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ХVІП

Найновіші видання творів сьогочасних письменників
ДJІИ ВІД3НЛЧЕННЯ
ВІД

100-ИХ РОКОВИН

ДНЯ НАРОДИН

УЛЯНИ КРАВЧЕНКО
ВИДАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА
видало

її автобіографічну повість

ХРИЗАНТЕМИ
найбільший,
ще

ніде

не

ілюстрований
друкований

світлинами
твір

й

авторю1

Нова

гідна

уваги літературна
т

велика

пошза

-

о

й ориrінальна своєю

ідеєю

історична повість відомої письменниці
Наталени

КоролеБої

подібно, як Твори Тараса Шевченка й Трилогія Богдан~

QUID EST VERITAS?
(ЩО Є ІСТИНА?)
Обидві книжки появилися в серії монумент~.'ІЬІІІІх вн.1~нь
Лепкого,

видані люксусова, в твердій

оправі.

в

за літературною й

Uіна

Накладом Видавництва Миколи

імітації шкіри,

в

мистецькому

мовною редакцією

одної

книжки

дол.

Романа

оформленні

Оксанн

і

гроші

слати

Мошинськоа,

Завадовича.

5.50.

rlpи замовленні обидвох поuістей цін~ за дві ЮІІІіІ\КИ разом з коштами пересилки лише дол.
Замовлення

Денисюка

на

адресу

:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY
2226 W. CHICAGO AVE., CHICAGO 22, ІІІ. - U.S.A.

10.00

найпевніший

КНИЖКА
3 ціею маркою

приятель

української
родини

СТАЛІ
це окрема

ПОКУПЦІ

категорія

ВСІХ НАШИХ

реестрованих
НаШИХ

КНИЖКИ

ВИДАНЬ

Читачів, що

UИД&ІІІЬ

в новій

-

системі

продажу

КУПУЮТЬ

ПРЯМО

ВІД

ВИДАВЦЯ

СтаJІі покупці одержують осі наші видання по зниженій ціні
достапою до дому

3

без окремої доплати.

По ближчі інформації зверташся до видавництва.

ПРОДАЄМО СВОї ВЛАСНІ ТА ІНШІ ВИДАННЯ
УКРАїНСЬКОї ЕМІГРАЦІІ
J::НUИКJІОПJ::ДІЯ

11

УКІ-'АїНО3НАВСТВА

-- VIII

Гаслона Частина

дол.

тімів в полотні

120.00
" 144.00

в півшк,ірі

J7 ..)lJ

АНГJЮМОІ:3НА
ЕНUИІ<JЮПЕДІЛ УКРАїНО3НАНСТІJА
СВЯТЕ ПИСЬМО СТАРОГО ТА НОВОГО ЗАВІТУ

u

шкіряній оправі 3 позолоченням
полuтняній оправі з позолоченням
в полотнянШ оправі

20.00
15.00
12.00
90.00

u

Михайло Грушевський: ІСТОРІЯ УКРАІНИ-РУСИ

- Х томів (11 книжок) "
YKPAtliCbi(U} JІІТІ:І:'АТУІ:'И V томіu
Jb.tiO
Шевченк<>: ПUUHJ:: ВИДАННЯ TIJOPIB ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1-ХІУ "
75.00
ШЕВЧЕНКОВЕ CJIOBO І CJIABA, антологія перекладів з Шевченка

Мнхuшю І рушеuсьІшй:

Тарас

ILTUI-'IН

чужими мuuами за

Іван Франко: ТВОРИ
Юрій

Клен:

ТНUРИ

-

111

Go1 дnн Jlешшй: ТРИJІОПЯ
ЯрuсJІав

І Іастерн<.~к:

р-едакцією

Богдана

Кравцева

7.0U

ХХ томів

-

"

томи

МА3ЕПА

Аі->ХJ::ОJІОПЯ

,,

(б томів)

УІ<РАУНИ

1918

1-7

тв. опр.

"

р.

Микола Коnалеuськнй: ПІ-'И ДЖЕРЕЛАХ БОРОТЬБИ
В'ячеслав JІипинсьІ\·Ий: JІИСТИ ДО БРАТІВ ХЛІБОРОБІВ
Ілля 1:3шшювнч: ІСТОРІ~І УКРАУНСЬКОУ КООІІЕРАUП
Антін Ру ДНИЦЬКІІЙ: УК І-' АІНСЬКА МУЗИКА
UJІekc<.І llовстеш.ю: КАТJ::ДІ-'А СВ. СОФП Н
JІеонід

Мосендз:

ОСТ АННІ й

Натален<.І Кор'ОJІева:
У JІЯІ-І~

Краuченко:

1U.ll5

21.00
15.00

Д-р Матвій Стахів: УКРАУНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІТ УНР, томи
Uлекса Кузьма: JІИСТUПАДОВІ ДНІ

76.50

КИЄВІ

32.20
5.00
6.80
4.50
13.50
9.50
12.50

ПРОРОК

6.00
5.50

ЩО Є ІСТИНА?

ХРИЗАНТЕМИ

..

5 ..)0

К)рій Тис: НА СВІТ АНКУ

А. Драrан: МАЄМО КАРДИНАЛА, українською і англійською мовами по
Іван Ье~гряний: ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ

"
"

5.00
6.00
6.80
5.00

Володимир Несторович: СЕРЦЯ І БУРЕВП
Микола Понеділок: СМІШНІ СЛЬОЗИНКИ

"

Зосим Дончук: ПІ-'11-'ВА роман
Микола Лазорський: I'J::TbMAH КИІ-'ИЛО РОЗУМОВСЬКИй
іст. роман
Юліян 1-'адзикевич: ПОЛУМ'Я, історична повість
Юрій Мошинський: У СВІТІ МИСТЕUЬКИХ ЧАРІВ враження з подорожі
Єв1·ен Онацький: У ВІЧНОМУ МІСТІ

М. Л.
М. Л.

Подвезько: УКРАТНСЬКО-АНІ"JІІУІСЬКИй СЛОННИК
Подвезько: АНГJlІйСЬКО-~'І<РАУНСЬКИй СЛОВНИК

К. Г. Андрусишин: УКІ-'АІНСЬКО-АНГ ЛІйСЬКИй СЛОВНИК (коло

Rev. І. Nahayewsky: HISTORY OF UKRAINE
S. Stechishin: TRADITIONAL UKRAINIAN COOKERY
Lesya Ukrainka: SPIRIT OF FLAME
UKRAINIAN ARTS
СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІ - героїчний епос ХІІ віІ<у
ЛЬВІВ Літератур'lю-мистецький збірник
УКРАТНСЬЮ СІЧОВІ CTPIЛbLI.l 1914 І920 (Альбом)
ІСТОРИЧНІ ПОСТ А ТІ ГАЛИЧИНИ 19-20 СТ.
ІСТОРІЯ

УКРАУНСЬКОУ

110.000

4.00

"
"

5.00
4.00.

сліn) 13.00

"

5.00
5.50

,,

3.50

КУЛЬТУРИ

на адроесу

6.80
4.50
6.00
6.00

5.00
13.00
16.00

8.75
4.00

12.00

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

4.50

нашого

видавниuтва.

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

НдІ/ІКРАШИй

ДАРУНОК

СЛУЖБА
НА

ДВОХ

БОЖА

ДОВГОГРАйНИХ НІ-

За:\ювл~ння

і

1·роші

(чеко:-.t або "моні
на

FI

ПЛАТІВКАХ

ордером")

слати

адресу:

1\IYKOLA DENYSIUK PUBLISHING ООМР ANY
Chicago 22, ІІІ., -

2226 West Chicago Avenue тут

до

Вндавництuа

Миколи

відтяти

-

Денисюка

ЗАМОВJІЕННЯ

Uнм

замоu.1яю

однн

альбом

довгограйних

платівак

із Службою Божою у rшконанні хору церкви св. Варвари
у

Відні

Разом
Моя

пересилаю дол.

13.00.

адреса:

ІСТОРІЯ УКРАїНИ В ДОБІ ДИРЕКТОРІї УНР
В

7

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 Украінської Держави на всіх фрон
тах мілітарних і дипломатичних.

В цій праці використано невідомі до тепер українські та не-укра
їнські джерельні документи (французькі, британські, німецькі, поль

ські, американські,

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

Ціна всіх дотеперішніх

32.20

томів

7

цієї монографії.

томів

в

полотниній твердій

оправі

до.и.

Ця праця видана в рямках Наукового Товарист~а ім. Шевченка

--

Бібліотека Українознавства.

Замовлення і гроші СJІати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COM.PANY
2226 W. CHICAGO AVE., CHICAGO, ILLINOI~ 606~2 - U.S.A

USA.
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PUBLISHER

. - ЗбірНИJ( праць
Стахонський - Кароноко

з історії української мови

15

Після Бродів

32

3 листів до РедакцП

Г. Черінь

REPRESENTATIVES:

5

Ковалів ~

10. Тис -

Mykola Denysiuk Publishing Со.
2226 W. Chicago А ve.
Chicago, lllinois 60622, U SA
Tel.: EVerglade 4-3868

Митрополит Іоанн Теодорович (з нагодІІ

Митрополит Іоанн Теодорович -- гостем
Видавництва і Рела/(ції ,.Овиду"

-
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EDITOR

-

80-ліття)

-

Біографія одного авта

35
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(рецензія)

М. Денисюк На Краєвій КонференцП Католицьких
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South America:
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с. Mozart 614
Buenos Aires, Rep. Argentina

B1'shops -

І. Савич

England
Ukrainian Booksellel'S
49 Linden Gardens
London W. 2.

41

Вісті Товариства Уr<раїнських Бібліотекарів
Америки

-

Australia
Fokshan Libra1·y & Book supply
16а Prospect St.
Glenroy W. 9. Vic.

S('C'B)

-

На обнладинці: Митрополит Іоанн Православно[· Церкви в Америці.

Second-class mail privileges
authorized at Chicago, Illinois

45

П'ята виставка картин Ека в Гантері

вересень

-

47

Голова Української
Фото Мисів, Чікаrо

-
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ВІТАЄМО

All rights reserved under International and Pan-American
Copyright Conventions
Subscription $4.00 yearlv
$1.00 per Сору

ДЕЛЕr АТІВ І ГОСТЕй

СВІТОВОГО

Видає й редагує

-

УКРЛІНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Роман Завадович
Надісланих

рукописів

nовертає, як теж не

редак,ція

не

веде листування

з приводу невикористаних матерія
лів. Статті, підписані прізвищем чи
nсевдонімом автора, не завжди від-

повідають
Редакція

поглядам

застерігає

рочувати

статті

й

редакції.

собі

право

виправляти

ВІЛЬНИХ УКРАІНЦІВ

ВІТАЄМО

Микола Денисюк
Мовний редактор

KOHrPEC).

ско

УЧАСНИКІВ СВІТОВОІ КОНФЕРЕНЦІІ
УКРАІНСЬІ<ИХ ЖУРНАЛІСТІВ

БАЖАЄМО

БАГАТО УСnІХІВ

мову.

Всі nрава застережеНІ.

Річна

Австралія і Англія wіл.
Бразилія крузеАрів
Аргентина арІ'. пезІв
ЗДА, Канада і ін. дол.
Німеччина Д.М.
ФранцІя

-

ВИДАВНИЦТВО

передплата:

фр. фр.

30.480.240.4.10.15.-

МИКОЛИ

РЕДАІ\ЦІЯ "ОВИДУ"

ДЕНИСЮКА

Від видавництва
"Овид" на Світовому Конrресі Вільних Ук
раїнців бу де заступлений власними репортерами і
наступне його число бу де присвячене цій важли

вій історичній події української спільноти.
Гості, що відвідали наше видавництво в ос
танньому

часі:

Митрополит

Іоанн

Теодорович

(Філядельфія), Голова Української Православної

Церкви в Америці; о. д-р Ізидор Патрило ЧСВВ
(Рим), економ Курії Чина Святого Василія Вели
r<ого в Римі; о. Венедикт Сютик ЧСВВ (Відень),

парох церкви св.

Варвари у Відні; д-р Василь

Шкудор (Дітройт), голова Екзекутиви Товарис

тва Українсьr<Ої Кооперації; ред. Володимир Нt:
сторович
риства

(Дітройт), секретар Екзекутиви Това

Української Кооперації,

пані М. Росляк
(Едмонтон), арт. мал. Оксана і Юрій Мошинські
(Денвер), д-р Мирослав
Небелюк
( Саскатун),
дотеперішній редактор "Інформативного Лист
ка" Об'єднання Українських Ветеринарних Ліка
рів Північної Америки; о. д-р Володимир Г авліч

ЧСВВ,мгр. Л. і Іван Боднаруки (Дітройт), ви
r\ладачі Української Вищої Школи в Дітройті, інж.
о. Микола Г лавач (Німеччина), колишній співро
бітник

нашого

видавництва,

тепер

чений український католицький

нововисвя

священик,

І ре на

Залсська (Мельбурн, Австралія).
Повне Видаю-Ія

Творів

Тараса Шевченка

н

!4-ти томах маємо ще в продажу, бо ми видруку
пали ще бракуючі томи, які були вже випродані.
Маємо ще деяку кількість комплектів до прода
жу й приймаємо на них замовлення.

придбав собі цього

Хто ще

монументального

не

видання

Творів Тараса Шевченка,, має змогу собі купити.
Цілість
ше

75.00

всі чотирнадцять томів коштують ли
долярів на сплати, навіть по

місячно або з

4%

знижкою, себто

5.00 дол.
72.00 доляри

при запJІаті до ЗО днів від дати замовлення. За
мовлення

приймаємо

друкуємо картку

без

завдатку. Для

вигоди

замовлення.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEl\1.!!.i.NT AND CIRCULA'l'ION (Act of October 23, 196l;
::)ection 4369; 'l'itle 39, United ~tates Code).
1. Date of filing: Septembe1· 14, 1967.
2. Title of publ1cation: "UVYH-dORIZON'',
3. Frequency of issue: Quarterly.
4. Location of k·nown office of publication: 2226 \V.
Chicago А ve., Chicago, Illinois 606~2.
5. Location of the headquarters or gene1·al business
offices of the publishers: 2226 W. Chicago Ave., Chicago, Illinois 60622.
6. Publisher: Mykola Denysiuk Publishing Company 2226 W. Chicago Ave., Chicago, 111. 6062~.
Editor: Mykola Denysiuk 2226 W. Chicago Ave.,
Chicago, Illinois 60622.
Managing editor: Mykola Denysiuk.
7. Owner: Mykola Denysiuk, 2226 \V. Chicago Ave.,
Chicago, Illinois 60622.
8. Known bondholde1·s, mo1·tgagees and othe1· secu1·ity holders owning or holding 1 percent о1· more or
total amount of bonds, mortgages о1· othe1· securitie~:
а~·е none.
9. Pa1·agraphs 7 and 8 include, in cases whe1·e the
stockholder or security holder appears upon the books
of the company as trustee or in any othe1· fiducia1·y reJc.ttion, the name of the person or corporation for whom
such trustee is acting, also the statements in the two
parag1·aphs show the affiant's full k'llowledge and belief
as to the ci1·cumstances and conditions under which
stockholders and security holders who do not appear
upon the books of the company as trustees, hold stock
and securities in а capacity other than that of а bona
fide owne1·. N ames and addresses of individuals who
в.rе stockholdet·s of а corporation which itself is а
stockholder о1· holder of bondв, mortgages 01· othe1
securities of the publishing corporation have been 1н·
cluded in pa~·agraphs 7 and 8 when the interests of sucn
individuals are equivalent to 1 percent or more of th~
total amount of the stock о1· securities of the publishing
corporation.
10. Extent and natш·e of circulation.
А. Total .N'!! copies printed (Net Press Run) Ave1·age
.N'!! copies each issue during preceding 12 months ana
Single issue nearest to filing date: 1.500 В. Paid ci1·culation 1. То term subscribers Ьу mail, carrier delivery
or Ьу ather means. 1,137. 2. Sales through agents,
news, dealers, о1· otherwise 98. С. F1·ee distribution
(including samples) Ьу mail, carrier delivery, or Ьу
other means 12. D. Total .N'!! of copies distributed (Sun1
of lines В1, В2 and С) 1.347.
І certify that the statements made Ьу me above а1·е
correct and complete. Mykola Denysiuk, editor and
publisher.

------------·····-··-------· Тут відтяти ---------------------------ЗАМОВЛЕННЯ
До Вrщавництпа Миколи Денисюка

LІим

замовляю

14-томове

D
D

ПОВНЕ

ШЕВЧЕНКА:

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

висилаючи чек

Моя адреса:

ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА

за

(моні ордер) при з~мовленні.

Підпис: ·-------------------------------------···················---

РІК
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овид

ЛИnЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ

1967

Іван Розгін

Митрополит Іоанн Теодорович
(3

НАГОДИ 80-ЛІТТЯ)

У жовтні 1967 року сповнилося 80 літ від
народження одного з учасників і творців від
родження Української Автокефальної Правос
лавної Церкви 1921 року, митрополита УПЦА
Іоанна Теодоровича. З цим ювілеєм збігаються
не менш важливі дати в його житті, а саме 53ліття священнослужіння і 46-ліття архипастир
етна, в тому 43 роки в США. Постать Митропо
,тшта

Іоанна вже

Е

історичною

так походжен

ням його єпископства від Церкви

1921 року, як
і його служінням у Північній Америці. Він єди
ний сьогодні є живим свідком і персоніфікує
велИкий Всенаціональний Акт початку відро

дження і становлення в 1921 р. УАПЦ. Відійшли
у в'ічність всі мученики цієї Церкви з Митропо
литом Василем Липківським, були замучені всі
йоtо співучасники і наступники лише єди
ного Митрополита Іоанна Бог зберіг для нас,
для відродженої тепер Української Православ
ної Церкви поза межами України, але фактично
і для паневоленої Батьківщини. Цей факт має
гл~tбоке історичне значення, бож Митрополит

Іоа~н прибув у "Новий Світ", як тоді називали
Америку, для поширення, продовження і по
глиблення діянь Відродженої Церкви. Тому, що
тепер Українська Православна Церква в Украї
ні не існує, він єдиний учасник і свідок, що поза
межами Батьківщини зберігає Божу Благодать
Церкви 1921 року. При цій нагоді варто згада
ти, що поза межами України tце знаходяться
українські первоієрархи Православної Церкви
1942 року, але наше слово не про них, а про
Митрополита Іоанна.
Від того часу, як Митрополит Іоанн був ви
сланий Всеукраїнською Церковною Православ
ною Радою і Митрополитом Василем Липківсь
ким, минуло 43 роки. Майже півстолітній жит
тьових ш.11ях пройшов Митрополит Іоанн і очо
лювана ним Церква. На тому шляху відбували
ся різні події, в тому й такі, як організація цер-
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ковно-релігійних основ Церкви в Північній Аме
риці (США й Канаді), визнання Церкви тими
єпископами, що до того часу опікувалися УПЦ,
об'єднання Церков у 1950 році та придбання
осередку УПЦА в Баунд Бруку. До цього треба
добавити велику хвилю новоприбулих україн
ських еміrрантів, які поповнили діючі парафії
та організували нові, побудову Храму-Пам'ят
ника, а при ньому організацію церковного му
зею і всеамериканського національного кладови
ща, яке тепер уже перетворилось у всенаціо
нальний пантеон, організацію видавництва та
видання низки праць, в тому "Історії УПЦ" та
ін. Само собою зрозуміло, що Митрополит
Іоанн не все сам організував, у нього знайшлися
гідні співпрацівники, в тому такі, як Архиєпи
скоп Мстислав, уже покійний Архиєпископ Во
лодимир, проф. І. Власовський, покійний проф.
А. Катович та інші, але все це діялося в Церкві,
що її очолює Митрополит Іоанн.

**
*

Життєпис Митрополита Іоанна не менш важливий для історії, як і його праця на протязі
53 літ, тобто від часу висвячення у священиць
кий сан в 1914 році. Важливо згадати, що Ми
трополит Іоанн походить "з діда-прадіда" з
священицького роду. Народився б жовтня 1887
року в м. Крупець на Волині. Духовну освіту
здобував в клеванській духовній школі і жито
мирській Духовній Семінарії. В 1914 році пере
жив декілька важливих подій, про які варто
згадати. Закінчивши богословську освіту, був
рукоположений у священики. Незабаром у то
му ж 1914 році померла його дружина, зали
шивши йому малу донечку. Був покликаний до
царської армії, бо вже розпочалася перша сві
това війна. На початку українського визвольно
го руху в 1917 році зголосився до української
армії, де виконував обов'язки військового ду

хівника Сірої Дивізії. Про цей період Митро-

5

полит Іоанн у своїх спогадах писав: "Я любив
те неспокійне, непевне, але повне захоплюючих

інтересів та ці.лей життя. Картини пережитого
чередою снуються: Сіра дивізія, Володимир Во

линський, Київ, парада Дивізії перед Гетьманом,

моя розмова з ним, Конотоп на Чернігівщині,
боротьба з московськими офіцерськими дружи

нами, далі Підволочиське, штаб Правобереж
ного Фронту, Луць, штаб Холмської Групи, від
ступ через Крем'янець, Проскурів, зустріч з Го
."Іовним Отаманом Симоном Петлюрою, Чорний
Острів, Запорізька Січ Божка, перебуті з нею
бої, Київська Група Юрка Тютюника, тиф на
фронті, видужання і в тім часі розвал фронту
та втеча від денікінців. Все це жило в моїй ду
ші ще таке свіже, недавнє. Невже все завали

.лося? Нащо стільки жертв, стільки крови? Пе
редо мною ставали образи постріляних, посіче
них шаблями, що я їх так багато похоронив".
В 1920 році, після припинення збройної бо
ротьби призначив його Крем'янецький Архи
єпископ Діонисій настоятелем місцевої церкви
в с. Митинцях Староконстантинівського повіту
Шl Волині. З цього се."Іа розпочався його новий
похід, нова боротьба з ворогом, але вже на ін
шому, церковно-релігійному фронті, що тоді
формуr.ався. Навесні 1921 року в Житомирі на
епархіяльному з'їзді познайомився з членами
ВПЦР .Стороженком і Хомиченським та на їх
запрошення поїхав до Києва. В наслідок цих
відвідин був уповноважений ВПЦРадою вести
справу відродження УАПЦ на Волині й Поділлі ..
За свою активну участь у боротьбі на церков
но-релігійному фронті та за участь у визволь
ній боротьбі 1917-1920 років був заарештова
ний ЧЕКА, і йому загрожувала кара смерти.
Звільнився з в'язниці завдяки щасливому збі
гові обставин. Численна делеrація від його па
рафії, а також жиди із Староконстантинова за
ступилися за нього, і він був звільнений 26 ве
ресня 1921 року. Після того подався він до Ки
єr.а, де в жовтні того ж року відбувся Перший

Всеукраїнський Церковний Собор Відродженої
Церкви, на якому тодішній о. Іоанн був пред
ставником від Поділля й Волині. На Соборі він
виявив себе і як прекрасний промовець, і як
добрий організатор, тому був обраний канди
датом на єпископа і 24 жовтня 1921 року хіро
тонізований на єпископа подільського з осід
ком у Вінниці.
Всі, хто не був учасником чи хоча б "спо
стерігачем", не можуть собі уявити важливости
та складности тодішніх церковних подій. Треба

{j

пригадати, що відродження Української Церкви
відбувалося рівночасно з українською револю
цією, з українським державним будівництвом.
Обидві ці події пов'язані в одне неподільне від
родження Української Нації. Відбулося воно н
державній системі царської Росії, що мала ві
ками усталені політичні, громадські й церков
но-релігійні порядки. Вся система управ~іння,: н
тому й церковного, була в руках чужих і воро
жих до українського відродження. Всі єписко
пи, з їх епархіяльними управліннями, консисто
ріями, благочинні і звичайні настоятелі пара

фій, за дуже малими нийнятками, були вороже
наставлені до відродження Української Церкни.

Опиралися вони на місцевий національно мало
свідомий елемент. Отже, треба було "виборю
вати" собі право на існуr.ання, якщо не само
стійне як української парафії, то рівнобіжної
парафії, ділячись церковними приміщеннями.
Одне було радісне, що українську Церкву під
тримували

всі

свідомі

елементи

українського

населення.

Окупаційна влада після першої хвилі теро
ру, коли загину.r:ю немало священиків, мало ува

ги звертала на життя Церкви, бо мала інші кло

поти з лоборюванням повстань та організацією
місцевої влади. Тому церковна боротьба відбу
валася серед самого населення. В тих місцевос
тях, де сr.ященик визнавав Відроджену Церкву

і її ВПЦРаду, справа полегшувалася, бо вся
парафія йшла за своїм настояте.лем. В інших па
рафіях, де священик тримався "старої слов'ян
ської Церкви", справа ускладнювалася, бо тре
ба було спершу зорганізувати якусь групу вір
них,

3ареєструватися як "нова

церковна грома

да", після того виборювати час і місце в цер
ковному храмі і розпочинати реrулярні Служби

Божі. Але на тому справа не кінчалася, треба
було не тільки "відбивати" напади староцер
коr.ників, слов'яністів, безбожників, а й орга
нізувати активну боротьбу з ними. Велику ро
лю відігравали славнозвісні "диспути" на цер
ковно-релігійні теми. У великих містах, особ
ливо в Києві та ближчих до столиці центрах,
виступали найчільніші представники ВПЦРади,
як митрополит В. Липківський, богослов і про
повідник В. Чехівський та інші, а у віддалених
місцевостях, в тому і на Поділлі та Волині, ве
лику ралю відігравали самі місцеві єпископи
та ближчі до Церкви українські діячі.
Завдяки великим здібностям новопризначе
ного правлячого Архирея Іоанна на Поділлі за

короткий період зорганізовано понад
ПВИД ч. J
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рафій, а н lіервні 1923 року уже_ буJю ?ільше ~~

нід окупації [атьківщину. Хоч маЕмо поза ме

своtи

жами України ёЖ три митрополії, то з огляду

"Історії УІ<раїнської Православної Церкви" на
пис2в те1ке: "АрхиЕпископ Іоанн Теодорович

на низку обставин, лише УПЦА і, можливо, Ка

:нав

ми

300.

Митропо"1ит Василь Липювськии у

особливий

дар

глибоко

й

переконливо

диснутувати. На диспутах як з духівництвом
слов'янської Церкви, так і з безбожниками, він
:-іанжди виходив переможцем. Це було одною
з причин його успіхів поширення і зміцненнн
на Поділлі відродженої УАПЦ".
В період найбільшого розквіту УАПЦ на
Поділлі, коли вже бу"1о 5 Епископів (Вінниць
кий, Гайсинський, Кам'янець-Подільський, Мо
гилівський і Проскурівський) звернулися пра
нославні українці США до НПЦР і до Митро
Іюлита Василн з проханням призначити їм од
Іюго з Епископів Відродженої Церкви. ВПЦР
і МитропоJІИТ Василь Липківський визнали, що
АрхиЕпискон Іоанн Е достойним, щоб бJІаго
словити його на очолювання і поширення Цер
кви в США. В січні 1924 року він попрощався
із своЕю паствою, а 13 лютого вступив на ві.;·н~
ну землю Вашінrтона.
Собори ~ТlЦ Північної Америки (в черв
ні) і Канади ( н липні) 1924 року врочисто прий
НЯJІИ АрхиЕпископа Іоанна як свого архипасти
ря, а намісник Антіохійського Патріярха Геr
манос, що опікувався до того часу православ
ними українцями, передав йому свій архипя
стирський жезл і ним інтронізував на очолю
нання ~rПЦА. Само собою зрозуміло, що, зга
дуючи про цей епізод, ми не маЕмо на увазі

наДавати йому великого значення, бо в УПЦА,
як і УАПЦ в Україні, тоді діяли нові канони
соборноправности, отже, урочисте прийняття
АрхиЕпископа Іоанна Соборами Церков США

і Канади ма.1о історичне вирішальне значення.
Від того часу і по сьогоднішній день Ми
тр<;>полит Іоанн як первоіЕрарх очолюЕ УПЦА.

Багато пережив він за той час, мав світлі й ра
дісні успіхи, aJie мав теж гіркі переживання і
стрічав прикрі події на своЕму шляху. Не всі
ми, його вірні, знаЕмо про них і не всі розv

міЕмо. Можна лише з певністю сказати, що в-ін
нерший очолив Українську Православну Церк
ву. завершив її організаційно, здобув

для

неї

ниеоку повагу, увів в коло американських Цер

ков, зберіг найголовніші ознаки Церкви 1921
року, прийняв у лоно
УПЦА
представників

Церкви 1942 року і тим поширив та поглибив
можливості

нашій Церкві зайняти належне

їй

І\1ісце у Все.11енській Церкві, а найголовніше 3беріг УАПЦ для повернення її на звільнену
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надійська ПЦ, з їх невичерпними

матимуть

спроможність

можливостя

повернути

~"краї

ні і духовну і фізично-організаційну благодать,
якою у сІ·;ій
українцін

час ВПЦР наділила

пранаславних

ClliA.

**
*
На

закінчення

нашого

нарису

кілька

--

слів пrо зага.1ьне. Автор цих рядків з великою
радістю 11рийняв пропозицію редакції "Овиду"
написати короткий нарис про життя Митропо
лита Іошша, якого знав ще від 1921 року.
Беручи скромну участь у відродженні ~,А
ПЦ

н

році

1921

коІ~ної Ради

ниччині),

він

на

як

секретар

Проскурівщині

(автор)

мав

Округавої
(тепер

щастя

Цеr

Хмею~

кілька

разів

зустрічатися з тодішнім нашим правлячим По
дільським

АрхиЕреЕм

го одИІ-І раз у
під час його

Іоанном;

відвідував

йо

Вінниці, зустрічав кілька разів

Р.ізитаuїі Проскурівщини і ближ

чих сіл Во.тІИні; прислухався і до його виступів
на
диспутах з представниками
слов'янської
Церкви і представниками безбожницького сні
ту. Мусимо ствердити правдивість поданої пе
ред тим оцінки архипастирського служіння ми
трополита Іоанна, висловленої Митрополитом

Липківським. Справді, був він тоді ревним о
боронцем православної віри і відродженої Цер
кви.

Всі його публічні диспути з противника
ми по містах і ceJiax кінчалися повною пере
могою і прийняттям нових основ УАПЦ, тоб
то визнанням ВПЦР та переходом під юрис
дикцію Митрополита Василя Липківського. Був

навіть випадок, що один з таких "навернених",
о. М. Карабіневич, перед тим місіонер тихо
нівської Церкви на Моrилівщині, перейшовши
в лоно УАПЦ, був висвячений на Епископа і
став визначним діячем

її.

Таким був Владика Іоанн, таким він Е й
тепер. його проповіді на церковно-ре:Іігійні
теми, його вис.:тупи на Соборах УПЦА, конвен
ціях Української Православної Ліrи, його пи
сання все такі ж, які були раніше небагато
словні, aJie глибокозмістовні, конкретні, чару
ючі мовною формою.

Хтось може нам закинути, що "промовча
.!Іи" у своЕму нарисі один дуже важливий епі
зод в житті Митропо.!Іита Іоанна так зване
"пересвячення", що йому всякі недруги нада
ють "ве.~:икого значення". Ні, ми не промовча-

1

ли, а навмисне залишили,

щоб закінчити ним
наш нарис. Отже, на нашу думку, найбільшою
жертвою, яку приніс Митрополит Іоанн у сво
єму житті для рідної Церкви, було так зване
"прийняття благодаті" в 1949 році з рук Ми
трополита Христофора, екзарха 0JІександрів
ського Патріярха. Погодився він на це піс.1я
довгих

вагань,

роздумувань

і

морального

пе

реживання. Вчинив він це ДJІЯ блага Українсь
кої Православної Церкви, щоб знищити мож
.аиuу

формальну

нсієї

~·країнської

перешкоду

Пранаславної

дJlЯ

об'єднання

Церкви

поза

межами

України

фальну Церкву,

в

Єдину

щоб тим

~·країнську

Автоке

зберегти

святість

її

для майбутньої ~·країни. Як наслідок цього ак
ту

-

ми маємо молитовне

митропо.пій, на черзі стоїть

єднання всіх трьох

повне

об'єднаню1.

Якщо воно станеться, а ми всі в це свято віри
мо, тоді всі

тові

скажуть: Вічна слава МитрополІІ

Іоаннові,

що

причинився до такого

істо

ричного акту, принісши повище згадану жерт
ву. Для нас він був, є і буде носієм священної

.

благодаті, винесеної з України так для нас, ЩІ)

знайшлися на чужині, нк і тут народжених.
----

Митрополит Іоанн Теодорович- гостем Видавництва і Редакції "Овиду"

Після Собору Української Православної Церf(ВИ в ЗДА, що відбувся в Клівленді, Митрополит УП
ЦА і голова Собору .NІитрополит Іоанн Теодорович відбув одноденну візиту в Чікаrо, щоб відві
дати наше видавництво та обговорити видання своєї великої праці п. з. "У ВЕЛИКЕ НЕВІДО
МЕ". Перший том цієї праці вже друкується в друкарні нашого видавництва і появиться на по
чатку

1968

року, а два дальші томи також передані до друку.

Блаженніший Митрополит Іоанн

Теодорович і видавець Микола Денисюк в Редакції "Овиду". При цій нагоді співробітники Ви
давництва привітали Блаженнішого Митрополита а його 80-літтям, яке .,Овид'' відзначує окремою
статтею проф. І. Розгона.

8

онид

lf .

.'1 ( 1--12 ).

J_{)f;~

n.

Ковалів

Збірник праць з історії уtсраінської мови
Харківський державний університет у 1962
році видав збірник праць під назвою "Питання
історичного розвитку української мови" (Пра
ці Міжвузівської наукової конференції, що від
булась у Харкові 15-20-го грудня 1959 року,
присвячені V Міжнародному з'їздові славістів).
Збірник містить 22 статті, присвячені
питанням українського
мовознавства
тодичні,

граматичні та

Можна

сказати,

tцо

різним
ме

--

більшости стат

тей не були зв'язані з певними настановами,
а писали так, як говорило їм їх наукове сум
ління, беручи до уваги лише факти з
ного та історичного минулого. З цих

сучас
мірку

вань збірник можна оцінювати як значне до
сягнення в ділянці дослідження українсько"tl
мови.

Та все ж таки не обійшлось без настанов
і в цьому збірникові. Так, І. К. Білодід, Г. П.

Їжакевич та З. Т.
принципи

Франко

створення

курсу

в

статті "Основні

історії

української

літературної мови радянського періоду", якою
починається збірник, дають певні настанови,
як саме треба будувати такий курс, вказавши,

як ~вича_йно, на боротьбу "проти буржуазно
в

нацюналt·стичн..-х

перекручень

ного будівництва

на Україні, проти

галузі

мов

намагань

буржуазно-націоналістичних елементів спотво
рити українську літературну мову, відірвати її
розвиток від спільних шляхів її розвитку з

братньою російською мовою". І тут же під
крuе.слюється, що "творчі взаємозв'язки з ро
сtиською літературною мовою були одним з
важливих чинників збагачення й удосконалення

української літературної мови" .

. Інші

три

автори

--

Ф. П. Медведєв,

П. А.

Моргун і М. Ф. Наконечний велику статтю
"Про основні етапи історичного розвитку ук
раїнської літературної мови" присвятили ці
лому рядові проблем, як: періодизація істо
рії української і російської мов, проблема За
карпаття,

початковий

період

творення

мови

української нації, київський говір як провід
ний східньослов'янський діялект за доби Київ
ської Руси та ін.

Автори
явились

вказують

мови в гру дні

бути
мови,

схема
на

на

в дискусії на

1959

які ви

року в питанні, якою має

недостатню

овид ч. з

розбіжності,

конференції викладачів

періодизації

історії літературної

підготовленість,

( 142), 1967

мов, як період, що зовсім нібито не належить

до історії цих братніх народів".

історичні.
автори

явиJІа дискусія викладачів, фахівців з історії
мови. Вказується на те, що дехто з авторів
дискусійних статтей висловився за те, щоб
період Київської Руси, "добу єдиної давньо
руської народности X-XIIl ст" з курсів історії
української мови зняти геть; так само позні
мати його і з курсів російської і білоруської

яку

ви-

Автори статті не могли замовчати й того
факту, що фонетична система української мо
ви, характерні риси її граматичної будови по
чали складатися не в ХІУ ст., а

задовго перед

тим, ствердивши, що це не підлягає сумніву.
Вони заперечують, вважаючи
необrрунтова
ним, твердження про нібито пізнє формування
української мови (ХІУ-ХУП ст.), що "його об
стоюють поодинокі мовознавці". Автори твер
дять, що "історію мови українського народу''
"не можна вивчати у відриві від мови давньо
руської, що дала початок і російській, і укра
їнській, і білоруській". Причім, на їх погляд,
"це рівною мірою стосується до літературної
української мови, як і до живої говіркової
мови української народности". Таке неразме
жування літературної і живої мови є грубою
методологічною помилкою, бо жива мова в
корені відрізнялась тоді від літературної, по
будованої на основі староболгарської мови.
Та
все ж не обійшлось без обвинувачення
"буржуазних націоналістів":
їх
твердженнЯ'
про те, що українська мова існувала ще в до
історичні часи, автори статті називають "не
науковим".

Окрему статтю про періодизацію україн
ської літературної мови подає М. К. Бойчук,
який твердить, що в "Програмі" з історії ук

раїнської .11ітературної мови "давньоруську мо
ву (X-XIIl ст.) не можна показувати як пер
ший етап в історії української літературної:
мови, бо давньоруська мова це не україн-.
ська мова". Доходить буквально до запере
чення історичних основ української мови.
Інші статті вже не мають гострого тенден
ційного спрямовання, а здебільшого побудо
вані на фактичному матеріялі пам'яток. Так,
Ф. Є. Ткач у статті "До питання про характер
української літературної мови XIV-XVII сто
літь" насамперед робить методологічне засте-

реження тим, що українську літературну мо
ву розглядають як "надбудову", що й при
вело, на

його думку, до того,

що

в запропо

нованих схемах періодизації укр. літ. мови по
кладено "не характер структури мови, її фо
нетичної та граматичної системи", а "хроно
логічні

межі",

зв'язані

з

гоJювними

етапами

історії розвитку українського народу. "Недо
сконалість такої періодизацїі, ·
каже Ткач,
-- очевидна, і це відчувають усі, про 111.0 свід
чить і проведена дискусія". Цю проблему ав
тор правильно зв'язує з усебічним і об'єктив
ним вивченням української літературної мови"
,,на всіх етапах її розвитку". Свій погляд ав
тор підпирає фактами деяких ділових доку
ментів і, взагалі, пам'яток ХІУ -ХУІІІ ст.

А. А. Москаленко, який, взагалі, на хар
ківській конференції виявив себе оборонцем
правдивої історичної науки, вбачаючи корін
ня історії української мови далеко за межами
ХІУ ст., в статті "Питання становлення мови
української народности" подає цілий реєстр
мовних особливостей ХІ ст., назвавши їх, з
огляду на небезпеку відступати від настанов,
особливостями "майбутньої" української мо
ви. Прикрившись терміном "майбутнім", Мос
каленко, таким чином, подав цілу систему фо

нетичних, морфологічних,
сичних явищ у таких

синтаксичних

і лек

пам'ятках, як: Остроми

рова Єв. Зб. Святослава 1073 і 1076, Архан
гельська Є в. 1092, Гал. Єв. 1144 -- пам'ятках,
які вважаються в історичній науці українсь
кими

з

походження

спостережень

м'яток
можемо

пам'ятками.

мовних

Москаленко
погодитись

На

особл...rвостей

рішуче
з

цих

заявляє:

поширеним

підставі

у

"Ми

па

не

частині

нашої
мовознавчої і
історичної літератури
твердженням, "нібито українська мова поча
ла формуватись тільки з XIV ст.'', ствердивши,
що до ХІУ ст. відбувався процес "становлення
східньослов'янських мов, а в ХІ~' ст. він закін
чився, що "ще в умовах Київської Руси поча
ли

складатися

три

братні

східньослов'янські

народності та їх мови".

П. П. Плю1ц у статті "До питання про так
звану ,.просту мову" ХУІ-ХУІІ ст. на Україні"
накреслює ряд проблем вивчення "простої мо

ви". З них найголовнішою він уважає пробле
му "всебічного і наукового пояснення того,
як було створено "просту мову" як мову лі
тературну в середині ХУІ ст. і які були причи

ни паралельного її співіснування на Україні
протягом ХУІ-ХУІІІ ст. поряд з церковносло-
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в'янською мовою майже в усіх жанрах літера
тури".

Є. М. Марковський у статті "До харак
теристики мови українських інтермедій ХУІІ
ХУІІІ ст." ставить

своєю метою

показати,

що

мова інтермедш € певною мірою унормованою
літературною
вій

народній

мовою,
мові.

нка

складалась

Автор

твердить,

на

що

жи
мови

двох найстарших українських інтермедій, до
даних до трагедії Гаватовича 1619 року, харак
теризують ілюстрацію наддністря .... сько:j говір
ки початку XVII ст. Він стверджує також, що
немає принципового розриву між літератур
ною мовою ХУІІ-ХУІІІ ст., як це видно з інтер
медій,

і новою українською літературною

мо

вою, як це видно з творів І. Котляревського, за
перечуючи

твердження

інших дослідників

(Ф.

Жилка, Л. Булаховського), нібито нова укра
їнськd .ТJітературна мова виникла в наслідок·
розриву літературно-мовної традиції в ХУІІІ
ст. і занепаду давньої української літератур
ної мови в Східній ~'країні.
Досить цікавою є стаття М. Ф. Наконеч
ного "До вивчення процесу становлення й роз
витку фонетичної системи української мови".
Наконечний підкресJІЮЕ, ІЦО однією з найакту
альніших і найважJІИвіших проблем сучасно
го

мовознавства

є

питання

системности

мови.

Зокрема він твердить, що фонеми б, п, в, м у
позиції перед і зійшли лише на позиції варі
янтів, втративши колишнє самостійне значен
ня

одиниць системи б,

n,

в, м і

ставши пози

ційними варіянтами б, п, в, м. Про це, на жаль.
в курсі історичної граматики нічого не гово
риться. А тим часом, - - каже Наконечний, предметом історичного мовознавства має бу

ти розвиток мовної системи як цілости. він
уважає абсурдними висновки авторів "Історич
ної граматики", коли вони розглядають фоне
тичні явиrца ізольовано поза зв'язком з сис
темою. Але до цього твердження Наконеч
ного треба внести поправку. Фонеми б, n, в,
м, будучи з природи твердими навіть на пра
слов'янському грунті, такими перейшли в усі

сJюв'янські мови.

Вони ніколи не були пом'нк

шеними і не могли творити фонематичної пар
ности б-б, п-п, в-в, м-м. Враження м'якости
справляє ВJІасний тон наступної голосної І.

.~· Наконечний вно~ить поправку до тра
дицtиного пояснення змІни е в

о після шипля

чих і споконвічно м'яких приголосних, вважа
ючи це явище не суто українським

а спільно.
' ян~ьким. Причім, він стверджує, що
схщньослов.

процес лябtялtзаціі е н рос_ійській

'

і білорусь-

овид ч. 3 (142), 1967

кій мовах нийшон за межі м'яких приголосних

мати

і

кої

"набув

ширшого

розмаху",

перекинувшись

на склади з іншими м'якими приголосними.

Наконечний займає методологічно помил
конv позицію, коли твердить, що 1> змінилось
н і ·
процес відносно пізній, підпираючи своЕ
твердження збереженням дифтонга іе в північ
ноукраїнських говорах. Наука

вже давно роз
межунаJІа
явища
північноукраїнських
гово
рів і південноукраїнських як два незалежні про
цеси. Поліські дифтонги не мають нічого спі
льного з південноукраїнськими монофтонгами.
Автор не поділяє думки О. Соболевсько
го, що африката дж --- суто український ново
твір "аналогічного
походження'',
і
вважає
правильними думки О. Потебні, О. Шахмато
ва та А. Кримського про спільне східньосJІО
н'янське

походження

цієї

африкати

з

прасл.

<ij.
Наконечний

пом'якшених"
ма

перед і

з

заторкує

питання

приголосних

перед

о,

називаючи

це

т.

и,

зв.

"не

е,

зокре

останнє

явище

традиційною рисою української мови. Він ціJІ
ком

правильно

пом'якшені

ді,

визнає

ті, ні,

"за

лі"

в

єдину

норму

таких

словах,

не

як

стіл, сніп, радість, та ін., наводячи численні
приклади протиставлення приголосних фонем
д-д, т-т, н-н, л-л, з-з, е-с, ц-ц, перед і, яке

по

ходить з двох різних джерел: ніс (носа)
ніс (несу), тік (току) -тік (тече), діл (долу)

діл

-

(діло), ніж

ніж він), дій

(ножа),

(доїти)

-

ніж

-

дій

(діяти)

(кращий,
та ін.

Це питання він докладно і всебічно освіт
лює

численним

раючи

А.

матеріялом з діялектів,

працями

.Кримського,

О.

О.

Потебні,

К.

Шахматова,

підпи

Михальчука,

які

так

само

не визнають м'якости приголосних перед і з
о. Це дуже важлива діJІянка з української ор
тоепії. Автор суворо і СJІушно критикує тих,
які :пишуть, що ,,в південно-східньому наріччі
перед секундарним і

з о приголосні

послідов

но пом'якшуються".
В кінці статті Наконечний

правильно стве

рджує, що система фонем української мови
"є продукт складного і многовікового про
цесу", зводячи до праслов'янської доби такі
явища, як ц (ловець, глиця), дж з <lj в діє
словах. Але методологічно невірним є його
твердження про "давньоруську мову" (такої
мови не буJю П. К.) і про занепад редукова
них -ь, ь, датуючи це останнє явище ХІІ-ХІІІ
ст., тоді як наспранді воно значно давніше.
Ф.

П.

Медведєв у статті

ОRИД ч. 3 ( 142 ), 1967

"Українські гра-

ХІУ-ХУ

ст.

як

народности"

пам'ятки

знову

мони

стверджує

українсь
штампова

ну тезу про XIV-XV ст. "як початкоr.ий період
мови української народности". А пам'ятки цьо
го часу він називає "ранніми письменними па
м'ятками української мови". Зокрема 1> в гра
1
мотах ХІ~ -ХУ ст. він уважає найдавнішим яви
щем в історії української мови. Так само сю
ди він відносить зміну е в о, занепад редуко
ваних -ь, ь (датує 11 половиною ХІІ ст.) зміну
о,

е

в

нових закритих

перехід а в о

складах,

злиття

и та

ь1,

(Оленсандер), диспаляталізацію

приголосних та ін. А звідси його висновок:
"Важливе значення українських грамот поля
гає в тому, що вони є раннім і дуже важли
вим джерелом і дають цінний мовний матері
ял д.'Ія вивчення історії української мови". Ав
тор обминув всі, дійсно важливі пам'ятки по
передніх часів
(Зб.
Святослава
1073, 1076;
Арханг. Єв.
явся

Гал. Єв.

1092,

переступити

1144

дозволену

та ін.), бо бо

межу

ХІУ

ст.

П. Д. Тимошенко в статті "Взаємозв'язки
між фонетичними і морфологічними явища
ми в українській мові" говорить про фоне
тичні зміни в наслідок занепаду -ь, ь: утворен
ня

нових

міляцію
ляння

груп

і

приго.11осних,

дисиміляцію

голосних

і

в

спрощення,

цих

групах,

приголосних,

аси

встав

подовження

голосних у попередніх складах та зміну о, е в
нових закритих

складах.

Разом з тим він

го

ворить і про морфологічні зміни, підкреслю
ючи взаємні зв'язки між явищами цих змін:
нове відмінювання
іменників,
прикметників,
числівників тоtцо. Вплив фонетичних проце
сів, як твердить автор, позначився на всіх
частинах мови. На пр., ствердіння .шиплячиХ;
виклика.11о мішану групу іменників, іменники

м'якої групи на р, в наслідок диспаляталіза
ції його, злились з іменниками твердої гру
пи. Тут же автор стверджує, що занепад -ь, ь
проходив пові.11ьніше в кінці слів, ніж у се
редині, тоді як UІахматов та інші твердили
навпаки. Так само зміну е в о після шиплячих
він ст~вить у залежність від морфологічних
чинниюв,

доповнюючи

не звернув уваги на те,

Соболевського,
що ця зміна

який

відбулась

у пам'ятках переважно в суфіксах і флексіях.
Мовляв, морфологічна аналогія сприяла роз
виткові фонетичного процесу (напр.: мужомь
- аналогія від братомь ). На цій підставі він
паправляє М.

тика

, 142),

Жовтобрюха

(Історична

грама

який 'у написанні чолові>на в Зб.

1073 року схильний вбачати помилку перепи
сунача.

/І

М. А. Жовтобрюх у статті "Про деякі я
вища граматичної аналогії в українській мо
ві" докладно спиняється на явищах зміни о,
е в і, де немає фонетичних підстав, підводячи
їх під граматичну аналогію. Але місцями ав

говірках дозвоJІяє твердити,
що
закінчення
давального відмінка -ові є однією з най
давніших характерних особливостей українсь
кої мови. Але твердження він підпирає лише

торове

З. М. Веселовська в статті "Деякі особли
вості наголосу прикметників української мо
ви кінця ХУІ ст." подає докладну аналізу на
голосу прикметників пам'яток цього періоду.
На підставі особливостей наголосу пам'яток

пояснення

різних

форм

вражає

штуч

ністю: доводиться авторові штучно підшуку
r~ати слова чи форми слів, які нібито служать
~шалогією для творення інших слів чи форм.
Чи не краще було б пояснювати такі явища
гармонійним вирівнюванням звуків, що його
~лажна було б назвати законом гармонії зву
;,ів. Ще О. Синявський вказав на те, що нефо
:rетичні

форми з о чи і (послати, пождати,
погнутись і піймати, зігнутись, розібрати, пі
дігнути та ін.) це вироблені вже літературні

!Іорми, які постали шляхом гармонійного ви
рівнювання звуків і підлягають саме цьому за
''онові*). Не слід надуживати граматичною а
:шлогією там, де її немає.
Крім того, наводяч" численні приклади а
префіксом про (продрати, пропхати, про
rсласти, простояти

та ін.)

і

пояснюючи їх ви

r,лючно граматичною аналогією, автор не при

ііняв

до

уваги

функціональне

значення

пре

фікса про-, що має значення руху в просто
рі і часі в напрямі через,

крізь щось. Так са

мо й слова з префіксамн до-, по- (допхати,
поссати та ін.), де головну
ралю грає функціональне значення префіксів
(закінченість або частковість дії). Тимчасом
аБтор пояснює ці форми тим, що вони не за
знали впливу аналогії, а тому, мовляв, зберег
доспати, поспати,

ли

о.

Л. КоJюмієць у статті "З історії флексії
давального відмінка однини іменників чоло

вічого роду -ові" подає

історію

взаємороз

витку о- та у- основ і впливу останніх, що

позначився особливо в українській мові, поши
рюючись майже на всі іменники о-основ (си
нові, батькові, сватові). Особливо багато ма

теріялу подається з так зв. "ділової письмен
ности"
ХІУ-ХУІ ст., але він обминає пам'ятки
до ХІУ ст., бо історію української мови, іду
чи за вказівками, починає тіJlЬКИ з цього часу.
Автор правильно стверджує, що "наявність
безперервного вживання -ові в українських

*) Див. ще: П. Ковалів. До питання гар
монії звуків в українській мові. Наукові запис
ки УВУ, 1958, ч. 2. Див. також: В. Сімович.
Проблема гармонії складів у слов'янських мо
вах. Прага, 1928.
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фактами з ХІУ ст.

автор

зазначає,

що

уста-'1илась

певна

система

українського наголосу. Зокрема вона вказує
на загальну тенденцію в історичному розвит
ку наголосу прикметників вирівнювання на
голосу в окремих групах прикметників, об'єд
наних

певними

ознаками.

С. П. Самій.11енко в статті "З історії форм
давального відмінка однини особових займен
ників у давньоруській і українській мовах''
пише про два види форм займенників: з ко
реневими е і о (теб1>,
тобі>), стверджуючи,
що Б давніх пам'ятках найчастіше виявляють
ся форми тобі>, собі> (звідки українські тобі,
собі) в світській літературі, а форми теб1>,себ1>

---

в

церковних

пам'ятках.

Звідси

він

робить

висновок, що форми з кореневим о є спільно

східньослов'янськими, а форми з е вплив
книжної старослов'янської мови. Він зв'язує це
е з другим південнослов'янським впливом. А.л.е
сучасні російські форми о (тебе, себе) він не
наважується пояснювати цим південнослов'ян
ським

впливом, тоді

як

І.

Приступа

(Говірки

Брюховецького району Львівської області, Ки
їв, 1957, стор. 49) схильний вважати їх старо
слов'янськими з походження.
В цій статті автор порушує питання пер
винних (ми, ти, си) і вторинних (мьн'h, М'ЬН'h,

теб1> тобі> себ1>, собі>), підкреслюючи наяв
ність у церковних пам'ятках первинних форм,
а в світських вторинних. Але всі ці форми,
первинні і вторинні, він уважає праслов'янсь
кими

з

походження.

В. П. Бесєдіна-Невзорова в статті "До іс
торії складних форм майбутнього часу в ук
раїнській мові" вказує на те, що форми з -му
давніші в українській мові від форм з буду,

Але вже з ХІУ ст. обидві ці форми стають по
ширеним засобом визначення майбутнього ча

су.

часу

В обох цих формах ознаки ~айбутнього
мають

лише

модальне

значення.

Звідси

підкреслюється форма з буду, де лексичне зна
чення виступає з найменшою виразністю, тоді

я~ форма ~ им у (що змінилось в -му) має
бtльш помпне лексичне значення.
Цим, на
овид ч.

3 ( 142), 1967

думку сШТОра, НОЯСНЮЄТЬСЯ те, ЩО форМИ З
буду (буду робити) в українській мові не
менш псL.~ирені, ніж форми з -му (робитиму).
Історичним
питанням
української мови при
свячені також статті: "Історичний розвиток
лексико-словотворчих
типів
прикметників з
суфіксом -ськ- н українській мові" І. І. Ку
неци, "Українські прізвища з прикметникони
ми суфіксами" (на матеріялі ГІоJІтавських ак

тових книг
ня

XVII

іменників

ст.) І. Д. Сухомлина, "Творен

чоловічого

роду

за

допомогою

суфікса -ок" (на матеріялі українських гра
мот ХУІ ст.) А. В. Майбороди, "Давньоруська
основа
словотвору
української
топоніміки"
Ю. О. Карпенка, "Лінrвогеографічні контрас
ти

як

джерело

історичного

Наддніпрянщини"

В.

С.

вивчення

Ващенка,

говорів

"Архаїзми

у складі лексики буковинських говірок" В. А.
Прокопенка.

Нарешті,
П.

окреме

Мартьянової

місце

"Лексичні

займає

стаття

запозичення

Є.

укра

їнського походження в сучасній французькій
мові", де автор подає ряд слів українського
походження у французькій мові, які не мають
своїх еквівалентів у цій мові. Ці слова, як
твердить автор, потрапляли у французьку мо
ну або безпосередньо, в наслідок знайомства

Франції з
російську

українською
мову,

або

культурою,

через

польську

або

через

мову.

Переглянута нами збірка статтс1 безпе
має наукову вартість, особливо цінн~

речно
тим,

що

тут

подається

матеріялу, який може

багато

бути

джерельного

використаний для

дальших
наукових дослідів у тій
чи
іншш
сфері українського мовознавства. Одно треба
рішуче заперечити
це вживання терм.іну
,,давньоруський",
яким
позначається період
історії української мови до ХІУ ст., замість
цілком
природного
терміну "староукраїнсь
кий".

З окремих
укову цінність
Марковського,
за матеріялу з

статтей треба підкреслити на
статтей М. Наконечного і Є.
де подається докладна аналі
історичної граматики українсь

кої мови. А стаття В. Ващенка має значення
д.11я історичного вивчення українських говорів.
Стаття А. Моска.ТІенка має значення як свід
чення

деякого

перелому

у

поглядах

на

почат

ковий період історії української мови. Стаття
З. ВесеJювської цікава для історії наголосу.
Але зовсім непотрібні "настанови", що їх по
дають автори І. Білодід, Г. Їжакевич та З.
Франко, дезорієнтуючи читача й скеровуючи
на шлях фальшивого розуміння історичного
процесу української мови.

ДРУКАРНЯ ВИДАВНИЦТВА МИКОЛИ ДЕНИСЮКА
приймає замовлення на всякі

ВЕЛИКІ й МАЛІ ДРУКАРСЬКІ 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 величини.

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

ТіJ;~.'Іогія

Богдана

Лепкого, "ОВИД"

і

інші).

Ціни низькі.

Роооти достаuяемо до

всіх місцевостей у ЗдА. KaнaliJ

Інших

na

кРаїнах.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО- ПОВНЕ ВИДАННЯ

ТВОРІВ,
МИКОЛИ

XIV ТОМІВ. ВИДАВНИЦТВО
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flaшa й зацікавлена Шевченком чужинецька
літературна критика ствердила без сумніву, що

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

ня його творів, що появилося в рр. 1959-1963 у в-ві
.Н. Денисюка в 14 томах. Це збірна праця цілої
низки учених шевченкознавців, починаючи члена

.нн довоєнного Украі'нського Наукового Інститу

ту у Варшаві й кінчаючи членами теперішнього
НТШ та УВАН на еміграцй. Тому воно і найпов
ніше, і найдокладніше, і найбагатше на нові здо
бупаt науюt шевченкознавства. В ньому вся ду·
хова спадщина Шевченка: поезія ("Кобзар"),

ТАРАС

ШЕВЧЕНКО

дрт. ютичні твори, повісті, доступне досі листу
ва:шя, репроду11ції рисунків і малярських картин,
ЗfЮЗІm перекладів його творів на інші мови, а ти
f(ОЖ замітки й пояснення до текстів, найновіша 11

нтІповніша бібліографія та збірник статтей про
Шевченка і його творчість. Можна сміливо ска
зати, що такого видання украі'нська вільна нау

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

-

,,останнє слово

справжнього науІш

вого шевченкознавства".

I-XIV

Отож, повне видання творів Шевченка в f.J

ТВОРИ

томах це не тfльки достойний неруf(отворнпй
пам'ятник Шевченкові, здвигнений украі'нською
вільною наукою, яка єдина має можливість пра

вильно інтерпретувати

творчість

Поета,

але

і1

ншїкращий ювілейний подарунок украі'нському на

родові,
У шевчснf(івські

ювілейні роки

( 1961-1964)

иІ(НІІМ із найдостойніших пам'ятників Генієві Ук
раїни є повне видання його творів. Думки Шев
ченка такі глибокі, а ідеї такі непроминально-віч
ні, що довести і'х до свідомости читача в ясній,
переконливій і правильній

інтерпретації

тільки справді науково- критичне
rотоване

передовими

може

видання, під

шевченкознавцями

нового

часу.

Ми знаємо, з якою запеклістю намагаються
вороги українського народу сфальшувати,

при

меншити й ослабити ідейну сторону творчости
Шевченка, заперечуючи чи промовчуючи те, що
в ній найістотніше національний елемент. ЦіІі
згори й віддавна заплянованій акції гальмування
впливу національного поета-державника на сві
домість його народу і приглушування його патріо
тичних закликів мусимо протиставити такі ви
дання його творів, які б давали повний, прозо
рий і вірний образ його духовости і робили це
солідно, відповідально та авторитетно. Бо бо
ротьба за справжнього Шевченка та оборона йо
го величної' ідеології перед ворожим настvпом -

це одночасно бій за майбутню Украї'ну, за вихован
ня й підготову сьогочасного й майбутніх поко
лінь до чергових історичних завдань.
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-

передусім його еміграцП. Мета видання
донеспt твор~.jість Шевченка в найбільш зро

зумілім, доступн~м та естетичнім вигляді до ро

зуму й серця всЯкого читача, а тим самим підій
мапІ

украі·нську

свідомість

у

масах і спрямо

вувати енергію та зусилля всієі' спільноти на здій
снення національних і вселюдсьf(ИХ ідеалів Добра,

Краси і Правди, що були у Шевченка універсаЛІ)·
ними символами Божих і людських моральних

вартостей. Одtіочасно це монументальне виданнfl
вже навіть самим своі·м зверхнім виглядом з най
кращої' сторони репрезентує перед чужинцями на

ші видавничі осяги і наш культ найбільшого пос
та-пробудника Украі·ни. Тож не диво, що вдово
лені читачі називають це видання "великим вкла
дом в українську;культуру і велю<ою J(Ористю для
нашої· загальноі' справи".

Повне 14-то!.щве видання творів Тараса Шев
чеш<а всіма сторонами заслуговує на те, щоб ста
ти не лише прикрасою

мешкання кожної' свідо

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

чою лектурою длЯ всіх нас, особливо ж для мо
лоді та підростаючих поколінь, що не бажають

відстати від рідного берега й шуf(ають на ньому
цілющих джерелдухової· сили, потрібної· для здій
снення предківських заповітів.
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Нароно ко
(Продовження)

ками

вони

вимальовувалися

блакитного

6.

було

ЛЕГЕНДА ПРО АМІЛЯВАКА

неба.

залляте

В

водою.

на

дощевий

тлі

яскраво

період

це

Смараrдовозелена

все
веrе

тація островами, на яких цвіли фіолетові водя
сте

ставали
пишними, буйними; тисячі водяних птахів, бі

По

лих

Ми їхали Еже 110 ненесуельській низині, на
ьлижаючись
пів.

Сонце

вітря
ньої

до
тут

було

пражило

розпалене,

сторони

Дорога

властивих

була

авта

"льянос",

без

мов

годі

прекрасно

до

милосердя.

криця, до зовніш
було

доторкнутисs:t.

асфальтована.

По бо

ні гіяцинти, покривала воду, і пальми

чапель,

скарлатних

ібісів,

зелених

папуг

знаходили тут свій притулок. Та тепер пальми

сумуr.али

ностальгічними

силюетами,

очікую

чи ліпших часів.

ках виднівся крає.•Еид, спалений сонцем і по
жежами. Вогні, що їх я описав у нарисі "На
Ріо Орітуко", вже були погасли. Після них за

неї

лишилась

спаленн

розповідали індіяни племени таманако. Ця па

густим

.11ьма в житті індіян грала і грає дуже важли

земля,

сумним

пасипана

спомином

місцями,

чорна

мов

сіллю,

--

Це пальма моріче?

Так,

це

стосується

--- спитал2 Ірина.
Mauritia flectuosa. До

моріче
дуже

цікава

леrенда,

що

її

білим попе.11ом,

а з нього безпомічними

калі

ву ралю. Мало, того,

ками стирчали
бури дерев.

до

стов

навіває на індіянина свіжість і сон, вона його і
оп'яняє своєю кров'ю, переміменою в п'янкі
напої, одягає його, дає йому матеріял до бу
дови, до виробу човнів. Серцевина її дає• йом~·
смачну поживу, її листя покриває його хату
та охороняє Аого від непогоди. Не дивно, що
і в його мітології вона грає дуже важливу

неба

чорні

обгорілі

UЦось патетично
величне відчувалося в
м.ій спаленій, замученій спрагою природі. Пе
ріод засухи, що триває від листопада до трав
~ія, має свої принади. Віра, як малярка,
.lІювалась

кольоритом

краєвидів:

захоп

зникли

яск

що вона своїми віяламн

раві зелені барви, кольори стали м'які, ніжні,
пастельні. Ми мали перед собою симфонію
сірих, ру дих, охрових і чорних барв. У цьому

ролю.

була

Вони жили розповідає леrенда на
берегах ріки Кучіверо, що разом з Каурою і
Суапуре вливаються у велетня Оріноко коло
підніжжя гір Сієрра Енкарамада. Жили спо

сЕоєрідна

щось,

що

реживом,

тонкими

ся безлисті
жовтою

небудь

сентиментальна

нагадувало

або

філіrранами

гілляки

дерев.

оранжевою

придорожній

ною, ще жовтавою

краса.

нашу осінь.

плямою

зеленню

ме

лерещuітали

Де-не~де

велетень.

БуJІО

Ніжним

яскраво

цвів

Часами

прокидався

який

ніж
перед

Цікаво, що леrенда про потоп є і у тама
маків.

кійно, але, як і всі смертні, грішили. Батько і
Мати всіх речей, могутній Іна-Уікі, попереджан
кілька разів, що їх постигне страшна кара,

часно з своєї летаргії якийсь кущ, оптимістич

якщо t~e

но віщуючи недалекі дощі й нове пробуджен
ня ще тепер сонної природи.

не

Білими плямами світилися на охровім та
умбравім тлі поодинокі хатки, криті соломою.
-- · Зовсім, як на Україні! -- казав Могила.
Ми доїхали до Дое Каміное і звідти звер
нули на схід на Ель Сомбреро. Дорога була

рівна, як стріла, так що

можна було спокій

но їхати із скорістю 1ОО кілометрів на годину.
- Яка чудова дорога! - сміявся захоп
.7Іено Могила. Все деречіто~·) та деречіто !"
А краєвид нее мінявся. Ми в'їхали в зону
пальм "моріче". Наліво і направо від дороги
тягнулися цілі ліси пальм. Бурозеленими віни-

--*) Рівнесенько.
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перестануть

грішити,

дуже звертали увагу.

та

вони

на

це

Нарешті терпець ве

ликого Іна-Уікі увірвався. його грізний го
лос заревів з небес, що вкрилися страшенними
чорними

хмарами. Закипіли

і збурилися

води

батька рік Оріноко, запінились і заклекотіли
ріки. Каура та Кучівера вийшли з берегі~. Ро
зірвалося небо, і поллялася з нього вода. Води
рік змішалися з водами неба, і сорок днів та
ночей лляли страшні дощі.

-

Тату, та це ж ти повторяєш те, що пи

ше про потоп Біблія!

-- Цілком слушно. Тут якраз і є цей без
мірно цікавий паралелізм між переказами до
JІини Тиrра та Евфрата і долини Оріноко. Цим
були вже вражені і ті місіонери, що прибули
15

слу

вати течію рік. Вочі хотів помогти таманакам.

Аайте далі!
І ось знайшовся тутешній Ной. Знайшлось
двоє молодих індіян, чоловік та жінка. Во
вдалось ухопитися

зробити так, щоб Оріноко тік в обидва боки
- і до моря і від моря, щоб людям, що му
сіли веслувати від моря, не було так тяжко
боротися з течією. Та це йому не вдалося.
Тому він зробив так: ріка тече до моря, а від

в

ці

землі

разом

ни були без
лених вод,

з

гріхів.

конкістадорами.

Але,

Плавали на поверхні

аж доки

їм

не

ша

за пальму моріче, що волею Іна-Уікі підплила

моря дує вітер, і помагає плисти тим, що му

до них. Цієї пальми вони трималися на поверх

сять веслувати проти течіі

ні розбурханих вод, аж доки буруни не вики

Доньки Амаліваки звикли до мандрівок.
тож не хотіJІи сидіти спокійно на одному міс
ці. Завжди блукали по лісах і збирали орхідеї.

нуJІИ їх

на

величезну

скелю

брата нашого

---

Арарату
що своїм шпилем стриміла над но
дами. Скеля називалася Тепу-Мереме. Звідси
вони побачили, що все затоплено і всі живу
чі істоти загинули. І коли вони, змучені, голод
ні,

почали дякувати

то

нагло

побачили,

.аичезною

скорістю

Іна

Уікі за свій рятунок,

що

по

водах пливе з

човен,

а

в

нім

ве

людина

з

Амаліваку це розсердило, бо він хотів, щоб
вони помагали залюднювати землю і з чоло
віками, що постали з зернят пальми моріче,
народжували нових людей. Тому він перело
мив їм ноги, щоб вони не могли бігати, і піс
кількість таманаків почала дуже ско

ля того

обличчям барви ранніх рожевих хмар, з буй

ро зростати. Переконавшись, що все. гаразд,

ним

Амалівака сів у свій човен, поплив угору
Оріноко і зник навіки з людських очей.

білим

волоссям,

бородою

та

очима

1цо

світилися, мов брилянти.
-- Не бійтесь! Я Амалівака, і прибуваю до

вас з наказу свого батька Іна-Уікі. Ви голодні,
і я вас нагодую!

Він відломив паросток від пальми моріче,
на якій врятувалися молоді індіяни, і посадив
його в землю.

Негайно

з нього

чезна пальма і вкрилася

виросла

соковитими

вели

плодами.

Це дерево воскресіння, це дерево доб
ра і зла! -- промовив Амалівака. Rоскре
сіння тому, що, як воно васкресло із уже мерт

--

вої

пальми,
нього, щоб

так

ще

і рід людський воскресне з
раз населити зем.1ю й жити

на ній без гріха. Дерево добра, бо з нього
добрі люди дістануть усе, що їм необхідне
для

чесного

життя:

хліб,

світло,

дах,

гамак,

одяг, житло й човни. Дерево зла, бо злі люди,
зловживаючи його щедротами, будуть з

ньо

го виробляти п'янкі напої і зброю, що6 себе
нею взаємно вбивати. їжте його овочі, а насін
ня кидайте

через

своє

плече!

З

нього

Іна Уікі зродяться нові люди.
Амалівака сів у свій човен
Люди
няти,

що

послухали
вони

його.

кидали

поставала пара індіян

-

З

і

волею

залишив ІХ.
зер

кожного

через

своє

чоловік та

плече,

жінка,

і

вони стали батьками нових поколінь.

Води

почали

опадати.

Одного

дня знову

приплив Амалівака і привіз з собою свого
брата Вочі і дві свої доньки.
Він нарисував на скелі знаки сонця та мі
сяця,

вдарив у свій

бубон

(а то

був

велетен

ський камінь у степах Майта, його
і
тепер
видно на берегах Оріноко) і почав з братом
наводити

16

порядки,

пересувати

гори,

8ИЗначу-

по

Пальмовий ліс скінчився. За ним почалися
зарослі сухим чагарником і рідкими

степи,

деревами.

-

Стій!

-

нараз скрикнула Віра.

--

Ди

вись, там щось лежить!

Спинили авто. Збоку коло дороги лежало
якесь жовто-гніде звіря. Вийшли з авта, щоб
зблизька до нього приглянутись. Воно було
цілком свіже видко, що його недавно вби
ло якесь проїждже авто.

--- Це мурашкоїд, але малий. їх тvт нази
вають о~ю Ш<'l<-'І'о, а по вченому Ташашluа
tPtractartyla, - сказав я. Бачите, він жов
тий і має довгий голий хвіст. Ним він челля
ється

за

дерева,

коли

вилазить

на

них

ти гнізд мурашок. Він рідний брат

шука

того ве

личезного шю

palmero, m~тшесорlшgа tridaktyla
rцо його ми бачили на Ріо Орітуко. їх ту1~

у степах багато. Я приніс з авта ножа і зняв
із звіра шкіру. В сусіднім селі ми дістали со
ли, і я натер нею шкіру, щоб вона була свіжа,
поки вернемось до Каракасу.

Далі знайшли ми на шляху теж роздавле
ну автом лисицю. Однак вона вже була в стаІ-Іі

розкладу, і ми її не чіпали.

Сонце стояло вже високо над
пражило немилосердно.

головою

Окрім спрагtІ,

ми

і

по

чали відчувати й голод.

7.

ЮГОСЛАВСЬКИй ОБІД

Коло першої години ми доїхали до Вальє
де ля Паскуа. Тут вирішили спинитися, пообіОВИД ч.
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дати

й

наповнити свої термоси холодною

довою

со

ючи "безпечні" сухі місця, де
поставити

водою.

Проїжджаючи

поволі

по

вуличках

села,

ноги.

Страх

Боже, посковзнуся.

б

брав,

Одно

можна булv

що

мене

ще, не дай
потішило, що

ми лобачили їдальню. Спинились і почали ра

господар

дитися, чи заходити до неї, чи ні. Виглядала
вона не дуже nривабливо. Таки над дверима
висів на залізнім гаку величезний шматок м'я
са. Пекуче сонце сушило його за тією самою
методою, за якою колись це робили букані
ри. На нім сиділи тисячі мух, інші гуділи та
бриніли, шукаючи вільного місця де можна
б сісти. На даху сусідньої хати влаштували
загальні збори замури*) і ласо дивилися на

Бо на стіні великими буквами було написано:
"~ose

тип у колись білій сорочці, в та

має

якесь

почуття

гігієни.

horine enel piso !"**)

Цим

санітарні

вимоги

заспокоєні.

Що

їх

ніхто не виконує це вже інша справа. А,
може, місцеві тубільці не можуть читати. Бо
вони,
що

видко,

роблять вперто

неграматний

і довго саме те,

напис просить їх не робити.

Крім того, бачу що, на стінах є і політичні гасла.
З<:леними
lн_'rde,

це м'ясо.
Якийсь

все таки

кривими

Сореі!"

буквами

Це

но-християнської

написано:

заклик

правої,

партії. Тому,

що

''Bot<.>

соціяль
при

вибо

ких же штанах та в альпарrатах на босу ногу

рах голосують три чверті аннльфабетів, то, щоб

вийшов з дверей.
- Ну ні! Я сюди обідати не піду! - рі
шуче заявила Віра. Один погляд на це м'я

вони знали за

со відбирає в мене охоту їсти.
--'-- Дійсно, погляд не дуже апетитний!

--

ться

сконстатував Могила.
Тип

усміхнувся

широко

помахав

--

Молім лє•по,

молім

лєпо! Заходьте!

заговорив він мішаниною
ської мови. --- Всередині
смачні

-

аж

очі

витріtцили,

почувши

слов'ян

мову.

-Ви юrослав? спитав я.
Да, да! Юrослав, молім л є по! Імію тут

ресторант. Заходьте! Не бу детс жалєть.
А

й справді, ходім!

-

сказав я.

-

Я го

лодний, і Бог його знає, чи знайдемо ще де
яку їдальню. А тут ще і брат слов'янин! ...
Зайшли. Дійсно, всередині їдальня була до
сить чиста.
столи були

голос,

кожна

пар

спека.

Вертаюсь

у

порівняно

свіжу

атмосферу їдальні, де весело гуде вентилятор.
У кутку невелик}'Ій умивальник
з
мідницею,
шматок

перових

синьо-мармурового

серветок,

щоб

мила

ними

і

купка

витирати

па

руки.

Помившись, з насолодою виливаю кухоль хо

речі.

Ми
ську

----

російської та серб
чистенько і я маю

подають

мають барву червону.

Дика

нам

рукою.

кого

тія має' свою барву. "Копей" зелена, АД
партія Бетанкура біла. УР Д, майже комуніс
тична партія жовта. Ну, а ПЦВ, стопроцен
тові комуністи, так ті, само собою розуміє

Навіть з вентилятором. Дерев'яні
цератою. З дверей у гли

вкриті

бині кімнати доносились смачні пахощі.
Ну так сідаймо! А ви, добродію, в першу

лодного

пива.

Юrослав подає їжу. Вона, на диво, апе
титна та смачІ'fа. Чудесна куряча юшка, а пu
тім паприка начинена рижом, м'ясом, січени
ми оливками та різними nриправами. Папри
ка така смачна,

що

замовляємо

ще

по

одній

порції. Щойно після такої "закуски" юrослав
подає на стіл
смажену
свинину з чудесним
пом-фрітом. На солодке банани, помаранчі
і чорна кава.
Доки їмо, з усіх боків збігаються пси --худі, голодні, в болячках, струпах та на рос
тах. Сидять покірно віддалік і чекають тер

чергу

пеливо з очима, повним благання, чи не пере

ди король пішки ходить. Знайшов його носом.

паде і їм щонебудь з панського столу.
Ледве встаємо. І за це все, за 4 обіди
24 бодівари! ...

принесіть нам холодного пива!
Доки господар сходив за пивом, я пішов
поза хату на двір на розшуки того місця, ку

У глибині невеличкого брудного дворика сто
яла
ри

якась

-

повітка,

дуже

сумнівної

архітекту

але сморід, що від неї йшов, показував

мені, що я на ·правильнім шляху. Якби хтось
давав премії за бруд, то цей архитвір будів
ництва отримав би першу нагороду. Входячи
до нього, я обережно вишукував порівню-

Смертельно хочеться полежати, зробити
"сієсту", дозволити перевантаженому шлункові

.,

це все перетравити. Та нема ради! Треба їха
даЛІ ....

ТИ

Прощаємося з юrославом.
Через три дні будемо ~ертатися, то знову
'~':')

*)

хижі птахи.

ОRИД ч .
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Неграмотно, означа€: "Прошу не мочи

тися на підлогу!"
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заідемо

до

вас.

Приготовте

знову

таку

саму

на окраса тутешнього

краєвиду.

Це нафтовий

паприку!

газ, що виводиться рурамн на поверхню й під

Комо но! До свіданія! Щастливого пути!
Авто летить далі. Дорога все "деречіта".
100-120 кілометрів на гo.znrнy. Санта Марія де

ливо вночі, краєвидові характер чогось таєм·
ничого, феєричного і одночасно грізного. При

Іпіре, Паріаrуан

палюється. Він горить день і ніч і надає, особ

і ми опиняємось серед вла

гадує, що тут у надрах землі, лежать незлічен

стивих степів, де наліво й направо видко лише

ні скарби, що тут накопичений величезний по
тенціял сил. Людська рука звільняє• їх з віко

безконечні

-

простори,

зарослі

травою.

Могила захоплений.
ні,

вого

-Це ж наш краєвид! Наші степи, безмеж
широкі. От зараз появиться козак на ко

Еими

полоЬІу

і скеровує довжелезними нафто

проводами до морського берега,

де

на

них чекають нафтоналивні кораблі, щоб везти

ні. Безкрає море трави, де лише вітерець по
рушує вікову тишину ...
Еге, брате! Чого захотів! Тут козака не

потім ці соки венесуельської землі в широкий
світ.

побачиш! Тут
живуть
"льянерос",
степові
кентаври міцна, кремезна порода, подібна
до
rаучос Арrентини. Льянеро виростає
на
коні. Він з дитячих років звик об'їжджати ди

Ми пролітаємо швиденько через Ель Tirpe.
Тут холодно. Пронизливий вітер постійно о
свіжує повітря. Ще кілька кілометрів, і коло
восьмої години вечора ми в'їздимо в Соледад,
містечко на березі ріки Оріноко, звідки вели
чезні пороми перевозять людей та авта через
ріку в Сіудад Болівар.

ких жеребців,

боротися

з биками,

переплива

ти повноводні ріки, перемагати в двобою кай
мана й тигра. Він ставиться зневажливо до не
безпеки. Коли вибухла війна за незалежність
Венесуелі, то саме в степах еспанці стрінулися
з могутньою кіннотою під проводом Паеса і
зазнали від неї страшенних поразок. У мирний
час льянеро пасе череди худоби. Душа його

поетична, він любить спів та музику. Увечері
коло ватри співає свої пісні у супроводі куатро
або гітари і розказує нескінченні фантастичні

оповідання, повні привидів та духів ...
Він володар степів, він символ їх безко
нечности

8.

...

ОРІНОКО

Головною ·~улицею Соледад їдемо повоJІі,
бо діти, пси і свині лежать або граються по
серед дороги. Треба чекати, доки вони більш

або менш охоче заберуться. Вулиця обставле
на маленькими поліхромними хатками. Перед
ними сидять у кріслах, часами в коливалках

їх мешканці й насолоджуються вечірньою про
хо.JІодою та пльотками. Дорога повертає• вбік, і

...

"El }юrizontc
ticrra ... "

у

~·о

уашоs

solo~

pot· la llana

за поворотом ми бачимо перед собою батьки

рік

(Я і обрій, лиш ми є•дині їдемо по рівній
землі

Це незабутній вид

... )

могутнє Оріноко.
Мені аж дух захопило
від
хвилювання.
Нар('ШТі я опинився над тією рікою, сповитою

-

переказами та леrендами, одною з найбільших

Вечоріло. Червоне

сонце

вже

потопало

в

морі трави, заливаючи її, мов пожежею, зо
лотом та циноброю. Ми наближалися до Ель
Tirpe - містечка, що виросло на нафті вене
суельського Сходу. Наліво від дороги почи
нають-ся нафтові поля области Анако (Мобіль

Ойль, Со коні). Далеко над обрієм на золотім
тлі неба вирисовуються чорні силюети бурових
вишок. І нагло це все зникає. Мов ніж rільйо

рік у світі, рікою, на берегах якої творилася іс
торія, рікою, з якою з'єднані імена славних
конкістадорів, Болівара та його співробіт
ників, рікою про яку я мріяв ще малим хлоп
чиною в далекій ЕврQпі ...
І ось я попливу сам по її могутніх водах!
Вони велично течуть на схід до моря, розбива
ючись об чорні скелі. Тепер, коли через засу
ху ріка сильно спа.1Jа, ці скелі видніються над

розпли
вається в безконечності. їх безліч, і там, і там,

них колись плили човни Пінсона,
Ордаса, Дрейка, Гумбольдта, Болівара ...
А на другім березі, високо над рікою різ
нобарвними світлами неонових реклям горить
місто, старовинна Анrостура, тепер Сі у дад Бо
лівар, місто Болівара.

і там, куди не глянь, горять ці повні своє
рідної містики вогні. Це "шechнrrios", невід'єм-

ноко має лише

тини, спадає на землю тьма, і в ту саму хвилину

спалахують

в

їх

рисуючи

полум'я,

далечtю

величезні

в чорноті

смолоскипи.

ночі

червоно

золоті зиrзаrи, рветься догори і десь

18

плесом. По

Анrостура

- значить вузина,
800 метрів ширини.
овид ч. з

бо тут Орі

А в найшир-
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шому міс~і, коло Барранкас, воно має

22

кіло

кої ріки і що вона може походити лнше з яко
гось

метри.

Ми спинили авто коло трактиру в куті пло-

щі, що простягалася
До нас підійшов
дів перед трактиром
привітавсь і спитав

аж до річки.
якийсь добродій, що си
і попивав пиво. Увічливо
нас, чи може нам бути

чимнебудь корисним.

Ми спитали його, чи попливе ще сьогодні
через ріку який пором.
- Комо но, сеньорес! Вони їздять цілу ніч

без зупинки. Он, бачите, саме відчалює один
від того берега. Зараз він сюди прибуде. От,
ви ним і переправитесь на той бік. Щасливої
дороги і -- yayanse con Dios! (Удьте з Богом!)
Говорив з нами ввічливо, але з достоїн
ством. Ми були навіть трохи здивовані: так
чітко різнилися його манери та тон від того,
що ми звикли бачити і чути у наших ,,кара
кеньос".
Очікуючи
трактир

прибуття

чогось

содавою

порома, ми зайшли в

випити,

водою,

а

дами

ми,

задовольнилися

мужчини,

випили

по

континенту.

-

Ці води походять з земного раю!

-

за

кликав він.

Пропливаючи

повз

венесуельське

побе

режжя в затоку Парія, він милувався чудовим

краєвидом, буйною рослинністю і промовив:
"Це благословенна земля!" Він тоді не догаду
вався, що ті солодкі води, які
моря, були водами Оріноко.

Щойно

міняли

Вінсенте Янес Пінсон,

барву

капітан од

ної з каравел Колюмба, а саме "Ля Нінья", в
1500 році заплив у дельту Оріноко. На нього
також

справили

велике

враження

маси

солод

кої води, що мішалися з водою океану, і він
назвав ріку "Ріо Дульсе", себто Солодка Ріка.
Під тією назвою вона показана на мапі порту
rальця Дієrо Рібера, космографа цісаря Карла
П'ятого. Стара карібська назва ріки була Уй
апарі. Індіяни племени таманако називали її
"Уріноко", що означає "скручена гадюка". Ці
каво, що те саме слово мовою індіян Гварао,
що заселюють дельту, означає "місцевість, де
веслують".

склянці пива.

що діялося на жовтих водах Оріноко.
... 1.8.1498 року Колюмб під час своєї тре
тьої подорожі обігнув острів Трінідад і на своє•

Перший заплив у глибину венесуельської те
риторїі Дієrо де Ордас, один із завойовників
Мехіко, товариш по зброї Кортеса. В 1531 році
він виплив з Трінідаду двома великими кораб
лями і двома човнами. Серед 350 чоловіків його
залоги були священики і 4 індіяни. Само собою
зрозуміло, що головною метою цієї подорожі
були розшуки золота. Дієrо де Ордас знайшов
індіянські села, зустрів ворожих індіян і, ясно,
жадного золота не знайшов. З неймовірними
труднощами він доплив до місцевости, де висо
чезні скелі загородили йому шлях так, що чов
ни не могли далі плисти. Одні історики дума
ють, що він доплив до порогів Атуре, інші ува
жають, що він помилково в'їхав у гирло ріки
Кароні і спинився перед її катарактами. Після
20 дніЕf' плавання він повернувся. На його честь
іменем його названо важний порт, що після то
го, як у Венесуелі знайдено залізо, постав там,
де Кароні вливається в Оріноко. Повертаючись
до Еспанії, Дієrо де Ордас таємничо загинув.
Думають, що його отруєно.
В 1533 р. бJІизький приятель Ордаса, Альон
со де Геррера, теж плив угору по Оріноко і діс
тався до тих скель, які спинили Ордаса. Якось
йому вдалося дістатися поза них і доплисти аж

здивування

до гирла ріки Мета. Сам Геррера в цій подоро

Тим

часом

підплив

пором,

тяжко

наван

тажений автами, що поволі з'їхали на берег.
Тепер і ми обережно в'їхали на величезний по
ром,

а

вслід за

нами

ще

який тузень

авт та

каміонів. Маленький "ремолькадор" (буксир
ний пароплав) весело сопів та пи хтів, підштов
хуючи величезного порома впопеvен Оріно
ко. Я мовчки вдивлявся в таємничі в~..~п.и ріки
велетня, освітлені оранжевим місяцем у повні.
Віра стояла коло мене теж у полоні містичних
чарів цієї ріки.
- Яка краса! - шептала вона. - Скільки
тут романтики, скільки леrенд, скільки історії!
- Так, і скільки КL.•Йманів, карібів, анаконд!

-

додала із сміхом Ірина. На неї Оріноко жад-

ного враження не робило. У її віці ще містики

не відчувають.

-

Так,

історія

стражданнями

тут

писалася

кров'ю

та

...

І доки веселий ремолькадор підштовхував
пором то з одного, то з другого боку в напря

мі на Сіудад Болівар, у моїй голові прискоре
ним темпом

пролетіли уривки давноминулого,

побачив,

що

до

моря

ВJlивається

величезна кількість жовтаво-зеленавої води і
що на смак вона солодка. Він зробив прави
льний висновок, що це вода якоїсь дуже вели-

овид ч. з

( 142),

1967

жі загинув.

жей

Усіх їх вабило золото. Під час цих подоро
конкістадори знаходили в і нді ян грудки
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цього металю, якого у Гваяні багато. На цtи
підставі вони створили JІеrенду про Ель Дорадо,
про

золоту людину,

короля

золота,

суверена

фантастичного міста Маноа на берегах уявного
озера Паріма. Га~1юцинації про золото не дава

ли еспанцям спати. В своїй уяві вони бачили й
описували те, що ніколи не існувало. Гарячко
ва фантазія завойовників, підтримувана казка

Щоб бути достойним жертви, касіке ш tсп)
днів постив, потім обмивався в запашних во
дах і йшов у супроводі своїх васалів, жерців
та високих урядовців на берег озера
Гвата
віта. Тут його вже чекала велика дараба, зроб
лена з очерету, розкішно прикрашена. На ній
були чотири вогнища, де горіло запашне дерево,

гоцінних каменів, ріки золота, садки, де на де

переважно терпентинове. Піддані стояли до
внруги озера н своїх найдороцінніших убран
нях. Кругом озера розкладено так багато вог

ревах ростуть золоті овочі, міста з золотими ба

нищ,

нями, людей із зброєю з золота, храми, де го

няним

ми та вигадками, створювала озера, повні доро

ріло
ми

золоте
Тяжко

ці

сонце,

самоцвітамн

тепер

фантастичні

обрамоване
Золото

...

ніби

воно

оточене

вОІ-

Касіке

роздягався

до

гола.

його

на

...

з~ідки

взялися

все тіло золотим порошком, так що він вигля

старовинна

леrенда

дав,

тирали

благовонними

живицями

і

посипали

що безтямно кохав
свою жію<у. У старовин
ні часи і таке бувало ... Вона була така гар

мон золота статуя. Тоді він входив на
дарабу, і перед ним насипали величезну ку
пу золота та смараг дів. Чотири інш і касіке, йо
го васали, теж багато прикрашені золотом та
розкішним пір'ям, поволі веслували на середину
озера. В той час глядачі співали пісні, трубили

на,

в труби і били в бубни. Допливши до середини

індіян

племени

Гнатавіта

в

Є

здавалося,

колом.

золото

...

встановити,

чутки.

дорогоцінни

що

чібча

з-над

теперішній

берегів

Колюмбії.

озера

Вона

опо

відає, що був колись могутній касіке (вождь),

як раннє сонце, як рожевий кущ на весні.

І жив він з нею так щасливо, як живуть лише
в казках: мов у раю. Та кожний рай має свою
гадюку. Хтось нашептав касіке, що жінка йо
го зраджує. Від болю нещасний касіке збо
жеволів. Він загорівся жадобою помсти. Зразу
наказав жорстоко вбити коханка своєї дру

озера,

касіке

кидав

усі

ці

дорогоцінності

воду. Сповнивши так свою жертву, нін
вертався

на

у

поволі

берег.

Ця леrенда в різних варіянтах була роз
повсюджена по цілій Південній Америці, і ll
захланних головах еспанців будила такі мір

жини і змусив її з'їсти його серце та стидкі
частини. Опісля звелів найнегіднішим і найги

кування:

дкішим

Дорадо", могла відбуватися лише в тих місце

членам свого

племени

знущатися

над

яку

церемонія

виконував

їі тілом. Все це було виконано. його нещасна

востях, де

дружина втекла у праліс, щоб там її роздерли

річковий

жертвування

золочений

духам

вождь,

себто

води,

"ЕЛІ>

були багаті
нопальні золота,
де
пісок був повний золота та діяман

дикі звірі, або щоб загинути від укусу гадюки

тів, де в скелях· було повнісінько смараг дів.

чи від ядовитих комах.

І вони мали деяку рацію, бо дійсно копальні
смарагдів у Колюмбії не мають собі рівних у

В
нагло
бокого

розпуці

вона

опинилася
озера.

Без

на

бігла
березі

вагання

густим

лісом,

великого
кинулась

та

аж
гли

у воду і

втопила в його глибіні свою ганьбу.
Касіке про це довідався, і розпука охопи
ла його душу. його гнівний шал уже' проми
нув, і він тяжко каявся, що, не обміркував
ши справи, так жорстоко покарав свою жінку.

Із сльозами відчаю він звернувся по допомогу
до своїх жерців. Вони його заспокоїли й пе
реконали, що його жінка не загинула: духи
озера врятували її і вона, їх богиня тепер
живе на дні у величезнім смарагді. Жерці по
радили касіке, щоб він раз на рік на її честь
і для заспокоєння своєї совісти приносив їй
жертву. Касіке так робив, і з року в рік цей
обряд повторювався його нащадками.
Конкістадор Еквадору Бенальказар так о
писує цей обряд:
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світі,
а
золото й діяманти
венесуель·ської
Гваяни елавляться своєю кількістю. Тому і тут
фантазія нонкістадарів створила свого "ЕлІ)
Д:орадо" у фантастичнім місті Маноа на бере
зі недійсного озера Паріма, що його ще вид
но на мапах 1778 року. Леrенду підтримува
ли свідчення таких людей, як, наприклад, Хуан
Мартінес. Він був членом експедиції Дієrо
де Ордаса, що пливла по Оріноко, і йому по
ручено догляд за амуніцією. Через його не
обережність загорівся порох і вся амуніція
еспанців вилетіла в повітря. За це його прису
джено на смерть, та пізніше Ордас помилував
його і покинув на JІаску долі у Гваяні. Марті
нес звідти
врятувався,
захопивши з собою
гарбуз, повний золота. Він дістався до Порто
Ріко і перед смертю пожертвував це золото
церкві для спасіння своєї душі, розкривши
ПНИД ч.

J (142), !9n7

сnовідниковІ

Він

свою

оповідав,

Белику

що

таємницю.

його

захопили

в

полон

індіяни і з зав'язаними очима повели до свого
величезного міста
Маноа на берегах
озера
Паріма. Король Маноа, Дорадо походив з ін
•ів, але огірчений кривавими міжусобицями
між інками Атагуальпою та Гуаскаром виемі
rрував аж до Гваяни. З Мартінесом обходили
сn добре й відпустили його на волю, дозво
ливши взяти з собою стільки золота, скільки
він міг набрати в гарбуза. У своїй сповіді він
nише: "З огляду на багатство золота, яке я ба
чив у місті, на золотих ідолів у храмах, на
панцері та на щити з чистого золота, якими во

ни користуються

в

війнах з ворогами,

я

вав цю місц~вість Ель Дорадо."
Про пригоди Мартінеса довідались

наз

інші

авантурники, серед них і славний сер Вальтер

Ралей. З головою повною мрій про золото він
приготовив у Трінідаді цілу фльоту плоско
донних кораблів і заплив в Оріноко. Зразу
ж у його дельті почалися труднощі, бо "це ля
біринт проток та рукавів, 1цо схрещуються,
п;ов~ртають назад і знову схрещуються по
кілька разів. Вони такі повноводі і такі по

дібні одні до одних, що ніякий JІюдський розум
не здатний знайти їх правильний напрям. І так
ми блукали, мов у клубку заплутаних ниток,
і ні сонце, ні компас нам багато не помагали.''

}-Ік і Ордас, Ралє:й мусів борот1~:я з мо
гутніми течіями, всі сили рук та душі були
потрібні, щоб продовжувати цю подорож.
Все тут було дивовижне: хати індіян, по
будовані серед галуззя дерев, мов гнізда пта
хів; фантастична рослинність така густа, що
треба було у вузьких річкових протоках про
рубувати собі шлях шаблями; такі різнома
нітні рослини та квіти, що десятків томів бо
танічних трактатів не вистачило б, щоб їх усіх
описати. Були тут птахи всіх можливих барв:
одні

червоні,

мов

кармазинової

гвоздики,

барви,

інші

другі

оранжеві,

дивної

пурпуро

ві або зелені. Там

виднілися поля на 20 миль
завширшки, там паслися
бев страху олені,
там були води, що кипіли рибою, і пляжі, де
тисячами лежали черепашачі яйця.· Все це

захоплювало Ралея, але найбільше вражен
ня на нього зробила ріка Кароні. Уї бурхливі
чорні r:оди відштовхують набік лагідніші й
жовті, мов шкіра лева, води Оріноко. Вони
доЕго течуть поруч не мішаючись разом. Ці
чорні води плигають з високих скель, люті,
сердиті

й

ковою

хмарою

окутуютв

крає•вид прозорою

бризків.

Довкола

весел

цих

ка

таракт літають білі, рожеві й червоні з оранже
вим відтінком

чапІlІі, птахи співають мов каз
кова оркестра. Скелі блищать золотом та сріб-
лом. Душа корсаря співає, вона стає навко-

20-ТОМОВЕ ВИДАННЯ

Т В О Р І В ІВАНА ФРАНКА
Велике (Ію над 8,800 сторінок тексту та ілюстрацій), найбільше з дотеперішніх
видань творів

Івана Франка,

що досі будь-де та будь-коли виходили.

В цьому виданні творів Івана Франка видрукувана:

1). 115 оповідань, казок і дитячих віршів; 2). 9 повістей; 3). 5 томів поезій
(загально

437 окремих віршів) ; 4). 14 поем; 5). 7 драматичних творів; б). З

томи (близько

1,300 стор.) перекладних творів з інших мов -

латинської, ан

глійської, французької. німецької, італійської, польської, чеської, російської, староруської, сербської та ін.

ЦІНА ВИДАННЯ rТАКОЖ НА СПЛАТИ)$
Замовлення

без

завдатку слати на

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

овид ч. 3 (142), /967

76.50

адресу:
СО.
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JІішках

перед красою Гваини: "Це найгарНІ
країна, яку колинебудь бачили мої очі!~'

ша

Він

стрічає

голових

Евайпономів,

людей,

що

мають

лютих

очі

на

та

без

раменах,

а

рот
на животі. Натрап.1яє на тає•мничі баю
ри, що мають води добрі і смачні опівдні,
шкідJІиві над вечір і смертоносні вночі. Озна
йомлюєтьси ~ отруйними стрілами, що спричи
няюп> страшну смерть. Він проникаt:· 110 Кароні
аж до Сієрра І Іакарайма. 3олота нін ніде ІІl'

ІСТОРІЯ

УНРАїНСЬНОї НУЛЬТУРИ
(ДРУГЕ ВИДАННЯ ДОПОВНЕНЕ
ДО

1964

РОКУ)

знайшов. Одначе це не перешкодиJІО йому на
писати в

of

1596

tlн· Іш·gс,

де

він

році книжку

описав

повнені

золоті

зо.ІОТІіМИ

:

п. з

r·ir\1 an<l l)catrti fнl

"ТІн·

ешріr·е

міста,

і..:юлами,

(li:-;eo,·er·y
Сніаnа",

ot'

храми,

гробниці,

на

повнІ

таких скарбів, иких не бачили ні в Мехіко, ІІі
в Г :еру. Цп книжка надхну ла Вольтера, коли
uін описував нригоди Кандіда в Ель Дорадо.
Само собою зрозуміло, весь її зміст був ви
п.1одом

буйної

уяви

її

- -

автора

тим,

що

по-анг JІІИськи
називається ··,уі:sІІ f'trll tlІinking".
Кінець
його був трагічний.
Елегантний.
гарний

на

вигляд,

шляхетний

джентлмен,

що

простелин на болото сній llJiaІH, щоб королева
Е--::І:_сJІ;~та

знайшон
І. його

І!С

своїх

ешафоті

обвинувачували

у яю1х він не

ДивJІячись
води,

:-;ама3а,:Іа

сУІерть на

що

й

царських

ніжок.

наказу

Якова

3

в двірських

інтригах,

брав жадної участи.

на

нині

безкрає
течуть

Оріноко,

так

само,

часи Ко.:Іюмба, Ордаса чи Ралеи,

-

на

ик

його

текли

н

згадую його

вірші. Він написаБ їх вJ~асною рукою на карп~І

тієї Біблії, як~· ман ~~ в'язниці шшередодні сво
E\'t'Іl :-:нсІІ і:-; tіше,

tl1at

takt>~ іп tІ·н~t

Ош· ~-онtІІ, ош· joy~, ош·
Ап<l рау~ tl:-' lнrt

all

,,·it\1 age

ашІ <lн:-;t;

життя.

його

жорна

перемеJІюють

~ly ( ;()({ ~ІшІІ гаі:-;е ше up, І tтн~t ~

нас

CJ1icag-o, IJI. 60622 -

порох~·. з цеї могили, з цt>Ї землі!").
конкістадорами

руч

з

приходили

після

них

на

місіонери. Хрест

Єзуїтам

розпоридженни
розкинути

1716

мере-жу

береги

і шон

року
своїх

(ВілтятІІ, uштоВІІНТІІ і вислати)
ВИНАННИІlТВА МИКОЛИ JLEHИCIOKA
3имовляю. !сторію Укр:йнської Ку:ІІ,тури (nерший
том) в ЦІІІІ $ І 2.00. Н<JлежністJ, пересилаю чеком

ІЮ

моні орлером, 1отівкою в тrсті. (Коли •·оті вкою Т!~

в рслжістроваІІім .'ІІtсті).

І(юІІ·у ПJЮІІІу ВІІС.:І<ІТІІ на a;tJН.'c~·:

дає
МІСІИ

і н до.rrині Оріноко. Вони постають здонж

22

U.S.A.

JlO

мечем.

Цісарське
прано

й

І.У.К. :Іюкс~товс, Hil НіlЙр;нцому
н:шері,
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(І я нірю, що мій Бог підійме мене з цього

З

J.:V.K. в поменшенню.
10 х 7% х llh наліп.
Вже вийшла з друку перший том.
ВІщаІІІІН

на порох. А.-.е, як нічна пJІиве Оріноко, ик
вічні його безкраї води, ик вічні його безча
сові береги, так вічне і тріюмфальне житти:
Bt1t. f'J'Oш tІІі:-; ear·t/1, tl1i:s gІ·а\'(', tl1i~ <lн~t

Оріноко

виглядає

(ЦіJІісТJ, має дна томи)

\\'е ІІа\'t',

Tat<. Безконечний та невпинний час заби
рає у нас нее, нашу моJюдість, наші радощі.
наше

Так

!І.ійсна. ве.1ичин<1

єї страти.

ріонил

lf.

J ( 142 ), /9(}7

ки від гирла Апуре аж до Мети. Та й місіонери

не відважуються пробратися поза пороги Апу
ре. Ціла область горішнього Оріноко й добра

Зручно маневруючи,
наш
ре:.:олькадор
підштовхнув пором до берега. Спустнли трап,
і авта почали з'їздити на сушу. Ми в'їхали у

суельську Гваяну: "Ель Оріноко ілюстрадо"
(1741). Він розповідає тут про край, про йо

вулички Сіудад Болівара і за хвилину опини
лись на широкій "аламеді", що тягнеться у
здовж
Оріноко.
Посередині
розташований
довгий парк з тропічними рослинами та де
ревами. Одно розлоге сухе дерево було мов
різдвяна ялинка, прикрашена синіми та зеле
ними лямпочками. В парку було повно людей,

го мешканців, про багатства землі, про прито

вони

ки Оріноко: Каро ні, Ка уру, про славнозвісне
Ріо Herpo, що сполучає Оріноко з Амазонкою.
Далі починаються експедиції, що вже ма
ють
почасти науковий
характер.
Ітурріаrа,
Альварадо та Соляно мають за завдання ви
значити границі між еспанськими та португа
•lьськими володіннями. Бобаділья, Діез де ля
Фуенте проникають
понад досі
непрохідні
пороги Атуре й шукають
джерел
Оріноко.
Одначе непрохідні ліси, спеки, хижі звірі, во
рожі індіяни Макірітаре, Гвахарібос, Шіріша
ни не допускають членів експедицій до ціє·ї

чірнім прохолодним бризом, що дув від Орі

частина

середнього

ліття після

ще

відкриття

два

з

половиною

його

дельти

еспанського

єзуїта

сто

лишається

як "терра інкоrніта".

Зпід
мі.lья

пера

походить

захоплююча

падре

книга

про

Гу

вене

мети.

З початком

19-го

віку

по

Оріноко

почи

нають плаr.ати вже справжні науковці. В 1800
р. Гумбольдт та Бонплан, німецький географ
Шомбурк, морський лікар Жюль Крево ( 18801881 ), Жан Шаффанжон, Кох-Грюнберr (190324 ), Спенсер Дікі ( 1930), Гемільтон-Райс всі ці вчені та відважні люди добавляли по
зернятку до вивчення загадкового горішньо
го Оріноко. Всі вони намагалися знайти його
джерела й усі зазнали невдачі.
Честь знайти джерела Оріноко припала
щойно в 1951 році французько-венесуельсь
кій експедиції, яку очолювали Жозеф rрельє
і майор Франц Ріскес Іррібарен.

проходжувались

ноко,

приємно

освіжаючи

тували

нас

щодо

нашої

ря,

що

доглядав

за

лишними

подавала

але,

бачиш,

пором

берега.

овид ч. 3 (142), 1967

вже

під

час

його

гарній панночці шофер не відмовить у точних
інформаціях. Так і сталося. Він довго й до
кладно пояснював Ірині скільки треба зроби
ти поворотів наліво, а скільки поворотів на
право, а потім каже: "А тепер, -сеньйоріто,
повторіть все те, що я вам сказав" . . . Само
собою, Ірина все немилосердно поплутала.
- Ох! Жінки, жінки! - зідхнув шофер. Нічого не поробиш! Удьте слідом за мною! Я
а то заблудитесь.

по

гарних

широких

алеях,

опинилися

на

вулиці, якої шукали. Ухали поволеньки, чита
ючи назви вілл, що в темноті ночі не було
так легко.

Нараз Іра крикнула:

Це тут! Я чую голос Тані!
Дійсно голос Тані, жінки Даниле•вського,

-

шатами

конкістадорів, босоногих бородатих монахів,
одягнених у руді ряси, вчених 19-го віку, ін
діян з луками та серватанами.
- Так, ти був у цікавім товаристві! Ну,
вибачай, що я повернула тебе знову до дій
сности,

Боліваром

лаємо до нього Ірину, знаючи, що молодій та

Та так· собі! ... Поринув у минуле, в іс
торію цієї "Ріки сімох зірок". Дивлячись на її
покритих

програми.

останньої хвороби. Пита€мо у людей дороги.
Нас посилають у всі можливі сторони, де не
ма тієї вулиці. Нарешті, проблукавши по ці
лому місту добру годину, зупиняємо 1'аксі
й питаємо водія, розраховуючи, що, хто як
хто, а таксівкар мусить знати назви вулиць.
Керуючись далекосяжною стратегією, підси

-

бачив

дальшої

Наші знайомі живуть у віллі "Бах" на ву
лиці Проспер Реверенда це ім'я того ліка

час

я

повітря.

Ми так і зробили і, покружлявши деякий

-

води,

ве

де спинитися на нічліг і, взагалі, щоб зорієн

СІУ ДАД БОЛІВАР.

Про що замріявся?
Я здрігнувся. Віра з усмішкою
мені папіроску.

насолоджувалися

Тут мали ми знайомих, родину Данилев
ських. Недавно я оперував їхню дитину. Ми
порішили розшукати їх, щоб нам порадили,

вам покажу дорогу,

9.

і

підпливає

досить своєрідний.

Ми

спинили

авто

садку перед домом було

перед

їх

віллою.

Н

повно людей, у них

у руках були склянки з коктейлем. Попали на
якусь фієсту.

Олексій

до

Данилевський

вибіг

нам

назуст-

річ.
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Мабуть ми не в підходячий час до вас

--

попали.

Це

Саме добре! Чим більше, тим веселіше!
ж мої іменини! Сьогодні Олексія Божого

Чоловіка!
Прибігли
ставляли
нуБала

вітатися

його

незнайомим.

Таня

нам

викупатися

з

діти.

Нас

відразу

пред

запропо

чинам

по

"Куба Лібре"!

Холодна

рідина

чистий

та

прозорий,

мов

скло.

Має

Трохи дорого.

-

Спусти

ціну!

Ну, а скільки ви за нього готоні дати?

-Тисячу.

дороги.

Спочатку дами! А ти тимчасом дай муж

--

мінь

добрих п'ять каратів. Я продаю його за ціну
охлялої курки! За 2.000 боліварів.
- Я оглянув його. Дійсно, на моє недосвідчене око, камінь виглядав чудово.

Він схопився за голову.
Бійтесь Бога, пане! Та це буJю б злuчн
ном його так дешево продати! Та я б обікран

----

приємно

освіжає

горJю.

Батько Олексія, пристрасний рибак, відразу
починає• мені оповідати, як він учора зловив

оберігає їх невинні голови! Та ви знає•те,

величезного "баrре"

льки

рибу,

-

подібну до

со

водив

я мушу працювати, доки знайду такий
камінь? Ні, ні! Дешевше ніж за 1.500 я його
не віддам! І за цю ціну, пане це наче подаро

я

вано!

ма.

Уявіть собі,

-VІене

по

що

той

ріці добрих три

розбишака

години,

доки

на

решті зміг його витягнути. Але зате подивіть
ся, що за бестія!
І він гордо показав

і себе, і жінку, і десятеро діточок, хай Господь
скі

Мені

стало

підозрілим,

що

він так

скоро

згодився спустити ціну. В цю мить я побачив,

мені

фотографію

са

мого себе з величезною рибою.
На травнику перед віллою під розлогими
манrами товариство поділилося на групи. Се

що проходить

ямантів,

ви

мимо

його

наш

знаєте,

земляк, скупник ді

він

має

крамницю

з дорогоцінностями в Каракасі, власник "Дніп
ра".

ред гостей чимало і венесуельців.
Один інженер, довідавшись, що ми тут у
перше, переконує мене, що мусимо поїхати на

камінь! Цей тип хоче мені його продати.

милуватися

нерос фахівця, хотів мерщій забрати камінь 1

-

Бодопадами Карані.

Таж вони тепер висохли, нема на що ди

-

Степане Микитович! Подивіться на цей

Шахрай,
накивати

побачивши

Степана

- Так, це ті, що коло Пуерто Ордас. А я
раджу докторові переправитись через Кароні
до Сан Фелікс і проїхати до гідроелектричної

почав відразу лаятися.

станції

-

туди,

де

запруда.

розкішні катаракти.
- А я пропоную

лянку в табір

Там

зробити

і

в

засуху

завтра

прогу-

шукачів діямантів.

Я аж підскочив.
- А це ж хіба можливо?
- Чому ні? На півдорозі до Пуерто Ор-

дас знайшли "бомбу" і то досить багату.
Відразу туди наперла понад три тисячі шука
чів, через ніч
бір

і, якщо

це

виріс

справжній циганський та

доктора

цікавить, то можемо
після снідання туди проїхатися.
- Чи цікавить? І ще як! Само собою, пої
демо! І там знаходять діяма11ти?
-Так. Навіть дуже гарні. Блакитні. Я раз
хотів купити собі кілька штук. Та з цим наро
дом треба тримати вухо гостро, бо серед них
багато шахраїв. Новачка, що на діямантах

завтра

добре не розуміється, так обдурять, що
оглянеться.

Один

тип

запропонував

й

не

мені

ку

Ось гляньте, мусію! Першоклясний

ка-

серед

мі

п'ятами, та я передав його в руки
Микитовича. Той глянув на нього і

витися!

-

відомого

Ах ти сучий сину, ах ти злодію! То ти

так людей дуриш? Та ти знаєш, що я тебе за

такі штучки можу вигнати з усіх "кампамен
тів''. Таж це звичайний гірський кристал! Вся
йому ціна 5 боліварів!
Мінера взяв свій камінь, ехован його в ки
шеню й усміхнувся.
- Ну добре, добре! Пощо такий крик пі
діймати! Я сам був свято переконаний, що це
діямант. Я теж людина і можу помилятися.
Ну, і помилився! Виходить, що це "касі-касі--
діямант*). Буває і таке . . . Не вдалось і не
треба! А ніде не сказано, що чесний мінера не
має права попробувати щастя. Життя стало
дороге, на арепу треба заробити. Не сердьтесІ")
і бувайте здорові!

З цими "батярами" треба бути дуже
обережним! Якщо на самодвітах не розумієш
ся, то нічого не купуй без поради з фахівцем!
--- Тут "бомба" не дуже велика, - сказав
венесуельський інженер. А от на березі Ріо
Каруто, там знайдено дійсно щось феномена-

пити r. нього гарний камінчик.

24

*)

Майже-майже.

овид ч. з

( 142),

1967

льне. Таких бнгатстн ще в Гваяні не знахо
дили. Там люди багатіють з дня на день. За
одну добу знаходять камені вартости до 40.000

рих емігрантів
буде те саме.

боліварів! І там виросло "кампаменто"

певно большевикам видавати не будуть.

тисячі осіб. Там

нараховують коло

на 22
різних

Микиті.

..

Бояться,

t:~o

й

тут

Та хіба ж це можливе? Звідси нас на

-

Лише з їжею там трудно. Місцевість неприступ
на. Транспорт лиш літаками.
Тому
пляшка

- Не вгадаєш. Все можливе. Може, і не о
фіціяльно. Але товариші так гарно все вміють
організувати, що будуть вивозити звідси лю
дей і без відома влади або переконавши, що
це все робиться добровільно. Такі випадки

ніскі коштує

вже

бували

ках,

ще

20

національностей! Прямо вавилонська вежа, чу

жинецький легіон! Всі мови, всі раси, всі віри!

бензини

500 боліварів, курка - 100, літр
5 боліЕdріu. Але праця ведеться

тут по-індустрія.1ьному, землечерпалками,

екс

каваторами. Працюють спеціяльні водолази,
бо найліпші діяманти залягають у глибоких
водяних ямах часто на глибині яких 60 метрів.
-- Це було б цікаво побачити!
-- Нічого, побачите наш табір! Він типовий ДЛЯ Гваяни: ПОбаЧИВ ОДНОГО ПОбаЧИВ
усі. Всі вони однакові.

·

---- Так, у Гваяні багатства нечувані, тіль

ки ж не використовують їх як слід. А тут же є

і золото, і діяманти, і залізо, і мідь, і манrан,
і боксит . . . А тепер читали в газеті? Коло
Ріо Суапуре знайдено поклади титанія. І то
знайшов якийсь
поляк,
якийсь Мечислав.

Заячківський.

І то

поклади

пребагаті.

Окрім

того, там є і золото і діяманти.

Гваяна

--

найбагатша

-

зона

Венесуелі.

І як добре це знають товариші! Вони вже дав

но сюди пустили свої щупальцп. Тут уже пов
нісінько

агентів,

і

вони

не

сидять

склавши

руки, а працюють, ой як працюють!

- Це правда! От хочби в Університеті.
Тут є факультет геології, мінералогії і т. д.
І знаєте, хто там заступник ректора? Відомий
усій еміграції большевик, комуністичний агент,
колишній

майор

червоної

армії!

Відверто

з

катедри веде пропаганду й підготовляє кадри!

Як же влада це терпить? Хіба вона не
що це за люди? Хіба не знає, що від

-знає,

цих типів загрожує державі?
- Незрозуміло! Або керівні кола цього не
бачать, або бачать і не розуміють, або розу
міють і не хотять бачити. Керуються принци
пами демократії-все дозволено, дозволена й
комуністична партія, і ніхто не має відваги
nрипинити її діяльність.
- Схаменуться, як буде запізно.
-- Наші емігранти на це мають нюх. Ди-

віть,
рики,

скільки їх
Канади,

тепер звідси тікає! До

Аме

навіть до Нової Зеляндїі.

І то

їдуть люди з добрими посадами.

-

Нічого дивного! Бояться, що Микита їх

і тут дожене. З Куби Фіделька ж видав усіх стаовид ч. 3 (142), 1967

і

коли

то при диктатурі.
тут

На її

було совєтське

прямо хапали людей і змушували
вільно" вертатися на родіну.
Так,

так.

Я

собі

щось

почат

посольство,

їх "добро

подібне

прига-

дую.

Ну, якже ж! Пригадуєте випадок Гон
чаренка?
- Пригадую його дуже добре, бо я тоді
ще служив у тутешньому ІРО і в цьому ви
падку

грав

ролю

Це було в

перекладача.

1951 році. Ще в Каракасі пра

цювало совєтське посольство із своїм вели
чезним штабом дипломатів-агентів. Уже три
роки прибувала з Европи до Венесуелі емі
грація, переважно люди, які бажали щоб ско
ріше вибратися з Европи байдуже, куди.
Хоч би і до Венесуелі, а там буде видко. Ба
гато людей дивилося на Венесуелю як на трам
плін до дальшого скоку, хоч би до ЗДА, ба
гато воліли висиджувати свою квоту тут, ніж
у вульканічній Европі, тим більше що тоді
тут легко було дістати працю і легко було
розбагатіти. Само собою зрозуміло, що се
ред порядних та чесних емігрантів сюди напха
лося і багато всякого шумовиння, різних аван
турників. Під маскою емігрантів напхалося сюди
теж чимало совєтських агентів.
Вони
вели
свою працю переважно серед російської та
української бідоти, концентрували свою ува
гу на нафтових областях.
Ми знали більшість з них. Д·еякі навіть
пролізли до "Української Громади", та упра
ві вдалося вчас їх викрити і з громади ви
ключити. Деякі були так добре замасковані,
що, по суті, тру дно було їм щось закинути.
Ну, та не про це тепер мова. Ви всі доб
ре знаєте, що, хоч при диктатурі еміrрантів
сюди набрали багато, то про те, щоб їм дати
працю, ніхто не подбав. Набирали головно
хліборобів, а коли вони приїхали (і то дій
сні хлібороби), то виявилось, що для них
нічого не приготовано. Місяцями вони сиді
ли в переходовому таборі в Тромпільо, все
чекали, що їх пішлють кудинебудь на зем-
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лю,

та

дарма.

чарування

Е

Незадоволення

несповнених

зростало,

обіцянках,

роз

Ну,

хворо

вольці.

би і цілковитий брак грошей підривали мо
раль. Коли і в таборі ставало тісно, бо все
прибували
чергові
літаки
й пароплави з
еміrрантами, то часто навантажували каміон
людьми з жінками та дітьми. Ум казали, що
їх везуть. на аемлі, для них призначені, а
завозили

їх

кудинебудь

в

найдикішу

місце

вину, в ліс, і там їх кидали на ласку долі. Не
було ні житла, ні їжі нічого.

Корчуйте

веземо

ни,

ліс

трактори,

їм казали,

-

вам матерія.тrи

насіння

для

будівлі

а ми
хат,

при

маши

тощо.

Звичайно, ніщо з цього не сповнялася,
і нещасні хлібороби, голодні, замучені, зне
вірені,
якось
добивалися
до
яки>.небудь

поїхав. Були

Але було

більше

й такі, дійсно

тих,

що

добро-

виїжджали

не

з власної волі. Деякі виїжджали тому, що со

вєтські аrенти, якось довідавшись про їх дійсне
ім'я, погрожували їм репресіями їх батьків,
що перебували на території СССР. Один дав
себе репатріювати і, доїхавши до Італії, втік
від своїх конвоїрів.

А

випадок

Гончаренка

був цілком

своє

рідний.

Ми познайомились з його жінкою Марією
у серпні 1951 року. Вона прийшла до ІРО в су
проводі якогось дуже підозрілого ланка. що
представився

нашому

шефові

під

прізвищем

Кройтер. Він говорив, а вона мовчала. Вигля
дала страшно

замученою,

майже хворою

і

ні

ве населення й ломагало їм грішми, їжею,
якоюнебудь працею. Ті ж, що
якнебудь

битu перебувала в якімсь трансі. Панок ка
заЕ, що він її перекладач і що вона хоче от
римати від ІРО дозвіл на виїзд до Італії щоб

таки

ВІДВІДати

осель, де

до

невдач,

над їх бідою

зем.,lі

бо

милосердилося

діставалися,

натрапля.11и

тут

зазнавали

на

місце

тяжких

невідомі

них культури, невідомих паразитів,
кліматичні умовини. З поселенням

для

невідомі
х.'Ііборо

бів нічого не вийшло, більшість і 3 них діс
талося до Каракасу, Валенсїі чи Баркісімета
і тут
почала
шукати інших засобів
праці.
Багато відразу записалося на квоту до ЗДА.
Деякі цілком
зневірені,
здеморалізовані
невдачами, без якоїсь відповідної професії,
з розпуки погодилися на репатріяцію. Щоб
отримати дозвіл на виїзд, вони мусіли пере
ходити через бюро ІРО. Отут і появлялися
в нас різні типи, як, наприклад, колишній со
вєrгський
лейтенант
Прохоров.
При допиті
він оповідав, що був в СССР учителем. По
тім забрали його на війну, попав у полон,
після приходу американців
зголосився пра
цювати у них для їх морських сил у відділі
розвідки, а в 1949 році перемандрував до Ве
несуелі і, само собою, жадної праці знайти
не зумів ...
Ну от, нічого не поробиш! Виходу не
ма! їду до дому!
-- А ви знаєте, що вас дома чекає? Ви

-

ж,

за

совєтським

-

Знаю, що по голівці не погладять. По

законом,

дезертир.

садять на десять років. За добру поведінку
по п'ятьох роках пустять на волю. На це і роз
раховую. Все ж, ліпше, ніж тут, на чужині,
під плотом загинути. Все ж, таки батьківщи
на, яка б вона не була! Знаєте, як у нас ка
жуть: дома тебе і стіни підпирають. Нема ви
ходу!
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.

.

двох

своїх

братів,

що

там

'

живуть.

Дозвіл для себе і для сина. Шеф ІРО запитав
її, чи на цей виїзд погоджується її чоловік
і чому він не прийде до ІРО дати на таку по
дорож

свою

Крайтер
чоловік

---

згоду.

відразу обурено закричав, що її
негідник,

що

він

не

має

взагалі

чого говорити в цій справі, бо він її покинув
на ласку долі, переїхав до Маракайбо і там
живе з якоюсь іншою жінкою. Саме тому ця
ним покинута жінка мусить їхати до Італії до

братів, бо інакше вона з сином загине. Тоді
шеф ІРО їм сказав, щоб Марія подала відпо
відну письмову заяву. Як тільки вони вийшли
з ІРО, шеф запитав телефоном венесуельсь
ке Еміrраційне Бюро, чи відомо щось ближ
че про

родину Гончаренків.

Звідти

відповіли,

що вона їх просила дати їй дозвіл на виїзд до
Ленінrраду, до її братів. Вона має совєтський
пашпорт

з

транзитною

візою

через

Італію.

Ясно, що ці розбіжності в її заявах та її при
гноблений, майже неnритомний, вигляд ви
кликали в ІРО підозріння. Шеф зробив вис
новок,

що

тут

щось

не

в

порядку

і

що

вона

певно перебуЕає під якимсь тиском.
І тому, коли на другий день до бюра при

йшов сам Крайтер і приніс заяву, шеф узяв
його на сповідь. Той дуже зручно викручував
ся від усяких запитів і, коли йому запропо
новано підписати, як свідок Маріїну заяву та
показати

свою

седулу

(ідентифікаційний

до

кумент), то він дуже розсердився. Почав кри·
чати, що ІРО не має жадного права вимагати
від людей документів,
що це право мають
овид ч. з

( 142 ),

1967

лиш

нен_ cy<.:лLCbJ(!

уrяди.

Нрешті,

грюкнувши

дверима, відійшов.
Деякий час ми про цю справу нічого не
чули. Аж у вересні до нас прийшов сам Гон
чаренко, чоловік Марії. Була це молода лю
дина, років 33, досить чисто одягнена. Силь
но хвилювався і видко було, що перебува~:
у великому
н~рrювому
напруженні. Досить
~аотично почав прос!-tти 3ахисту в ІРО, бо за
його

сJювами,

большевики

трнмають

насиль

но його жінку, нош2 є їх в'язнем, і вони зму

сили її підписати заяву

про добровільну ре

патріяцію.

---

Ми ж аж сюди, на край світу, від них

утекли і дивіть . - і тут вони нас хапають, і
тут ми перед ними не маємо захисту. Рятуйте
наші душі!
йому сказано, щоб він заспокоївся, свою
справу списав на папері, а тоді ІРО перекла
де це на еспанську мову й дасть відповідним
органам влади для дальшої nкції. Посадили
його за столик, секретарка принесла йому ка
ву і канапки та заохотила спокійно писати.
От що він нам

розповів.

він,
жінка
та
син, як німецькі ггомадяни,
поїхали до Відня. До кінця війни воІ:а працю
вала для

"Kraft durch Freude."

Родинне життя в них не йшло на лад, і
вони розвелися. По закінченні війни він зали
шився у Відні і, знаючи російську мову, по
чав співпрацювати з совєтською окупаційною
владою. А вона як "ДП" дісталася до Зальц
бурrу.
Шнайдер все ж таки не хотів примирити
ся із втратою Марії. Кликав її, щоб приїхала
до нього в совєтську зону. Вона відмовила
ся. Тоді він почав їй погрожувати. Совєтське
командування офіційно домагалося від аме
риканців її видачі. Американці не погодили
ся. Отут , в американській зоні, Марія і одру
жилася з Гончаренком. Лякаючись, що Шна
йдер таки її якнебудь викраде, почала насто
ювати на чоловіка, щоб вони негайно кудись
еміrрували. Синові, що перебував із Шнай
дером r. совєтській зоні, якийсь католицький
священик поміг втекти до матері в зону без
nеки.

На

той

еміrрантам

Уродився в 1918 році в Гомелі. Закінчив
технічну школу в Мінську і, коли в 1941 році
почалася війна, його забрали до війська Б
ранзі ляйтенанта. В 1943 році він під Полта
вою попав у німецький полон, але, щоб уря
тувати себе від жахливої долі інших совєтсь

час

лише

Венесуеля

відчинила

свої

двері.

Гончаренки

вхопилися

за цю можливість
Пуерто Кабельо.

на своїм аеродромі. І так він працював аж до
осени

приятеля,

ких

полонених,

доброві.тrьно

зголосився

слу

палась

і

союзники

швидкими

темпами

окупу

вали територію Райху, він перебував коло За
.1ьцбурrу. Не довго думаючи скинув уніфор
му, переодягнувся в цивільне вбрання, змі
ruався з цивільним населенням і став "діпі".
Зголосився
до
американських окупаційних
сиJІ, і вони дали йому працю еJІектротехніка

1947 року.
Тут r.ін познайомився

з Марією, що мала

тоді прізвище Шнайдер. Вона сама була з Ле
нінrраду. Там у 1935 році зустрілася з авст
nійським комуністом Вальтером Шнайдером.
Він, член австрійської комуністичної партії,
втік після "аншлюсу" до Чехїі, а звідти пере
селився до СССР. Там працював шофером.
Познайомився з Марією. Повінчалися. Наро
дився

балося

син

Вальтер.

Видко,

Шнайдерові в "раю

коли був

що

не

все сподо

трудящих",

бо,

підписаний пакт Рібентроп-Молотов,

ОRИД ч. J ( 142 ), 1967

в

1950 році прибули до

Каті (квартал,
москаля. Гро
шей не було, доводилося часто й голодувати.
Початки, без знання мови, були надзвичайно
тяжкі. Аж десь за півроку Гончаренко дістав
працю мірника, але аж у Маракайбо, з почат
ковою платнею 1000' боліварів на місяць. По
їхав. Родину залишив у Каракасі. Коли от
римав першу платню, то відразу вислав Ма
рії 200 боліварів, щоб переїжджала до нього.
Та жадної відповіді від неї не отримав. Аж
за довший час прийшов коротенький лист, що
господарі забрали гроші за борги, нема защо
І~иїжджати. Післав ще
150 боліварів. Знов
мовчання. Аж за місяць
отримав
листа від

жити в німецькому війську, куди його взяли
як сержанта.
Коли вже
німецька армія роз

Поселилися

і в

Каракасі

на

де жила вся біднота) в одного

що,

мовляв,

Марія

знайшла

якусь

працю і переїхала на інше помешкання, ку ди
- ніхто не знає. А ще за місяць прийшла від
неї загадкова телеграма: "їду додому, якщо
можеш, приїжджай попрощатися". Нічого не
розуміючи, схвильований та заляканий Гон
чаренко приїхав до Каракасу і в першу чергу
побіг до свого приятеля.

Та бачиш, друже, я нічого не знаю.
Тr.ориться щось незрозуміле з твоєю Марією.
її земляки бачили, як вона їздила в авті з та
J<!1М Кrюйтером. Тип дуже підозрілий. Кажуть,
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що совєтський аrент. Чув, що вона порішила

певні, що ваше ім'я Гончаренко? Ви мені дуже

повернутися "на ро діну''.
Цілком
ошалілий
Гончаренко

димира

прямо

в

совєтський

консулят.

Була

пригадуєте

полетів
вже

во

сьма година Еечора, і сторож його не впустив.

Довкола консуляту в

садку бігало 8 величез
них поліційних псів. Та Гончаренко підняв та
кий крик, що вийшов якийсь урядовець і впу
стив його. Гончаренко
кинувся до нього з

кулаками: "Де ви поділи мою жінку?"

Заспокійтесь,

Володимир Гончаренко.

А, дуже приємно. А я Владімір Глотов.

Прошу сідати і поговорім як цивілізовані лю
Прошу, хочете папіроску? Ви певно вже
давно порядних папіросок не курили. Я, ка
жучи правду, цієї американської парфумова
ної дряні не можу курити. Навіть тютюном не
ди!

пахне.

-- Та ви мені, пане, зубів не заговорюйте,
а кажіть скоріше,
що
ви
зробили з моєю
жінкою!
- Ми? Нічого не зробили. І не думали.
Наскільки я пригадую, вона добровільно під
писала

Зараз

заяву,

і

-

хоче

повертатися

добув

з

шафи

велику

течку,

сін

за

почав читати якісь папери.
Так, так! Марія Шнайдер-Гончаренко.

Ага! Ні, добродію, це все в порядку, вона бу
ла в біді, голодувала, тимбільше що ви її й
покинули на ласку долі з хлопцем. Вона по
бачила, що тут для неї жадного будучого не
ма, клімат їй шкодив, дитину треба було да
вати до школи, а на це теж грошей не було.
Ви П покинули!
Це брехня!

Я

дістав

добре

плачену

працю в Маракайбо і вже двічі вислав їй гро
ші на дорогу, щоб до мене переїхала. Де вона?
- Добродію, я не маю причини не сказа
ти вам, де вона живе. Бо все одно при тутеш

ніх порядках вона не
без вашого дозволу.

може виїхати з країни
Вона
живе в пансіоні

,,Ляс Делісіяс" на Фльоріді.
- У вашім готелі?
Чого ж "нашім"? Там

живуть деякі
наші урядовці й окрім того, ми там даєІМо
безплатно
можливість
жити тим свідомим
громадянам, які переконалися, що в капіта
лістичнім світі їм нема місця.
Hv, так я біжу до неї.
Біжіть, біжіть! Але, хвилиночка!... Ви
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Воло

Полтавою

здався

Ніколи
вами

про

такого

балакати

про

не

чув!

Я

не

незнайомих.

маю
Біжу

до жінки.

--- Біжіть, біжіть! Ми ще з вами скоро по
бачимось. - - сказав Глотов і вже вслід йому
додав: А ви не знаєте, випадково, чи в Сидо
ренка не було в Гомелі старенької мами на
вулиці Кірова номер 27?
Гончаренко спинився, мов спаралізований.
-- Ви сам сатана! - заревів він. -- Жад
ного Сидоренка я не знаю.
Ну чого ж відразу "сатана"? Просто
добре поінформована людина. Бачите, як ми
дбаємо про наших громадян.
Може
хочете
щонебудь через
нас
переслати своїй мамі,
ляйтенанте Сидоренку?

додому.

подивимось.

Він

стіл

що

ляйтенанта,

вистю.

---

-

під

ся, Я тут маю випадконо його фотографію.

часу з

-Я

добродію!

що

Чи неправда, що прямо ніби вам з о ки випав?
Гончаренко подивився на нього з нена

хуліrанити! Як ви хочете, щоб я вам щось від
повів, коли я навіть не знаю, хто ви такий!

-

нашого

німцям і потім узяв у руки їх зброю проти сво
їх братів. Дуже ви до нього подібні. Він слу
жив v 80-ій дивізії в 217 полку. От подивітh

Перестаньте

-

одного

Сидоренка,

Той лиш рукою махнув і побіг, ман би за
ним

гналися

всі фурії.

Влетів у пансіон. На коридорі стрінун па
синка Вальтера. Той йому відразу сказав, що
вони в руках Кройтера; 1цо він тримає Марію
в цім пансіоні і ні на крок не відпускає; коли ж
відходить, то замикає її на ключ.
Веди, сину, до неї!
Унірвався в невеличку кімнату. В ній Марія і Кройтер.
Марія кинуJrась до нього.
Рятуй мене, голубе, бо я пропала!
Крайтер хотів перешкодити їм говорити,
та побачивши рішучий вигляд Гончаренка, по
боявся. Вони вийшли з пансіону, і Марія роз
повіла йому жахливу історію.
За тиждень після його виїзду до Маракай
бо, -- розказувала Марія, господиня вики
нула її на вулицю, бо нічим було платити за
помешкання. Повна відчаю, вона пішла до
знайомого фотографа, Василя Сироватки. ~:

-

нього

працював Кройтер. Він тут вів також
шпигунську працю, бо у Сироватки фотогра
фувалися для документі?. майже всі еміrран
ти. Крайтер робив собі з усіх знімків копії
і передавав з прізвищами й іншими даними
до

совєтського

консуляту,

який

їх

пересилав

,.на родіну". Там на основі знімків в архівах
ПRИД ч.
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НКВД

докопуЕалися

до

розкриття

тотожнос

ти даної особи, збирали про неї всі дані, зна
ходили адреси всіх родичів, тоді з цим мате
ріялом

їх

до
Із

шантажували

еміrрантів

і

змушували

диною. Весь його запал зник. Він був стрима

ний,

дуж~

вив,

що

стрінули
лаяли

"добровольного" повернення.
сльозами Марія все розповіла

офіціяльний

становище

знайомі

його

Сиро
ватці і просила ради. Кройтер це все чув. Ска
:іаВ їй, що помогти грішми не може, він сам

аrентом,

людина небагата, ilJIC мuє кімнату н пансіоні
на Фльориді, тож нонu може туди з хлопцем
переселитися,
дою1
Гончаренко не пришле
грошей. А він тим часом буде мешкати у зна
йомих. Мдрія погодилася і з вдячности гото
ва була цілувати йому руки.
В пансіоні поведінка Кройтера відразу змі
нилася. Він почав переконувати Марію, що її з
першого погляду покохав, що готовий навіть

жували,

докоряли

вєтського

нього

жінку,

й

що

Зая

змінилося:

його

найпоганішими
йому,

його

що

Так

еміrранти.
його

лаконічний.

називали

консу.11яту.

інші

та

основно

ходить

само

до

со

ставились

Деякі

вб'ють.

словами

совєтським

навіть

Серед

до

погро

таких

умо

вин тут йому неможливо жити і нічого не за
лишається,

ІРО

як

репатріюватися. Тому просить
йому відповідні документи. Наш

видати

шеф відчув, що тут щось не в порядку і ска
заЕ,

що

очевидно,

насильно

прийде

тримати

коли

його

така

не

його

бу дуть.

через два дні, тоді всі

воля,

то

Хай

він

папери будуть

готові.

з

На другий день Гончаренко сам прибіг до

чоловіком. Так, користуючись її слабістю та
безрадністю, зробив її своєю коханкою. То
був садист, тероризував її і часто бив до кро-

ІРО. Він виглядав страшно, очі підлиті кро
в'ю, весь якийсь пожовклий, руки трясуться,

з

нею

одружитися,

якщо

вона

розведеться

ви.

Одного

дня

приїхав

до

пансіону

приват

ним антом і сказав, щоб вона їхала з ним, бо

він переїздить на інше помешкання. Замість
того, повіз Марію прямо в соІ~єтський консу
лят.

На запити Гончаренка, що там ;j нею ро
били, вона з плачем відповіла, що нічого не
пам'ятає; пригадує лише,
що
підписувала
якісь папери, а потім Кройтер знов відвіз 11
в пансіон, знов держав у заперті й бив до
крови. Якось раз він забув добре замкнути
двері, вона вимкнулась до міста й послала до
Гончаренка ту телеграму, після котрої він при
їхав до Каракасу.

До

першої

години

ночі Марія

розмовля

ла з чоловіком. Опісля домовились, що

вран

ці о дев'ятій стрінуться на Плаца Болівар.
У пансіоні Кройтер знову робив Марії
страшні сцени, знову бив її. Коли ж утомлений
заснув, вона на світанку взяла хлопця й піш
ла на зустріч з Гончаренком. Сховавши їх у
знайомого, він прибіг до ІРО шукати захисту.
Наш шеф його заспокоїв, мовляв, живе
мо в державі, де є закони і захист, і звідки
його ніхто не вивезе, якщо він сам цього не
хоче. його заяву переклали

на еспанську

мо

ву, Гончаренко її підписав, і шеф сам поїхав
до венесуельських
еміrраційних
урядовців,
щоб їм про цю справу
позвітувати.
Гончаренко прийшов до ІРО аж за тиж
день

з жінкою, з пасинком і ще з якимсь
типом. На диво він став цілком іншою лю-
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нижня щелепа також, курить нервово папі
роску за папіроскою. Заявив нам, що все, що
він написав у заяві, є правдою, але становище
відтоді змінилося на 180 ступнів. його зно
ву заманили до кансуляту і так притягнули
шруби, що він признався їм у таких фак
тах, про які навіть не знала і жінка. Змусили
його подати точні адреси батька й матері,
брата й сестри. Марія теж мусїла прозрадити
адреси своїх двох братів.
- Як я не вернуся, то замучать шестеро
осіб. Ви не знаєrге . цих недолюдків! Вони на
все здібні. Коли ж повернуся, то Марію і хлоп
ця залишать в спокою, повернуть її Шнай
дерові. Потерплю тільки я. Дістану десять ро
ків як найменшу кару, в ліпшім випадку за
добру поведінку зменшать її до п'ятьох.
-Ну, а ви маєте певність що вас не роз
стріляють і що, не зважаючи на вашу добро
вільну згоду на повернення, не будуть репре
сувати ваших батьків?
- Самозрозуміло, я не маю жадної пев
ности. Вірити їм не можна! Але, що було б з
моїм сумлінням, якби я мусів щогодини ду
мати, що, врятувавши свою шкуру, загубив

своїх близьких? Іншої розв'язки немає. Запіз
но! Занадто пізно! Нема

І

сльози

градом

рятунку!

поллялися

з

очей

цієї

нещасної людини.

-

Ну, і чим ця історія скінчилася?
Точно не знаю. Мій

шеф послав мене
на кілька днів поза столицю і, коли я повер
нувся, то це питання більше не обговорюва

лося. Коли

я запитав шефа,

що, власне,

ста-
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лося

далі з Гончаренком, він явно не хотів
це відповіnати. Очевидно, поїхав до

мені

на

сіб та вимОІ~у
вий,

циган,

банальний,

дому. Що ж інше міг зробити? Він сам казе1в,

усім

йому

ки І3 екстазі слухали,

нема

Всі

рятунку.

мовчали. Оповідання

гнітуче

враження.

Батько

справило

на

них

Данилевського

кру

тив у руках склянку з "Куба-лібре". Лід рит
мічно стукав об стінки склянки.
Що,

-

.ТІітику?!

вам

це

своїм

панове?

Знову

-

перебила

не

набридає?!

заглибилися

мончання

Все

одно,

ходу

но
І

подій

нас

-----

Алек,

підійшли

заспівайте нам

Так, Алек!

сійське.

лійні та

Ах,

як

я

Просимо,
люблю

пристрасні

щонебудь!

ці

чудесні

є

що

"Вольrа-Во .1ьrа" або "Ей-ухнєм"!
ше оце "Очі чорніє''! Заспівайте!
Алека довго
любить
Взяв

просити

співати,
гітару,

особливо
і

не

надтріснутий

тенорик,

Доки

я

й

віддався

купався

та

розкоші
переодя

:v·:.Ee

розійшJІася.

Таня запросиJІа нас до вечері. Смачно по
ЇЕІІІИ, ми знон:v· засіли
л.овго

оповідали

приЕезли

з

собою

в садочку під манrами,

ще

всілякі мисливські по
півночі пішли спати. Ми

розкладні

ліжка,

розклали

їх у центральнім голі і, розтягнувшись на них,

меланхо

пробували заснути.
Кажу, пробували,
бо в
хаті буJш страшенна спека. Боячись злодіїв,
наші господарі позамикали всі вікна та двері,

А

ще

як

ліп

і розпалені за дня
Він

дуже

дамам.

за хвилину

Венесус.1-

ро-

краще,

треба.

романс.

а я, використавши наго

купальню

брех~:ньки. Аж після

дами.

щось типоно

пісні! Чи

у

набрид,rшй

душ і.

настирли

гався, /\лек забавJІЯR дам своїм співом. Коли
~ люв вийшов у садок, то біщ>шість гостей

і

венесуельські

давно

пішон

холодної

як

базіканням не зміните!

До

трохи

н

----

Таня.

ду,

нам

почав співати

фальшиво-сентиментальний,

його легенький,
наслідуючи

ІСТОРІЯ

сонцем стіни

нату в

піч. Духота душила,

н

Я довго

роті.

змінили

сохло в

перевертався

з

боку

кім

горлі Т<І
на

бік,

доки врешті втома нзяJІа верх, і я таки заснув.

(Кінець розділу).
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Юрій Тис

Після Бродів
22

1944

серnня

А ми далі голодні. Розповідаємо собі вза

Знову записую, що діялося і tцо не дія
лося. Мушу писати, мабуть, таку вдачу маю
від батька. Писав до мене довгі листи, коли
я ще студіював за кордоном, у Відні. То були
педагогічні трактати,
що
мали допомогти
мені

знайти

Отже,

nравильну

ми знову в

життєву

дорогу.

Нойгаммері. Нас неба

гато, нема ні знайомих старшин, ні селепків
- тих, що дружили зі мною перед Бродами.
Зате є майже всі німці. Це дає їм змогу
переводити з нами страшний вишкіл. Від по
чатку. Ледве волочимо ноги. Називають нас
зрадниками і боягузами. Вечорами ми від

дячуємося. Питаємо їх, де вони були тоді чи
тоді, а вони фантазують. При нас їх не було.
Брехня вилазить,

чать:

Нема що

25

а

коли

дошкуляємо,

кри

мавль гальтен!

серnня

їсти.

1944

серnня

1944

Голодні.

5

як

що

кував.

Стрілець

з

капустою

як

і

роблять

без
саль

Рак

із

Замаретинова

відсу

кра
яти м'ясо "фахово". Робив це з захопленням.
Припліскував уявний кусень воловини і кра
яв його таким же уявним ножем. Ми слухали
і вдивлялись у цей театр, а голод ще більше
вертів нам у шлунках.
8 вересня 1944

Випив каву і з'їв дві картопJІі. Це снідан
ня. Сьогодні нема вправ, зате ходимо до кан
целярії, і там списують наші особисті дані.
На столі ціла гора листків про тих, що впа
ли на полі бою. Переглядаю їх. Знайомі, зна
йомі, знайомі. І враз моє прізвище, Броди,
фюр фюрер унд фатерлянд. Внизу
двеl
свідки.

...

Але
в

ковбаса

розказував,

нув усіх від стола й показував, як треба

слави

Є вістка,

один

цесон і скільки треба дати часнику, щоб смu

1944

вересня

смакує

капусти,

Я наложив головою: ... Картку за доз
волом узяв собі на пам'ятку. Я поліг на полі

Ходимо голодні.

30

ємно,

Самборі

генерал Фрайтаr

мене

я

живу,

важна

бо

справа.

мене

не

Єдине

Це

для

що

має•
кажу. А Хоти

мав велику промову, в якій ствердив, що ста
лася помилка. Не ми зрадники, а деякі німе

для мене вартість
нецький серйозно:

цькі

-.Важний не ти, а дивізія!
Я живий, отже пишу. Якби не забрав
листка, був би покійником. У всіх реєстрах.

6

генерали.

вересня 1944
Якийсь німецький

ідеологічну

лекцію.

старшина

Сказав,

нерали, але їх уже повісили,

мав

що

з

нами

зрадили

і все

ге

в порядку.

Ми є героями і тому дістанемо нормальний
вояцький
харчовий ~пайок.. Я спитав його,
чи дістанемо теж і те, що нам відбирали тиж
нями:

Різницю

у

м'ясі,

і

цигарках,

і

мармо

ляді. Відповів, що пояснить мені це опісля.
А опісля покликав мене до себе:
- Зі! - загримів. -- Хто ви в цивілю!
- Селепко! - відповів я.
Крикнув на мене, але якраз увійшов Бі
занц.

--

Сервус!

-

привітав

мене

і

простягнув

руку. Прийди до мене і розповідж, як там
було!
Німцеві "зм'якла рура", а Бізанц пішов

до іншої кімнати. Тоді німець до мене:
Знаєте, тої
різниці
вже
нема.
нема. Але я вам дам екстра пайок!
-- Не хочу! - відповів я.

32

Була

І

не

мав

рядок

би

мусить

-

права

це я!

вбили.
тепер,

ходити

-

по

світі.

Ьо

по

бути!

вересня 1944
Ці вправи справжня могила!
сили бігати, падати, стріляти.

12
мо

13

вересня

Ген.
ків. Це

Не

має

1944

Фрайтаr остаточно відкрив зрадни
ті, що подалися до УПА. Нарешті

знаємо!

вересня 1944
Бізанц і інж. Пиндус з Військової Упра
ви були тут, але з ніким із українських стар
шин не говориJІИ. Тільки Бізанц, як я вже
згадав, сказав мені: сер в ус! Мали якісь на
ради із штабовими німцями й поїхали. На
залізничну отанцію пішли самі, навіт'ь нія
кий селепко не поміг нести валізки. Бо ні

15

хто

не

знав, кажуть.

Хто

каже?

Всі.

Хто

ба

чив? Ніхто. Кожний тільки чvв.

18 вересня 1944

·
овид ч.

3 ( 142), 1967

Ходить

Пиндус

і

поміж

Бізанц

вояцтвом

поголоска,

посварилися

зі

що

штабом.

це значить: з німцями. Мені приходить на
думку, що кожний, хто приходить насиль
но на наші землі, галасує, що він визволи

тель. Кожний, хто спізнився, але має намір
нас забрати, теж кричить, що він справжній
визволитель.
литель стає

На
майбутнє.
Перший
визво
норогом другого і навпаки. А

МИ LЦО?
А ми маємо тіJІьки самих норогін. З усіх
боків. Із чотирьох сторін. Світ мав і має
завжди союзників, а ми ні. Логіка: хто з ви
зволителів мав зброю, був нашим ворогом.
Записую цю історичну правду для майбут
ніх земляків. Тому, що звичайно генерація не
пам'ятає

може

того,

що

прочитати

пережила

у

книжках.

попередня,

хоч

Може,

або

але

не читає, або не вірить. Махне рукою:
бvло так давніше. А тепер інші часи!

Е, то

Я відбуван у житті різні рекрутські кур
си. Один у польському летунстві. Після в'яз
ниці у Львові в справі "Крохмалюк і това
жише"

мене

викинули

несли до
піхоти. Там
курс "падній-повстань!''
року

1939

мене

з

летунства

й

пере

я
перейшов другий
Хоч бун четарем.

покликали

до

польсько

го військового уряду й дали "червону" кар
ту. Це означало, що покищо н не буду змо
білізований, отже моя військона кар'єра скін
чена.

Я

лобачин

.тшччя.

між

Підійшов.

урндонцями

Обличчя

знайоме

всміхнулось

обпи-

тає:

Пан собі пригадує• мене?
Я притакнув. Знайомий з гімназії. А що
для мене кожний поляк звався Квяткоскі, то
я

кажу:

--

Пане Квяткоскі, а за

ньбили?
Обличчя

занурилось

у

що

мене так зга

паперах

і

сказа

ло:

Бо

ремозі!

пан

Але

У дивізії

буде

маєте

нам
ранrу

перешкоджати

в

пе

рекрутський

курс

з німецькою докладністю. "Гінлєrен-авф !" Пе
рейшов без злости, але з заціпленими зубами.
Тому, що мав призначення як старшина до
штабу дивізії. За протекцією Дмитра Палі
єва.

І так під Броди пішов
ком

селенком

вернувся. Тепер відбуваю

овид ч. 3 ( 142), /967

і

селел

четвертий

рутський курс. З заціпленими зубами.

1944

вже

рек

забагато!

Пішов

до

адьютан

та генерала Фрайтаrа і виклав усе перед ним:

або

перенесуть

мене до

штабу,

або

хай

пу

стять "до цивіля".
Адьютант був задово.11ений моєю пропо
зиці€ю. Сказав, що перед Бродами я вже мав
призначення до штабу, а.11е тепер усе пере
мішалося

і, мабуть, мене звільнять.
Я занімів. Пригада.11осн оце "буде пере
шкоджати в перемозі". Отже, моя нійськова
кар'єра другий раз пропала, тепер "авс!" Хі
ба податися до УПА чи як? Але де Нойгам
мер, а де УПА! Залишається тепер тільки пер
спектива

інженера

вересня

21

Ходять

в

цивілі!

1944

слухи,

що

комуністична

ція у Словаччині мала
багато

міст.

Теж

револю

успіх. Червоні захопи
родини

наших

утікачів

попали
на
терен,
захоплений
комуністами.
Між ними старшина Угрин-Безгрішний. Напи
сав

до

рави

начальника
Осипа

канцелярії

Навроцького,
може,

я

Військової

що
б

мене

потребують,

то,

ВУ? Це раз.

А друге, зголосився до

тут

вернувся

Уп
не
до

бойової

групи, яку організували дуже Швидко на до
помогу
став

Словаччині.

23

а до

Від

Наврацького

групи

не

не

ді

бо
заповнена.
І запізно.
Завтра відходить на
Словаччину цілий курінь.
Отже, кінчу рекрутський курс, а вечора
ми багато розмовляю із старим бойовиком
УВО,

відповіді,

прийняли,

Вербицьким.
вересня

1944

Ми відрізані від світу й нічого не знає
мо, що діється поза нашими бараками. А в.
них теж нічого важного. Військов~і зайнят
тя проходять згідно з приписами. Теж нема
зацікавлень особливого напрямку.
Вчора приїхали лікарі, що не зголоси

лися до дивізії. їх узяли
му на них не

поручника.

відбув третій

Цього

.7ІИ

· 19 вересня 1944

вересня

20

А

видно

ні

"добровільно", і то
вдоволення,

ти з тієї причини. Розумію

ні

радос

їх. Може пізніше

звикнуть.

28

вересня

1944

Розповідають, що незабаром усі виїдемо
на Словаччину або на Судети. Це так "старі"
дивізійники. А "нові", так звана друга диві
зія, в більшості, легко кажучи, не цікаві. Із
зз

появою
тему

тієї

"маси"

шлунка.

І

почалися

справді.

розмови

Тепер

голоду

на

нема,

але й апетиту нема того, що колись. Тре
ба розуміти: апетиту до вояцького німець
кого харчу. І не помагають наші рідні куха
рі.
Тому,

що

ми

люди

про майбутнє: коли
ковбаси з капустою

культурні,

можна
досхочу.

думаємо

буде наїстися
Гарні будуть

на

поверхових

лежанках

розмовляли теж про минулі дні. Як
ще раз до боїв, зробимо це краще!
нові

що

що

важне,

пишу

для

а

що

вояки

мовчать

і

ми

прийде

Мирон

Левицький

нарисував

Каже

недалекого

промовив

уро

чисто:

німець,

тому

піску.

що

моменті
саду

Під

червоною

плямкою,

вало мені

перекладати,

Коли

прийшли

нові,

і

їх

вписували

єстр, один у кашкеті "на вухо"
підстаршину:
- А куди я маю йти?
Той відnовів:
До бараку,

нещасний

в ре

спитав

того

тазувати.
шлися

За
на,

виїхала

селепку!

жовтня

переходить

до

нас

один

шпиталю,

передня

новий
не

коман

селепко.

має

охоти

служити в дивізії. Каже, що все його майно
- це болячка у шлунку і фотоапарат у ки
шені. Записую такі, вибачте, події, бо Інших
немає, газети не доходять, отже, панує бл а
женний спокій. В такій атмосфері ніхто не

34

Це утрудню

мусів багато

скінчив,

і

ми

фан
розій

не

хвилин

я

звертати

вийшов
на

знову

і звіль

уваги,

подавен

яблуко зникло. Висловив

невдоволення

прокльонами,

себе

я

нецензурними

вернувся

до

вояць

бараку.

3

вікна бачив, як селепки один за одним обе
режно підходили до яблуні. Приглядалися до
листя

і справа і зліва дарма! Опісля до
відався, що ціла сотня помітила це яблуко.
Тих німців приїхало до нас більше, між
ними дівчина з марсовим виглядом. Певне з
партії. Моргнув, відморгнула. Розмова і пра
хїдка коло бараків. Спочатку ні, бо ми ун
терменші, а згодом забула про партійні ін

4

1944

Сфотографував
Він

садок

появлялося

піз

Кож

да, ми маємо вирушити опісля.

3

своє

кими

2 жовтня 1944
Словаччину

німець

до яблуні. Червоне
ши

то

листям
а

бараків.

п'ять

щоб

сад,

зникало.

і я

УПА!

між

струкції. Співали Лілі Марлен, вернувся
но і пішов до кантини на пиво.

ний вояк належить до бараку!
На

до

Врешті

то

висвобо-

бити

Сад не

яблуко

кожному по

нас

побачив

яблуко.

вітром

Гітлер
треба

я

заслузі. А заслуга дивізії в тім, що всі йде
мо проти москалів!
30 вересня 1944
Розповідають
собі
"нові"
про
якогось
Івашка, що в канцелярії не хотів nідписати
паперу. Сказав підстаршині:
Нічого не підписую! Підписав раз у
Совєтському Союзі й дістав три роки!
А той підстаршина, що мав вилинялі на
шивки на комірі і сходжені на війні чоботи,
відповів спокійно:
- А ти підпиши, та не роби мені моро
ки! Інакше і тебе і мене німці повісять!
Івашко підписав.

Але

порт

мене. Ми стояли у су

що

Каже німець,
В
на

буде, не знає•мо.

мій

перекладав:

ку і,

Що

вжит

ворих (так треба писати!) шерегах, а німець
кричав до нас гучно вриваними фразами. Я

прислухуються

палець,

більше

рет. Перелітали альянтські літаки, ми обидна
сиділи у плиткому протилетунському рові, в
піску. Він рисував, а я сидів непорушно.
По
полудні
приїхав
якийсь
німецький
старшина
з
доповіддю
для
нас.
Пе

див!

висунувши худий

тим

далекого

ку.

до наших розмов, чи то не розуміючи нашої
логіки, чи то недовіряючи нам. Один "ста
рий" вояк підвівся з ліжка під стелею бара

-

неважне,

майбутнього,

рекладачем призначили

часи!
Вечорами

Ці

знає,

на

жовтня

1944

Вчора ввечері маршове поготів'я. їдемо
Словаччину. Сотник Побігущий дав ме

ні свій службовий телефон: Нойгаммер 729.
Він ще залишається. Сьогодні сьома година
ранку збірка. Отже, таки їдемо! Усі раді
ють. Одні тому, що віддячать москалям за
Броди, інші тому, що нажеруться. Рушаємо!
Вчора ввечері
заміняв поезії Святосла
ва Гординеького
за десять цигарок. Я поп
рощався тим учинком

з

культурою!

Маю вдачу фантаста. Тому,
снилося мені, що я у Львові.

овид ч.

мабуть,

при

3 ( 142),

/9б7

На

площі

лавка

перед театром.

говорить

-

Гей

ти,

до

І

чую

нараз

--

присядь

трохи

-

так,

як

си

дів колись, коли дивився на прохожих і ждав
на неї.
Юрку!

_ -·

почув

кам'яниці.

Поглянь

-

хоч

у кімнату, де тебе

прийняли до дивізії!

мене:

я

шеіПіт

Волоськоt

церкви. .-- Чи не стоян ти тут неділями шели
дванадцятої? Дивився, як виходили з церк
ви дівчата? Обережно, сходами вниз?
- За. йди до середини! - повіяло з темної

Та й як не відозватися в той ~.:о:wент за
лізничній станції!
- Пам'ятаєш, як виїжджав з друзями в
далеке невідоме? Пам'ята€ш тих, що прощали
тебе, махали руками до тебе? Аж зникли. llо
їзд рушив поволі, ледь чутно, набирав швид
кости, узяв поворот і помчав на захід.

От

сон!

Сантименти.

А

тепер

їдемо

на

схід нав'язати контакт з ворогом!

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІІ

Отже,

До

Хвальної

Редакції

журналу

"ОВИД".

У числі 1 ( 140) за 1967 рік була вміщена
стаття Олекси Бабія під заголовком: "Грузин
ський епос в українському перекладі", в якій
він подав головніші дані з біографії Шота Рус
тавелі та коротку характеристику поеми. 3
цією

останньою не цілком можна погодитисн,

хоча

вона

відповідає

передмовам

чи

статтям

про цей твір Шота Руставелі, які були в совєт
ських виданнях.Так, напр., немає жадних під
став підкреслювати, що цей твір, хоча "по
став у добу середньовіччя. . . не має в собі
нічого з схолястики, втечі· від земного життя
чи песимізму. Він повний . ·~ . радісного ствер
дження вартости життя". Т. зв. ,,середньовічна
культура", оскільки під цією назвою розумі
ти схолястичну християнсь~у культуру, не бу
ла поширена в Грузії, натомість туди сягаJІИ
впливи арабської
культури,
отже
"радісне
ствердження вартости життя" та у великій

тут

слід

зазначити,

кож

для

лицарі

східньої,

арабської

культури.

з

Руставелі

мають

твору

"кодекс моралі",
редньовіччя.

ніж

З пошаною
Р. Задеснянський

Дітройт,

Але для нас, українців, важніше те, що
слова автора, які далі наводимо, зміцнюють в
українського читача і так надмірно розвину
те почуття меншевартости. Автор (0. Бабій)
пише "Витязь у тигровій шкурі" перекладено
на кілька мов, а в році 1966 "Видавництво
дало

цей

твір

у

перекладі

на

в Києві

ви

українську

мо

ву ... Перед українським читачем вп.ерше роз
криваються сторінки грузинського епосу".

овид ч. 3 ( 142), 1967

14.VII.l967.

Та

інший

західні лицарі доби се

Художньої Літератури "Дніпро"

"вперше"

У 1937, себто ЗО років тому, видано (пе
рекладену трохи раніше) поему Шота Руста
велі в перекладі Бажана М. Від того часу цей
переклад, зроблений за панування Сталіна, з
нагоди відзначення 70-ліття твору, перевида
но кілька разів. Я маю в своєму розпоряджен
ню видання "Державного Видавництва Худож
ньої Літератури" з 1957 року, стор. 300, з ко
льоровим
портретом пензля М. Д,ерегуса та
ілюстраціями І. Тоїдзе.

мірі стиль твору, образи й порівняння типові,
власне,

що

розкрилися ці сторінки перед українським чи
тачем не в 1966 році, тільки приблизно 100
років раніше, бо, правдоподібно, першим пе
рекладачем цієї поеми був сучасник Т. Шев
ченка О. Навроцький. В його перекладі
назва твору була така: "Одягнений у барсову
шкуру".

Микола Лазаровський

ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУЛ10ВСЬКИЛ
/сторичиий рома:J

Тnсрда оправа.
Ціна

752

6.80

сторінки

дол.

Замоллення слати до В-ва "Овиду"
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Ганна Черінь

Біографія одного авта
(Софія

Парфанович, "Карусь і ми", Чікаrо,

Критикові, rцо знає особисто Софію Парфа
Іювич, важко писати про її твір об'єктивно і
Gез дружньої прихильности. Важко це буде
:!робити й мені, що знайома не тільки з нею,
а

й

із

її славним

Карусем.

А

проте,

книжка

11е завжди така сама, як автор, бо як же тоді
могли би бути такими гарними, скажімо, вір
ші Сосюри або й багатьох живих іще і тери
торіяльно близьких нам поетів?! Отже, спро
бую оцінити цей твір так, ніби то я не знаю

1966).

чоловіків, закоханих у своє авто, що його во
ни називають не "він" і не "воно", а "ВОНА".
Парфанавич обстоює, що авто -- - це "віз", от
же, мусить бvти "ВІН". Вона навіть називає

свого Каруся ·хлопцем. Якщо вживати слово

"автомобіJlЬ", то можна згодитися, що по
українськи це "він"; коли ж скоротити йо
го до "авто", краще казати "воно", тим біль
ше, що скільки б не розписувала Софія Пар
фанавич про звички і вдачу Каруся, він все ж

автора.

таки належить до речей

"Карусь і ми" не автобіографія, як за
~тачено на титульній сторінці. Не є це і "нове
:~я", як сказано в англійському перекладі. Ав
торка грає словами: це -- біогр,афія авта,

даній речі граматичну форму.

отже

аю

"авто-біографія".

-

гумору. Друга

крапля

Маєте

вже

крап

це автове ім'я,

-

Іtебто "Карусь". lЦоб, не дай Боже, хто не
подумав, що назва ця походить від англійсь
кого слова "Кар", авторка вводить цілий роз
діл про коника Карого, на котрім вона їздила
ще

дівчиною; потім старається асоціювати це

прізвисько

із

ж лишається

"карим"

підозра,

кольором

авта;

а

все

що "Карусь" пішов та

Софія Парфанавич свідома своїх творчих

завдань. З одного боку, вона хоче, щоб у її
творі більше значення мали "ми", ніж Карусь,
те і
чить,
дати
тим,
мати

що

вона

малює

не

так

саме

авт_?,

як

тих, що вона, подорожуючи в авп, ба
і спостерігає; з другого боку, вона хоче
повну "авто-біографію", мотивуючи це
що кожен в новому світі має або буде.
авто, з котрим зв'язане якщо не ціле

життя, то дуже велика його частина. Авто в
цім творі досліджене з його народження, або,
вірніше, з
його зародження (розвідка про
копалини і добування всіх елементів, потріб
них для авта) і аж до картИІ-Ін "кладови
ща для авт", куди мало не попав старий, ви
кінчений Карусь.
Письменниця хоче, щоб
читач
полюбив

її авто, так, як любить своє;

не знаю, чи всі

такі сентиментальні у відношенні до свого ав
та, як пані Парфанович, але цілком імовірно,
що багато читачів знайдуть тут свої риси; не
дарма ж ,,Тайм" опублікував цілу статтю про

.16

приймає відповідну

Крім історії авта, твір являється ще і не
великим

тревелогом,

здебільшого

в

межах

Детройту і його околиць, включно із чарів
ною Дібровою; можна в цім творі знайти та
кож цікаві людські постаті, що про них на
писано не багато, "проїздом", але так яскра
во,

щ~

щира

лишається

1 правдива

в

пам'яті;

сповідь

про

крім

цього,

пригоди

це

водія

та ще й не дуже вправного. Авторка почина~
з того,

.

що признається:

Але біда була он у чому: я боялася ---

1 описує_ численні

свої і чужі помилки, що за

н~х . пол~цай дає "квитки"; різні комічні і тра

ки від "кара".

цебто,

і

ГІЧНІ

ешзоди

на

автострадах,

зудари

авт,

ви

крадення Каруся, мороку з ремонтами та інші

всі~ на~ частинно знайомі -- і саме тому ці
кавІ _речІ. Авторка каже,

що

украtнських книжок ще не

на

таку

написано

і

тему
запро

шує читачів наслідувати її почин.

Книжку свою авторка розрахувала на чи
тачів кожного віку. Вона вважає, що оскільки
кожна дитина їде в авті, бавиться автами-іг
рашками і раніше чи пізніше буде керувати
а втом сама, то твір її повинен цікавити дітей;
для дорослих же він буде переглядом їх влас
них пригод. З темою, виходить, все гаразд;

але

як створити універсальну мову? Тут

без протиріч і недоліків
авторка

розказує

дітям

не
про

обійтись.
речі,

rцо

уже

Коли
добре

знані дорослим, вона вживає "дитячої" мови.
Для дорослих можуть бути цікаві такі місця
тільки тоді, коли вони добре оздоблені обра
зами,

як

наприклад,

опис

черепахи:

"Така овальна тарілка з чотирма куцими
ніжками по боках. Сплюснута
голова
поре
овид ч.

3 ( 142),

19б7

(яке вдале дієслово! - Г. Ч.) воду, наче пери
скоп підводного човна. На ній очі-коралики ...
І не лежить ця тарілка поземо, тільки плаває

таке важливе,

сторчма. Смішні ніжки бовтають воду без ні

Книжка приємна своєю поетичністю, що
завжди притаманна Софії Парфанович. Обра
зи тут немногословні, але соковиті. Ось на
Діброві "Соняшно-зелено і голубо-водя

якого ритму і

плавацького

стилю.

Очевидно,

Мама Черепаха, що появилася на землі міль
йони літ тому,

не навчила

вати". (ст. 207).
Задля дітей

і

доньку

молоді,

гарно

авторка

пла

і технологію і, не див
лячись на свою безпорадність, як водій авта,
добре
справляється з описами
виробничих
процесів. Розмовляючи із своїм Карусем (хто

розмовляв

сам

із

собою?!)

письменни

ця раз-у-раз вертається думками в чарівну Ук
раїну і мріє, як би то вона із автом їздила по
цілій Батьківщині ...

Книжка
теплотою.

приваблює
Автор

своєю

JІікарка,

--

сердечністю
добрий

і

психо

лог, ніколи не поспішає засуджувати чи об
чорнювати винного. Вона добра до людей і
звірів, до

своїх сусідів, навіть до тих, що
бувають нетверезі і товчуть її улюбленого Ка
руся;

до

котів,

що

гніздяться

навколо

авта,

і навіть залазять до мотору; зловивши в

озе

рі черепаху, авторка так до неї промовляє:
ЧеК'ай,

--

чеп<ай,

звіре

допотопний,

не

так швидко. Не зловила я тебе, щоб з'їсти .....
Письменниця

раз-у-раз

льські стосунки з дітьми,

заводить

а

.

прияте

особливо з хлоп

чаками, що раді допомогти невправному воді

єві,

хоч

і

підсміхуються

над

безпорадністю

жінок у цій справі. Своїм малим друзям пись
менниця

розповідає

визвольну

бить
лише

злі

про

боротьбу.

вчинки,

шкодує

їх

Україну

Але

й

до

письменниця
особливо

-

і

про

тих,

не
ж

має

нашу

хто

зла

молодь,

ро

-·що

розбивається

в авто-перегонах та краде чужі
авта. Авторка навіть просить не карати хлоп
ців, що були вкрали її авто, а лише налякати
їх.

Для дітей цікаво почитати, як у Карпатах
діти ходили по гриби ще вдосвіта, а потім
чекали під лісом, поки зійде сонце, бо в лісі
ще було зовсім темно ... Для дітей же пише
Софія Парфанавич такі милі речі, як, наприк
JІад, адресу на листі:

Пан

156

Ігор
Паркова

Одеса,

Це

вулиця

Те.

трохи нагадує Чехівське

"Дідусеві на

село". Але, як є вулиця, нум ер і місто, то лист,
безперечно, дійде. Прізвище
в
Америці
не
ОВИД ч.

3 ( 142), 1967

аби хата стояла. А от вже як

не врятує.

на".

відважно

занурюється в техніку

ж би

-

переплутаєш хоч трохи адресу, прізвище лист

Відчуваєте?! Якщо ще ні, читайте далі:
"Стозелене листя" . . . Більш просторі о
писи на Ніяrарі: Водоспад "гримить, падає
на скельне дно і підіймається з нього молоч
ним туманом. Так наче полум'я біле полум'я
і білі дими. Там чорти воду варять".
Кольори освітленого водоспаду справля
ють на авторку зловіще вражіння: червоний
- як пекельний вогонь, зелений - холодний,
трупний згадка про тих, що згинули в во
доспаді; а синій колір наче згадка про по
тойбічне. З цим можна не згодитись; кольо
ри Ніяrари вночі чарують як казка мільйони
туристів; але попробуйте
згадати
зауваги
Парфанович, і як подивитесь ще раз, вам
справді привидяться утоплені, потойбічне, а
може і чорти ...
Парфанавич вдало
вибирає
дієслова, і
це надає її описам динамічности. В наведенім
вище описі черепахи, вдало сказано, що чере
паха "поре" воду; якщо авто

не їде, авторка
каже: "Віз ані дриrнув" навіть rанок "мав
стрімкі сходи і вибігав нагору"; порівняння
часто свіжі, ніде досі не вжиті і модерні
в найкращім значенні цього слова; "Гвозди
ки оті великі, кучеряві, наче чупринка у
хлопчика"; мости "неначе мереживо на пиш
ній сукні багатої пані". Навіть своїх другоряд
них персонажів авторка обдаровує своєю об
разною мовою. Коли з нею у лікарні говорить
поліцай, він порівнює її вкраденого Каруся
із сарною (мабуть, по колору).
І в

цім творі

розповідь

помережана

нит

кою тонкого гумору. Кажуть психологи, що
причина сміху, а відтак і гумору, є та, що лю
ди дуже задоволені посміятися з чужих не
доліків і втішити себе тим, що є ще дурніші
й нездаліші за них. Тому то добрий гуморист
завжди себе ставить на нижчий від слухача
щабель, перебільшує свої недоліки і велико
душно дає можливість
іншим
насолоджува
тися із їхньої переваги. Може це і не зовсім
так; в кожнім разі, Софія Парфанавич не жа
ліє себе і описує
всі свої великі й маленькі
помилки -- як то вона хотіла їхати, а авто ні
як не стартувала. І не диво: в баку не було й
краплі бензини. Або як авто в'їхало в яму, ав-
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КJІІІГА, НЕОБХІДНА В КОЖНІЙ

УКРЛІНСЬКІЙ ХАТІ

ЕНЦИИЛОПЕRІИ УИРАЇИОЗНАВСТВА
Видає:

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ІМ. Т.

ШЕВЧЕНКА

НАЙКРАЩИЙ ПОПАrУНОК ПРИ НОНІНІЙ НАrОПІ!
дРУГ А ГА СЛОВА ЧАСТИНА ЕУ ·2

Нові пеоедплатнини

ВІсІм томІв

(t-8) -

ВІсІм томів

(1-8) -

полотно
півшиіра

120.00
144.00

дол.

60.00
72.00

..110.11.

дол.

Л.отепеоІшні переnплатниии

За .JІ.Од&ТІ<ОВІ ЧОТИРИ ТОМИ
За додатиові чотири томи

(5-8) -·
(5·З)

ПОЛОТНО

-

півшиІра

до.п.

Продає:

ВИДАВНИЦТВО МУІ((ОЛИ ДЕНИСЮКА
на догідні сплати по дол.

5.00

В ЧІКАГО

місячно

На бажання висилаємо проспекти
:.іамовлення

слати

на

адресу

:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СОМР ANY
2221 West Chicago Avenue - Chicago 22, ІІІ., - USA.

торка задзвонила

свою

адресу,

і

до

так

автоклюбу,

переплута~lа

просиділа до

вечора,

бо

:ніхто її не міг знайти. Часом, правда, трапля
ється гумор невдалий, як от і нова, і не найк
раща версія "бородатого джока" про боже
вільного на ст. 286.

В
багатьох описах Парфанавич
вража€
невимушена дитяча наївність.
Взагалі,
коJІи
врахувати, що книжка написана і для дітей,
наївність письменниці робить миле вражіння;
aJie буває, що причиною наївности стало не
знання.

От авторка дивується,

що

воно

таке

"мировий суддя". А в нас же на Україні вони
були також (див. Енциклопедія Українознав
етна т.

4 ст. 1537.)

Авторка перебрала
фізіології".

міру в області "авто

Виявляється,

у

Каруся

є

все,

що

є в тварини чи навіть у людини, навіть облич
чя і ... хвіст. Карусь вміЕ не тільки "дивитися
ясними очима", а й усміхатися, співати, бур
мотіти, плакати. Цілком імовірно, що більшість
власників

наділяють

своє

авто

деякими

ри

сами живої істоти; всім знайомий вислів "пі
ду напоїти коня", коли йдеться про бензину;
хто

ж

не

звертався

зразок: "Ану,

сел"?
авто

Але

до

рушай

коли

свого

уже,

авта

з

чимсь

чого уперся,

Парфанавич

каже

на

як о

про

своє

так:

"Він

взагалі

дуже

згідливий.

Ми

майже

ніколи не лаємось. Тільки часом, забувши, що
моя вина, ~ лаю його. Але він не бере ц~ого

--

надто

трагІчно"

то

це

вже

звучить неtмо

нірно,

як то кажуть по-англійськи, "ту мач".

Або така надто інтимна розмова з

Кару

сем~

"Але

я

маю

враження,

що

ти

не

тужив

за мною. Під час моєї неприсутности ти пере

жив невеличку авантюру,
(ст.

ти

псяча шкіро."

думувати

переклади англшських слів, на кот
рі ми ще не маємо відповідників , хоч би і то
му, що самі речі тільки що появилися. Хто
зна,

може

той

переклад

в українській мові?!
лад,

може

назавжди

"Вдарив

лишиться

і втік"

наприк

лишитися.

Прикре вражіння може справити також
І те місце, де авторка, коли до неї заговориJІи
по-польськи, по-польськи ж і відповідає. Тре
ба відповідати полякам по-українськи, а як

що вони не розуміють або вдають, що не ро
зуміють, на те є англійська мова.

Нарешті кілька слів про ілюстрації Хрис
ті Головчак. Оскільки книжка ця і для дітей,
ілюстраторка малювала
в
"дитячо-доросло
му" стилі. Скрізь авто, як і описано в творі,
має "обличчя", що усміхається, дрімає, під
моргує, боїться або плаче. Проте, не завжди
малярка уважно

читала

текст

і зробила кіль

ка істотних помилок. Авторка каже, що як із
старого

Каруся зробили дімок, то обсипали
колеса землею "доки вони не зникнули під на
сипом". А.ле на малюнку, що на ст. 318, вони
так і не зникнули. А на ст. 193 під малюнком
підписано: "Ми минали поля, хатки і пишні
садки, повні овочів". Поля на малюнку є, хат
ки є, навіть є корови, що тримають роги на
поготові, але "пишних садків" з овочами не
ма. Є тільки ялини чи смереки, на котрих, як
відомо, овочі не родять.
З

задоволенням

книжку,

я

раджу

її

прочитавши

читати

цю

іншим:

гарну

старшим

для спогадів

і розваги, молодшим для науки.
Лишається світле вражіння про життя і про
авторку, що їй для щастя, за її словами пот

рібно небагато:
"Куток, одну-дві сковороди, кілька
Іциків, писальну машинку і ... Каруся."

гор

298).

До недоліків твору належать і деякі лек
сичні огріхи провінціялізми, англіцизми і
просто туманні вислови. Софія Парфанавич
належить до письменників, що енергійно бо
рються за збереження чистоти нашої мови
на еміrрацїі. Книжка, знов повторюю це, роз
рахована у великій мірі на дітей і молодь, то ж треба давати їм добрий приклад.

Трапляються незrрабні кальки типу "забез
печенева спілка", але переклад англійського

"Гит енд ран" як "Вдарив і втік" дуже вда
.ІJИЙ. Наші письменники мусять
добре проовид ч.
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Дмитро Дорошенко

НАРИС ІСТОРІІ УКРАІНИ
том І-ІІ

590

сторінок, великого формату,

в твердій оправі.
Ціна 10.- дол.
Замовляти в адміністрації "Овиду"
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АНТОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДІВ З ШЕВЧЕНКА ЧУЖИМИ МОВАМИ
ЗА РЕДАКЦІЄЮ БОГДАНА КРАВЦЕВА
Видавництво Миколи Денисюка, Чікаrо 1964,
сторінок, тверда оправа, з позолоченням.

456

І-Іа книгарському ринку появилася

книжка,

Ціна

7 .ОО

дша.

го усамостійнення України, уважається

перед}'·

Це антологія пе

сім національним поетом і носієм національних
ідеалів, то насправді значення Шевченка значно
більше і значно ширший його ідеологічний горн
зонт. його поезію проникають вселюдські ідеали

рск.1.1діu вибраних з "Кобзаря" поезій і поем на

волі-свободи. У його творах золотою ниткою ни

.:цо може уважатися гідним доповненням і завер

шсtшям усіх дотеперішніх видань творів Шев
:ІІ~І!І~а та літературно-критичних праць про Шев
~:сІ.І~а в ювілейні роки

;Jізні мовн світу.

-

29,

п тому

21

1961-64.

Всіх мов у згаданому uнд~ІІНІО

жеться думка, що здійснення універсального ідеа

европейська, а решта з інших

лу волі та миру на землі залежить від пере!\юги

тією чи іншою мовою та подають прізвища п~

принципу Правди, побудованого на фундаменті
справжнього братерства між народами. Ці ос
новні моральні тези, втілені в Шевченкове полv
м'яне слово, ставлять нашого поета поруч із наі1 ·
більшими учителями-моралістами Заходу і Cxt ·-

рскладач:в і назви окремих перекладних збіро1..:.

ду та надають його творчості всесвітнього зна

Факт цікавий і вартий більшої уваги. Він
св ід ч1пь про зріст зацікавлення інших народі·В
та середопищ творчістю Шевченка, в якій ВОІІІІ

чення.

І~ОІІТЮІентіп,

між

ними

вірменська,

грузинська,

Іtавіп, І{()рсrІсьJ{а, китайська, японська й інші, пе

рел ані їх традиційно-старовинним письмом. Ок
ремі статті інформують

3Ні1ходять, між ін.,

про

історію перекладів

мотиви та ідеї, співзвучні

з

їхІІіr.:н ІІрагнешІями. Історія перекладів з Шев1!біІ\а сягає 110за сотню літ. Ще за життя поста

Завдяки цій рисі своєї творчости ШевчtНІ\ІJ
став близький і рідний одиницям і народам, що
цінять волю і розуміють

вагу боротьби іі

жер

тви за неї. Напр., поема "Кавказ" є не тіль1ш ду
ховою власністю української літератури, але й дu

ЧССЬІ{У

певної міри власністю народів Кавказу і всіх Ію

та росііісьt{у мо~..;и, а тепер їх кількість зростає з

ПОSІВИЛИСЯ

перші

переклади

На

ПОЛЬСЬКу,

зна!t:І;І

неволених російським імперіялізмом народів "від
молдаванина до фіна". Подібне значення має по

про Шевченка поза межами Уt{раїнн. Сьогодні:....:..J

ема "Неофіти" з прозорою політичною алегорією,

ІіЯ перекладна література з Шевчеtша стаІІОІЗІІТІ>

спрямованою

уже десятки томів, не враховуючи окремих пю

владства, але й узагалі проти всіх тиранів і гно

ріп чн їх ypиst{iE, розсіяних по

року на

рік

пропорційно до

пошнрешш

не

тільки

проти

царсь1юго

само

важко,

бителів вільної думки на землі.
Шевченкова любов своєї батьківщини та ідс>І
братньої любови між народами це те основне,

тож це завдання почасти сповняє видання "Шеrз

що промовляє до людської душі із сторінок юш

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 вартиіІ заіі

різних чужо.моr:

І:нх періодичІІнх публікаціях. Зробнти їх доступ
ІІІІ.І\:ІІ шнршому загалові

практично дуже

тологією, має ту перевагу, що її може придбати

кожний читач і використати П з різною метою.

Поперше, таке видання
сіб у руках українця

-

-

переконливий за

батьІ{а чи виховника, що

знайомить дітей-молодь на еміграuїі з ШспчсІІ
ком і його значенням. Подруге, uя книга nсr..:
кладів дає українцеві добру нагоду до ознайом
лення чужинців з творчістю нашого поета зокре
ма та ~ українською культурою взагалі.

Хо'І Шевченко, ідеолог політично-державно·

няти гідне місце на полицях не тільки наших до
машніх, але й прилюдних бібліотек або послужи
ти як подарунок нашим друзям чи знайомим ін

шої "аціональности, що цікавляться літературою.
Читач-чужинець, що не знає української мови,

знаАде добру ічформаціJn лрп llJf'Rчeнкa в статті
Бог .а.ана Кравцева анг лі Аською мовою.

Микола Денисюк

На Краєвій Конференції Католицьких Єпископів ЗДА
відбулася в

ких єпископів. Мої читачі очікуватимуть від ме

Чікаrо чергова Конференція Католицьких Єпис

Навесні

не деяких інформацій про взаємовідносини між

1967

р.

( 10-13

квітня)

копів ЗДА (National Confer·ence of Catholic Bislюps
-- NCCB І. В конференції приймало участь понад
250 американських католицьких єпископів, в то
му й усі три українські Владики.
За ходом Конференції слідкувало понад 120
акредитованих журналістів, представників най
більших інформаційних аrенцій та американсь

кої преси. З української преси єдиний "Овид"
мав акредитованого представника, що був учас
ником усіх пресових конференцій і зустрічів
представників Єпископської Конференції з пре
сою та користувався всіма матеріялами й тех
нічними засобами, що бу.7Іи до диспозиції жур
налістам.

Єпископатом Американської Провінції Україн
ської Католицької Церкви і Конференцією Ка
толицьких Єпископів ЗДА. Щоб задовольнити
бажання

і

наших

некатоликів,

читачів,

за

Вашою

українців
ласкавою

згодою прошу про деякі інформації.

Ваша Ексцео~1енціє! В офіційному статистич
ному звіті подані наприкінці дані про стан ка
толицьких епархій Східнього Обряду, що я пе
редам нашим читачам.

Проте,

крім цих чисто

статистичних даних, нас цікавить також, так би
мовити,

формально-правний

аспект

становища

Української Католицької Церкви в ЗДА в оцін
ці

Взагалі організація і переведення Конферен

численних

католиків

Конференції

Американських

Католицьких

Єпископів:

ції під кожним ог.1ядом були дуже справні. Про

1)

грама Конференції та її багатогранні постанови

були виявом динамічного росту американської
Католицької Церкви і її великої та відповідаль
ної ролі у Вселенській Католицькій Церкві, rцо
її очоJІює теп~р великий папа Павло VI.

журналістами на б-ти пресових конференціях ви
ступали
єпископи-експерти
різних ділянок з

жи·r;~я Церкви. Зустрічі єпископів з пресою від

бувалися під аспектом, що "про всі життьові
проблеми Католицька Церква може публічно

дискутувати", і тому керівник пресових конфе
ренцій запрошував журналістів (різних віро
L~изнань, різних політичних переконань, а на
віть;атеїстів) ставити всякі питання. Журналісти
заторкували у відкритій формі різнородні цер
ковно-релігійні, соціяльні, расові, родинні, між
народно-політичні й ін. справи, а єпископи із
свого боку не заJІишили жадного питання бе3

NCCB --

ЧІІ

вони є її повноправними членами з правом го

лосу і вибору, чи лише представниками Укра
їнської Католицької Церкви?

Зв'язок Конф~ренції з великим числом жур

налістів був живий і дуже безпосередній. Перед

В якому характері виступають українсь

кі католицькі єпископи на форумі

2)

Дотепер поодинокі

ієрархи ам~рикансь

кої Католицької Церкви у своїх дієцезіях вза
галі сприяли самобутній праці ~·країнської Ка
толицької Церкви в ЗДА, і це сприяло її роз

виткові. Сподіваємося, що тепер, після створен
ня

ставJІення американського католиць

NCCB,

кого

єпископату буде

й надалі прихильне дu
Американської Провінції Української Католиць
кої Церкви як її складової частини, окремої по
місної Церкви в системі Вселенської Церкви.
Що на ці теми я можу передати нашим Чи

тачам від Вас, як офіційного речника
Відповідь єпископа Мек Дівіта

NCCB ?''

(Ger·ai<l

У.

вичерпної відповіді.

Л:IeП<.>vitt. І

Під час останньої зустрічі єпископів з жур
редактор "Овиду" Микола Денисюк
у питаннях до керівника пресових конференцій
єпископа Мек Дівіта заторкнув справу Україн

нами Конференції Католицьких Єпископів (NCCB) ЗДА. Вони мають право голосувати й ма

налістами

ської Католицької Церкви в ЗДА в такій формі:
"Ваша Ексцеленціє! На терені ЗДА діє Ук
раїнська Католицька Церква, якої єпископи є
також присутні на цій Конференції американсь-

QRИД ч .
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:

Українські єпископи є повноправними чле

ють право бути обраними.
Українська Католицька Церква належить до

окремої своєї Східньої Конrреrації. Ми (NCCR)
не маємо жадного впливу на обрядові справи і
на мову в Українській Катодицькій Церкві.

·11

Журналісти одержуваJlИ під час

Конферен

ції також багато друкованого інформаційного
матеріялу, Одержали ми, між іншим, також
Офіційний Статистичний Покажчик про стан
Католицької Церкви в ЗДА (ТІн' Offirial C':ltlюlie Лit·er.tol'y) з

1966

р. В цьому Пою'жчику t:'

дані про всі католицькі архидієцезїі
є цезії ( 121) в усіх стейтах ЗДА.

(29)

і ді·

Rite".

В роздіJІі

"Ен.~tеt·в

Rit('''

є лише україн

ські і карпаторуські епархії.
Офіційні дані про

'·Eastern Rite":
Eastern RitP: 1 AI'el1diocese; 5 ])іоеР:-:Р:-:.

Офіційні назни звучать так:
Byzantiш·
о/'
Phil~нlPlpl1ia
1з

ІІОНСІН:'НШІі\І

"AІ·elldioec:o:e ··І.

Вуzапtіве

ot'

Pitt:-:lнІІ'~ll (дt;і епархії).

Пkt·ainian П1·есk

В

Статиетичному

Покажчику

КатОJlИцької

Церкви в ЗДА є включені також дані про Ук
раїнську Католицьку Церкву. Поруч даних про

Римо-Католицьку

Церкву

Е

юші

про

"Ea:-:tt>І'11

Cl1irago.
Byzantine of Passaic.
lТkl'ainian ПІ'Рсk Staшfol'(l.

Офіційні
Hit('" такі:

дані

про

різні

ділянки

....:.::

....:..::

~

~
.....

-

~

~

......
с

~E-.t

1
5
461

Архиєпископ

Єпископи
Епархіяльні священики

8І

Снищеники монахи

Парохії

S42
22
536
380
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Разом священиків
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Сестри
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9

станиці
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Епархіяльні
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Богослови
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123
17

2Зб
Всіх семінаристів
2
Колеrїі та університети
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Студенти
Епархіяльні й парохіяльні середні школи 4

Студенти
Приватні середні школи

Студенти
Початкові парохіяльні
Учні
Учителі-священики
Учительки-сестри
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Парахіяни
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Вінчання
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SТЕ RL.I NG
а

fuH-featured

PORTABLE

Найнокіннtй

моделІ) люксусокої машинки до

•

писання f ;_І/ .. \ У 11~·

'\1аемо и продажу англ ійсt,ні, унраїнсt.ні та н усіх

інших

мовах

МАШИНКИ ДО ПИСАННЯ
н<tйнращої америІ{аНСІ.І<ОЇ щю ; tуюtії
ІІриймаЕмо

011!1/l

'1 .

nозамісrtеві

.'J (1 -l:l),

/()f i 7

замов : tеюнІ

'

Ht.'.iii11{0My виборі
no НИЗІ>І{ИХ,
без дорахування відсотніu.

і

ІщсилаЕмо

машинни

LtO

nристуnних

цінах,

на

догідні

сnлати,

nисання до всіх стейтів ЗДА та інших нраїн.

СВЯТЕ ПИСЬМО СТАРОГО та НОВОГО ЗАВІТУ
повний

переклад,

3дійснсниі1 за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами
ПІД ЧАС ДРУГОГО ВАТИКАНСЬКОГО ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ
РИМ, 1963
ВИДАВНИЦТВО ОО. ВАСИЛІЯН
Старий Завіт 1070; Новий Завіт 352 сторінки
Мапи тп кольорові ілюстрації.
Ціна:
В

шкіряній

оправі

:1

нозолоченням

:20.00 доJІ.
15.00 дол.
12.00 дол.

В полотняній оправі з rюзплоченням

В

полотняній оправі

Замовлення і гроші слати на а,1ресу "Uвиду".

- =----=----=-=---_

=--::-~-

-=--

-------

~- -==~

--

--

------

ІСТОРІЯ УНРАїНСЬНОГО ВІйСЬНА
ДРУГЕ ДОПОВНЕНЕ ВИДАННЯ, З
понад

850

ІЛЮСТРАЦІЯМИ,

сторінок, великого формату, в твердій оправі,

з позолоченням ЦіІІ.й

18.00 дол.

Замовлення слати на адресу:

МУКОІ,А ЛENYSIUK

PUBLISHING COMPANY
2226 W. Chicago А ve.
Chicago, 111. 60622 - U.S.A.
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'

овид ч .

.1 ( 142), 1967

ВІСТІ ТОВАРИСТВА УНРАїНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ АМЕРИКИ
Рік

11.,

ч.

Вересень

3

"хто що знає в українській проблематиці", Іцоб
могти спрямовувати довідкові питання до від
повідних людей і таким чином почати довідко

КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАїНСЬКИХ
БІБЛІОТЕКАРІВ У САН ФРАНЦІСКО

Користуючися з

того,

що деяка

кількість

українців- бібліотекарів брала участь у конвен
цїі Американської Бібліотечної Асоціяції в Сан
Франціско, наш заступник голови мrр Дмитро
LІJтогрин уJІаштуван

зустріч українців

-

учас

ників конеенції. На зустрічі обговорено основ
но різні пекучі справи

їнського

-

зокрема справу Укра

Біб.ТІіографічно-Довідкового

справу участи Т~'БА

та

Центру,

поодиноких українсь

ких бібJІіотекарів у Світовім Конrресі Вільних
справу притягнення українських бі
бJІіотекарів до праці над бібліографіями різних
(tспектів українського життя та справу створен

ву працю ще в організаційній стадії.
Обговорено справу довідника українських
професіоналістів.
Вирішено, що одним з перших завдань УБ
ДЦентру буде видати катаJюги українських та
україніетичних публікацій, рекомендованих длs1
публічних і університетських бібліотек. Один
з присутніх взяв на себе обов'язок опрацювати

такий каталог для публічних бібліотек.
ПЛЯНОВАНІ ЗУСТРІЧІ

Українців,

ня при ТУБА українського списка "Рісерч ін
прогресс' (списка започаткованих праць з ді
лянки бібліографії, щоб тим способом уникну
ти дуплікації).

І<ОНФЕРЕНЦІЯ В НЬЮ-йОРКУ

28 JІипня 1967 відбулась у приміщенні Ук
раїнського

Інституту

Америки

якій взяли участь, крім

конференція,

в

Екзекутивного Дирек

тора УІА Юліяна Ревая з одної сторони і голо
ви .ТУБА д-ра Романа Вереса, голови й
таря Rідді.1у ТУБА
метропОJlітального

Иорку д-ра О. Соколишина та мrра І. Кабаси з
оживJ1еній, більше ніж тригодинній кон

ференції затаркнено та вирішено чимало справ.

Остаточно Бияснено всі деталі майбутньої умо
ви ТУБА з УІА в справі спільного створення
~'БДЦентру та вирішено урухомити його негай
но після підписання умови, покищо силами без
платних співробітників, порядкуючи матеріяли
нже надіслані та посилюючи працю над приєд
нанням співробітників і спонзорів, які запевни
JІИ б фонди, потрібні для розбудови УБДЦен
тр~·.

Іlідкреслено конечність мати когось, що
постійно сидів би в означені години в центрі,
врийман те.11ефони, спрямовував довідкові пи
тання до відповідних співробітників та коорди
нуЕ~ав працю всіх співробітників і кореспонден
тів. Стверджено І<онечність
устійнити список

ПRИД ч. З

( 142), 1967

Управа Відділу ТУБА метрополітального
Нью-йорку плянує влаштувати під час Світо
вого Конrресу Вільних Українців зустріч бі
бліотекарів із ЗДА та Канади, що приїдуть на
той конrрес, з місцевими та довколишніми бі
бліотекарями.

Головна Управа ТУБА плянує влаштувати н
Чікаrо:
У грудні
уковцями,

1967 зустріч з українськими на

учасниками

конвенцій

американсь

ких мовознавчих та інших організацій.

секре
Нью

другої, також декілька інших бібліотекарів.

R

1967

ТУБА ТА СВІТОВИй KOHrPEC
УКРАУНСЬКОУ БІЛЬНОУ НАУКИ
Головна Управа ТУБА дістала від Органі
заційного Комітету Світового Конrресу Укра
їнської Вільної Науки запрошення для Товарис
тва та його членів до участи в конrресі.
Д-р Роман Верес зголосив доповідь на те
му: "Завдання українських бібліотекарів у Віль
ному Світі" а мrр Дмитро Штогрин на тему:
,:до джерел української вільної науки, україн
ська бібліографія - її сьогоднішній стан і про
гнози на майбутнє". Д-р Олександер Соколи
шин зголосив доповідь на тему: "Причинки до
Шевченкіяни жидівською мовою". Треба споді
ватися, що бу де rце більше зголошень.

КІЛЬКІСТЬ УКРЛІНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ
тів

Постійно чуємо також про нових кандида
бібліотекарського фаху. В Чікаrо почали

45

або починають студіювати біб~1іотекарство мr·р

Романа

Дора Левицька,
11Іабльовська.

стаття мr-ра Гоя була надрукована також у "Го
моні України".

мrр

Михайло

Прийма

та

п.

Юрій Левицький

Mrp

віддіJІУ

став

видавничої

шефом

фірми

персо

Ві.псон

нальній Бібліотеці Канади.
Mrp Дмитро М. LlІтогрин, заступник голо

них

Бібліотек на

Університетських
рік

1968/69.

та

ДосJІід

в'янських Бібліотекарів Америки, зредаrований
членом Головної Управи ТУБА, мr-ром Петром
Головної

Управи

ТУБА

та

Голову

Відді.пу ТУБА метропо.11ітального Нью-йорку,
д-ра Олександра СокоJІишина, обрано одним із
.Jвох українських ч~1енів Головної Управи То
вариства Американських Приятелів АБН.
УІ<РАІНСЬКІ БІБ.ЛІОТЕКАРІ І

KOHfPECOBA

БІБЛІОТЕКА
ГоJюва Контро.11ьної Комісії та член стату

тової

Комісії ТУБА, д-р Андрій Турчин (Блю

мінrтон,

ди,

Інд.),

вже

щоб змінити

кіJІька

кривдячі

років

робить захо

українців

практики

І{аталогування і клясифікацїі в Конrресовій Бі

бліотеці. Особисто інтерненьюван у різних до
стойників Конrресової Бібліотеr{и, подавав різ
ного роду меморіяли та впливав на різних кон
rресменів, щоб вони висила~1и письма н тій
справі.

Mrp Дмитро Штогрин помістив у журналі
"Овид", вид. за липень-вересень 1966 статтю:
.. Україніка в Конrресовій Бібліотеці", де заторк
нув ці наболілі справи. Стаття дійшла до відо
ма відповідальних чинників у Конrресовій Бі
бліотеці, і нони доручи~lи перекласти її на ан
глійську мову.
СТАТТІ УКРЛУНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ
Д-р Олександер Соколишин, що містить по
стійно в нашій пресі дописи з життя наших бі
бліотекарів, опублікував у 45 числі "Лікарсько
го Вісника" статтю на тему: "Медичні бібліоте
ки України".

З
Тижня,

4fi

Соя.

Та

сама

Різного роду матеріяли до ~'БДЦентру на
з Австралії.
З свіжих пожертв на УБДЦентр:

Комітет, що влаштовував франківські свят
25 дол.
Д-р Олександер Фаріон, лікар у Чікаrо, по

кування в Нью йорку, пожертr.ував

Заходом згада

ної секції має вийти незабаром Довідник Сло

rоєм.
Ч.11ена

Петра

пливають із усіх частин ЗДА та Канади, навіт1)

ни ТУБА, був обраний на голову Слов'янської
Асоціяції

мr-ра

УКРАУНСЬІ<Ий БІБЛІОГРАФІЧНО
ДОВІДКОВИlіІ ЦЕНТР

у

Нью-йорку.
Декілька уІ{раїнських бібліотекарів зайня
,'10 поважні станоБища в новозаснованій Націо

Секції

та

У "Свободі" з 8 липня ц. р. була надруко
вана стаття д-ра Р. Вереса: "Довідник україн
ських професіонrлістів".

З ПРИВАТНОГО, ПРОФЕСІйНОГО
ТА ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ
наJІьного

Вереса

нагоди "Національного Бібліотечного
1967" появилися в "Свободі" статті д-ра

жертвував

1О

дол.

З ДІЯЛЬНОСТИ ВІДДІЛІВ ТА ОСЕРЕДКІВ
ПРАЦІ ТУБА
ВіддіJІ ТУБА метрополітального Нью-йор
франківську
виставку під час
франківських святкувань у Нью-йорку. Тепер
ку

влаштував

приготовляється до влаштування

жки

виставки

про Україну під час Світового

кни

Конrресу

Українців.

З ДІЯЛЬНОСТИ УКРЛІНСЬКИХ
БІБЛІОТЕКАРІВ У ЧІКАfО
б травня відбулася в Чікаrо нарада бібліо
текаріБ та представників громадянства. Обго
норено справи ~·БдЦентру.

14 травня д-р Роман Верес узяв участь у
панелі на тему: "Проблеми української інфо~
мацїі у Вільному Світі" і говорив на тему УБД
Центру.

ВІДОМОСТІ З АРХІВУ ЕМІГРАЦІІ
Український Відділ Архіву Еміrрацїі при
Університеті Міннесоти має вже поверх 7000 то
мів, крім великої кількости періодиків та інших
архівних матеріялів .

У тому відді.11і працює українець-бібліоте
кар мrр Кохан та почасти 7 студентів і студен
ток українців.

Недавно іменовано декількох дослідників
спеціялістів (у більшості докторантів), що на
основі матеріялів Архіву, інших американських
університетів, бібліотек і студій на місцях по
ходження еміrрантських груп мають працюва
ти над порівнянням долі родин, що виеміrрува
ли з села до міста в країнах походження емі
rраІ-rтів та в Америці.

До складу цих спеціялістів іменовано також
українку мrр Оксану Драган, дочку редактора
"Свободи" А. Драгана.
пвид ч . .1 ( 142 ). 19fi7

П'ята виставка картин Ека в Гантері
П'ята

по

черзі

виставка

картин

Едварда

Козака (Ека) в мотелі "Ксеня" в Гантері від
булася цього літа у 40-річчя його малярської

старовинних іконах, що представляють історію
життя

святих.

Картини

Ека

спонукують до

роздуми,

ви

сатири

кликають
рої
думок,
спогадів,
рефлексій,
особливо в тих, що пам'ятають добр~ рідний
край, УСС, гуцулію, українське село.

Мало хто з наших мистців, письменників
і редакторів здобув собі вже за життя таку

"євшан-зілля" віє з кожної виставки картин
Ека. На 72 нові картини, намальовані від ми

популярність, як Еко.

нулорічної виставки, 9 картин присвятив він ли
стопадовим боям у Львові та Усусусам, 5 Rар
тин зображує собор св. Юра у Львові, є кар
тини з княжої та козацької доби. Найбільш~
картин, бо 25, присвятив Гуцульщині. Залюб
лений у нашій Верховині й верховинцях, Еко
невтомно зображує їх неразгаданий чар, буй
ність і розмах леrінів та красу гуцулок, не
мов вичаровуючи "тіні забутих предків" слі
дами Михайла Коцюбинського, що залишив
нам безсмертну епопею гуцулії, що її Еко від
творює у своїх гуцульських картинах. Далека
Гуцульщина
оживає на картинах Ека та віч

творчости
життя
ра,

та

як

у

65-річчя

мистця,

його

плодатварного

карикатуриста,

сатирика-гумориста

й

ілюстрато

редактора

Немов

чних журналів.

В

чому

ности,

ж

великого

лежить

секрет

попиту на

його

його

популяр

картини,

що

в короткому часі знаходять завжди своїх ама

торів?

Передусім Еко, хоч уже 23 роки тому по
кинув рідні землі, завжди має їх перед очима
своєї душі і вичаровує красу нашої батьків
щини та її людей. Робить він це з такою лю
бов'ю, з таким "запорізьким" гумором, з та
ким

несзмовитим

молодецьким

розмахом,

а

рівночасно з такою ніжністю й пієтизмом, що
годі надивитися на його "євшанові" карти
ни! Він нагадує нам давні козацькі картини з
безсмертним Мамаем, наші старовинні ікони,
збережені десь у дзвіницях, то знов часами
малюнки примітивних народів, повні наївнос
ти й безпосередности.
Як у нього виходять діти, дівчата, жінки,
гуцулія,
наше лицарство,
козацтво,
усусу
си, (Еко був усусусом), врешті українське се
ло, де він провів своє щасливе дитинство! Яка
тривала
пам'ять, яка невичерпна
фантазія,
яка легкість і rротесковість форм і рухів, які
неочікувані барви, яка різнорадна техніка його
картин! Не зважаючи на те, що Еко заJІюбки
вертається

до

улюблених

тем,

вони

но

заїки
кою,

з
гра

вживає

акрилікою,

модерної

олія

площами,

техніки:

чергується

цікаві

з

композиції,

т в о р и

свою неповторну

~апах

й унікаль

Ця чергова виставка Ека зайвий раз до
що наш мистець постійно йде вперед,
вічно молодий духом, модернізує свою тех
ніку, але тематика в нього чисто українська,
ріднокрайова, і в тому його найбільша вар
тість.

але

мо

І. Савич
Олег Коверко
ЕСКІЗИ НАД ВІДДАЛЛЮ
Мистецька обкладинка
Ліди Петруняк
Видавництво Нью-йоркської Групи

графі
як

нам

немов

казує,

в інакшій формі віддають тугу мистця за сво
їм "утраченим раєм'' . . . Еко постійно шукає
нових форм свого мистецького самовияву, він
експериментує,

пригадує

рідної землі,

ну красу. Українським танкам присвятив мис
тець 8 картин, є і українські краєвиди, але
завжди з людьми, врешті ілюстрації-карика
тури до театральних п'єс.

завжди

виходять якось інакше, не повторюються,

гомін

Замовлення слати на адресу
Адміністрації "Овиду"

на

ТАРАСА

ЮВІЛЕйНЕ ВИДАННЯ В

14

ШЕВЧЕНКА

ТОМАХ-

llE

ТРИВНИй ПАМ'ЯТНИК ГЕНІЄВІ УКРАіНИ
овид ч. з

( 142 ).

/967

47

ДОВГОГРАй НІ

ПЛАТІ ВНИ

С:JІУЖБА БОЖА на двох довгограйних НІFl опатікках у виконанні хору церкви

-

bJ 1. 8J2 і _833 }КАІ->ТШJІИШ JJICHJ но
hJ4 і ~~t:i 1ш. .:h1 ~llA
Ь65 liA3At' CllJДUJJЯ Опера. Слова

св. Варнари у Відні, в ціні 12.00 дол. і
додаткові.! платівка з "Боже, виспухай

благання" і ін. за 1.00 дол. Всі три ппатів-

ІОВ

ки, в альбомі, мистецько-оформленому О.
Мошинською, разом із пересилкою
1З.ОО ~51
- УКРЛІНСЬЮ ВОСКРЕСНІ ПІСНІ і ПlГілкн у
І
вик. хору церкви св. Варвари у Відні

-

_

Тараса Шевченка. Музика

Данкевича
3HUB. · · У JlbBOШ
HAPU.LI.Hl llJCHl -

К.

19.tю
4.95

у виконанні Іри
Маланюк та Хору св. Варвари, Шдень,
_
диригент: А. l"натишин
4.95
ЦEI->KOJ3Hl lllCHl
Церкопний Хор

Ал~бом з двома опатівками
10.00 і 852
УКРІОНСЬЮ КОЛЯДИ у вик. хору церю..ш
І
св. tlарвари, Відень. Дир. А. l'натншин 4.~5
св. Варвари у Відні
4.95 - УКРАїНСЬЮ lllCНl В ЧЕСТЬ ПІ->ЕЧИСТОІ
ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА дУНАЄМ - опера на 3
ДШИ МАРН - Мішаний хор церкви св.

-

дії С. Артемовського (три платівки)

14.95

І ІІСНЯ ПРО РУШНИЧОК (до слів А.
Мал~шка, муз. П. Майбороди) співає
д. J натюк, та 11 інших пісень. Пісня про

!

о. Миколая в Чікаrо

-

ру~ничок ~о~онила серця всіх українців

ІЮ!

'-'()2
u

803
ti04

I)U5
ІЮб

807
807
809
810
81 І
812
814
815

У щлому СВІП. (Число платівки РР10)

СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ
(Адьбом з 3-ма платівками, 12" Ціни
ДИТЯЧІ КАЗКИ (ч. 1)
У виконанні Ірини ЛаврівсІ.кої.
)~ИТЯЧІ КАЗКИ (ч. 2)
У uиконанні Ірини Лаврівської.
І(ОJІЯДИ 14 різних коля;! -

бомир Мацюк

4.95 ф12.50
-

3.95
3.95 -

різні хори
4.95
~'J(РАїНСЬЮ ПІСНІ
у виконанні Хору ВерьовІ<и
3.95
МИРОСЛАВ СКАЛА-СТАРИЦЬКИРІ
Мі1·о Skala-Staryckyj тенор
з аркестрою
4.95
СПІВАЄ КИШ - Uk1·аіпіан Song·s of КісУ,
Concert of works Ьу Р. Mayboroda
4.95
СПІВАЄ ЛЬВІВ Conce1·t perfonned Ьу

-

Capella "Trembita'' in Lviv Conducto1·Р. Mul"awskyj
'
4.% УКРЛУНСЬЮ ПІСНІ З ГУЦУЛЬЩИНИ
--Ukrainian Hutzul Songs.
4.95 ІІІСНІ З УКРЛУНИ
4.95 INTERNATIONAL MELODIES
" 0 h tr
,, AMOR
rc es а.
4.95
llEЧJP НА СОЮЗІВUІ _
з оркес:rрою АМОР'' Ukrainian Dап~е
Music "
4 .!>Б DANCE PARTY - ,,AMOR" Orchest1·a 4.95
УКРЛУНСЬЮ НАРОДНІ ТАНІ<И - Anatole
Pietri Orchestra, _ Buenos Aires
4.95 -

4.95

дУМИ МОї і інші українські пісні у виконанні київських ансамблів
4.95
ЗІ::Ш:-'КА ПІСЕНЬ виконують Ія і JІюУКІ->АїНСЬКl

з аркестрою

lllCНl

у

4.95

виконанні Україн-

ського Хору Думка в Дітройті під унравою 1. Атаманця
4.95
111СН1 У1 ТАНЦІ З УКІ->АїНИ у виконанні
Ішївських ансамблів видання MUHlТUI->
ч. 1, :l і 3 по
3.95

пісні у виконанні Українського
Хору Думка в Києві і •~иївського инсамбJІЮ бандурнстів
3.95

YKI->AlHA -

ВЕСЕЛА 3bl!-'KA у виконанні різних українських хорових ансамблів
4.95
ХUІ->ОШ IHCHJ 3 УКІ->АlНИ у никонанні
Капе;Іі Бандуристін під управою l"p. Китастого й В. Божика наспівані 1.1 часі недавнього турне по Европі (видання нiмецького нидавництва~
4.50
Н ЦИГАНКА МОJІОдА і ін.
4.95
>ІК 'JEbE Ht: JlЮьИТИ і ін. пісні
4.95

bt.I->J~KA і ін. пісні
ТАНЦ~ИМ:U та,н~~ва ~уз_ика

4.95
4.95
КИШСЬl_'.И!1 BAJI~~ І ІН. ПІСНІ
.
4.95
УКФІ-'АДЕНЕ(АЩАбСІЯ ~рама в
дІях) lвана12 5
ранк~
ль ом з ~-ма ".~апвк~ми
.. · О
КОНЦЕІJ f у виконаннІ УкрашськоІ Духоuо1
·
Б
б
ч·
0 ркестри ПІд уп~авою 1. _ара аша в Ікаrо (альбо~ з 3-ма плапвками)
4.50
1->ИМІНСЬК~. МЕJІОДП - вик. муж. 1шартет
"Розвага з орк~строю ~· Шияна. АJІьбом: -г.
..
т~и UШІ~пвки 10 ' 78 R~M:
• 4./\.>

?

1 ЕНОР І. ЗЕИФЕРТ- при ~орте~1ян1 J~ЮБА

816 ВЕЧЕРНИUІ
Кобзар" з Симфонічною
СJІЮЗАР. Три ориrшаJІЬНІ платшки в
Оркестрою, 'ди~иr. А. Рудницький, Фи.'Іа 4.95
мистец~кому альбомі
4.75
817 KOHUEPT, Хор "КОБЗАР" із Симфонічною
- АЛЬБОМ ПІС~НЬ Я. Б. ~есоловськоrо
Оркестрою
4.95
У виконаннІ оркестри 1 хору Івана
818 ЩЕ НЕ ВМЕРЛА, Хор "КОБЗАР".
4.95
Романова. Солісти: Антін Дербіш,
819 КОНЦЕРТ Хо
дУМКА" Нью-FІо к
Олександер Тихнович (танцювальна
4.50
'
Р ''
'
Р '
музика)
дир. Л. Крушельницький.
4.95
ДІ"ГИ СПІВАЮТЬ
й
р·
820 БОГ ПРЕДВІЧНИй _ Українські коляди
---: ~итячи хор lдНОІ
та щедрівки у вик. Хору "Кобзар" під
Школи УНО- ФІЛІЯ Ст. Катеринс, Онт. 4.95
кер. А. Рудницького
4.95
Усі ці платівки продае
821, 822 і 823 УКРЛУНСЬЮ КОЛОМИРШИ
К НИ Г А'Р НЯ
(частина 1, 2, і 3). кожна по
4.95
при ВИДАВНИЦТВІ МИКОЛИ ДЕНИСЮКА
824 УКРАїНСЬКІ ПІСНІ - у виконанні Хору
В ЧІКАГО•
Верьовки (частина 2.)
4.95
Платівки висилаемо негайно по замовленню.
825 ЗАСВИСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ· · · Збірка
Кошти пересилки оплачує Книгарня
козацьких пісень.
4.95
Замовлення і r~owi слати на адресу:
827 МА РІЧ КА -- закарпатські соїваночки
4.95
828 СТРИйСЬКИй ПАРК - пісні сьогоднішMYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СО.
2226 W. Chicago А ve. - Chicago 22, ІІІ., USA
4.95
ІttJoro Львова

ВЖЕ

ВИДРУКУВАНА

АНГЛОМОВНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

УНРАїНОЗНАВСТВА

накладом

ТОРОНТОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
коштом

УКРАїНСЬКОГО НАРОДНЬОГО СОЮЗУ

ІІЕРШИй ТОМ ВЖЕ ПОЯВИВСЯ
І ВКЛЮЧАЄ РОЗД·ІЛИ:
Загальні інформації

Українська мова

Фізична географія і природа
Людність
Етнографія

Історія Украі'ни
Українська культура
Украі'нська література

ЦІНА ПЕРШОГО ТОМУ-

37.50 ДОЛ.

Замовлення приАмае
Видавництво

МикоJІи Денисюка в Чікаrо

3амовлення з чеком або моні ордером слати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING
2226 W. Chicago Аve.
Chicago, Ill. 60622 - U.S.A.

СО.

ВИДАВНИЦТВО

МИКОЛИ

ДЕНИСЮКА

ВИДРУКУВАЛО

ВЖЕ ТРЕТІМ НАНЛАДОМ

ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕННА
ЮВІЛЕйНЕ ПОВНЕ ВИДАННЯ В
Т. І. Поеаії до року

1843.

т. Х. Лжти.

Т. 11. Поезії 1843-1847 рр.
Т. ІІІ. Поезії 1847-1857 рр.
Т. ІУ. ПоезіУ 1857-1861 рр.

Т. ХІ. Т. Шевченко

т. У. Назар Стодоля. -Різні твори.
т. )"І. Повісті: Художник НаАмячна
Т. УІІ. Повісті: Княгиня Мувика І<апітанша.

Т. УІІІ. Повісті: Близнята
Т. ІХ. Журнал.

-

ТОМАХ

14

-

маляр.

Т. ХІІ. Т. Шевченко чужими
Шевчениа на інІІІІ мови.

-

Варwак.
Нещасинй

мовами.

Т. XIU. Збірнии статтей про Т. Шевчениа та Aoro
творчість.

-

Т. ХІУ. Покажчии

МандрІвна.

mодруЮІ

R

видань

ОІфемі

Шевченкових ТВQрів, пер

видання

та

спис

про них.

Видавництво видрукувало вже всі

14

томів.

Перший наклад деяІі.их. томів цього видання Творів Тараса Шевченк.а видав
Український

Науковий

Інстmут у

Варшаві nід редакцією

Павла

Зайцева.

Друrий і третій наклад цьоrо видаJІІJ'ІЯ (3 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 аи,ІІ.авництва Миколи Денисюка друковане
на доброму паперІ, в .ІЮксусовtА оправі, в імітації шкіри, з позолоченням, у мис
тецькому оформленні Едварда Козака.

Ціна за всіх

8

14

75.00
або з

8

72.00

томів цього монументального видання лише

дол. на сплати до З-ох місяцІв.
4% знижкою, себто
дол. за готівиу цри замовленні.

Вцавництво висилае всі

14

Переклади

томів негайно по ОJІ.ержанні замовлення·.

Замовлення слати на адресу:

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY

літератури

