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Український Інститут Модерного Мистецтва (УІММ) був заснований у 1971 р. мецена-
том д-ром Ахілем Хрептовським та групою українських мистців-модерністів в серці українсь-
кого району Чикаго. Вже незабаром він став представницьким  життєздатним культурологі-
чним закладом,  музеєм, який обслуговує місцеву громаду Чикаго і здійснює  програму культур-
них показів, літературних зустрічей, демонструє фільми, влаштовує музичні імпрези.

Експонати УІММ, часто доповнені каталогами, утримуються в головній галереї, яка зай-
має 2100 квадратних стіп. Три бічні галереї включають постійну колекцію, створену з  робіт
Чиказьких мистців, а також скульпторів і живописців Української школи.

Програми УІММ викликають живий інтерес серед членів суспільства. Під його дахом влаш-
товуються індивідуальні й збірні виставки українських і неукраїнських мистців, здебільше мо-
лодшої ґенерації. Інститут видає двомовні ілюстровані каталоги, листівки-репродукції, має
архів. УІММ - це неприбуткова громадська організація, що укомплектовує свій  штат тільки
добровольцями, однодумцями, які намагаються розділити своє бачення з суспільством і світом.

Український Інститут Модерного Мистецтва служить мистецьким символом українсь-
кої громади Чикаго і всієї Америки.

У цій книзі автори-укладачі висвітлюють одну з яскравих сторін діяльності УІММ - літе-
ратурні вечори, які відбулися впродовж 1973-2006 рр.

The Ukrainian Institute of Modern Art (UIMA) was founded in 1971 by Dr. Achilles Chreptowsky
in the heart of Chicago's Ukrainian Village. Three storefronts were transformed into a viable museum
serving the local community and the greater Chicago area with an ongoing program of cultural
exhibitions, literary events, film screenings and music recitals.

Five to six major exhibits, often supplemented by catalogs, are held in the main gallery which
occupies 2100 square feet. Three side galleries house the permanent collection which includes the work
of Chicago artists as well as that of sculptors and painters of Ukrainian descent.

UIMA is committed to a program of exhibitions, concerts, lectures and multidisciplinary events
relevant and challenging to all members of the community. The immediate neighborhood is home to an
ethnically diverse population and offers a wide variety of cultural events. UIMA is a not- for- profit
organization staffed entirely by volunteers eager to share their vision with the community and the world.
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Український Інститут Модерного Мистецтва був заснований у
1971 році д-ром Ахілем Хрептовським і мистцями Константином
Мілонадісом і Михайлом Урбаном. Підставою цього унікального
задуму була думка зберегти українське культурне надбання діаспо-
ри. Саме тому Інститут взяв собі за обов'язок поширювати цю ідею
в сучаснім мистецтві, літературі і музиці модерного напряму.

У Чиказькому мистецькому журналі "The New Art Examiner"
Венді Гофман, мистецький критик, написала: "Мистецтво, яке вис-
тавляється в УІММ, викликає стан душевного задоволення після
його оглядин. УІММ уславлює своєю мистецькою програмою ук-
раїнський район і місто Чикаго, тут можна наснажитися творчістю
чистого мистецтва."

Літературні вечори в УІММ почалися майже одночасно з його
заснуванням. І таким першим вечором був виступ поета Юрія Тар-

навського (1973) із його живим словом.
Сьогодні виставкова заля Інституту міститься на першому поверсі за адресою:

2320 Вест Чикаго Аве, де тепер відбуваються пересувні експозиції, літературні вечори,
музичні концерти й показ фільмів. У трьох менших залях міститься постійна колекція
мистців з України і мистців українського походження. Тут виставлені картини Олек-
сандра Архипенка, Якова Гніздовського, Юрія Соловія, а також скульптури Констан-
тина Мілонадіса і Михайла Урбана та багатьох інших знаних у діаспорі мистців.

Більшість мистецьких експозицій влаштовує сам Інститут. Разом з тим,
УІММ співпрацює з Українським Музеєм (Нью-Йорк), Українським Культурним
Центром (Вінніпег, Канада), Центром Сучасного мистецтва (Одеса), Центром
Сучасного Мистецтва (Київ) та іншими мистецькими інституціями.

Програма літературних вечорів у більшості охоплює поетів і письменників,
які пишуть українською мовою, і авторів українського походження, які пишуть
свої твори англійською мовою. Серед них Василь Барка, Улас Самчук, Аскольд
Мельничук, Ірина Забитко та багато інших.

За 35 років існування УІММ в його приміщенні виставляли свої твори по-
над 700 мистців. Понад 60 поетів і письменників читали своє живе слово, відбу-
лося понад 90 музичних концертів. Вся праця в Інституті здійснюється на доб-
ровільній основі.

Провідне завдання УІММ - зберігати мистецькі твори мистців з України і
мистців українського походження, плекати знання і розуміння сучасного мистец-
тва, дати змогу українським літераторам прочитати свої твори перед українсь-
кою публікою заприязнити українську діаспору з сучасною модерною музикою та
її виконавцями. УІММ - це центр модерних напрямків українського Чикаго.

Олег Коверко
Президент УІММ

Український Інститут
Модерного Мистецтва

в часі і просторі
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The Ukrainian Institute of Modern Art was created to preserve and promote
the knowledge and appreciation of contemporary Ukrainian art and culture. It
was founded in 1971 as a nonprofit, tax-exempt cultural institution for educational
purposes. The wide range of creative exploration in contemporary art, music
and poetry manifests the vitality of its activity and dynamism. To quote Wendy
Hoffman of the New.Art Examiner, Junel978, "The art exhibited evokes a sense
of spirituality and order that the spectator can carry within him. The UIMA
blesses its Ukrainian neighborhood and honors all Chicago by creating an
environment where pure art can be experienced."

To create an original idea, bring it into existence and transform it to a
product of viability may take a long time to accomplish. The thought process
enhanced by spiritual encouragement may seem simple in theory but the pursuit
of the ultimate goal, the tactile end product, may be difficult to achieve.

One has to have the ability to transcend beyond traditional ideas and create
new, meaningful and original ones. For this task a persona with genius-like
outlook on life and determination is required.

The nebulous idea which originated in the 1970's is now a tactile end product.
It took thirty some odd years to achieve its present state which continues even
now as a creative progression.

The visionaries of this pure experience were art-involved persons: Dr.
Achilles Chreptowsky, an art collector, and the two artists Konstantin Milonadis
and Mychajlo Urbhan, who at this time had already gained recognition for their
creative and innovative sculpture.

In addition to the outstanding art exhibits and concerts, the Institute
sponsored a series of literary evenings through the years of its existence. This,
the spoken word section of the UIMA, was mainly headed by prof. Vira Bodnaruk
in close cooperation with prof. Bohdan Rubchak and Orysia Antonovych. Many
noted poets and  writers were able to share their creative  thoughts with the
appreciative audiences of Chicago. The following names are well known in
Ukraine and abroad: Bohdan Boychuk, Ivan Drach, Yuriy Kolomayets, Askold
Melnyczuk, Bohdan Rubchаk, Yuriy Tarnavsky, Mykola Vinhranovsky, Oksana
Zabuzhko and Irene Zabytko. Within the last decade there were several plays
performed at the UIMA. The dynamic acting of Bohdan Stupka and the lyrical
dramatization  of Svitlana Vatamaniuk thrilled the audiences at these unique
theatrical events.

Oleh Kowerko
President of UIMM

The Ukrainian Institute
of Modern Art
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Восени 1977 року до мене звернувся куратор Украї-
нського Інституту Модерного Мистецтва (УІММ) в Чика-
го, Василь Качуровський, з  проханням очолити літератур-
ну секцію Інституту, яка мала б відповідати за літературні
вечори в Інституті.  Якраз в цей час закінчувався ремонт
нового приміщення Інституту, а в Чиказькому та Іллінойсь-
кому університетах були започатковані виклади українсь-
кої мови та літератури.  Я радо погодилася. Тому що 84-й
Відділ  Союзу Українок Америки, до якого я належала і
була членом управи, цікавився українською культурою і
літературою, то перший літературний вечір у новому , ще
не викінченому будинку, був спонзорований 84-м Відділом
СУА.  Це був вечір українських поетів, членів Нью-Йор-
кської групи, які проживали в Чикаго:  Богдана Рубчака,
Юрія Коломийця та Олега Коверка.

Перед цим, на початку існування Інституту,  у первісному  приміщенні, відбулися
літературні вечори поетів-модерністів Юрія Тарнавського та Богдана Бойчука, а також
вечір творчости перекладача Оксани Соловей.  А 84-й Відділ СУА раніше улаштував
вечори для  Докії Гуменної  та Зої Когут.

Від 1977 року до кінця 2006 було відбуто біля 60 літературних вечорів в Інституті в
гармонійній співпраці Інституту з 84-м Відділом СУА, який довгі роки очолювала Марія
Дорожинська.  Деякі вечори були організовані Інститутом самостійно, а після 1991 року
Товариство Української Мови ім. Шевченка в Чикаго було співспонзором деяких вечорів.

Окрім суто літературних вечорів в Інституті також відбувалися виступи науковців з
України, як наприклад академіка Гродзинського та Наталії Преображенської (на тему Чор-
нобиля), мистецтвознавця Дмитра Степовика, дослідника Голодомору 1933 р. Марка Ца-
ринника, вечір на пошану композитора Ігоря Білогруда. Запам’яталися також виступи
драматичної групи з Детройту та виступи відомих в Україні сучасних акторів Богдана
Ступки, Світлани Атаманюк.

А ще надзвичайно цікавими були монтажі, базовані на поезії Нью-Йоркської групи,
створені Юрієм Миськовим та Олегом  Федаком.

Хоча велика кількість вечорів була присвячена творчій праці письменників та по-
етів, які пишуть українською  мовою, ми провели декілька презентацій англійською мо-
вою, бо було представлено неукраїнців (Frederick Pohl - Chornobyl), або письменників
українського походження, які пишуть англійською мовою (Marie Halun Bloch, Askold
Melnychuk, Irene Zabytko).

Мета літературної секції при Інституті була знайомити  українську громаду з твор-
чістю молодих письменників-модерністів, які народилися в Україні, але виростали на

Віра Боднарук

Літературні вечори в
Інституті Модерного

Мистецтва ( 1977- 2006)
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Віра Боднарук,
голова літературної
секції УІММ

серпень, 2006

еміграції та з письменниками , народженими вже поза межами
України, але в українських родинах, при українській громаді в
діяспорі.  Також були вечори присвячені українським письмен-
никам, які почали свій творчий шлях ще в Україні - це "батьки"
Нью-Йоркської групи поетів (В. Барка, В.Лесич, У. Самчук).
Вже пізніше ми влаштовували вечори з української тематики
за участю не українців.

Коли почала відхилятися "залізна" завіса і з’явилась мож-
ливість почути українських поетів та письменників з України, то для них були улашто-
вані літературні вечори (І. Драч, С. Караванський, М. Вінграновський).

Чому ж ми започаткували постійні літературні вечори в Інституті в 1977 році
творами трьох поетів Нью-Йоркської групи?  А тому, що саме ця група поетів, яка
"народилася" в 1954 році в Нью-Йорку, була  синонімом наймодернішої української
поезії.  Ці поети не змінювали тематики,  вони поширювали  розуміння більш склад-
ного життя.  Як писав Богдан Рубчак, "можна писати по-українському інакше, украї-
нська мова, особливо народна мова, може бути тільки більш або менш загальною
рамою для власної мови".  Для Олега Коверка "вигідніше писати добру  українську
поезію найоголенішою, найскелетнішою українською мовою, не змагаючися з її орган-
ічною трудністю".  Поети Нью-Йоркської групи старалися розширити межі людської
уяви. Вони живуть у чужих культурах: еспанській, німецькій, французькій, амери-
канській. Вони пережили і увібрали в себе надбання  цих культур.  У їхній поезії ми
знаходимо мотиви цих країн, бачення  дійсности  і проникнення в психіку цих на-
родів.  Через спектр інших культур, вони  дають нам додатковий вимір універсально-
сти.  Цей перший літературний вечір в Інституті, зорганізований новоствореною літе-
ратурною секцією, був дороговказом на майбутні вечори.

Вже близько тридцяти років в Інституті систематично проходять літературні ве-
чори. І виникла думка ще в 2002 році відзначити діяльність літературної секції Інсти-
туту. Але поки зібрали ми матеріяли докупи, то проминуло декілька років! Тому хоче-
мо, щоб ця пропам’ятна книга літературних вечорів в Інституті побачила світ ще
перед своїм 30- річчям.
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Шановні читачі!
Ця книга - зустріч з відомими людьми - письменниками, ми-

стцями, науковцями, які впродовж тривалого часу мали і мають
сьогодні змогу відкрити свій творчий світ, свою творчу лаборато-
рію, показати свій доробок в Українському Інституті Модерного
Мистецтва (Чикаго).

Ідея книги, яка виходить у рік 35-річчя Інституту, належить його
давнім працівникам, перш за все багаторічному керівнику літера-
турної секції УІММ професору Вірі Боднарук.

Матеріали, на яких базується виклад - в першу чергу архів УІММ
і особистий архів п. В.Боднарук, а також ресурси світової мережі
Інтернет, Українсько-Канадських бібліотек в Україні (перш за все -
при Донецькій універсальній науковій бібліотеці, яка, зокрема, уві-
брала в себе багаторічні систематичні надсилання від ТУМ-Чика-
го), бібліотеки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові та До-
нецьку. З багатьма гостями творчих вечорів УІММ укладачі книги
знайомі особисто, що без сумніву збагатило виклад.

Концепція видання опрацьована укладачами. Вона вклю-
чає блочний (модульний) виклад матеріалу щодо літературних
вечорів в УІММ, де кожна імпреза подана окремим модулем.
Змістовне його наповнення включало матеріали про подію, ко-
роткі дані з біографії мистця, його творчий доробок, оцінки
фахівців, ілюстративний матеріал - фото, інформації-оголошен-
ня, заставки, інтерв’ю тощо, а також зразки поезій, іноді епі-
столярій. При цьому ми намагалися максимально використати
оригінальний матеріал, пов'язаний з перебуванням мистця в Ук-
раїнському Інституті Модерного Мистецтва, перебігом творчо-
го вечора, відгуками преси. Водночас ми намагалися розкрити
не тільки той потенціал мистця, який відкрився на момент про-
ведення творчого вечора, а вповні, залучаючи сучасну інформа-
цію про його творчість. Якщо зустрічі повторювалися через де-
кілька років, то перший блок матеріалів викладений так, що дає
більш узагальнену картину про мистця, його творчу лаборато-
рію, доробок, а наступні зосереджуються на розвої його твор-
чості і нових здобутках.

Окреме (і досить непросте) питання про мову видання. У
більшості викладів ми дотримувалися сучасної літературної ук-
раїнської мови, якою виходить переважна більшість видань в
Україні (книг, журналів, газет). Разом з тим, в оригінальних тек-

ЯК НАРОДЖУВАЛОСЯ
ВИДАННЯ

(від укладачів і видавців)

Володимир Білецький

Віра Боднарук
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стах і в ряді інших випадків ми вживали характерні форми, які
враховують столітні традиції української орфографії, відбивають
неспотворене українське слово і є ознакою літературного стилю
деяких мистців.

Безпосередня реалізація задуму книги здійснена головним чи-
ном у дослідно-видавничій фундації "Український Культурологіч-
ний Центр" (м. Донецьк, Україна), який заснований і керується
проф. Володимиром Білецьким з 1994 року. До здійснення проек-
ту долучилися: Товариство української мови Чикаго, Донецьке
обласне Товариство української мови, Наукове Товариство ім.
Шевченка (Донецьке відділення), 84-й Відділ Союзу Українок
Америки (Чикаго).

Таке поєднання зусиль українців в Україні і не в Україні вель-
ми промовисте для нашого часу і є, на нашу думку, добрим прикла-
дом співпраці Світового Українства для збереження і примножен-
ня культурних надбань нашого народу.

Програмне забезпечення цього видання включало "Microsoft
Word", "Photoshop", "Corel", "PageMaker", "Acrobat", "Nero Express"
та інші, що відповідним чином позначилося на дизайні, якості зоб-
ражень (на які, на жаль, часто свій незгладимий відбиток наклав
час), можливостях передачі символів тощо.

Проект цієї книги розглядається нами як етапний і відкри-
тий. Ми маємо плани продовжити його вже у електронному виг-
ляді на ряді сайтів і електронних бібліотек. Це дасть змогу опера-
тивно подавати інформацію про сучасні зустрічі в УІММ, вдоско-
налити вже існуючий банк даних. До речі, тут відкриваються які-
сно нові можливості подачі через засоби інтернет аудіо- і відеоф-
рагментів імпрез УІММ, створити і підтримувати постійно дію-
чий сайт, на якому оперативно продовжити літопис літературних
вечорів УІММ. Але це вже - наступний крок.

Сьогодні ж ми відкриваємо перед Вами, дорогі друзі, мож-
ливість відвідати на сторінках цієї книги Український Інститут
Модерного Мистецтва в Чикаго, його літературні вечори, пере-
жити вперше, або ще раз хвилюючі хвилини зустрічі з неорди-
нарними,  талановитими особистостями,  творчість яких  у
більшості має загальнонаціональне значення, а іноді сягає вер-
шин світового рівня.

Укладачі:
 проф. Віра Боднарук,

д-р, проф. Володимир Білецький
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Одним з перших літературних вечорів, органі-
зованих Українським Інститутом Модерного Мис-
тецтва в Чикаго у вже далекому сьогодні 1973 р.,
була зустріч з відомим поетом, засновником Нью-
Йоркської Групи Юрієм Тарнавським.

Юрій Тарнавський народився 1934-ого року в
місті Турка на Бойківщині. Його мати була учитель-
кою, а батько учителем і директором школи. До 1939-
ого року він провів дитячі роки у Польщі, біля Ряше-
ва, а відтак в Україні - біля Сянока і в Турці. У 1944-
ому році виїхав з родиною до Німеччини. Після війни
проживав у таборі для переміщених осіб у Новому
Ульмі, де й відвідував українську і німецьку гімназії.
Закінчив середню освіту екстерном у Мюнхені, пе-
ред виїздом до США в 1952-ому році. З родиною осів
у Ньюарку (Нью-Джерсі). Там Ю. Тарнавський
відвідував Ньюаркський Коледж Інженерії, в якому
студіював електронну інженерію. Закінчив ці студії
1956-ого року зі ступенем BSEE, й відтак поступив
на працю до відомої компанії комп'ютерів IBM. Пе-
ребував у ній до 1992 року. Спершу працював інже-
нером з електроніки, а згодом кібернетиком (computer
scientist) над автоматичним перекладом з російської
мови на англійську. Завідував відділом прикладних
лінґвістів в IBM, у військовій школі в Сиракюзах
(Нью-Йорк) і в Конґресовій Бібліотеці у Вашинґтоні.
Програма, розроблена його групою, стала першою у
світі, що мала застосування в конкретній практиці
цього роду пошуків. На відпустці в роках 1964-1965,
Юрій Тарнавський проживав в Еспанії. Згодом, не
покидаючи праці в IBM, студіював теоретичну
лінґвістику по спеціялізації в трансформаційній гра-
матиці при Нью-Йоркськім Університеті. У 1982-ому
році він здобув ступінь доктора філософії (Ph. D.),
захистивши дисертацію з питань семантики у Поши-
реній Стандартній Теорії Н. Хомського під назвою
"Семантика знання". Відтак працював над процесу-
ванням природних і розробкою штучних мов, як та-
кож і в ділянці штучного інтелекту, над експертними
системами. За працю в IBM Юрій Тарнавський був

ТВОРЧІСТЬ
 Ю.ТАРНАВСЬКОГО

Поезія
• "Життя в місті" (Нью-Йорк, 1956);
• "Пополудні в Покіпсі" (Нью-Йорк,
1960); •  "Ідеалізована біографія"
(Мюнхен, 1964); "Спомини" (Мюнхен,
1964); • "Без Еспанії" (Мюнхен, 1969);
• "Поезії про ніщо і інші поезії на цю саме
тему" (Лондон-Нью-Йорк, 1970). Ця
остання книга становить перший том
його зібраних поезій, до якого увійшли
всі раніше видані збірки разом із
додатковими , що  вперше в ньому
друкуються, а саме: "Життя в місті",
"Пополудні в Покіпсі", "Ідеалізована
біографія", "Спомини", "Без Еспанії",
"Пісні є-є", "Анкети", "Вино і ропа" і
"Поезії про ніщо". • "This Is How I Get
Well / Ось, як я видужую" (Мюнхен, 1978)

Юрій Тарнавський, 1973 р.

Вечір
Юрія Тарнавського
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Юрій Тарнавський - один із засновників Нью-
Йоркської Групи, співзасновник і співредактор її
літературно-мистецького річника "Нові Поезії".
Першу збірку поезій Юрія Тарнавського, "Життя
в місті", - з її урбаністичними мотивами і зосе-
редженням на темі смерти - критика привітала
як новаторську, таку, яка поривала з традицією
мови і тематики загальної тогочасної українсь-
кої поезії, вказуючи при тому той напрямок, в який
відтак пішло чимало з його сучасників. Згодом,
його програмово екзистенціялістичний роман
"Шляхи", в якому описане життя німецької мо-
лоді після Другої Світової Війни, також був відзна-
чений як нове слово в українській прозі. Рання по-
етична творчість Юрія Тарнавського майже по-
вністю вкорінена у західній літературі, особливо
в еспаномовній поезії, творчості французьких пе-
редсимволістів, в сюрреалізмі та філософії екзис-
тенціялізму. Відтак, з часом, його освіта і праця -
так технічні, як і лінґвістичні, - щораз більше впли-
вають на його творчість, внаслідок чого в його
творах щораз помітнішим стає радикально нове
трактування мови, як, наприклад, у збірках "Без
Еспанії" й "Анкети", та в романах "Менінґіт" і
"Три бльондинки і смерть". У 1960-тих роках Юрій
Тарнавський повністю "переходить" на англійсь-
ку мову в своїй творчості, спершу в прозі, відтак
у поезії. Однак, з останньої - поезії - він згодом
перекладає українською мовою відповідники з ан-
гломовних ориґіналів: збірка "Ось, як я видужую" і
наступні п'ять книжок. Він - член групи аванґард-
них американських письменників Fiction Collective,
і у видавництві групи публікує англійською мовою
вищезгадані "Менінґіт" і "Три бльондинки і
смерть", які були високо оцінені американською
літературною пресою.

Творчість Ю. Тарнавського
(продовження)

- двомовне видання англійською й
українською мовами. • "Оперене серце"
(журнал "Сучасність", Мюнхен, 1986);
• "Без нічого" (Київ, 1991). Це видання
вміщує  більшість  вже  раніше
опублікованих праць, а саме: збірки
"Життя в місті" (вибрані вірші), "Без
Еспанії", "Пісні є-є", "Поезії про ніщо"
і поему "Оперене серце". • "У ра на",
поема (Харків, 1992); • "Їх немає" (Київ,
1999). Ця книга становить другий том
зібраних  поезій  автора ,  до якого
увійшли деякі раніше видані збірки
разом із такими, що вперше в ньому
друкуються ,  а  саме: "Ось ,  як я
видужую", "Ідеальна жінка", поема
"Оперене  серце", "Фотографії,  це
квіти", "Нулі й одиниці", "Зео півонії",
"Врослі вірші", "Дорослі вірші" і поеми
"У ра на" та "Місто київ та ям". • "Oto
jak zdrowieje" (Lublin, 2002) - збірка
"Ось, як я видужую" в польській мові.
Переклав і видав Тадей Карабович.

відзначений низкою нагород. Він також є автором чис-
ленних публікацій на кібернетичні й лінґвістичні теми. В
1987-ому році, в рамках відзначення століття Нью-Йор-
кського Університету, Ю. Тарнавський почесним гостем
(keynote speaker) прочитав лекцію під назвою "Штучний
інтелект і лінґвістика" у лінґвістичному відділі цього Ун-
іверситету. Відійшовши від IBM, був членом Гаррімансь-
кого Інституту при Колюмбійськім Університеті, профе-
сором української літератури і культури у відділі слов'-
янських мов, як також і співкоординатором української
програми (1993-1996) у цьому ж Університеті.

Коли політична ситуація в Україні змінилася з не-
залежністю, Юрій Тарнавський повертається до ук-
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Проза
•"Шляхи", роман (Мюнхен, 1961);
• "Meningitis", a work of fiction (Нью-Йорк,
1978) - англійською мовою. • "Three
Blondes and Death", a novel (Нью-Йорк,
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раїнської мови, виступаючи з публікаціями мистецьких
творів і статтей у періодиці та рядом окремих книжок.
Нині в його творчості панують характеристики, що вва-
жаються ознакою пост-модернізму, такі як: багатости-
левість, коляж, пастіш і набуття різних, часами проти-
лежних одна одній, позицій / масок (збірка "Ідеальна
жінка", поеми "У РА НА" і "Місто київ та ям", цикл драм
"6х0"). Кульмінуєтъся цей процес виданням в Україні
тритомника його творів (п'єс, поезії і прози) у видав-
ництві "Родовід" - "6х0" (повне зібрання драм), "Їх
немає" (зібрані поезії від 1970 до 1999 років) і "Не знаю"
(вибрана проза).

Юрій Тарнавський присвятив багато енергії пере-
кладницькій праці з української мови в англійську та з
різних мов в українську. Його власні твори були пере-
кладені в англійську, французьку, єврейську, німецьку,
польську, португальську, румунську і російську мови.

В 1996-ому році, Юрій Тарнавський був резиден-
том на міжнародній письменницькій кольонії Ледіґ Гаус
поза Нью-Йорком, де він написав більшість драм, що
входять до книги "6х0", а відтак, 1998-ого року - у
відомім Нью-Йоркськім аванґарднім театрі Мабу Майнз,
в якому була поставлена його п'єса "Не Медея" в англо-
мовнім варіянті. Того ж самого року, в Тернопільсько-
му Драматичному Театрі було поставлено його "Чоти-
ри проєкти на український національний прапор". В
1997-му році, його перші чотири п'єси з книги "6х0" -
"Сука-скука/розпука", "Жіноча анатомія", "Не Медея" і
"Карлики" - були прочитані перед публікою акторами
театральної студії Національного Університету Києво-
Могилянська Академія. Юрій Тарнавський - член На-
ціональної Спілки Письменників України.

 Творчість Ю. Тарнавського
(продовження)

1993) - англійською мовою. "Не знаю",
вибрана проза (Київ, 2000) - книга, до
якої ввійшли раніше вже друковані
твори разом із такими, що вперше у ній
друкуються, а саме: роман "Шляхи" (у
новому варіянті), "Сім спроб" (уривки з
англомовних прозових книг "Смуток",
"Гіпокрит", "Невинний у Парижі",
"Подорож на південь", "Менінґіт", "Три
бльондинки і смерть", "Короткі хвости")
і коротка літературна автобіографія
"Босоніж додому і назад".

Театр
• "Чотири проєкти на український
національний прапор" (журнал
"Сучасність", Мюнхен, 1973) "Сука-скука
/ розпука", драматична поема (журнал
"Світо-Вид", Київ, 1996); • "Жіноча
анатомія" (журнал "Світо-Вид", Київ,
1998); • "6х0" (Київ, 1998) - підсумкова
книга, до якої ввійшли раніше видані
драми разом із такими, що вперше у ній
друкуються, а саме: драматична поема
"Сука-скука / розпука", драми "Жіноча
анатомія", "Не Медея", "Карлики", "Коні",
"Гамлетта", "Три метафоричні етюди" і
"Чотири проєкти на український
національний прапор".

Переклади
• "Як кохався дон Перлімплін з Белісою
у саду", Федеріко Ґарсія Льорка, драма,
переклад з еспанської (Мюнхен, 1967);
• "Остання стрічка Краппа", Семюел Бе-
кет, драма, переклад з англійської (Мюн-
хен, 1972); • "Ukrainian Dumy" - oral-
tradition epic poetry, translation from
Ukrainian with P. Warren (Cambridge,
Mass., 1979); • "Angels in a Pyramid",
Volodymyr Tsybulko, poems, translation
from Ukrainian (Lviv, 2001).
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Юрій Тарнавський, 1999 р.
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З БІОГРАФІЇ ПОЕТА

Богдан Бойчук - поет, прозаїк, пе-
рекладач та літературний критик, член
Нью-Йоркської групи народився 11 жов-
тня 1927 року в селі Бертниках на Тер-
нопільщині. В 1944-ому році, при
відступі, німці схопили його й забрали
до Німеччини на примусові роботи.
Після війни він перебував у таборі пе-
реміщених осіб (Ді-Пі) в місті Ашаф-
фенбурґ, де й закінчив середню освіту в
таборовій гімназії. В 1949-ому році пе-
реїхав до США і оселився в Нью-Йор-
ку. Півроку після того відкрито в нього
туберкульозу, що й призвело його про

Одним з літературних вечорів у
1974 році, який запам’ятався оригіналь-
ністю, наповненістю, а також неорди-
нарністю творчої особистості поета
була зустріч з Богданом Бойчуком.

ТВОРЧІСТЬ БОГДАНА БОЙЧУКА

Поезія
"Час болю" (В-во "Слово", Нью-Йорк, 1957); "Спо-
мини любови" (В-во Нью-Йоркської Групи, Нью-
Йорк, 1963); "Вірші для Мехіко", поема (В-во Нью-
Йоркської Групи, Мюнхен, 1964); "Мандрівка тіл" (В-
во Нью-Йоркської Групи, Нью-Йорк, 1967);"Подо-
рож з учителем", поема (В-во Нью-Йоркської Гру-
пи, Нью-Йорк, 1976); "Вірші, вибрані й передостанні"
(В-во "Сучасність", Нью-Йорк, 1983);"Memories of
Love", вибрані поезії англійською мовою в перекладі
американських поетів Дейвіда Іґнатова і Марка Рад-
мена, співперекладач (В-во "Sheep Meadow Press",
Riverdale, 1989); "Третя осінь" (В-во "Дніпро", Київ,
1991);"Reintruparea in suflet" (В-во "Mustang", Буха-
рест, Румунія, 2002) - вибрані поезії, переклав в ру-
мунську мову і видав Степан Ткачук; "Стихотворе-
ния избранные и предпоследние" (Краснодар, Росія,
2002) - вибрані поезії, переклав в російську мову і
видав Аркадій Слуцький;"Вірші кохання й молитви"
(В-во "Факт", Київ, 2002)

Проза
"Дві жінки Альберта", роман (В-во "Факт", Київ,
2002); "Спомини в біографії", мемуари (В-во "Факт",
Київ, 2003); "Краєвиди підглядника", роман (нео-
публікований);"Аліпій ІІ і його наречена", роман
(неопублікований); "Паноптикум Ді Пі", трилогія
(неопублікована).

Літературознавчі твори
"Координати", антологія сучасної української поезії
на Заході, в двох томах, співупорядник і співредак-
тор із Богданом Т. Рубчаком (В-во "Сучасність", Нью-
Йорк - Мюнхен, 1969); "Театр-Студія Йосипа Гірня-
ка й Олімпії Добровольської" - студія, упорядник (В-
во Нью-Йоркської Групи, Нью-Йорк, 1975); "Зібрані
твори Олекси Стефановича", упорядник (В-во
"Євшан-Зілля", Торонто, 1975). "Зібрані твори Бог-
дана Кравцева", упорядник (В-во Нью-Йоркської Гру-

Зустріч з Богданом
Бойчуком
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Богдан Бойчук, 1974 р.
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З біографії поета (продовження)

вести три роки в Stony Wold санаторії,
в горах на півночі штату Нью-Йорк.
Саме там він глибше познайомився з
літературою і почав писати вірші. В
1953-ому році, коли винайшли проти-
туберкульозні ліки, він повернувся до
Нью-Йорку, де 1957-ого року закінчив
студії з електроніки в New York City
College. Відтак працював інженером у
цій ділянці до 1992-ого року.

Від початку 1950-тих років Бойчук
дуже активно включився в українське
літературне життя. Його літературна
діяльність не обмежується тільки по-
етичною творчістю. Він також пише і
видає драматичні твори, прозу, перекла-
ди з англійської, еспанської й російсь-
кої мов на українську, і з української -
на англійську. Проявляє себе й на полі
літературознавчої критики, опубліку-
вавши широку низку статей, рецензій,
передмов. Слід також підкреслити його
палку активність невтомного укладача
й редактора двох поважних антологій
української поезії, мемуарів тощо.

Богдан Бойчук - автор поетичних
збірок "Час болю" (1957), "Спомини
любови" (1963), "Вірші для Мехіко"
(1964), "Мандрівка тіл" (1967), "Подо-
рож з учителем" (1976), "Вірші, вибрані
й передостанні" (1983), "Третя осінь"
(1991), що виходили друком у Нью-
Йорку, Мюнхені та Києві. Його по-
етичні збірки друкувались англійською,
польською, румунською й російською
мовою. Богдан Бойчук автор п'єс ("Дві
драми", 1968) та кількох неопублікова-
них романів ("Підглядник і його крає-
види", "Аліпій II і його наречена", три-
логія "Паноптикум Ді Пі" та інші).

пи, том 1 - Нью-Йорк, 1978; том 2 - Нью-Йорк, 1980;
том 3 - Київ, 1994); "Спомини" Йосипа Гірняка, упо-
рядник (В-во "Сучасність", Нью-Йорк - Мюнхен,
1982); "Поза традиції", антологія української модер-
ної поезії в діяспорі, упорядник (В-во Канадського
Інституту Українських Студій, Київ - Торонто - Ед-
монтон - Оттава, 1993).

Переклади
"П’ятеро і я", Хуан Рамон Хіменес, переклад з ес-
панської (В-во "На горі", Штутґарт - Нью-Йорк,

1968);"Чекаючи на Ґодо", Се-
мюел Беккет, переклад з анг-
лійської (В-во "Сучасність",
Мюнхен, 1972); "Вінок цей
небезпека", Стенлі Кюніц,
вибрані поезії, переклад з ан-
глійської, упорядник (В-во
"Сучасність",  Нью-Йорк,
1977); "Square of Angels"
(Площа янголів), Богдан Ігор
Антонич, вибрані поезії на
англійську мову, співперекла-

дач  і упорядник  (В-во  "Ardis",  Ann Arbor,
1977);"Orchard lamps" (Світильники саду), Іван
Драч, вибрані поезії на англійську мову, співредак-
тор і співперекладач ((В-во "Sheep Meadow Press",
Riverdale, 1978); "My Sister, Life and Other Poems"
(Сестра моя, життя), Борис Пастернак, вибрані
поезії на англійську мову, співперекладач (В-во
"Ardis", Ann Arbor, 1983); "Здивований гість",
Дейвід Іґнатов, вибрані поезії, переклад з англійсь-
кої, упорядник (В-во "Сучасність", Нью-Йорк,
1982); "Творець відображень", Стенлі Кюніц, виб-
рані поезії, переклад з англійської, упорядник і пе-
рекладач (В-во "Факт", Київ, 2003);

Художні монографії
"Христя Оленська, олії, біжутерія, скульптури", упо-
рядник (В-во "Анна", Київ - Нью-Йорк, 2002); "Ар-
кадія Оленська-Петришин, олійні твори, офорти",
упорядник (В-во "Анна", Київ - Нью-Йорк, 2003).

Література
"Людина, що стоїть збоку" ("Українська літературна
газета", число 9, Мюнхен, 1957); "Як і пощо народи-
лася Нью-Йоркська Група" (журнал "Терем", число
2, Детройт, 1966); "Тільки про різне інше" (журнал
"Сучасність", число 7, Мюнхен, 1969); "Навіщо про
те згадую" (журнал "Сучасність", число 1, Мюнхен,
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(1970); "Поезії про ніщо та інші поезії на ту саму
тему" (журнал "Сучасність" , число 7- 8, Мюнхен,
1971); "Це небезпечний шлях" (журнал "Сучасність"
, число 9, Мюнхен, 1977);"Декілька думок про Нью-
Йоркську Групу і декілька задніх думок" (журнал "Су-
часність" , число 1, Мюнхен, 1979);"Топографічний
огляд творчости Вадима Лесича" (журнал "Світо-
Вид" , число 1, Київ - Нью-Йорк, 1991);"Рання по-
езія Василя Барки" (журнал "Світо-Вид", число 4,
Київ -  Нью-Йорк,
1998);"Розмисли про по-
ета у повітрі" (журнал
"Сучасність" , число 3,
Київ, 2003).

Театр
"Дві драми", п'єси (В-во
Нью-Йоркської Групи,
Нью-Йорк, 1968); "Між
"Живим театром" і Ґро-
товським" (журнал "Су-
часність" ,  число  10,
Мюнхен , 1970);"Пітер
Брук і його "Сон літньої
ночі"" (журнал "Су-
часність" , число 10, Мюнхен, 1971);""Живий театр"
- далекі і близькі рефлексії" (журнал "Сучасність",
число 7-8, Мюнхен, 1984);"Варіяції Семюеля Бекке-
та в темній симфонії ніщоти" (журнал "Сучасність",
число 11, Мюнхен, 1984);"Міні-фестиваль п'єс Ше-
парда в "Ля МаМа"" (журнал "Сучасність", Мюнхен,
1985); "Театральні маратони" (журнал "Світо-Вид",
число 2, Київ - Нью-Йорк, 1993);"Два міста - два те-
атри - два світи" (журнал "Світо-Вид" , число 2, Київ
- Нью-Йорк,1996); "Дні перед: смертю, деструкцією
і Детройт III" Роберта Вілсона" (журнал "Світо-Вид",
число 4, Київ - Нью-Йорк, 1999).

Балет
"Балет Вірського  в Нью-Йорку" (журнал "Су-
часність", число 6, Мюнхен, 1962);"Відбуті й невідбуті
зустрічі з Павлом Вірським" (журнал "Сучасність",
число 9, Мюнхен, 1980);"Вуппертальський театр
танцю Піни Бауш" (журнал "Сучасність", число 10,
Мюнхен, 1984); "Пільоболюс" - від біологічної скуль-
птурности до містерійности" (журнал "Сучасність",
число 10, Мюнхен, 1985); "Балету Пола Тейлера -
35" (журнал "Світо-Вид", число 3, Київ - Нью-Йорк,
1990);"Марта Ґрегем відійшла у всечасся" (журнал
"Світо-Вид", число 2, Київ - Нью-Йорк, 1992.

З біографії поета (закінчення)

У його літературознавчому доробку зок-
рема упорядкування таких книжок, як
"Зібрані твори Олекси Стефановича"
(1975), "Зібрані твори Богдана Кравце-
ва" (1978, 1980, 1994), "Спомини" Йо-
сипа Гірняка (1982), антологій "Коорди-
нати" та "Поза традиції". Богдан Бойчук
переклав англійською мовою твори Бог-
дана-Ігоря Антонича, Івана Драча, Бо-
риса Пастернака, українською - твори
Хуана Рамона Хіменеса, Семюеля Бек-
кета, Стенлі Кюніца, Дейвіда Іґнатова.
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Бойчук - один із співзасновників
Нью-Йоркської Групи, був співредактором
річника цієї ж Групи "Нові Поезії" (1959-
1971), ініціатором і головним редактором
Нью-Йорксько - Київського літературно-
мистецького квартальника "Світо-Вид"
(1990-1999). Він також довгими роками
працював як літературний редактор при
місячнику "Сучасність" (Мюнхен), а саме
від 1961-ого року до 1973-ого. Він - член
Національної Спілки Письменників Украї-
ни. Нині Богдан Бойчук проживає в Ґлен-
Спеї (США) і в Києві.
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Пам’ятною творчою зустріччю в Українському інституті модер-
ного мистецтва у 1974 році був вечір з Оксаною Соловей (літературні
псеводніми: Марія Шаруда, Ольга С.), 2 липня 1919, Полтава - 21 бе-
резня 2004, Сент-Пол).

Оксана Соловей - українська письменниця, перекладачка, етног-
раф. Дочка Д.Ф. Солов'я (1888-1966) - відомого українського історика,
економіста, статистика, педагога і публіциста, дісного члена УВАН. У
1941 р. Оксана закінчила Харківський університет, фізичний факультет,
кафедру фізики твердого тіла УФТІ. Встигла вступити до аспірантури
на початку літа. Залишилась з батьками в Харкові під час нацистськокї
окупації і в 1943 році виїхала на Захід. До 1950 р. перебувала в таборах
Німеччини, звідти родина переїхала до США. Понад 30 років працюва-
ла в інженерному відділі компанії в місті Сент-Пол, штат Мінесота.

Перші спроби перекладу Оксана почала ще в школі. З 1946 р. дру-
кується у виданнях: "Через терни" (Ганновер, 1946), "Арка", "Пу-гу" (1947-
1955), "Громадянка" (Мюнхен, 1948), "Соборник" (Ганновер, 1948), "Нові
дні" (1954-1990), "Молода Україна" (1963-1975), "Сучасність" (1967-1992),

"Українські вісті" (з 1974) та ін.
О. Соловей - перекладачка творів з англ-

ійської (Д. Томас, К. Сендберг, П.Устінов та ін.),
французької (А. Камю, Веркор, Ж.Кокто), ро-
сійської (О.Солженіцин, В. Шаламов та ін.).
За англійської переклала праці Ю. Шевельова
"Українська мова в першій половині ХХ ст.,
1900 - 1941: стан і статус" (1987) та "Олександр
Потебня і українське питання" (1992). Надру-
кувала десятки оригінальних статей, заміток,
сп ог ади .

Серед них "Століття "Пісні про Гаявату" (1955), "Риси Шевченкової вдачі"
(1966), "Митарства української книги" (1967), "Тарас Шевченко - само-
стійна Україна" (1982), "Не датися в руки: становище й настрої біженців
українців в останні місяці війни і перші місяці миру" (1991). Протягом
1960-1995 р.р. здійснила понад 70 виступів перед українськими громада-
ми Америки, Канади, Австралії (доповіді про діячів культури, читання влас-
них перекладів). Опублікувала багато віршів. Відредагувала кілька книг,
зокрема "Розгром Полтави" Дм. Солов"я і "Лекції з історії української літе-
ратури" М. Зерова (1977). З 1973 - старший науковий співробітник УВАН
(Української вільної академії наук) в Нью-Йорку, з 1990 - член-кореспон-
дент. Належить до організації українських письменників "Слово". З 1991 -
член американської асоціації україністів. Видала серію мистецьиих карток
із зразками традиційного українського весільного хліба.

У 1992-93 рр. відвідала Україну. З того часу друкувалась в журна-
лах "Криниця", "Кур'єр Кривбасу" та інших. Книга подорожніх нарисів
"Світ гостинний" вийшла в Києві (вид-во Гелікон).

Оксана Соловей

Творчий вечір
Оксани Соловей
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Оксана Соловей

Вибрані твори:
•Г. Лонгфелло, "Пісня про Гаявату", переклад Оксани
Соловей. Друга редакція (2004); • "За глухою стіною"
- доповідь про "Історичну фонологоію української
мови" Ю.В. Шевельова (2003); • "Спільна дорога" -
спогади про Ю.В. Шевельова під час Другої світової
війни (2003); • "Життя і книги" - нарис (2003); • "У
Просвіті і навколо" - спогади про Харків часів нацис-
тської окупації. Разом з Л.А. Дражевською (1985).
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Знаковою подією українського літературного
життя Чикаґо у 1977 р. був авторський вечір по-
етів-модерністів Богдана Рубчака, Юрія Коломий-
ця і Олега Коверка у Інституті Модерного Мис-
тецтва. Відбувся він у суботу 10 грудня вже у но-
вому приміщенні УІММ, яке відкрилося на тиж-
день раніше - 3 грудня за адресою 2320 Вест Чи-
каґо Авеню. Власне саме цей вечір був першим у
новій, власній репрезентаційній залі УІММ і роз-
почав цілу низку блискучих імпрез Інституту у
цьому приміщенні.

Інститут, як писала Рома Турянська напередодні
у газеті "Нова Зоря" від 27.09.1977, ставить на меті
"плекати модерне мистецтво…, зберігати українсь-
ку культуру взагалі в різних її ділянках - мистецькій,
літературній, музичній, танцювальній, фольклорній
тощо". То ж авторський вечір сучасних поетів по-
вністю відповідав програмним цілям УІММ. Як, до
речі, і його спів-організаторам - Союзу Українок
Америки (84-й Відділ СУА ім. Олени Степанів).

Перебіг вечора зафіксовано в рубриці "Чиказька
хроніка" часопису "Українське життя" від 1 лютого
1978 р. Ось як все відбувалося. Спершу Олег Ковер-

ко привітав понад 100 присутніх від
імені Інституту у новій "хаті", проф.
Л.Кодельська, голова 84-го Відділу
СУА, відкрила цей вечір. Зі вступним
словом виступила проф. Віра Бодна-
рук. Ось деякі витяги з її слова, яке збе-
режене в Архіві ТУМ-Чикаґо.

-Сьогоднішній вечір присвячений
трьом сучасним поетам Нью-Йорксь-
кої групи: Богданові Рубчакові, Юрію
Коломийцеві та Олегові Коверкові, які
проживають у Чикоґо.

-…Нью-Йоркська група поетів,
яка "народилася" у 1954 році, нарахо-
вує 9 чи 10 поетів та є синонімом най-
модернішої української поезії. Нова
поезія відрізняється підсиленням дру-
гого, нереального, метафоричного,
символічного, суто образного пляну.
В ній збільшилася роля недоговорен-
ня. Загальний підхід подібний або й
спільний з романтичною поезією…

-…Нові групи постають у мис-
тецтві чи літературі в результаті
зміни чи поширення перспективи. Так,
наприклад, екзистенціялізм Жан Поль
Сартра, який мав значний вплив на
Нью-Йоркську групу поетів, порушує
основні людські турботи, але через
призму людської ізоляції і відчуження.
Сюрреалізм дивиться на життя че-
рез призму підсвідомих проявлень. Ха-
рактер відображення в модерній поезії
спонтанно та інтелектуально обумов-
лений характером перспективи.

-У поезії Нью-Йоркської групи по-
етів бачимо також творчу мовну
інновацію в українській мові. Тут про-
стежуємо два напрями: перший - ро-
бити мову щільнішою, складнішою і

Вечір сучасних поетів в УІММ 10.12.1977 р.
Зліва-направо: Юрій Коломиєць, Віра Боднарук,

Богдан Рубчак, Олег Коверко.

Вечір поетів-
модерністів Нью-
Йоркської групи1
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багатогранною, другий - брати тільки "скелет", спрощу-
вати, кристалізувати…

-Поети Нью-Йоркської групи намагаються розшири-
ти межі людської уяви. Вони живуть у чужих культурах:
еспанській, німецькій, французькій, американській. Вони пе-
режили в собі і увібрали плоди цих різноманітних культур.
У їхніх поезіях ми знаходимо мотиви цих країн… Цей до-
датковий вимір дає нагоду поетам поширювати їх перс-
пективу в унікальний спосіб, особливо творчо висловити
українську перспективу… Їх мова - це не мова щоденних
комунікацій, вона збагачена візією через спектр інших куль-
тур: додатковий вимір універсальности…

Ось так говорила того пам'ятного вечора професор
Віра Боднарук - і високо-професійно, і пізнавально, і (що
важливо) - як аналітик і поціновувач українського красно-
го (поетичного) слова. Вона коротко представила кожно-
го з поетів, розповівши про їх творчий набуток. І говори-
ла у повній кореляції з піднесено-урочистим, навіть свят-
ковим настроєм присутніх. Бо була то зустріч зі Словом,
Словом Рідної Землі, Словом України.

Сам поетичний виступ розпочав Б.Рубчак зі своїми вже
надрукованими і зовсім новими поезіями. Його перша збірка
поезій "Камінний сад" вийшла у 1956 р., друга, "Промени-
ста Зрада", у 1960 р., третя - "Дівчина без країни" - у 1963
р., четверта - "Особиста Кліо" - у 1967. На той час Б.Рубчак
був знаний як професор української і порівняльної літера-
тури в Іллінойському університеті. Редактор (разом з С.Гор-
динським) "Зібраних творів" Б.І.Антонича (1967). Упоряд-
ник (разом з Б.Бойчуком) антології поезії "Координати"
(1969). А народився він 1935 р. в Україні, в галицькому
містечку Калуші. Під час ІІ Світової війни опинився у Німеч-
чині; у 1948 р. разом з матір'ю переїхав до З.С.А. Він автор
багатьох поезій українською і англійською мовами, опові-
дань, численних літературознавчих статей.

Далі виступив Ю.Коломиєць.
Його перша збірка "Гранчасте сон-
це" вийшла у 1965 р. Багато поезій
надруковано у "Сучасності",
"Слові", "Нових Поезіях". Народив-
ся Юрій у 1930 р. в Кобеляках на
Полтавщині. Потім була еміграція
у Німеччину, Бельгію, де почав вчи-
тися на інженера. Продовжив на-
вчання вже в Іллінойському Техні-
чному інституті в Чикаґо, де отри-
мав кваліфікацію інженера-механі-
ка. Працював за фахом, вже на той
час мав 4 патенти на оригінальні
технічні рішення в галузі радіотех-

ніки. Зараховував себе до поетів сюр-
реалістичного напрямку, шукаючи
глибоко народної мови, слів рідкісно-
го вжитку та широкої семантики.

Вірші Олега Коверка читав Юрій
Миськів, добрий друг поета, ко-
лишній рецитатор Пластового Літе-
ратурного Гуртка в Чикаго. Перша
збірка поета "Ескізи над віддаллю" з'я-
вилася у 1966 р., друга - "Втеча" - у
1969. О.Коверко народився у 1937 р.
біля Підгаєць на Західній Україні. По-
чаткову й середню освіту здобув у
Нью-Йорку, вищу - в Чиказькому ун-
іверситеті на факультеті загального
літературознавства. Його поезії мож-
на кваліфікувати як "абстрактні", це
цілком приватна, особлива візія світу:
в ній окремі елементи реальності
сплавлені оригінальною уявою та ши-
роко розгорнутим внутрішнім життям
дуже чутливої, ліричної особистості.

Заля тепло вітала кожен виступ.
Потім відбулася неформальна зустріч-
прийняття, де в товариській атмос-
фері можна було ділитися своїми дум-
ками й враженнями з авторами.
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3 червня 1978 року у приміщенні Інсти-
туту Модерного Мистецтва відбувся літера-

турний вечір, при-
свячений творчості
відомого українсь-
кого поета Вадима
Лесича (В.Л.Кірша-
ка). Цим започатко-
вано цілу серію літе-
ратурних вечорів
УІММ для вшану-
вання сучасних
письменників, які
збагатили і збагачу-
ють українську літе-

ратуру своєю творчістю. Раніше на теренах
Чикаґо були літературні вечори, і то - відо-
мих поетів, але вони відбувалися радше спо-
радично і цінителі літературного таланту, ви-
сокого поетичного слова не раз звертали на
те увагу. Отже, вечором поезії В.Лесича роз-
почата нова традиція - системної праці
УІММ у співпраці з іншими українськими
організаціями для поширення української
поезії, вшанування визначних поетів.

Вечір відкрила  проф.
Віра Боднарук, вітаючи гос-
тей  від імени  УІММ та
Відділів Округи Союзу Украї-
нок Америки (СУА) в Чикаґо.
Однак його програма була
скорегована, так як сам В.Ле-
сич у той час хворів, а проф.
Б.Рубчаку перешкодили об-
ставини. Слово про поета
мала пресова референтка Ок-
ружної Управи СУА пані Рома
Турянська. Вона згадала, що
поет, есеїст і публіцист Вадим
Лесич народився у 1909 році.
Перша збірка поезій В.Леси-
ча "Сонцеблиски" з'явилася у

Львові в 1930 році, а друкуватися він почав у 1929-
у під псевдонімами Ярослав Ярий та Ярослав Дри-
гинич. З того часу вийшли збірки: "Відчиняю
вікно" (1932), "Різблю віддаль" (1935), "Ліричний
зошит" (1953), "Поезії" (1954), "Розмова з бать-
ком" (1957), "Крейдяне коло" (1960), "Кам'яні
луни" (1963), поеми "Напередодні" (1960).

Поезія В.Лесича, як правильно зафіксовано
у "Енциклопедії українознавства", "глибока сим-
волами і драматичним ліризмом, поєднує своєрі-
дну барокковість стилю з експресіоністичними
елементами". Поезія автора втілює почування,
думки та світогляд автора в його мандрівці крізь
життя - від неспокійної молодості до вдумливої
зрілости. У трьох ранніх збірках говорить моло-
дий поет-романтик. Тут переважають мотиви ра-
дості життя і щастя молодості. У пізнішій твор-
чості напрям ідилії поглиблюється, поет одягає
природу в казкові, магічні символи. Короткі
ліричні вірші досягають високої художньої май-
стерності і пронизані таємничою, гіпнотичною си-
лою. Поруч цих ліричних нот ми бачимо політичні
події сучасности, долю мандрівників-вигнанців і
лихоліття Батьківщини, які поет подає в сильних,
яскравих і широких мазках. Ці теми споріднені з

Вадим Лесич

Літературний вечір
Вадима Лесича
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ЕПІСТОЛЯРІЙ

15 áåðåçíÿ, 1978 ð., Ó²ÌÌ, ×èêà´î
"Âåëüìèøàíîâíèé Ïàíå Ëåñè÷!
²íñòèòóò Ìîäåðíîãî Ìèñòåöòâà â ×èêà´î

çâåðíóâñÿ äî ìåíå, ùîá ÿ î÷îëèëà "ë³òåðàòóðíó
ñåêö³þ" ïðè ö³ì ³íñòèòóò³. Ïåðøèé àâòîðñüêèé âå÷³ð
ó íîâîìó ïðèì³ùåíí³ ²ÌÌ â³äáóâñÿ 10 ãðóäíÿ 1977
ð., ³ áóâ çîðãàí³çîâàíèé Ñîþçîì Óêðà¿íîê Àìåðèêè
(ÑÓÀ). Öå áóâ âå÷³ð Áîãäàíà Ðóá÷àêà, Þð³ÿ
Êîëîìèéöÿ òà Îëåãà Êîâåðêà ç ×³êà´î. Íà ö³ì âå÷îð³
áóëî ïîíàä 100 ëþäåé. ×åðåç öåé óñï³õ óïðàâà ²ÌÌ
âèð³øèëà ìàòè àâòîðñüê³ âå÷îðè ðåãóëÿðíî äâà àáî
òðè ðàçè íà ð³ê.

Öèì ëèñòîì ïðîñèìî Âàñ, Ïàíå Ëåñè÷, äîçâîëèòè
íàì çîðãàí³çóâàòè àâòîðñüêèé âå÷³ð äëÿ Âàñ…"

Ç ùèðèì ïðèâ³òîì ³ ïîøàíîþ
Â³ðà Áîäíàðóê

8 òðàâíÿ 1978 ð. Íüþ-Éîðê
"Âåëüìèøàíîâíà ³ äîðîãà Ïàí³!
Ùèðî äÿêóþ çà Âàøîãî ëèñòà. Òàêîæ äÿêóþ çà

êîðîòêîãî ëèñòà ï. Î.Êîâåðêà. … ïðî òî÷íèé ÷àñ
â³äëåòó ç ×èêà´î çíàòèìó â òèõ äíÿõ, êîëè
êóïóâàòèìó êâèòîê… Îòæå, ì³é ïðè¿çä - â ï'ÿòíèöþ
2-ãî ÷åðâíÿ… Ñïîä³âàþñÿ, ùî ùå â ï'ÿòíèöþ ï³ñëÿ
ïîëóäíÿ àáî é óâå÷îð³ ïîáà÷èìîñü äëÿ óçã³äíåííÿ
ðåöèòàö³é.

…Ïðè¿õàâøè, ÿ ïðèâåçó äåê³ëüêà ïðèì³ðíèê³â ö³º¿
("Âèáðàí³ ïîåç³¿ 1930-1965") ÿê ³ ï³çí³øî¿ êíèæå÷êè
"Ïðåäìåòí³ñòü í³çâ³äê³ëü" òà ïî ïðèì³ðíèêîâ³ ùå
ê³ëüêîõ ³íøèõ êíèæîê. ß ñàì ïëàíóþ ÷èòàòè äâ³-
òðè ðå÷³ âëàñíå ç "Ïðåäìåòíîñòè í³çâ³äê³ëü", ùå äâ³-
òðè ç íåîõîïëåíèõ äîñ³ çá³ðêàìè àáî ç íîâ³øèõ ðå÷åé.

…Òåïåð ëèø îäíå. Ìóøó ìàòè àïðîáàòó ìîãî
êàðä³îëîãà… Âñå òàêè â³ðþ, ùî âñå áóäå äîáðå, õî÷ â
ð³çí³ äí³ ïî÷óâàþñÿ ð³çíî.

Òèì ÷àñîì îñòàþñü ç ñåðäå÷íèì
ïðèâ³òîì ³ ïîøàíîþ

Âàäèì Ëåñè÷

філософськими роздумами - лірич-
ним героям Лесича світ здається
безнастанним колом перемін. Лю-
дині неможливо знайти ключі до во-
рожої загадковости Всесвіту, і в її
свідомості зростає почуття самоти
й порожнечі. У більш пізніх збірках
поета цей екзистенціальний драма-
тизм зростає і панує над всіма інши-
ми світоглядними напрямками.

Крім власної поетичної творчо-
сти, Лесич дав українській літературі
ряд майстерних перекладів із сучас-
ної світової літератури, особливо з
творчости Т.С.Еліота, Х.Р.Хіменеса
та новітніх польських поетів. Він та-
кож публікує статті з літературної та
образотворчої критики.

Першим рецитатором (декла-
матором) творів Вадима Лесича була
проф. Віра Боднарук, яка прочитала
поезії: "Елегія про яблуко" (1957),
"Вістря серця" (1965), "Впливає
місяць" (1953), "Пергамент пам'яті"
(1957), "Христос пропащих" (1963),
"Епітафія на піску" (1964).

Другим  рецитатором  був
Дмитро Грушецький, який читав із
збірки "Вибрані поезії", що вийш-
ла друком у 1965 році: "Ліричні етю-
ди", "В хуртечі і хвищі буремній",
"Ось ваготіє зерно", "Перший вал",
"До трактату про поезію", "З дитин-
ства",  "Так твориться  елегія",
"Міщанський ранок".

Вечір, присвячений творчості
Вадима Лесича, закінчився спогада-
ми про поета в роки 1939-40 мист-
кині Марії Гарасовської-Дачишин.

Про авторський вечір В. Леси-
ча писала газета Свобода (Ч. 146,
30.06.178).

Вадим Лесич - тонка
лірична натура, дуже любив
малярство, зокрема натюр-
морти. Ось що він пише у
статті "Любомир Кузьма та
його світ":  "...натюрморти
заспокійливі власною гар-
монією та відзначаються
якоюсь, наче б захованою в
ній, задушевністю…"

УПОДОБАННЯ АВТОРА
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Володимира Демус - членкиня 84-го Відділу
Союзу Українок Америки (Чикаго). Перша збірка
її поезій "На Людських Озерах" (88 с., рисунки і
обкладинка Андрія Демуса) була видана у 1977 році
Нью-Йоркською групою. Газета "Свобода" (Ч. 168,
10.08.1978 р.) видрукувала рецензію на цю книгу
літературознавця і критика, д. чл. НТШ Луки Луц-
іва. Він відзначає книгу В.Демус як "дбайливо ви-
дану збірку", наголошує, що "сама авторка
виявляє дійсну культуру слова, як це видно
з короткого вірша, що його наводимо в
цілості, і що зветься "Любов":

Чистіша сльози
Ясніша дня
Тепліша сонця
Палкіша вогню
Багатша землі
Дорожча життя
Вірніша присяги
Любов моя".

На відміну від цього вірша
"більшість поезій, - пише Л.Луців, -
зовсім незрозуміла мені". І це, вважає
Лука Луців, характерна ознака і слабке
місце багатьох модерністичних поетів.
Сама ж Володимира Демус пояснює
таке: "Висловлюючи ту, чи іншу думку,
я не все назвала точно по імені". Але
при цьому авторка вірить, що читач має
гострий розум і фантазію, щоб здогада-
тися, про що мова. Це вимагає трохи
більше зусилля, але нагорода за це теж
багато більша.

Вже від першого вірша-мініатюри
поетеса висловлює свій намір шукати
розв'язки різних питань буття. У збірці
переважає концентрація думки і почут-
тя. Авторка тут - людина, що хоче бути
собою, бажає знайти щастя, любов і роз-
гадку життя.

Авторський вечір поетеси було
здійснено заходами УІММ та 84-го
Відділу СУА в Чикаго у суботу 28 квітня
1979 р. Водночас програма вечора вий-
шла за межі тільки презентації першої
збірки поезій пані Володимири. Після
привітання голови 84-го Відділу СУА

Преса про поезії В. Демус, 1978-79 рр.

Презентація першої
збірки поезій

Володимири Демус1
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проф. Людмили Кодельської і повідомлення про прибуття
до Нью-Йорка дисидентів Валентина Мороза і Юрія Вінса.
Марія Дорожинська, рецитаторка вечора, прочитала вірш
Володимири Демус "Безсмертним".

Проф. Віра Боднарук зробила короткий огляд сучас-
ної української поезії - у поезії "шестидесятників" і у поезії

Нью-Йоркської групи. З шес-
тидесятників були вирізнені
Ліна Костенко за свій щирий
ліризм і досконалу форму, Іван
Драч за вишуканість образу,
Микола Вінграновський за
свою оригінальність, та мо-
лодші шестидесятники Ва-
силь Голобородько та Ігор Ка-
линець за свої інновації в ук-
раїнській поезії. Марія Доро-
жинська та Дмитро Грушець-
кий прочитали вибрані вірші
цих поетів.

Другий  напрям  в  ук-
раїнській поезії - це Нью-Йоркська група, яка вірить, що
кожний поет має йти окремо індивідуальною дорогою,
виявляти власний внутрішній світ і в тому сенсі бути
інакшим, сучасним, модерним. Всі вони вірять у потре-
бу повної свободи творчости, всі вони вірять, що роль
письменника є формувати літературу народу. Були вирі-
знені Емма Андієвська за свою близькість до українсь-

кої  духовности  і традицій ,
Юрій Тарнавський за концен-
трацію уваги на сучасній лю-
дині, Богдан Рубчак за свою
ритуальність  і "високість".
Згадали і більш молодих по-
етів цієї групи - Юрія Коло-
мийця, Олега Коверка та Мар-
ка  Царинника .  Рецитатори
прочитали вибрані вірші по-
етів Нью-Йоркської групи.

Ось на цьому тлі, вже у
другій частині вечора пройш-
ло відзначення першої збірки
поезій  Володимири  Демус .

Авторка прочитала свої думки про ролю Слова, а потім
її друковані і недруковані вірші читали рецитатори ве-
чора. Насамкінець пані Володимира сама прочитала де-
кілька своїх поезій.

ПРИБОРКАННЯ АРЕЯ

Здригнулася земля,
струснула скелю
і прянули у пропасть
камінні голоси,
а мені все здавалось,
що це двигтить говіння,
що хтось, немов безсило,
збирав із сліз друзки.
І повінь все ввижалася,
лементували хвилі,
хтось виринав із дна,
хапався за причал,
а мені все здавалось,
що смерч я переможу,
приборкаю Арея,
що втихомирю світ.

(зі збірки "Вічне тепер", в-во
УІММ - Чикаго, 1984 р.)

МІЙ ЧАС

Мій час - закоханий в добрі,
бо з щедрих рук родився він!

Мій час - нескорений, плідний,
як зелень збіжжя в озимі!

Мій час - такий осяяний,
як ярість неба на весні!

Мій час - надійно-молодий,
бо не було ще каяття!

(зі збірки "На людських озерах",
в-во Нью-Йоркської групи,
Нью-Йорк-Чикаго, 1977 р.)
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Творчість В.Барки - одного з найбільших поетів і письменників Світо-
вого Українства у ХХ ст. зібрала цінителів його таланту в Українсько-
му Інституті Модерного Мистецтва 23 листопада 1979 року.

Василь Барка (справжнє ім'я Василь Костянтинович Очерет) наро-
дився 16 липня 1908 р. у с.Солониці колишнього Лубенського повіту на
Полтавщині. Навчався в духовному училищі в Лубнах, у школі, на педа-
гогічних курсах. З 1927 року вчителював на Донбасі у с.Нижньому По-
пашнянського району Артемівської округи. Згодом виїхав на Кубань, жив
у Краснодарі, вступив на перший курс українського відділення філологіч-
ного факультету Краснодарського педагогічного інституту. Закінчив цей
навчальний заклад і вступив до аспірантури. Однак змушений був зали-
шити українське відділення через нападки особливо ревних "інтернаціо-
налістів" і перевестися на відділ західноевропейських літератур.

Аспірантську підготовку закінчував на філологічному факультеті Мос-
ковського педагогічного інституту. Кандидатську дисертацію про стиль
"Божественної комедії" Данте захистив у березні 1940 року.

З початком Другої світової війни пішов на фронт. Тяжкопоранений по-
трапив у полон. Був на примусових роботах у гітлерівській Німеччині. Після
закінчення війни жив у Німеччині до 1950 року. Саме тут у Мюнхені Ва-
силь Барка надрукував ліричні збірки "Апостоли" (1946 р.) та "Білий світ"
(1947 р.). Потім він переїхав до США, де створив такі твори: "Трояндний
роман" (1957 р.), "Псалом голубиного поля" (1958 р.), синкретичну книгу
"Океан" у двох томах (1959 р., 1979 р.), збірку "Царство" (1979 р.), а 1968 р.
вийшли його виб-
рані поезії
"Лірник". Першим
прозовим твором
був роман "Рай"
(1958 р.) - друга ре-
дакція "Душі
едемітів" (побачила
світ у Києві 1994
р.), де зображено
побут України під
комуністичним яр-
мом. У 1980 р. Ва-
силь Барка надру-
кував п'єсу "Госпо-
дар міста".

Вечір поезії
Василя Барки
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В  Америці вийшла  його
повість "Жовтий князь", в основі
якої - події, пов'язані з голодомо-
ром в Україні у 1932-1933 роках.

В.Барка - талановитий пере-
кладач. Йому належить переклад
українською мовою п'єси "Король
Лір" Шекспіра, "Одкровення св.
Іоанна Богослова" для україномов-
ного видання Біблії (1975 р., 1988
р.), фрагментів "Божественної ко-
медії" Данте (1978 р.). Василь Бар-
ка є також автором критичних есе
"Хліборобський Орфей, або Кляр-
нетизм" (1956 р.), "Правда Кобза-
ря" (1961 р.), а також двох збірок
статей "Жайворонкові джерела"
(1956 р.), "Земля садівничих" (1977
р.) і філософських роздумів на
релігійні теми "Вершник неба"
(1956 р., 1972 р.).

Вінцем поетичної творчос-
ти  Василя  Барки  є великий
віршований роман "Свідок для

сонця  шестикри-
лих" (1981) - рід
епопеї, обсяг якої
чотири  500-сто-
рінкові томи.

У Києві, зокре-
ма, вийшли такі ви-
дання Василя Бар-
ки: "Кавказ" (поема,
1-2 томи), "Судний
степ" (епічна поема
присвячена 1000-чю
Хрещення України-
Руси ,  "Царство"
(псалмічні сонети),
"Спокутник і ключі
землі" (роман з ук-
раїнського побуту в
Америці), "Земля
садівничих" (анто-
логія есеїв про мис-
тецтво і літературу,
1-2 томи).

"Êîìóíîñîö³àë³çì -
öå ëþöèôåðè÷íèé
ì³ðàæ, ³ âñ³ ñïðîáè ïî-
áóäóâàòè éîãî,  äîá-
ðîâ³ëüí³ ³ ïðèìóñîâ³, íå-
ìèíó÷î ê³í÷àëèñÿ çàíå-
ïàäàìè ³ íåùàñòÿìè.
áî ìîæëèâ³ñòü çä³éñíè-
òè éîãî - òàêà íåïðè-
ðîäíà, ÿê õîäèòè ïî
ñòåë³ äîãîðè íîãàìè. ß
ñàì, êîëèøí³é ìàðê-
ñèñò, ïðîéøîâ ÷åðåç
òàêó ïðîòèñòàâó ñå-
ðåä íàéëþò³øèõ îá-
ñòàâèí æèòòÿ, ³ íàä³þ-
ñÿ, ì³é äîñâ³ä ïðèñëó-
æèòüñÿ äóõîâíîþ äîïî-
ìîãîþ äëÿ áàãàòüîõ.

²ç ãëèáîêîþ ïîøà-
íîþ ³ âäÿ÷í³ñòþ çà ïðè-
õèëüíó óâàãó äî ìî¿õ
òâîð³â."
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Віра Вовк - письменниця, літературознавець і перекла-
дач з Бразилії, яка пише українською, німецькою і португальсь-
кою мовами, - двічі мала творчий вечір в Українському Інсти-
туті Модерного мистецтва у 1980 і 1984 роках.

З БІОГРАФІЇ ВІРИ ВОВК

Віра Вовк (Селянська) народилася в Бориславі (1926).
Виростала на Гуцульщині в містечку Кути. Навчалася в
гімназії у Львові, потім у середній дівочій школі ім. Клари
Шуманн у Дрездені. Студіювала германістику, музикологію і
порівняльне літературознавство в Тюбінгенському універси-
теті. З 1949 р. разом з матір'ю переїздить до Ріо-де-Жанейро,
де закінчує університет, стажується також у Колумбійському
(Нью-Йорк) і Мюнхенському університеті. Отримує науко-
вий ступінь доктора філософії. Професор німецької літера-
тури в Державному Університеті Ріо-де-Жанейро.

Відзначена Літературними преміями ім. Івана Франка
в Чикаго (1957, 1979, 1982) і в Києві (1990); премією Бла-
говість (2000).

Активно пропагує українську культуру, мову, красне сло-
во. Виступала з літературними доповідями, лекціями й авторсь-
кими вечорами у Нью-Йорку, Вашингтоні, Філядельфії,
Клівленді, Чикаго, Детройті, Торонто, Монреалі, Оттаві, Ван-
кувері, Лондоні, Парижі, Римі, Мадриді, Мюнхені, Буенос-
Айресі, Києві, Львові.

ЛІТЕРАТУРНА
ТВОРЧІСТЬ ВІРИ ВОВК

Поезія:
"Юність" (1954), "Зоря про-
відна" (1955), "Єлегії" (1956),
Чорні акації (1961), "Любовні
листи княжни Вероніки" (1967),
"Каппа Хреста" (1968), "Меан-
дри" (1979), "Мандат" (1980),
"Жіночі маски" (1993), "Писані
кахлі" (1999), "Віоля під вечір"
(2000) та "Поезія" (2000).

Проза:
"Ранні оповідання" (1943-54),
"Легенди" (1858). "Казки"
(1856), "Духи й дервіші" (1956).

Віра Вовк

Літературні вечори
Віри Вовк
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Літературна творчість
Віри Вовк (продовження)

"Оповідання для дітей" (1960-
62). "Вітражі" (1961), "Святий
гай" (1983), "Карнавал" (1986),
"Старі панянки" (1995), "Ка-
лейдоскоп" (1979-2001).

Театр:
"Скарб царя Гороха" (1962),
"Смішний святий" (1968),
"Триптих" (1982), "Іконостас
України" (1988, 1991), "Вінок
троїстий" (1988), "Казка про
вершника" (1992), "Зимове
дійство" (1994), "Весняне
дійство" (1995),  "Настася
Чагрова" (2001), "Козак Не-
тяга" (2001)  та  "Крилата
скрипка" (2001).

Переклади:
з французької, італійської, ру-
мунської, македонської, старо-
слов 'янської в українську:
Кльодель, Неруда, Льорка, Та-
г'ор, Г'еорг'е, Дюрренматт,
інші. Крім того, переклади ук-
раїнських авторів німецькою і
португальською мовами.

МУДРЕЦЬ

Хто дивувався, чому мудрець
сидить на порозі,
не знав, що камінь,
де спочиває король,
стає престолом.

SABIO

Quem se admira de que o sabio
descanse na soleira,
nao sabe que a pedra
onde um reі repousa
se torna tronto

САМУРАЙ

Самурай учневі:
"Щоб стати майстром шпаги,
будь майстром гри мікадо.
Заки розколеш волос,
направ павутину.
Заки зруйнуєш царство,
збудуй себе."

SAMURAI

Samurai ao discipulo:
"Para seres mestre-de-armas
sejas mestre no jogo do micado.
Antes de partir um cabelo
concerta a teia de aranha.
Аntes de destruir um reino
edifica-te."

СЛЬОЗИ

Індіянка вчила дитину
плакати:
"Сльози  за себе -
повінь і потоп.
Сльози за других -
дощ на посуху."

LAGRIMAS

A india ensinava a crianca
a chorar:
"Choras por ti -
vem diluvios, enchentes.
Choras por outro -
vem chuva para seca."
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ШЛЯХАМИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

Святослав Йосипович Караванський  - філолог, літератор,
автор самвидаву - народився 24.12.1920 р. в Одесі, в сім'ї інженера.
Середню школу закінчив у Одесі у 1938 р. Вчився у Одеському інду-
стріальному інституті, а з 1939 ще й на заочному відділенні інсти-
туту іноземних мов. Ще в шкільні роки почав писати вірші й опов-
ідання, деякі з них публікувалися в піонерській пресі. Навчаючись
в інституті, Караванський робить перші спроби перекладу, мріє зай-
матися літературою. У 1940 р. полишає інститут і добровільно йде
до війська, щоб, відслуживши, вступити на філологічний факуль-
тет університету. У липні 1941 частина, в якій служив Святослав,

потрапила в оточення німецьких військ у
Західній Білорусії. Уникнувши полону, Ка-
раванський повертається на початку 1942
в Одесу, вступає на літературний факуль-
тет університету, де зближується з гуртком
української молоді, зв'язаної з ОУН. Орган-
ізовує книгарню української літератури
"Основа", а виручені гроші передає на по-
треби гуртка й українського театру. Його пе-
реслідує румунська сіґуранца. У 1945 р.
військовий трибунал Одеського військово-
го округу засудив Караванського до 25 років
позбавлення волі. Карався в багатьох табо-
рах - будував залізницю на р.Печорі, рубав

ліс коло Магадана, добував золото на Колимі, будував магістраль
Тайшет - Лена, шив одяг у Мордовії.

Коли умови в таборах після смерти Сталіна пом'якшали, Кара-
ванський береться за свою давню мрію - літературну працю і багато
пише - вірші, віршовані казки, п'єси, перекладає. Деякі з його творів
навіть публікувалися в центральних виданнях ("Літературна Украї-
на"). 1954 розпочи-
нає велику роботу
над Словником ук-
раїнських рим.

У 1960 р.
після 16 років і 5
місяців ув'язнення,
Кар аван с ького
звільняють за амн-
істією. Він повер-
тається до Одеси,

Вечір творчості Святос-
лава Караванського відбувся в
УІММ 27 вересня 1980 року.
Слово про Поета і Громадя-
нина говорили його колеги,
сучасники. Зокрема, поет і
літературознавець Остап Тар-
навський, голова "Слова",
який писав про книжку Кара-
ванського "Сутичка з тайфу-
ном", підкреслив, що поет
творив в умовах терору, бага-
то віршів написані у Воло-
димірській тюрмі після того як
"тайфун" налетів на українсь-
ких шестидесятників - украї-
нських літераторів новітньо-
го відродження. Саме тоді

Святослав Караванський

Літературний вечір
Святослава

Караванського1
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працює механіком ремонту обчис-
лювальних машин, перекладачем
у редакції обласної ґазети "Чорно-
морська комуна", позаштатним ко-
респондентом журналу "Україна",
виїздить на заробітки до республ-
іки Комі та ін. Закінчує працю над
Словником рим української мови
(Досі в Україні нічого схожого не
створювалося. Словник містить
біля 60000 римованих пар, скла-
дених самим автором, а не взятих
із творів поетів. Ця праця має ве-
лике значення для розвитку літе-
ратурної і мовної культури Украї-
ни), багато перекладає з англійсь-
кої, друкує книжку "Біографії слів",
часто виступає з дописами про
мову. У цей період Караванський

закінчив розпочатий ще в таборі Словник українських рим (біля
1000 друкованих сторінок). 1961 року одружився з Н.Строкатою. У
1962 вступив на заочне відділення філологічного факультету Одесь-
кого університету.

С.Караванський бере дуже активну участь у громадському
житті країни, в якій жив тоді: збирає українські книги для Кубані,
пропонує організувати всенародні торжества до ювілею М.Лисен-
ка, виступає за дублювання фільмів українською мовою і т. ін. У
1965 р. занепокоєний наростаючою русифікацією шкіл і вузів, пише
статтю "Про одну політичну помилку", став автором самвидаву. Ре-
зультат не забарився: 4 вересня 1965 р. - обшук, 13 листопада - арешт,
"одержав" 8 років ув'язнення і 7 років таборів. Караванський 5 разів
оголошував голодівки протесту, у Володимирській тюрмі зібрав
свідчення в'язнів - учасників і свідків розстрілу польських офіцерів
у Катині, підготував про це статтю, щоб передати її на волю. Влітку
1969 був заарештований у тюрмі і там же засуджений додатково ще
на 5 років тюрми і 3 роки таборів особливо суворого режиму.

У 1967 р. засуджують дружину Н.Строкату-Караванську, яка
допомагала Святославу, на 4 роки таборів.

Усього С.Караванський провів у неволі 31 рік. У листопаді
1979 еміґрував разом з
дружиною до США.
Веде громадську й нау-
кову діяльність, опублі-
кував низку праць із мо-
вознавства. 1993 в Києві
вийшов його "Практич-
ний словник синонімів
української мови", в
1998 - "Російсько-украї-
нський словник важко-
перекладних слів".

були заарештовані Іван Дзюба
та Іван Світличний. Остап Тар-
навський вважає, що вірш "Па-
рус білий" Св. Караванського є
програмовим. Він починається
словами:
Напнімо в чорне небо парус
Білий!
Збратаймо хист, відвагу,
сприт і розум!
Хай мчить крізь бурі нас
Туге вітрило
Туди, де стигне кров і
Смертю грозить.

Дружина поета Ніна Стро-
ката-Караванська сказала теплі
слова про світове українство,
яке весь час домагалося
звільнення в'язнів совісті, допо-
магало українцям в Україні у
боротьбі за права людини.

Святослав Караванський
читав свої поезії, гуморески,
записи із саморобного зоши-
та, що був з ним у таборі. Го-
ворив про свої плани, мрії,
сподівання на демократичне
майбутнє України.
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Святослав і Ніна Караванські, 1980 р.

Святослав Караванський.
Портрет роботи

В. Дужинського - табір у
Явасі (Мордовія), 1966 р.
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28 листопада 1980 року в Українському Інституті Модерного Мис-
тецтва (Чикаго) відбувся літературний вечір Уласа Самчука. Відкрила вечір
і привітала письменника та всіх присутніх проф. Віра Боднарук. Слово про
автора виголосив проф. Богдан Рубчак. Далі Віра Боднарук прочитала урив-
ки з трилогії "Волинь" - "Куди тече та річка" У.Самчука, Марія Дорожинсь-
ка - уривки з "Марії", а Ярослав Василів - уривки з "Кулака". По тому сам
автор виступив зі словом "Ідейні мотиви моєї творчости".

Навіть з цього "телеграфно-короткого" звіту вечора можна уявити
його насиченість, зміст, напругу і творчу піднесеність.

Ось що пише сам У.Самчук, повернувшись в Канаду, де він проживав:

"Òîðîíòî, 15.12.80
Äîðîãà Ïàí³ Â³ðî!

… Âå÷³ð, ùî Âè ìåí³ âëàøòóâàëè, áóâ
÷óäîâèì ï³ä êîæíèì îãëÿäîì, ³ ÿ Âàì çà íüîãî äóæå ³
äóæå âäÿ÷íèé…

Ó Åäìîíòîí³ Ñòåôàíèê âçÿâñÿ çà
ïåðåêëàä ïåðøî¿ êíèãè "Îñò"-à "Ìîðîç³â õóò³ð"…

…ÿ äóæå çàéíÿòèé òðåòüîþ êíèãîþ "Îñò"-
à "Âòå÷à â³ä ñåáå", âåëèêà, òÿæêà ïðàöÿ, à ÿ âæå âòîìèâñÿ…

…Ñïðîáóâàòè ñïðàâó ç òèì Íîáåëåì
âàðòî, íàâ³òü êîëè á öå íàì ç ÿêèõîñü ïðè÷èí íå
âèéøëî òàê, ÿê ìè õî÷åìî…

Íàäõîäÿòü ñâÿòà, ïåðåñèëàþ Âàì ³
ö³ë³é Âàø³é ðîäèí³ â³ä ñåáå ³ ìîº¿ äðóæèíè ùèðå "Âåñåëèõ ñâÿò ³ ùàñëèâîãî
Íîâîãî ðîêó".

Ïîâíèé äî Âàñ íàéùèð³øî¿ ïîøàíè,
Âàø

СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ УЛАСА САМЧУКА

Улас Олексійович Самчук, - визначний українсь-
кий письменник, журналіст, - народився 20 лютого 1905
року в селі Дермань, що на Волині (нині Рівненська
обл.) у селянській родині. Вчився у 1921-1925 роках - в
Крем'янецькій українській приватній гімназії ім. Івана
Стешенка. Перед самим закінченням гімназії Уласа
Самчука покликали до польського війська (гарнізон
міста Тарнова). Після еміграції з Польщі через Німеч-
чину у 1927 р.  він продовжив навчання у Бреславсько-
му Університеті й Українському Вільному Університеті
в Празі. З  1925 р.  почав друкувати  оповідан-

Зліва направо: Богдан Рубчак, Улас
Самчук, Адам Антонович (голова
літературного Фонду ім. Івана

Франка), УІММ, 1980 р.

Літературний вечір
Уласа Самчука

1
9
8
0

Улас Самчук

http://www.pdffactory.com


31

ня у журналі "Духовна Бесіда" у
Варшаві, згодом в "Літературно-на-
уковому віснику" та ін. журналах
(видані окремою збіркою "Віднай-
дений рай", 1936). Свої перші но-
вели він надіслав до "Літературно-
наукового вісника" з Німеччини,
там виникли задуми більших ро-
манів. Володів бездоганно німець-
кою, польською, чеською, російсь-
кою, менше французькою мовами.

Серед тих, хто творив "його
Прагу" (1929-1941) Самчук називає
Олександра Олеся, Спиридона Чер-
касенка, Олексу Стефановича, Ок-
сану Лятуринську, Олега Ольжича,
Михайла Мухина, Миколу Бутови-
ча, Роберта Лісовського, Степана
Смаль-Стоцького, Дмитра Доро-
шенка, Миколу Галагана, Леоніда і
Надію Білецьких, Дмитра
Антоновича, Сергія Шелух-
іна, Микиту Шаповала, Ва-
лентина і Лідію Садовських,
Русових, Яковлевих,
Мідних, Батинських, Слюса-
ренків, Щербаківських,
Сімовичів, Лащенків, Горба-
чевського, Ольгерта Боч-
ковського. У Празі Улас Сам-

чук належав до Студенстської академічної громади. Він роз-
повідає: "Нас було кілька сотень з загальної кількатисячної
української колонії, ми були поколінням Крут, Базару, Листопа-
да, Четвертого Універсалу, України Мілітанс". У 1937 році з
ініціативи Євгена Коновальця була створена культурна рефе-
рентура проводу українських націоналістів на чолі з Олегом
Ольжичем. Центром Культурної референтури стала Прага, а
однією з головних установ - Секція мистців, письменників і
журналістів, де головував Самчук.

У 1941 році повернувся на Волинь, був редактором
газети "Волинь" до 1943 р., покладав надії на можливу
автономію України в умовах німецького режиму, у 1944-
48 рр. жив у Німеччині, один з засновників і головою літе-
ратурної організації МУР. По переїзді до Канади (1948)
був засновником ОУП "Слово" (1954).

Деякі твори письменника вийшли французькою,
польською, сербсько-хорватською мовами. Нині твори
У.Самчука користуються заслуженим інтересом читачів в
Україні, на Волині йому встановлено пам'ятник, 100-ліття
з дня народження відзначено на державному рівні.

Улас Самчук

Улас Самчук

Улас Самчук з дружиною
Тетяною
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Улас Самчук та Іван
Багряний
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ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ УЛАСА САМЧУКА

У літературній творчості Самчук був
літописцем змагань українського наро-
ду протягом сучасного йому півстоліт-
тя. Улас Самчук своє перше оповідання
"На старих стежках" опублікував у 1926
році у варшавському журналі "Наша бес-
іда", а з 1929 року став постійно співпра-

цювати з  "Літературно-науковим вісником",
"Дзвонами" (журнали виходили у Львові), "Са-
мостійною думкою" (Чернівці), "Розбудовою
нації" (Берлін), "Сурмою" (без сталого місця пе-
ребування редакції). У найвидатнішому творі Сам-
чука - трилогії "Волинь" (І-III, 1932-1937) виве-
дений збірний образ української молодої людини
кінця 1920-х - початку 1930-х pp., що прагне знай-
ти місце України у світі і шляхи її національно-
культурного і державного становлення. Робота

над першою і другою частинами тривала з 1929 по 1935 роки, над тре-
тьою - з 1935 по 1937 роки. Саме роман "Волинь" приніс 32-річному
письменнику світову славу. У 30-х роках вживалися
певні заходи щодо кандидування Уласа Самчука на Но-
белівську премію за роман "Волинь" (як і Володими-
ра Винниченка за "Сонячну машину"). Але, на жаль,
їхніх імен немає серед Нобелівських лауреатів: твори
письменників погромленого і пригнобленого народу
виявились неконкурентоздатними не за мірою талан-

ту, а через відсутність
перекладів, відповідної
реклами.

Ідейним продов-
женням "Волині" є
повість "Кулак" (1932). У
"Марії" (1934) відтворена голодова трагедія
українського народу на центральних і східно-
українських землях 1932-1933, у "Гори гово-
рять" (1934) - боротьба гуцулів з
угорцями на Закарпатті.

У повоєнний період творчости
Самчука сюжетним продовженням

"Волині" є його роман-хроніка "Юність Василя Шеремети" (І-ІІ,
1946-47). У незакінченій трилогії "Ост": "Морозів хутір" (1948) і
"Темнота" (1957), зображена українська людина і її роль у незви-
чайних і трагічних умовах міжвоєнної і сучасної підсовєтської
дійсности. Темами останніх книг Самчука є боротьба УПА на Во-
лині (роман "Чого не гоїть вогонь", 1959) і життя українських емі-
ґрантів у Канаді ("На твердій землі", 1967). Переживанням Другої
Світової війни присвячені спогади "П'ять по дванадцятій" (1954) і
"На білому коні" (1956).
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Улас Самчук

Пам’ятник Уласу Самчуку
в Рівному

Улас Самчук

Пам’ятник Уласу
Самчуку у Здолбунові на

100 років
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6 червня 1981 року в УІММ
відбувся вечір-зустріч з людиною ба-
гатогранних захоплень і обдарувань
- Лідою Палій. Поетеса, малярка,
мандрівник, автор захоплюючих по-
дорожніх нотаток. І наповнена нур-
туючою енергією творення.

"Щиро вітаю Вас на сьогодні-
шньому вечорі-репортажі Ліди
Палій з Торонто, - так розпочала
зустріч проф. Віра Боднарук. - Ліда
Палій візьме нас з собою подоро-
жувати в історію Анатолії. Якраз ця
частина світу, де знаходилася "ко-
лиска цивілізації", найбільше ціка-
вить і захоплює Ліду Палій і вона
своїми словами і прозірками пере-
несе нас у цю екзотичну країну".

Тему вечора: "Подорож в
історію Анатолії" Л.Палій запро-
понувала сама: "Ця країна (Туреч-
чина - прим. ред.) емоційно мені
найближча. Вона дуже різнорідна.
Відвідала там десятки цікавих місць
від гетитських руїн, через греко-
римські, візантійські, сулжуцькі до
турецько-османських. Переплетене
все краєвидами…".

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ЛІДИ ПАЛІЙ

Мистецтво/Фотографія
У 1950-60 роках малювала картини олійними фарбами. Ви-

ставляла твори на 11 групових виставках у Торонто й Нью-Йор-
ку. Брала участь у "виставці трьох" в Торонто і чудові відгуки в
щоденнику міста "Globe and Mail" (1964). Працювала графіком-
дизайнером (1955-1983) - ілюструвала книжки, брошури, про-
ектувала фірмові знаки тощо. Спеціалізувалася на плакатах. Брала
участь у виставках екслібрісів - в Америці і Україні (Львів, 1992).
Плакати і екслібриси Л.Палій представлені в українській енцик-
лопедії. Видала ряд українських різдвяних карток.

Мала виставки фотографій під гаслом "Обличчя світу" у
галереях Торонто та Нью-Йорка (1982) та виставку фото квітів
при ботанічному саду в Торонто. Член редакційної колегії фо-
тографічного журналу "Світло і тінь" (Львів).

Літературна творчість
1968 р. дебютувала у пресі віршами та короткими нари-

сами. Від 70-х років - активний учасник літературного життя
еміграції, виступає з прозою, поезією та есеїстикою, зокрема,
й на сторінках "Сучасності".

У Канаді з'являються книжки її оповідань та нарисів "Манд-
рівки в часі й просторі" (1973), поезій "Дивовижні птиці" (1980),
збірка оповідань та есеїв "Світла на воді" (1985). У товаристві
Г. Купченко-Фроляк та Х. Гнатів 1988 р. Ліда Палій видає англо-
мовну збірку поезій "Країна тихих неділь" (Land of Silent Sundays),
1994 р. - авторську збірку українських віршів "Сон-країна". В Ук-
раїну її лірика по-справжньому приходить на хвилі поетичного
фестивалю "Золотий гомін" 1990 р., по чому швидко здобуває виз-

Ліда Палій

Ліда Палій: мандрівки
в часі і просторі
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З БІОГРАФІЇ
ЛІДИ ПАЛІЙ

Народилася Ліда Палій у
1926 р. в м. Стрий, що на
Львівщині. Дитинство прове-
ла у Львові. В часи війни виї-
хала з батьками на Захід і осе-
лилася в м. Торонто, Канада.

Палій скінчила студії Он-
тарійського Коледжу Мис-
тецтв (1953), а згодом - відділ
антропології при Торонтонсь-
кому університеті (1967). Дос-
конало володіє українською,
англійською , німецькою  і
польською  мовами .  Член
Спілки письменників Украї-
ни , ПЕН-клубу,  Canadian
Writers Union, редколегії жур-
налу "Сучасність" (до 1992).

нання, а сама Ліда Палій за кілька років - високу літературну пре-
мію ім. П. Г. Тичини. 1997 р. у Києві під назвою "Без вітчизни"
видається її есеїстика.
Б. Рубчак окреслив її ме-
тоду "поетичним пере-
втіленням краєвидів,
явищ і людей у письмо".

Деякі вірші поете-
си з'явилися у перекла-
дах англійською,
німецькою, порту-
гальською, хорватсь-
кою, казахською та ро-
сійською мовами. Зок-
рема вони друкувалися
в канадських та амери-
канських журналах, англомовній антології української твор-
чості в Канаді "Yarmarok". У "Сучасності" опубліковано пере-
клади Л.Палій поезії і прози з англійської, сербської і хорватсь-
кої мов. Для англомовної публіки читала вірші у відомому
"Harbourfront Reading Series".

Крім того, Ліда Палій - відомий мистецтвознавець, голо-
ва Об'єднання українських письменників "Слово".

Подорожі
Подорожі - це те, без чого не можна уявити Ліду Палій. "Моє

зацікавлення археологією, антропологією та мистецтвом, - розпо-
відає вона, - спонукало мене подорожувати в світі. Відвідала за 20
років майже всі країни Європи, була
в Колумбії, Еквадорі, Перу, Вене-
суелі, Марокко, Тунісі, Єгипті,
Ізраїлі, Ірані, Туреччині, Лівії, Індії,
Непалі, Китаї." Особливо вона за-
люблена в історію і мистецтво країн
Близького Сходу. У подорожах Ліда
Палій черпає нові враження, нові
теми для віршів і нарисів, багато
фотографує, пізнає світ і показує
його нам у своєму баченні.

Контакти, наука та просвіта
Ліда Палій - відкрита для кон-

тактів і спілкування. Несе свої знан-
ня і враження людям. Вона учас-
ник ряду міжнародних наукових і
мистецьких конференцій. Читала
ряд доповідей на теми українського мистецтва і культури на кон-
ференціях в Іллінойському університеті в Урбана (1984-1989), в
Манітобському університеті (1981), в університеті м. Ріджайна (Ка-
нада, 1979). Протягом ряду років читала археологію України на
курсах українознавства у двох школах Торонто.

Ліда Палій на руїнах
гелленістичного театру в

Термесі. Туреччина

Ліда Палій, 1981 р.
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Зустріч з поетом в кон-
ференц-залі УІММ відбула-
ся 7 листопада 1981 року.
Відкрила його голова літе-
ратурної секції УІММ проф.
Віра Боднарук.

У першій частині сло-
во про творчість Богдана
Бойчука мав проф. Б.Рубчак.

У другій частині висту-
пав сам гість Інституту
Модерного Мистецтва -
Богдан Бойчук. Він читав

свої поезії, зокрема ті, що стали елементами поеми
"Подорож з учителем" (в-во Нью-Йоркської Групи,
Нью-Йорк, 1976). Тут же в рамках презентації поеми
можна було придбати книжку "Подорож з учителем".

У третій частині присутні на вечорі побачи-
ли звуковий фотомонтаж за поемою "Подорож з
учителем", який підготував керівник звуково-зоро-
вого відділу Інституту Модерного Мистецтва
Юрій Миськів. Технічне оформлення: Андрій Дур-
бак, Іван Коцур; асистенти: Марко Пілецький, Не-
стор Городиський.

В кінці традиційно відбулася товариська зустріч
з поетом при каві й солодкому.

ПОДОРОЖ З УЧИТЕЛЕМ
(уривки)

О, земле рідна, ти вже за плечима,
затьмарив сонце крик твоїх синів,
птахи клюють недолю на калині,
голодний звір у полі почорнів.

Криваві зорі світ загородили,
і не було вже вороття мені ...
То я пішов дорогами крутими
черпнути сонця в чужині.

***
Зеленими стежками ходить

молодість,
зеленими і навмання.
Настояним здоровим холодом
зганяла ніч спання.

Богдан Бойчук, 1981 р.

2-й літературний вечір
Богдана Бойчука
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МОДЕРНОГО МИСТЕЦТВА
та  84-й ВІДДІЛ СОЮЗУ УКРАЇНОК АМЕРИКИ

щиро запрошують Вас на

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР
БОЖЕННИ КОВАЛЕНКО   і

ДМИТРА ЧУБА
"ПРИВІТ З АВСТРАЛІЇ"
Вступне слово - Ганна ЧЕРІНЬ

П’ятниця 18-го ЧЕРВНЯ 1982 року
Година 7:30 вечором

Приміщення Інституту - 2320 Вест Чікаго Евню

"ПРИВІТ З АВСТРАЛІЇ"
 Літературний вечір Божени Коваленко

і Дмитра Чуба (Нитченка)1
9
8
2

18 червня 1982 року в УІММ відбувся творчий вечір двох письмен-
ників з Австралії - Божени Коваленко і Дмитра Чуба (Нитченка), які зав-
італи на американський континент, щоб бути присутніми на 6-у з'їзді
українських письменників 11-13 червня 1982 року у Торонто (Канада). Літе-
ратурні вечори далеких, але таких близьких наших земляків зорганізовані
у Торонто, Детройті, Чикаго.

Вступне слово на літературному вечорі проголосила письменниця Ган-
на Черінь. Твори письменників читала Олена Г’аладза.

БОЖЕНА КОВАЛЕНКО
ЖУРНАЛІСТКА, ПОЕТЕСА, ПЕДАГОГ, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

                                                                       З біографії
Божена Коваленко, з роду Радзієвська,

народилася 22.01.1924 в Києві, студіювала
фізику та математику у Київському універси-
теті ім. Т.Шевченка, але 2-а світова війна пе-
рервала її студії. Вир війни відніс молоду Бо-
жену через Польщу (1944 р.) у Німеччину (Ер-
лянген), звідки вона у 1950 р. виїздить до Ав-
стралії (Мельбурн) і тут отримує вищу жур-
налістську освіту у 1957 р. Писати вірші і дру-
куватися в українських часописах та альма-
нахах ("Слово", "Нові дні", "Новий обрій" і
т.д.) почала у 1965 році. Автор оповідань, ре-
портажів, поезій. Тематика віршів різномані-
тна, але переважає лірика. Вийшла її збірка
"Гомін Дніпра" (1983 р.). Деякі поезії ук-
раїнські композитори Австралії поклали на
ноти. Б.Коваленко учителює у "Рідній
школі" (учителька української мови в Нобл
Парку), виконує обов'язки секретаря Украї-
нської Центральної Шкільної Ради Авст-
ралії (1974 р.), член управи СУОА (від 1986
р.) та є членом редакційної колегії "Інфор-
маційно-методичного листка". У 1973 р.
очолила відділ Союзу Українок Австралії
у Мельбурні. Член об'єднання українських
письменників "Слово". Працювала в украї-
нському радіомовленні (1975-78 рр.).

Божена Коваленко
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ДМИТРО НИТЧЕНКО-ЧУБ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ, ПИСЬМЕННИК, ПЕДАГОГ,

ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

З біографії

Народився Дмитро Нитченко 1905 року в заможній
селянській родині в Зінькові, що на Полтавщині. На-
вчався  майбутній  письменник  в  індустріально -

технічній школі в Зінькові,
потім був краснодарський ро-
бітфак, звідки його виключи-
ли, оголосивши класовим во-
рогом. Переїхав до Харкова,
вступив на мовно-літератур-
ний факультет місцевого пе-
дінституту. Там Д.Нитченко
прилучився до літературного
життя тодішньої столиці Ук-
раїни, перший свій вірш над-
рукував коли йому було  19
років, познайомився з відоми-
ми  письменниками,  почав
працювати в Державному ви-
давництві. Пізніше він згаду-
вав про зустрічі з М.Хвильо-
вим, С.Васильченком, Б.Ан-

тоненком-Давидовичем, І.Багряним та іншими.
З початком Другої світової війни Д.Нитченка мобі-

лізують в армію. Йому довелося пройти через полон, а
потім через табір переселенців у Німеччині. 1949 року
Д.Нитченко разом з родиною приїхав до Австралії.
Спершу важко працював у каменоломнях, а у вільний
час вивчав англійську мову. Але писати він не припи-
няв. Успадкована від діда-прадіда селянська наполег-
ливість та працелюбність допомогли йому подолати всі
труднощі.

Дмитро Нитченко

***
Незнаний світ за обрієм клекоче,
Хлюпоче день об кораблів борти,
А серце б'ється птахом серед ночі:
У край який життя своє нести?
І от у світ біжать в'юнкі дороги,
Геть перетнувши прірви і поля,
Та ще не раз нас дожене тривога:
Чи вернемо додому звідтіля?
Чи рідний сад почує моє слово
(Там не одна пролинула весна),
Чи яблуко зірву я з яблунь знову,
Що вітами схилились до вікна?
Чи вийду ще з косою я на луки,
Чи рідне сонце в щоку припече?
І серце стогне, плаче від розпуки,
Хоч по виду сльоза й не потече.

Д.Нитченко, 1949 р., Австралія

ОСІННІ МЕЛОДІЇ

Ніч похмура, ніч холодна
Чорні звісила полотна
На вікно.
Все шумить дощем, та стука,
Та полоще сірі бруки
Знов і знов.
І ліхтар, немов метелик...
Світ блідий у темінь стеле,
У пітьму.
Він тремтить, неначе в корчах,
Та безсило лиже ночі
Чорний мур.
Спить усе, чадрою вкрите,
Де недавно був розлитий
Творчий день.
Тільки десь у спазмах вітру
Розгойдались буйно віти,
Шум іде.
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Протягом кількох де-
сятиліть він працює учите-
лем та директором украї-
нських суботніх шкіл у
Мельбурні, створює й очо-
лює Літературно-мистець-
кий клуб імені Василя Си-
моненка, стає членом об-
'єднання українських
письменників "Слово" і
керує  австралійською
філією цієї організації.
Потім очолює Українську
Центральну Шкільну Раду. Редактор літературно-
мистецького альманаху "Новий обрій".

 Він постійно пише і публікує під псевдо-
німом Дмитро Чуб свої оповідання, вірші, на-
риси про подорожі, під іншим псевдонімом - Ос-
тап Зірчастий - друкує свої гуморески. В його
творах постає дивовижна, повна несподіванок
природа Австралії та життя наших земляків, за-
кинутих долею на заокеанський материк. З-
поміж кращих його книжок (яких на 1982 р. на-
раховувалося вже 14 - прим. ред.) треба назва-
ти: "Це трапилося в Австралії", "На гадючому
острові", "Вовченя", "Стежками пригод", "Сліда-
ми Миклухи-Маклая". Дмитро Чуб також автор
чудових оповідей "Живий Шевченко" та "Украї-
нського правописного словника". У 1993 р. упер-
ше в Україні з'являється його книжка "Елемен-
ти теорії літератури".

З ПОЛОНУ
Коли прийшла остання вже хвилина
І з рук ворожих вирвалась душа,
Тоді не йти - летіти в Україну,
Тоді додому, серце, поспішай!
І от ми йдем безмежними лісами.
Позаду залишився Могилів,
І що не день, то ближчає до брами -
До берегів нам рідної землі.
А над шляхом, на кожнім кілометрі,
Лежать машин розбитих корпуси,
Немов вовки ті, визирають з нетрів,
Щоб нагадати про боїв часи,
Тяжка ця путь в чеканні і тривозі.
(Я вже сорочку й казанок "проїв").
Аж ось хатки біленькі при дорозі
Всміхнулись нам, як рідні, як свої.
Народе мій! Ти муки мав досита:
Тебе тлив голод, нівечив Сибір,
Тобі хотіли рідну мову вбити
І душу вирвати у гніві, у злобі.
Світає знов, і треба знов рушати,
Вже Кременчук позаду і Лубни,
Санжар Нових минув я теплі хати
І до Полтави йду через Млини.
Так час пробіг, немов на небі хмарка,
Я місяць йшов додому з таборів;
Чи це не чудо: я вернувся в Харків,
Я рідний знов переступив поріг.
Та що за жах! Я згарищ купи бачу!
Це й тут шаліли чорні палії.
І б'ється серце, мукою гаряче,
І чорне місто височіє в млі.

1941 р.
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Дмитро Нитченко

Члени Літературно-мистецького клубу
ім. Василя Симоненка у Мельбурні.
Вгорі: Дм. Нитченко і Зоя Когут
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21 травня 1983 року 84-й Відділ СУА та Український Інсти-
тут Модерного Мистецтва разом з Гуртком Мистецького Сло-
ва з Детройту (який існує з 1979 р.) зорганізували вечір твор-
чості Богдана Нижанківського. Напередодні Марія Дорожинська
в газеті "Нова Зоря" (15.05.83), повідомляючи про цей вечір, пред-
ставила Б.Нижанківського як "витонченого прозаїка, поета
ліричного, спокійної задуми і Бабая - поета-гумориста, який у
своїх творах по-майстерному жалить лезом іронії і сарказмом".

Розпочала вечір традиційно проф. Віра Боднарук. Вступне
слово про поета мав проф. Богдан Рубчак. Твори Б.Нижанківсь-
кого виконали члени Гуртка Мистецького Слова з Детройту: Во-
лодимир Грушкевич, Люба Китаста, Андрій Марія Лятишевсь-
кий, Гена Юрків Скипакевич, Христина Фединська. Наприкінці
вечора свої твори прочитав сам автор.

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ

Богдан Нижанківський народився у 1909 році в Золочеві, в
родині актора Амброзія Нижанківського. До 2-ї світової війни жив у Львові. Під час війни еміг-
рував до Німеччини; там брав живу участь у літературному та театральному житті українських
емігрантів. На початку п'ятдесятих років переїхав до Америки. Мешкав у Детройті.

Богдан Нижанківський прийшов в українську літературу як прозаїк, і жанр оповідання в
нього найсильніший. Має успіхи в гумористичній поезії, що її Нижанківський друкує під псев-
донімом "Бабай" в журналі "Лис Микита". У прозових творах показав витонченість смаку і май-
стерну контролю засобів. У його творах дуже помітні впливи, що їх, зрештою, знаходимо в
багатьох поетів Галичини: з одного боку, радянська поезія двадцятих-тридцятих років, а з друго-
го - празька школа поетів. Зміст творів часто торкається вічних філософських питань життя і
смерти, цілі в житті, чітко простежуються настрої людини, яка відірвана від першоджерела -
Батьківщини. Звідси - настрої самотності, протистояння зі світом, який для поета є "каменем".

Разом з тим автор свідомий значимості творчої діяльності українців, що живуть за межами
України: "Література і мистецтво, - це
факти, які свідчать і свідчитимуть про
наше існування на чужині за двадцять,
п'ятдесят і за сто років".
Поезія: "Терпке вино" (Краків-Львів,

1942); "Щедрість" Регенсбург, 1947); "Ва-
гота" (Дітройт, 1953).
Проза: "Вулиця, оповідання" (Львів,

1936); "Актор говорить, нариси" (Львів,
1936); "Новели" (Київ, 1941).
Гумор: "Бабай: Вірші іронічні, сати-

ричні і калічні" (Буенос-Айрес, 1959).

Богдан Нижанківський

Вечір поезії і прози
Богдана

Нижанківського 1
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У суботу 10 грудня 1983 року Український Інститут Мо-
дерного Мистецтва приймав поетку Ганну Черінь. При цьому
в першу чергу акцент робився на "мандрівні" репортажі ав-
торки. Слово про Г.Черінь мала д-р Дарія Маркусь. Сьогодні
залишається тільки дивуватися, як прозорливо була вибрана
тема, як правильно УІММ було вичислено одне з двох обдару-
вань письменниці - дитяча книжка і книги-подорожі, в яких
надалі вона мала найбільший успіх.

Зараз поетеса, письменниця і літературний критик Ган-
на Черінь має в своєму доробку 41 книжку, із них п'ять - книги-
подорожі. Остання її книга подорожей "Дев'яте чудо" - гарно
проілюстроване ошатне видання - побачила світ у видавництві
"Юніверс" у Києві у 2005 р. тиражем 1000 примірників. А тоді,
в уже далекому 1983-у, була одна книга подорожніх репортажів
"Їдьмо зі мною" (1965). З мандрів по світу, які завжди полюб-
ляла пані Ганна, вона привезла додому багато яскравих вра-
жень. З розповідей мандрівниці Ганни Черінь та фотоілюст-
рацій її чоловіка Степана Панківа читач чимало дізнавався но-
вого та цікавого про життя і побут, культуру інших народів

світу. Відвідала вона Гаваї, Фіджі, Нову Зеландію, Мексику, Австралію, Японію, Китай. І лише
1993 р., через півстоліття після того, як нікому невідомою дівчиною Г.Черінь залишила Украї-
ну, вона повернулась до неї добре знаною письменницею.

А вечір-1983 в Інституті Модерного Мистецтва, сподіваємося, дав письменниці наснаги для
подальших творчих злетів і, можливо, ще раз для неї самої підкреслив пріоритети творчості.

 З ТВОРЧОЇ БІОГРАФІЇ Г.ЧЕРІНЬ

Ганна Черінь народилася 29 квітня 1920 р. на Київщині. Писати вірші почала з дитинства.
Після закінчення школи вступила до Київського університету, але Друга світова війна перервала
навчання. Ганна опинилась у Німеччині в таборах для "переміщених осіб". У 1949 р. тут вийшла
перша збірка її поезій "Крещендо". Літературозначець Б.Рубчак вважає, що Г.Черінь як поетеса
досягла найбільшого успіху у осо-
бистій ліриці, яка вмістилася у першій
збірці віршів, "Німецькі сонети". ("Ко-
ординати", т.2).

У 1950 р. Г.Черінь переселилась
до США. 1953 р. закінчила факуль-
тет лінгвістики Чиказького універси-
тету. У 1966 р. здобула другий дип-
лом за спеціальністю "бібліотекар".
Очолила при бібліотеці Чиказького
університету відділ обміну з закор-

Літературний вечір
Ганни Черінь -
мандрівниці1
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донними бібліотеками, зібрала тут велику колекцію украї-
ністики, намагалась встановити обмін книжками з украї-
нськими бібліотеками.

Ганна Черінь - автор 41
книжки . З  них головні:
збірки поезій  "Чорно -
зем"(1962 р . ) , "Вагонет-
ки"(1969 р.), віршований ро-
ман "Слова"(1980 р.), збірки
віршів нового часу незалеж-
ної України - "Держава",
"Декада" (2001 р.), ін.,  до-
рожні репортажі "Їдьмо зі
мною"(1965 р.), "Їдьмо  зі
мною знов!"(1990 р.), "Дев'-
яте чудо" (2005) та ін. Очи-
ма відомого українського по-
ета, журналіста і літератур-
ного критика, багаторічного

керівника української редакції "Голосу Америки" Володи-
мира Біляїва Г.Черінь - "українська поетеса, плодовитий
автор критичних статей, оповідань та дуже цікавих подо-
рожніх нарисів і творів у жанрі дитячої літератури" ("На
неокраянім крилі…, Донецьк, 2003).

Ганна Черінь - відома дитяча письменниця. Її вірші і
оповідання добре відомі маленьким читачам Америки й
інших країн, де живуть українські родини. У різних країнах

світу вийшли дитячі
книжки письменниці,
пройняті великою любо-
в'ю авторки до України:
"Братик і сестричка"
(1960), "Листування"
(1966), "Пригоди украї-
нської книжки" (1972),
"Щоденник школярки
Мілочки" (1979), "Украї-
нська кров" (1982), "Ук-
раїнські діти".

З 1988 р. живе у
Флориді, де активно
працює в місцевому ук-
раїнському Осередку ім.
Св. Андрія.

Ганна  Черінь  -
член Об'єднання Украї-
нських Письменників
"Слово" і Національної
Спілки письменників
України.

ПИШІТЬ УКРАЇНСЬКІ
ЛИСТИ

(з циклу віршів для дітей)

В словах української мови
Є музика, ласка й привіт,
I гордість, і сила любови,
І слави дзвінкий заповіт.
Ти, хлопчику, виріс, і в школі
Писати вже вивчився ти...
Скрізь друзів у тебе доволі -
Пиши українські листи!
Не буде це легко спочатку,
І витратиш вечір увесь...
Та дружню і радісну згадку
Від тебе отримає Лесь.
Старенька бабуся на фермі
Чекає на перший твій лист...
Виписуй же літери гарні,
Показуй уміння і хист!
В листах будеш мати розмову
Про поле, про різних звірят,
Про те, що весною ізнову
Птахи повернулись назад -
На клені гніздечко вже мостять
І дзвінко приспівують влад...
Як влітку приїдеш у гості,
Побачиш маленьких пташат...
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10 березня 1984 року заходами Українського Інституту Мо-
дерного Мистецтва і 84-го Відділу Союзу Українок Америки в при-
міщеннях Інституту відбувся вечір-монтаж "Шевченко говорить" -
поезія, листування, уривки із щоденника, образотворчість. Вико-
навцями були члени Гуртка Мистецького Слова з Детройту Віра
Андрушків, Володимир Грушкевич, Люба Китаста, Андрій Марія
Лятишевський, Юрій Розгін, Гена Скипакевич, Роман Тарнавсь-
кий. Консультант - Богдан Нижанківський. Режисери: Володимир
Грушкевич, Андрій Марія Лятишевський.

З БІОГРАФІЇ Т.Г.ШЕВЧЕНКА (9.3.1814 - 10.3.1861) -
великого поета, художника, мислителя, борця за духовно-національне

і державно-політичне відродження України.

Народився в селі Моринцях на Київщині в родині селянина-кріпака. Рано втратив матір, а
потім і батька. У 1838 р. за допомогою письменників і митців, зокрема Є.Гребінки, В.Григоровича,
О.Венеціанова, К.Брюллова та В.Жуковського та ін. одер-
жав волю і вступив до Академії Мистецтв С.-Петербургу,
яку закінчив у 1844 р. Учень Брюлова. У 1947 р. за участь
у Кирило-Мефодіївському братстві заарештований і засла-
ний солдатом в Оренбурзький корпус. У 1858 повертаєть-
ся до Петербургу. У 1843, 1845, 1846, 1859 роках приїздив
в Україну. Мріяв тут оселитися біля Дніпра. У 1860 р. йому
присвоєно звання Академіка гравюри Петербурзької Ака-
демії мистецтв. Прожив Шевченко лише 47 років, з них 25
- у кріпосному рабстві, 10 - у тюрмах та на засланні. А реш-
ту, постійно перебуваючи під жандармським наглядом,
долаючи нестат-
ки . Помер у
1861 р. у Петер-
бурзі. Похований
там на Смоленсь-
кому цвинтарі.
Перепохований
22.05.1861 на
Чернечій  горі
поблизу Канева
(тепер Тарасова

Свою Україну любіть.
Любіть її... во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть!

гора).

"Шевченко
говорить"1
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ПОЕЗІЯ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

Поезія - найвизначніший внесок Тараса Шевченка у художню
скарбницю українського народу і всього людства. Вона просякнута
любов'ю до України, співпереживаннями важкої долі народу, проте-
стом проти його соціального та національного гноблення. В той же
час, поезію Тараса Григоровича відрізняють близькість до народної
творчості, глибокий ліризм. У 1840 р. вийшов його "Кобзар" - збірка
віршів епохального значення. Іван Франко писав, що вона "відразу
відкрила немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої, хо-
лодної води, заясніла невідомою досі в українськім письменстві яс-
ністю, простотою і поетичною грацією вислову".

Вже за першого періоду літературної діяльності (1837-1843)
Шевченко написав багато високохудожніх поетичних творів, в яких
- поруч версифікаційних і стилістичних засобів народно-пісенної
поетики - було й чимало нових, оригінальних рис, що ними поет
значно розширив і збагатив виражальні можливості українського
вірша - складна і гнучка ритміка, вживання асонансних і внутрішніх
рим, використовування цезури й перенесення, майстерність аліте-
рацій, звукової інструментації та поетичної інтонації, астрофічна
будова вірша тощо. Новаторство прикметне й для Шевченкових
епітетів, порівнянь, метафор, символів та уособлень.

До ранньої творчості Шевченка належать балади "Причин-
на" (1837), "Тополя" (1839) й "Утоплена" (1841), що мають ви-
разне романтичне забарвлення. Своєю фантастикою і основни-
ми мотивами вони близькі до народної поезії. Особливе місце
серед ранніх творів Шевченка посідає соціально-побутова поема
"Катерина" - хвилююча розповідь про трагічну долю української
дівчини, яку знеславив московський офіцер. Цей лірично-епіч-
ний твір відзначається високою драматичною напруженістю.
Визвольна боротьба українського народу проти загарбників і по-
неволювачів є основним мотивом у таких творах Шевченка як
"Тарасова ніч" (1838), "Іван Підкова" (1839), "Гайдамаки" (1841),
"Гамалія" (1842). У поемах "Іван Підкова" і "Гамалія" Шевченко
оспівав героїчні походи українського козацтва проти турків. По-
еми "Тарасова ніч" і "Гайдамаки" змальовують різні моменти бо-
ротьби українського народу проти польського панування.

Новий період літературної діяльності Шевченка позначився
в поемах "Розрита могила" (1843), "Чигрине, Чигрине" (1844) і
"Сон" (1844). Поет написав ці твори під безпосереднім враженням
від тогочасної дійсності на Україні. В сатиричному творі "Сон" ("У
всякого своя доля") автор з їдким сарказмом змалював свавілля та
жорстокість російського царату і закликав до знищення цієї деспо-
тичної системи. Поема "Сон" вважається одним з найвизначніших
взірців світової сатири. Вона багато в чому схожа з поемами "Дзя-
ди" А. Міцкевича, "Німеччина. Зимова казка" Г. Гейне та части-
ною "Божественної комедії" Данте "Пекло". Сатиричні ознаки при-
сутні й у політичних поемах Шевченка "Великий льох", "Кавказ",
"І мертвим, і живим..." та вірші "Холодний Яр" (1845).

Цикл віршів "Давидові псалми" - перша спроба Шевченка
переспіву й осучаснення біблійних текстів.
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Серед творів періоду "Трьох літ" на історичні теми особли-
ве місце посідає поема "Іван Гус" ("Єретик"), написана восени
1845 з поетичною присвятою П. Шафарикові. В історичній поемі
"Сліпий" ("Невольник") Шевченко гнівно засудив Катерину ІІ за
зруйнування Запорізької Січі та закріпачення українського селян-
ства. У вірші "Минають дні, минають ночі" поет пристрасно за-
суджує суспільну бездіяльність і пасивність та закликає до дії й
боротьби. Цикл "Три літа" завершується "Заповітом", одним з
досконаліших зразків світової політичної лірики.

Цикл "В казематі", написаний навесні 1847 в умовах ув'яз-
нення і допитів у Петербурзі, відзначається глибоким ідейним
змістом і високою художньою майстерністю. Він відкриває один
з найтяжчих періодів у житті і творчості Шевченка, період ареш-
ту й заслання (1847-57). Чекаючи в тюрмі вироку, поет вболіває
не за себе, за свою долю,
його хвилює доля "окраде-
ної" й замученої московсь-
ким пануванням України.

Останній етап його
творчості (1857-61) розпочи-
нає його поема "Неофіти". За
історичним сюжетом поеми
(переслідування християн
римським імператором Не-
роном) заховано актуальний
сюжет жорстокої розправи
російських царів з борцями
за національне і соціальне
визволення (Микола І - Не-
рон). Незакінчена поема "Юродивий" (1857) - гостра політична
сатира, спрямована проти російського самодержавства на Україні.
Оглянувши пройдений доти життєвий шлях, Шевченко написав
ліричний триптих "Доля", "Муза" "Слава" (1858). Тема циклу -
самоусвідомлення поетом своєї творчості.

 У кінці життя, змужнілий і загартований поет, у вірші
"Подражаніє 11 псалму", афористично проголошує гасло всієї
своєї творчості:

... Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.

Поезія Т.Г.Шевченка перекладена на більше як 100 мов світу.

ЛИСТУВАННЯ

Листування Т.Г.Шевченка - важлива частина його літератур-
ної спадщини, джерело для розуміння його суспільно-політичних
поглядів, а також зацікавлень, уподобань, розуміння його як унікаль-
ної особистості, як людини. Розшукано близько 250 його листів до
осіб і установ. Ще біля 100 не знайдено. Зберігаються вони пере-
важно в Україні. Листувався Поет і Громадянин з К.Брюлловим,
В.Штернбергом (укр. і рос. художник), Я.Димовським (управитель
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маєтку П.Енгельгардта), К.Герном ((квар-
тирмейстер окремого Оренбурзького кор-
пусу, картограф і будівничий військ. укріп-
лень), М. Остроградським (укр. і рос. ма-
тематик), Р.Штрандманом (журналіст),
В.Далем (письменник, лексиколог, фольк-
лорист і етнограф), Е.Желіговським
(польськ. демократ, поет), Т.Вернером
(польськ. демократ), М.Новицьким (рос.
демократ, пізніше - генерал-лейтенант), І.Сошенком (укр. художник), В.Григо-
ровичем (історик мистецтва), Г.Квіткою-Основ'яненком (укр. письменник), О.Бо-
дянським (укр. філолог, історик, письменник, перекладач), А.Козачковським
(лікар), В.Рєпніною (рос. письменниця, близький друг Т.Шевченка), О.Плєщеє-
вим (рос. письменник), З.Сераковським (польськ. демократ), Б.Залеським
(польськ. історик і художник), М.С.Щепкіним (рос. актор, реформатор рос. та
укр. сцени), С.Аксаковим (рос. письменник), О.Писемським (рос. письменник),
М.Осиповим (художник), Ф.П.Толстим (рис. художник, віце-президент С.-Пе-
терб. Академії Мистецтв), А.І.Толстою (дружина Ф.П.Толстого), Марком Вов-
чок (укр. письменниця), М.Чалим (укр. гром.-культ. діяч), П.О Кулішем (укр.
письменник, історик, фольклорист, етнограф, критик) та іншими.

Т.Шевченко любив листування, був акуратним кореспондентом. Його листи надруковані у бага-
тьох виданнях, починаючи від українського журналу "Основа" (1861-62 рр.), "Кіевская Старина" (1882-
1906 рр.) і до сучасних видань.

ЩОДЕННИК Т.Г.ШЕВЧЕНКА

"Щоденник" (або "Журнал") Т.Шевченко вів з 12.06.1857 по 13.08.1858. З його сторінок з нами
розмовляє український інтелектуал, гуманіст, патріот. Перед нами постає тверезий критичний розум,
досконале орієнтування у складних питаннях сучасних поету соціально-політичних, культурних, на-
ціональних та інших реалій того часу.

Витяги із "Щоденника":
"12 ÷åðâíÿ 1857. "Ïåðøà âèçíà÷íà ïîä³ÿ, ÿêó ÿ äî ìî¿õ çàïèñ³â çàâîäæó, òàêà:

îáòèíàþ÷è öåé ïåðøèé çøèòîê … ÿ çëàìàâ öèçîðèê (îë³â÷èê - ïðèì. ðåä.). Ïîä³ÿ,
çäàâàëîñÿ á äð³áíà, íå âàðòà óâàãè… Àëå öå ñòàëîñÿ ó êèðãèçüêîìó ñòåïó… äå òàêà
øòóêà äëÿ ïèñüìåííî¿ ëþäèíè äóæå ö³ííà…. íå çàâæäè ¿¿ ìîæíà ä³ñòàòè, íàâ³òü ³ çà
äîáð³ ãðîø³. Êîëè âàì ïîùàñòèòü ðîçòîëêóâàòè ñâîþ ïîòðåáó â³ðìåíèíîâ³-
ìàðêèòàíòîâ³, ùî çíîñèòüñÿ ç Àñòðàõàííþ, âè âñå-òàêè íå ðàí³øå, í³æ çà ì³ñÿöü
óë³ò³, à âçèì³ çà ï'ÿòü ì³ñÿö³â, ä³ñòàíåòå ïðåïîãàíèé öèçîðèê ³, çâè÷àéíî, íå äåøåâøå,
ÿê çà "ìîíåòó", ñåáòî çà ñð³áíîãî êàðáîâàíöÿ. …Òåïåð çðîçóì³ëî, ÷îìó â
Íîâîïåòðîâñüêîìó ôîðò³ âòðàòà öèçîðèêà - ïîä³ÿ, âàðòà ä³ºïèñàííÿ. Àëå Áîã ç
íèì - ³ ç ôîðòîì, ³ ç íîæåì, ³ ç ìàðêèòàíòîì: ñêîðî, äàñòü Áîã, âèðâóñü ³ç ö³º¿
áåçìåæíî¿ òþðìè, ³ òîä³ òàêà ïîä³ÿ íå çíàéäå ì³ñöÿ â ìîºìó æóðíàë³".

"3 æîâòíÿ. Ðîñ³ÿíè, ì³æ íèìè ³ íèæíºãîðîäö³, ÷èìàëî ïîçè÷èëè â³ä åâðîïåéö³â, ³
ì³æ ³íøèì ñëîâî "êëóá". Òà öå ñëîâî ö³ëêîì íå äî ëèöÿ ðîñ³ÿíèíîâ³. ¯ì áè êðàùå
çàïîçè÷èòè òàêå ñëîâî ó êèòàéö³â òà ÿïîíö³â, ÿêùî âîíè â³äêèíóëè ñâîº ð³äíå ñëîâî
"ïîñèäºëêè", ùî íàäçâè÷àéíî ïðàâäèâî çîáðàæóº ðîñ³éñüê³ äâîðÿíñüê³ ñõîäèíè. Â
åâðîïåéö³â êëóá ìàº âàæëèâå ïîë³òè÷íå çíà÷åííÿ, à â ðîñ³éñüêèõ äâîðÿí öå íàâ³òü ³ íå
ãðîìàäñüê³ ñõîäèíè, à ïðîñòî "ïîñèäºëêè". Âîíè çáèðàþòüñÿ ïîñèä³òè çà ëîìáåðíèìè
ñòîëàìè, ïîìîâ÷àòè, ïîïî¿ñòè, âèïèòè, à ÿê òðàïèòüñÿ íàãîäà, òî é ïî ïèêàõ îäèí
îäíîãî ìàçíóòè"...

"23 æîâòíÿ. …ïðèéøîâ óðÿäîâèé ïàï³ð ïðî ìåíå â³ä êîìàíäèðà îðåíáóðçüêîãî
îêðåìîãî êîðïóñó íà ³ì'ÿ òóòåøíüîãî â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà. … Ïàï³ð ïîâ³äîìëÿº

Пам’ятник
Т.Г. Шевченкові

у Харкові
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ïðî òå, ùî ìåí³ çàáîðîíÿºòüñÿ â'¿çä äî îáîõ ñòîëèöü ³ ùî ÿ -
ï³ä ñåêðåòíèì íàãëÿäîì ïîë³ö³¿. Ãàðíà ñâîáîäà!… Öå çíà÷èòü:
íåìà çà ùî äÿêóâàòè, Âàøå Âåëè÷åñòâî!".

"10 ëþòîãî. Ä³ñòàâ ëèñòà â³ä êîøîâîãî áàòüêà ß.Êóõàðåíêà
ç 7 ñåðïíÿ. Â³í ³ç Êàòåðèíîäàðó ïðîãóëÿâñÿ ÷åðåç
Íîâîïåòðîâñüêèé ôîðò òà Îðåíáóðã, ³ ò³ëüêî ñüîãîäí³ äîñÿãíóâ
ñâîº¿ ìåòè. À âñå æ êðàùå ï³çíî, í³æ í³êîëè…"

"11 êâ³òíÿ. Äîðó÷èâ Êàìåíåöüêîìó (óêð. ôîëüêëîðèñò - ïðèì.
ðåä.) êëîïîòàòèñÿ â öåíçóðí³ì êîì³òåò³ ïðî äîçâ³ë íàäðóêóâàòè
"Êîáçàðÿ" òà "Ãàéäàìàêè"… Ùî âîíî ç öüîãî áóäå?…"

"19 êâ³òíÿ. …ñüîãîäí³ ãðàôèíÿ Íàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà ïðîñèòü äî ñåáå îá³äàòè òà îá³öÿº
ïîçíàéîìèòè ç äåêàáðèñòîì Øòåéíãåëåì. … Çà îá³äîì ïîçíàéîìèâñÿ ç àäì³ðàëîì
Ãîëºí³ùåâèì. Àäì³ðàë - òîâàðèø ãðàôà Ô.Ï., ïðîñòà, ³, çäàºòüñÿ, ãàðíà ëþäèíà".

"20 òðàâíÿ 1858. Äî òðåòüî¿ ãîäèíè ïðàöþâàâ ó Åðì³òàæ³…"

ОБРАЗОТВОРЧІСТЬ

 За своє життя Тарас Григорович Шевченко виконав у різній техніці понад 1000 різних творів
живопису і графіки. Біля 840 творів дійшли до нас, близько 270 втрачено.

Живописні й графічні тво-
ри за часом виконання їх дату-
ються 1830-1861 рр. й територі-
ально пов'язані з Україною, Ро-
сією і Казахстаном. За жанрами -
це портрети, композиції на міфо-
логічні, історичні та побутові
теми, архітектурні пейзажі й
краєвиди. Виконано їх у техніці
олійного письма на полотні, а та-
кож аквареллю, сепією, тушшю,
свинцевим олівцем та в техніці
офорта на окремих аркушах біло-
го, кольорового та тонованого
паперу різних розмірів, а також у
п'ятьох альбомах.

Шевченко був одним із за-
чинателів і першим видатним
майстром офорту у вітчизняно-
му мистецтві. Сам він прекрасно володів всіма відомими тоді за-
собами графічного зображення.

Найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас, відомий під
назвою "Погруддя жінки" або "Жіноча голівка", датований авто-
ром ще 1830 роком. З цієї юнацької роботи і розпочалась творчість
видатного художника.

З доакадемічних робіт збереглися малюнок олівцем "По-
груддя жінки"(1830), акварельний портрет П. Енгельгардта
(1833), "Голова жінки"(1834), портрети Катерини Абази і Є.
Гребінки (обидва - 1837), серія композицій на історичні теми
- "Смерть Лукреції" (1835), "Смерть Олега, князя древлянсь-
кого", "Александр Македонський виявляє довір'я своєму ліка-
реві Філіппу" і "Смерть Віргінії"(всі - 1836), "Смерть Богдана
Хмельницького" (1836-1837) і "Смерть Сократа" (1837). У цих
роботах Т.Шевченко вже яскраво виявив інтерес до суспіль-

Автопортрет.
Олія. 1840-41.

Катерина. Олія. 1842.
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Портрет Є. Гребінки (?). 1837.
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новагомих тем. Його композиції стверджують патріотизм,
людську гідність, виражають протест проти насильства. В них
Шевченко вперше звертається до вітчизняної історії.

У 1843 році Т.Шевченко приїхав в Україну і під час подорожі
по рідному краю створив серію картин, зокрема історичних: "Дари
в Чигирині 1649 року", "Судня рада" і "Старости", на яких відобра-
жено історичні місця, побут і природу країни. На власні кошти він
видає альбом під назвою "Мальовнича Україна". У 1843-1847 ро-
ках Тарас Шевченко створив ряд високохудожніх портретів.

Мистецька спадщина Шевченка періоду від вступу до Ака-
демії мистецтв і до заслання (1838-1847 рр.) відзначається широ-
кою тематикою, появою нових жанрів і новим співвідношенням
між ними, значним удосконаленням опанованих технічних засобів
вираження і звернення до нових. На творах Шевченка цього пер-
іоду особливо помітний вплив К. Брюллова: ідеалізація зображу-
ваного, романтична піднесеність, майстерність композиції, реал-
істичного рисунка, мистецтво портрета. До цієї групи належить і
виконана олією композиція "Натурщик в позі св. Себастіяна"
(1840-1841рр.), "Жінка в ліжку"(1839-1840; "Натурщиця"(1840),
роботи-копії К.Брюллова ("Перерване побачення", "Сон бабусі і
онучки" (1839-1840).

Вершиною Шевченка-художника академічного часу є вико-
наний олією автопортрет (1840), з якого починається галерея ав-
топортретів. Відомо 17 портретів цього часу, виконаних олією,
аквареллю і олівцем, - свідчення майстерності і популярності Шев-
ченка як портретиста серед широких кіл української інтелігенції.

Незважаючи на царську заборону писати і малювати, Шевченко в роки заслання плідно працював в
усіх властивих йому жанрах. Всього відомо 124 завершені твори й 220 екскізів та начерків цього періоду,
зокрема з Аральської і Каратауської експедиції. Ряд речей створено на казахську тему: "Казахи в юрті",
"Казахська стоянка на Косаралі", "Казахський хлопчик розпалює грубку", "Казахи біля вогню", "Казах на
коні" (всі 1848-1849рр.). Шевченко підкреслює своє глибоке співчуття до долі казахського народу.

Окрему групу становлять композиції на історичні, міфологічні, літературні та біблійні теми ("Бла-
гословіння дітей", "Телемак на острові Каліпсо", "Робінзон Крузо", "Самаритянка", "Казашка", "Мілон
Кротонський", "Нарцис та німфа Ехо", "Св. Себастіан", "Умираючий гладіатор", всі - 1856).

ВІРНИЙ СИН СВОГО НАРОДУ

Т.Г.Шевченко був вірним сином поневоленого народу і прагнув його визволення. У поемі "Кав-
каз" він затаврував царську Росію як тюрму народів, де, "на всіх язиках все мовчить", і солідаризував-
ся з тими, хто не хотів скоритися,
сказав про біль, сльози і гнів усіх
жертв царизму. І боротьба його влас-
ного народу, і боротьба кавказьких
горців та інших поневолених на-
родів світу - на якому б континенті
вони не жили - органічно включа-
лися в його загальнопоетичну кар-
тину і політичну концепцію бороть-
би людства за свободу і гідне жит-
тя. Ось де секрет істино всесвітньої
популярності і слави, ключ до виз-
нання генія Шевченка.
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Казашка. 1856.
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