати.
"усію,тойно відзначити об'єднаними си
ll З'їзд Українських Журна ..1істів
Пересилають привіт украшсько лами всіх українських політичних Америки й Канади поновно ствер

ронто,

Онт.,

Канада,

му народові в

паневоленій Ьать середовищ у вільному світі 50-рІч джує, що українська преса у віль
ківщині, висловлюючи йому поднн чя Української Національної l->t:· ному світі є вільним речником ви
та підтримку в його боротьбі, що нолюції та відновлення украінськоІ звольних ідеалів українського на
проходить у
змінених
формах, державности. Таким чином украІн роду й одним із важливих джереJІ
нроти нової хвилі ру~ифікаціі
наступу

на

україн("ький

тн

ці у вільному світі дали б укра ІН·

шформацій

вільний

ській нації, паневоленій Москвою,

ду.

про українську Іlрав

дух в Україні, і одночасно гостр1 1 нолітичну й моральну допомогу ,,.
ll З'їзд Українських Журналістів
::>асуджують колоніяльну поJІІТИk) її визвольній боротьбі за принер Америки й Канади закликає всю у
Москви, наслідком якої украшсь нення суверенної і соборної деr країнську спільноту у вільному сві
кий народ позбавлений права віJІІ-. жавности, опертої на A'r<tax 22 січ ті, зокрема в ЗДА і в Канаді, далі
но хвалити Бога, будувати BJiacнt::

ня

життя, користати з

нападом Советеької Росії.

вільного

СJІu

ва діячів культури й преси;

1918-1919 років та знищено1 нияв~1яти патріотизм та рішучість

11

З'їзд вітає

у розвитку українського життя н

колег-журналістін, усіх

ділянках

і робити

все мож

Вітають наші

церковний і світ нкі не змогли прибути на З'їзд, ЯІ\ JІИве, щоб стримати процес дена
ський проводи в країнах віJІьнuІu теж усіх колег в різних державах ціоналізації. З'їзд з радістю ствер

світу і звертаються до них з гарв світу, які часто працюють на
чим закликом діяти по лінії кон

ших

становищах,

солідації та єдности й завершит11 нують

свій

ін

але вперто вико

обоr 'язок

робітниюu

джує

познаки Сfіівпраці молоді з

усіх середовищ і вважає, що цим
позитивним тендеціям треба дати

ці намагання Світовим Конrресо м пера в службі українські!UІ нації та 11овну підтримку в пресі.
Вільних Українців, що заплянова її ідеалів.
ll З'їзд Українських Журналістів
ний на кінець

1967 року;

11

11 З'їзд Українських Журналістів
Америки й Канади вітає дотепеr1

З'їзд Українських Журналістін

Америки

й

зовнішня

і

Канади

ствердив,

внутрішня

шні заходи підготовного Комітету якій живемо, від І З'їзду

шо

ситуацІя,

30-31

в

жов

Америки

й

Канади закликає

українських журналістів

всіх

притри

мунатися схваленого на цьому З'їз
ді

Кодексу

Етики

Укра інського

ПАУК для скликання Світо1:юг~ \ тня 1965 року, в Кергонксоні, Н. й,. Журналіста, затісиити співпрацю
Конгресу ВіJІьних Українців і за ЗДА, майже не змінилася. Тому v- н рамках Федерації Спілок Укра
кликае

його

поробити

зусиJІля.

шоб у дальшій пІдготові, а Т(!Кож

часники

мують

11

та

З'їзду повністю ПІдтри їнських Журналістів Америки й Ка

підтверджують

ухвали, нади, що була створена на цьому

в СКВУ, взяли участь всі укрзін постанови та резолюції, схналені З'їзді, і діяти конструктивно в на
ські церковно-реJ•ігійні, суспіJІЬН•J на З'їзді Українсhких Журналістів шій громаді. Зокрема З'їзд закли
rромадські

та

станово-професійні

організації, бо тільки з участю всІх

Америки й Канади.

11

З'їзд Українських Журналістіu

кає·

всіх

редакторів,

дописувачів

і співробітників української преси

українських сил СКВУ може бути Америки й Канади ствердив, шо дати добрий приклад єдности та
успішним. З'їзд доручає І Іро во- зустрічі журналістів, зокрема реда- сконсолідованости, припинити я-

овид ч. 4 (139), 1966
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uнще взаємного атакування чи u(J- сінми незламної во~1і українського су в укрншсьюи та ангJІійській мо.
разJІИвої критики й щоб наша пр~-

народу до

са

ного життя. Викриваючи й побо-

наді

рюючи

ється

не

поміщувала

неперевІрених

ністок і статтей, які шкодять до·

всі

самостійного,
форми

та

вияви

брому імені українських оргаюза- k.овсько-большевицького
іl.ІІ.І чи поодиноких осіб та дискрt'- аізму
~н-rтують їхню діяльність.

н ~·країні,

держав-

вах, яка появляється в ЗДА

мое-

колонін-

українська

(нілкам

й

Канади

преса

~·країнських

льноту до неразривної

єдности

до

роботою

скріплення

1в

Ка.

причl!ня.

комуно-:-.1ос.

З'їзд ~·країнських Журна.lІСТІr

11

у вільному світі повинна далі нен-

рекомендуt:

своєю

І•:онського імперіялізму.
Америки й Канuди, зокрема, з трн.

З'їзд Українських ЖурнаJІІСТІн томно мобілізувати українську сш-

11

Америки

й

uогою спостерігає дальше, постrй.

Іі

не переслідування українськоІ мо.

ЖурнаJІІстш солідарности з рідним народом на лоді та діячів культури в УкраІНІ.

/.:vtерики й Канади прийм;л·и й з:.І

Батьківщині, протиста• ·rяючись у-

З'їзд

:нttІІИПІ н своєму складі тільки та-

сім спробам ворожої диьерсії 1 ви-

тю арештуБаrшя та в'язнення

t\t.-iX

аомам з єдиного, самостійницько-

діячів і звертається д • ку.rІьТУІ'НU·

членів, які приймають та Пl•·

засуджує

схваJІt.'

го фронту у формі офіційних зу-

r·o

ннй цим З'їздом Кодекс І::тики ~'t..:

стрічей з урядовими предстанника-

пресі,

раїнського Журналіста.

ми окупаційного режиму

ОН

1 uджуються

11

респектувати

З'їзд ~·країнських Журнал1стш

Америки

й

Канади

звертається

з

в Ук ре-\-

їні. Одночасно З'їзд засуджує со-

світу

з

з

усією

проханням

перед урядам.и

рtшучtс

цих

піднеС'ІІІ
держав

u

і о

го.пос в обороні укра rнсьюнu

11ароду, зокрема

в

обороні дt~Ічtн

нєтофільську й комуністичну пр~- української культури.

закликом і доручає ГІроводові Фе
дерації Українських
ЗДА

Кана ..... и

і

ЖурнаЛІстш

застановитися

професійними справами

ми

укр:-1їнських

пранювати

та

журналістів

відповідні

над

права

і

вн·

домаганни

видавців для покращання умо

J.;..()

Г1Мn праці

й

печення
для

11

матеріяльного

забеJ

Р" rtакторІв-журнаJІІСТІІІ

краu!ОГО

розвитку

преси.

З'їзд Українських ЖурналістІ~~

Америки

й

Канади

Д()ручає

Litt.'I-

k:aм Укрнїнських Журналістів Аме·

рики й Канади і Федерації цих (ІІі
:юк

продовжувати

старання

нuд

нишкuJІUМ журна.JІістІ ·шого нариб
ку

й

виконати

постанони

І з··Із;І~

Укрнїнських ЖурннJІістів щодо ор
журналістичних

кур

сін, одностайного правопису,

ганізування

сти

пендій для молоді,

що

студіює

журналістику, та повести

напрямку

Спілок

та

зміцнення

Українських

підвищення

працю в

авторитету

~

-

-

-

Журнн.rttстtн

професійного

рін

ня української преси.

11
що

З'їзд Українських Журналістів,

відбувся

Івана

Франка,

в

ювілейному

poui

закликає· українсь

ких журналістів

далі

·1епохитно

продовжувати світлі традиції ми

нулого й на сторінках преси да .1і
бути нез.памними речниками та но-
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ІСТОРІЯ УНРАїНСЬНОГО ВІйСЬНА
ДРУГЕ ДОПОВНЕНЕ ВИДАННЯ, З
понад

850

ІЛЮСТРАЦІЯМИ,

сторінок, великого формату, в твердій оправі,

з позолоченням

Ціt~а 18.00 дол.
ЗамовJІення сщпи на адrесу:
M:YKOLA DENYSIUK PRINТING COMPANY
2226 \V. СЬісаgо Avenнc - Cl1irn!!:o 22. ІІІ. - CS.-\.

OHJ//1.

ч.

-J (

/:JП ), Jf)tlfj

НОДЕНС ЕТИНИ УНРАїНСЬНОГО ЖУРНАЛІСТА
СХВАЛЕНИй

ДРУГИМ

З'ІЗДОМ

УКРЛІНСЬКИХ

ЖУРНАЛІСТІВ

АМЕРИКИ І КАНАДИ, ЩО ВІДБУВСЯ В ТОРОНТО
ЛИСТОПАДА

УІІ(раїнський журналіст, без унаповинен

вважи-

українським

t:'1

6

рівночасно й оборонцем нрсш ~догадів

aJte

1·и на те, де він живе та в яких об- свого паневоленого народу, отже нання
станинах працює,

І

5

Р.

1966

ти себе органічною складовою чн- тичним

громадсько-поJІІ·

діячем. Це

накладає

на

гіпотез за факти, базу-

висновків

та,

зокрема,

за

кидів і обвинувачень На здогадах

або неперевірених фактах сунере

стиною великої міжнародної сшль- нього подвійний обов'язок з(н~рІ- чить основній засаді журннлн:тич
ноти журналістів, першим галон- гати у виконуванні журннлістичноІ ної етики.
ним обов'язком яких є правдиво, професії засади етики й громндСl,2. Етичне відношення журнаЛІс
об'єктивно

і

вповні

інформуннти

кої моралі та як журналіст-ну6JІІ · тн до правди повинно проявлятися

читачів і суспільність та з'ясову- цист і людина

поводитись

таh,

u

його

готовості

вати й ком~нтувати події никJtюч-

щоб серед своїх і чужих виклика-

думку

но на базі перевірених

ти пошану до себе та украінсью.;t

номш1ки, якщо

згідно зі

своїм

фактів

найкращим

та

зннн- журналістики.

ням, своєю совістю та своїми пt·реконаннями.

ді користається повною свободою

окупаннній

Україні

пресJ

й журналістика, як і все життя по-

режимові

виключно

та

цілям та

інтересам,

журнаJ1іст

у ві:tьному

JІовним

виразником

CJty-

змушені

його

злочинним

укрнїнськиН
світі

вільної

є

го-

український журналіст у

своєї

журналіст

L;ласної і

професії

непримушеної

волі

::\

рсс-

нектунати й підтримуяати консти-

бути

віднаж-

і твердий у своїх поглядах t

нких

упереджень

вислухувати

фактами

правдивість чужих

арrументів.

3.

До

основних

етичних

засад

журналіста належить докладність,

туційно-народоправний устрій цих дбайливість і добра воля як у зби
держав та ставитись льояльно д,, ранні і передачі вісток, так і в ко

ючи при цьому право і обон'нз• rk

вільному з'ясовувати своїм читачам

світі має виконувати Не тільки за-

повинен

до

трапнтьсн.

переконаннях, але водночас мнє у-

украш- зану

зобов'язаний

укра- їх установ, зберігаючи та викон~;-

їнської преси. В таких обстанин;; х

така

їн. у цих ідеальних умовинах ВІІ- другу сторону і признавати дока

неЕоленого народу, цілком підпо- конування

жити

свою

признатись

rарантоннною важно й об'єктивно та без будь

конституціями і законами цих кра-

рядковані тоталітарному окупнцій- ський
ному

змінити

одверто

Журналіст

Українська преса в ЗДА і Канн- ний

Мавши на увазі факт, що в су- друкованого слова,
часній

та

урядо-

ву політику цих країн на бнзі праt<-

ментуванні та

вияснюванні подій,

при чому думка про загальне до
бро завжди мусить мати переннгу

над інтересами одиниць

чи груn.

вдання всіх Професійних журнаJІІL'- тичної анн.пізи та кріз:, призму не
4. У виконуванні своє•ї професії
тів у широкому світі, але має щl' ті.пьки державних інтересів ЗДА 1 журналіст завжди повинен змагн
окрему, історичну місію

вати
няти

поширю

правду про Україну, обороправа

української

нацї1

Н<:І

Канади,

але й ідеалів та

змагань ти до найвищої компетентности і

~'країни й українського народу.

знання справи та виявляти такт і

Щоб могти успішно виконувати зрозуміння у відношенні до інших.

рідну, ні від кого незалежну наро-

ці свої професійні завдання та ок- А тому, що професія українського

доправну державу, плекати й роз·

рему місію

нивати українські націоннльно-н••-

преси,

вільної

український

украtнсьt<оt журналіста тісно пов'язана з ідея
журнаJІіст у ми й ідеалами української визво

:Іітичні й культурні традицїt, ро:і- своїй праці повинен керуватися та- льної проблематики та обороною
еиr.ати
ку

й ПОІ'JJИблювати

політичну думку та

украінсt,-

кими основними етичними знсада- української

підтри му-

ми:

вати всі почини, що сприяють по-

І.

правди,

український

журнаJІіст повинен відзначатись та

Підставою

журналістичної

Ешявляти прикладну ідейність і не-

,тtітичному, культурному й еконо- праці є пою.~ і беззастережне 1111- корисливість.
мічному організаційному розвит- шанування правди. Прнвда мусить
5. Журналіст зловжив би своєю
кові української громади у ніJн.- ~1ежати в основі всіх інфарманій і професією, якщо писав би проти
ному світі. Тим то український rcix тверджень. Поширювання ві- власного знання фактів і проти
журналіст

у

вільному

світі

Е

не сток чи тверджень, не опертих н;:1

тільки виконавцем своєї професtї, безперечних
овид

IJ.

4 ( /39 ), /966

фактах,

власних

переконань

також

тоді,

поданан11я якщо від нього вимагали б цього

45

його працедавці чи керівники йо JІьки на

правді і фактах та

мати звищем

го політично-партійного проводу. на увазі цілість української правди

6.

Добра воля, подібно як і пра

чи

їх

праці.

вістоІ< зберігати спокійний

Передача

коментування

злонаміреністю

із

є

свідомою

порушенням

журналістичної етики.

7.

Подаючи вістки чи коментарі

вповні
рел,

з

інших

треба

друкованих

обов'язково

дже

відкJІика

тись на їх джерело. Повний пере
друк вістки чи статті без поданю1
їх первісного джерела є так само
неетичним,

як

присвоєння

чужо1

власности.

8.

і обо

або криптонімом автора.

1О.

~' країнський журналіст по ви.

тон, вистері- нен давати приклад політичної й

гатись образливих висловів та ви- товариської
являти

максимальну добру

культури,

яка

нака.

волю. зує· стосувати в політичному і гра.

ІІишучи про рідні установи й ор мадському житті "чесну гру" та
ганізації, можна і треба їх критв- не переносити громадсько-політич.
кувати,

коли

мавши

на увазі, що

на

критика

є

до

цього

причина.

них суперечностей і розбіжностей

конструктив- думок на

є основним

привІлеєм

ний

приватний і

персональ.

rрунт.

вільного суспільства та передумо

LОЮ

його

розвитку. Але в таюй.

11.

Для збереження взаємної по-

як і кожній критиці треба ВідКJJИ- шани в українському журналістич
катись на дійсні, перевірені фактн ному світі не годиться писати лег.
та мати

Журналіст має право

чи відомим професійни 111

--

і добро всієї української спільно

вда, мусить бути основою журна ти. У критиці, як і полеміці, требс-1

лістичної

псевдо

щання

на

увазі добро

цих установ,

і

покра

а не їх

упа

в'язок обороняти свої погляди та док чи тільки критику для крипІ

коважно

або

конкуренційні
редакторів,

принизливо

часописи

але

треба

про

та

їх

вияв.;Іяти

ки. В полеміці з іншими думкаl\НІ у Бідношенні до них
таке
саме
ти із поглядами суперечними. Але і поглядами треба обов'язконо н джент л менство і толерантність як
піддавати під сумнів і полемізува

н по.'Іеміці журналіст зобов'язаний
не тільки до
-r»вности,

максимальної об'єк-

але й

джентлменства.

цілості наводити текст того нислu-

МИ бажали б, ЩОб ВОНИ ВИЯВJІЯЛИ
ву, до якого полеміка відносить- у відношенні до нас.
ся.

Було б порушенням журнаЛІс-

тичної етики лаяти, дискримінува-

12. Виконування журналістичної

тичну етику та зловжив би своєю ти чи відсуджувати від чести осо·

професії накладає великі обов'яз·

професією, якщо промовчував би бу чи групи осіб тільки за те, що

ки

Він

грубо порушив би

факти чи

журналіе

перекручував

правду

для оборони своїх поглядів.

9.

Критика подій, явищ і погля-

дів так само належить

лістичної
вання

про

професії,
них.

Але

як

до журна

інформу

кожна

така

критика мусить бути базована

вони

мають

і

висловлюють

і

відповідальність,

погляди. Кожна людина має право

використовувати

на

особистих,

власний

погляд,

а

але

й

дзе

інші великі привілеї. Було б неетично

помилятись

Е людським. Добра практика жур-

ці

привілеї

родинних

для

чи групових

і партійних та інших цілей і кори-

налістичної професії вимагає, щоб стей,

не зв'язаних

безпосередньо

всі матеріяли із закидами та кри- і3 добрим виконуванням журналіс

ri- тикою були підписані дійсним прі- тичної професії.

МИХАйЛО ГРУШЕВСЬКИй

ІСТОРІЯ УКРАїНСЬКОї ЛІТЕРАТУРИ
5-ТОМОВЕ ВИДАННЯ
Понад
Замовлення

без

2,000

сторінок друку в твердій оправі

завдатку

(також

на

сплати)

слати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY
2226 W. CHICAGO AVE .. CHICAGO 22, Ill. ·- U.S.A.
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овид LJ. 4 ( 139 ), /96{)

Софія Наумович

Молодь ушановує Франка в Парижі
У своєму вступному слові на відкритті юві
лейної академії-концерту в залі Плеєль-Дебюсі
17. ХІІ. 66 р. голова Центр. Грам. Комітету у
Франції інж. Симон Сазантів сказав, tцо "мо
лодь урятувала нашу честь" перед пам'яттю
великого Івана Франка, якого вшановує ц. р.
весь український світ. Молодь -- це учні Студії
Мирослава Скали-Старицького. "Тому, казав
далі голова,

-

я хочу щиро подякувати маест

рові Старицькому, який сам один усе підго
тував, зорганізував, виконав усю чорну роботу

іі нас запросив до почесного патронату. Подя
ка належить теж Союзові Українок, який за
йнявся технічними справдми".
Новинкою і заразом приємною несподіван
кою була зразу ж перша точка доповідь.
Проти всіх сподівань, її дбайливо опрацювала
й

паправно

прочитала

студентка

чужих

мов

Ліза Сенткевич. У скороченій до мінімуму до
повіді життєпис Івана Франка переплітався з
датами й назвами творів та закінчився цитатою
з поеми. Просто клясична форма й рекордовий
час, не більше 1О хвилин, зуміли виявити так
знання й краснорічивість доповідачки, як і по
знайомити публіку з предметом чи пригадати

їй найважливіше про Франка.

Слідували

дві

деклямацїі

з

"Мойсея"

-

вдало підібрані уривки. Василь Бідник з вигля

дом і вдачею вдумливого інтеліrента передав
"Пролог" так, наче б виклав глибоку філосо
фічну проблему. Ірка Зелена з подивугідною

ніяльний Франко знайшов для свого твору та
лановитого

виконавця.

Далі виступили дві справжні "зірки'' в дов
гих вечірних сукнях, що й підкреслювало їхні
майже завершені студії співу. Уляна Чайківсь
ка проспівала "оксамитно" Франка-Степового
"Розвійтеся з вітром" та Олеся-Степового "0,
де ти згинув, рідний краю", а клясичний "соло
Еейко", Одарка Андріїшин виконала настроєва
"Як почуєш вночі" та "Пісне моя" -- Франка
Січинського. Вони обидві проспівали теж дует
Олеся-Степового "Не цвітуть квітки зимою"
при супроводі Жоржа Вернера.

Данила Ганяк, глибокий і заразом дзвінкий
бас-профундо, виконав довгу й важку річ Фран
ка-Степового "Каменярі", чим і здивував і на
ново здобув паризьку публіку, а також зовсім
несподівано виступив із деклямацією "У ХХІІІ-ті
роковини смерти Тараса Шевченка" І. Фран
ка,

чим доказав,

що в

нього вже немає• трудно

щів з українською мовою й вимовою.

Чергові точки деклямації "Україна мо
вить" у виконанні Марійки Тирпич і "Моя лю
бов" -- Лариси Віташинської та тріо Андрії
шин-Чайківська-Тирпич "Розвивайся, ти висо
кий дубе", підкреслили патріотичні й національ
ні нотки в творчості І. Франка з його собор
ницькими мріями "від Кубані аж до Сяну-річ
ки". Врешті закінчив програму весь ансамбль
піснею "Не пора", яку підхопила вся заля.
Почесний

голова викликав

на сцену

маес

інтуїцією й відчуттям продеклямувала "Мойсей

тра Старицького, ш.об йому прилюдно подяку

і

вати за гарний, мистецький і глибоко патріо
тичний концерт на пошану Франка у виконанні

діти"

---

по-жіночому ніжно,

чутливо,

над

звичайно.

Доволі важку пісню до слів Франка, муз.
Бобикевича, "Розвивайся, лозо борзо" паправ
но відспівала Лариса Вітошинська, яка цим ра

зом уже зуміла опанувати свій ще не зовсім
розвинений голос і вести його за вказівками
професора, що й дало добрі наслідки. Нато
мість Марійка Тирпич, яку знаємо як феноме
нальну "Трав'яту", не змогJІа повністю вияви
ти свого гарного голосу та скалі в пісні "Зем
ле моя" Франка-Степового, хоч і передала цей
твір блискуче.
Пані Олександра Кукловська, яка завжди
допомагає Студії своїми виступами продекля
мувала поезію Б. Бори "Іван Франко" та прочи
тала прозавий нарис І. Франка "Будяки" з та
кою експресією і зрозумінням, що цим вона пе
ревершила всі свої попередні виступи. Тут re-

овид ч. 4 ( 139 ), 196()

української

молоді,

народжен0ї

на

чужині

...

ВАЖЛИВА НОВИНА НА КНИЖКОВОМУ
РИНКУ
Дмитро Дорошенио

590

НАРИС ІСТОРП УКРАІНИ
Том 1-11
Передмова Олександер Оглоблин
сторінок, великого формату, в твердій оп
раві, з позолоченням.

Ціна лише

10.00

долярів

Замовлення слати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING
2226 W. Chicago Ave.
Chicago, 111. 60622 - U.S.A.
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Музично-Драматична Студія М. Скали-Старицького
Студія існує~ в Парижі від 1963 року. За тої1
час члени студії ниетупали перед українською
та чужою публікою із власними концертами і
аітературно-вока.11ьними

RPuonaми.

поисвячени-

терцети та твори

українських

і

чужих компо

зиторів ориrіmlJІьними мовами (українською.
іпІJrійською, німецькою, французькою). У ми
нvJюмv 1q~б о. СТ\• лія ни конала ці.11у оперу "33-

Л1уаично-дfЮМатичІm студія 1\tt. Скали-Старицького н Па
fІИЖі. Сидять Jліна до ПfЮНа: !рка :-іс.псиа. Одарка АндJІі
/ІІІІІН, М. СКАJІА-СТАРИЦЬJ(Ий, Уляна Чайкінсмт і MaJІi/'um ТиJmич. Стонть: Насиль /)iдmu<. Лярнса НітоІІІІІІІсмт. Лі.1а СеnтІ<СНІІЧ і Даннло ГшІЯІ<.
ми творчості Тараса UJct-:чciii01, Лесі ~·країнки.

ІІорuжещ~ за Лунаt:м"

Олександра Олеся, Івана Франка, брали участІ,

в кu1щертоніі~ формі у Парижі, Галіфаксі й Вол
нергамптоні (Англія), здобуваючи великі успі
хи. Серед студійцін є декілька непересічних та

в українських громадських

імпрезах,

виступах

організацій молоді у Франції, Англії, Бельгії та
у виступах міжнародних організацій (МММ).
Студійці виконують пісні, ОІІероні арії, д~·епt.

(.

І'улака-Артемонськогu

.'І~1нтін, маііб~·тніх мистнін співу та живого сло
на.

ГОСТІ НАШОГО ВИДАВНИЦТВА
Наше видавництво відвідав Гість з Ар
гентнни

пан

Михайло

Данилишин,

почесний голова централі Т-ва "Про
світа" в А.оf'ентині. На світ лині в но

шmну

вищівтщтві (зліва до

права):

Ізидор Рибак. Анна Садовська-Денисюк.
Шановннй Гість Михайло Данилишин,
Любомnfю О. Денисюк і Микола ДениСЮІ<.

-18

ОRИД ч.

4 ( 139), 1966

Т ypewriter

Smith Corona Portable

MYKOLA DENYSIUK
:2226

\У

:<І

I•:ST < '111 < '.\1

Найновіший

.\ \·1.:~ t ·1·:.

І' ІІІ<'.\(:< І, \І. І. І ~О\;..;' <1ІІ0:22

-·---

tTS.A

модель люксусової машинки до nисання (;.\1 .. \УТІ·:

Маемо и nродажу англійсьні. унраїнсьні та н усіх

інших

мовах

МАШИНКИ ДО ПИСАННЯ
найкращої америнансьної продунції у веJІИt<ому виборі по низьних,
без дорахування відсотнів.

Приймаємо

позамісцеві

замовлення

і

висилаемо

приступних

цінах,

на

догідні

сnлати,

ма шин ни до писан~ІЯ до всіх стейтів ЗДА та інших нраїн.

ВИДАВНИUТВО

МИКОЛИ

ДЕНИСЮКА

ВИДРУКУВАЛО

ВЖЕ ТРЕТІМ НАНЛАДОМ

ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕННА
ЮВІЛЕйНЕ ПОВНЕ ВИДАННЯ

Т. І. Поезії до року

Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.

1843.

В

ТОМАХ

14

Т. Х. Листи.

Поезії 1843-1847 рр.
ІІІ. Поезії 1847-1857 рр.
ІУ. Поезії 1857-1861 рр.
У. Назар Стодоля. -Різні твори.
УІ. Повісті: Художник Наймичка Варнак.
УІІ. Повісті: Княгиня Музика НещасниА
Капітанша.
Т. УНІ. Повісті: Близнята Мандрівка.

11.

Т. ХІ. Т. ШевчеНІш

-

маляр.

Т. ХІІ. Т. Шевченко чужими
Шевченна на інші мови.
Т. ХІІІ. Збірнии
творчість.

статтей

Т. ХІУ. Покажчин
шодруки

Т. ІХ. Журнал.

й

про

видань

окремі

мовами.
Т.

Шевченка та

Шевченкових

видання

та

14

томів.

Перший наклад деяких томів цього видання Творів Тараса Шевченк-а видав
Український Науковий Інститут у Варшаві під редакцією Павла Зайцева.
Другий і третій наклад цього видання (з деякими ще

ніде не друкованими

новими томами) видало Видавництво Миколи Денисюка з нагоди ювілейних
святкувань (1961 і 1964 рр.) .
14-томове видання творів Тараса Шевченка видавництва Миколи Денисюка друковане

на доброму паперІ, в люксусовій оправі, в Імітації шкіри, з позолоченням, у мис
тецькому оформленні Едварда Козака.

Ціна за всіх

14

томів цього монументального видання лише

дол. на сплати до 3-ох місяців.
або з 4% знижкою, себто
8 72.00 дол. за готівку при замоВJІенні.
Видавництво висилав всі 14 томів негайно по одержанні замовлення.

8

75.00

Замовлення слати на адресу:

lVIYKOI~A nENYSIПK

2226 WEST CHICAGO

PUBLISHING COMPANY

А VENl Е

-

CHICAGO, ILL., 60622 -

USA

Aoro

творів, пер

спис

про них.

Видавництво видрунувало вже всі

Переклади

літератури

