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У статтi простежується життєвий та творчий шлях Галини Журби, лiтературна спадщина якої є досi маловiдомою,
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Творчiсть Галини Журби (1888–1979), що становить яскраву й непересiчну сторiнку української
лiтератури, твореної в емiграцiї, й досi залишається
для українського читача маловiдомою. Мемуаристика, художньо-бiографiчна проза, «шельмiвський
роман», повiстевий цикл «Революцiя iде» ще не перевидавалися на батькiвщинi Галини Маврикiївни
Домбровської (таке справжнє прiзвище письменницi). Її творчий доробок – «розкиданий по (знищених) архiвах i випадкових часописах. Незакiнченi манускрипти летiли пiд вiтром iсторiї» [9; 395].
Оригiнальнiсть стилю та висока iдейна наснаженiсть тих кiлькох творiв Галини Журби, що публiкувалися на сторiнках журналу «Дзвiн» («В ясний день», «Журавлi», «Над скибою», «Смерк»,
«Черешнi»), засвiдчують самобутнiй талант та виразну нацiєстверджувальну домiнанту художнього
мислення авторки. В їхнiй художнiй структурi виразно вiдчутний бiографiзм, тому в читача виникає
iнтерес до життєпису Галини Журби, адже факти її
бiографiї допоможуть простежити формування потужного патрiотичного потенцiалу й становлення
мистецького свiтобачення прозаїка. Тим паче, що
«бiльш нiж пiвстолiтня мовчанка зробила своє дiло:
письменниця, i то непересiчна, безслiдно канула у
вiчнiсть. Не тому, що заслуговує на забуття, не тому, що провинилася перед своїм народом. Єдине,

що їй досi закидали, це те, що 1920 року виїхала з
Києва на Захiдну Україну, а згодом опинилася в
США, де й померла 1979 року, не забуваючи своєї
батькiвщини, живучи думками про рiдний край»
[12; 129].
Кiлька разiв Галина Журба починала писати
свою автобiографiю, проте всi цi записи втраченi.
Останнiй варiант згорiв у варшавськiй пожежi
1944 р. Однак, на щастя, вцiлiли спогади «Вiд “Української хати” до “Музагету” (Люди й подiї)», що
мiстять цiкавi факти про київський перiод її життя –
важливий етап становлення творчої особистостi.
Галина Журба народилася 29 грудня 1888 року в
заможнiй польськiй родинi на хуторi, поблизу села
Соболiвка, що на Вiнниччинi. Її батько походив з
давнього польського роду. Мати – з дому Копистенських, ополячених за часiв унiї. В автобiографiчнiй повiстi «Далекий свiт» вона згодом напише
про генетичний зв’язок цього «панства» з давнiми,
прапрадiдiвськими звичаями i традицiями, що розбудить у її юному серцi голос кровi: «Хоч продали
свою нацiональнiсть, пополячившись заради маєткiв, кар’єри, – кров, раса лишились українськi. Та не
тiльки раса, але й вдача, родовi традицiї. Польського в них було тiльки, що мова та римо-католицтво.
Смiялись, спiвали, сварилися та плакали по-українськи» [6; 17].
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У сiм’ї майбутню письменницю називали Оленкою. Вона була первiстком, згодом народилася на
рiк молодша Устина, потiм – Івга (Ядвига) та брат
Станiслав, а наймолодша – Софiйка – з’явилася на
свiт, коли найстаршiй сестрi було близько десяти
рокiв.
Дiти в сiм’ї Домбровських розмовляли польською й українською, та справжньою вчителькою народної мови й життєвої фiлософiї стала для майбутньої письменницi Тетяна, нянька брата Станiслава.
Вона збагатила мову та уявний свiт дiвчинки, передала їй «чимало життєвої мудростi й українського
фольклору» [6; 171]. До дому Домбровських навiдувалася вчителька Зоф’я Пьонтровська, яка щодня
вiдкривала перед дiтьми свiт iсторiї та географiї,
природи й арифметики, граматики та рiзних мов.
Чомусь саме французька мова викликала в Оленки
запеклу ворожiсть.
Любов до рiдної української землi та селян, серед яких вона зростала, вплив багатих вiкових традицiй виплекали в дiвчинцi особливий дар – на
iнтуїтивному рiвнi тонко вiдчувати не тiльки природу, а й душевний стан простих людей, спiвпереживати їхнiй бiль, страждання як власнi.
Свiй перший вiрш Галина Журба склала в неповнi десять рокiв, коли разом з мамою вiдвiдала
зруб Лотущина. «Вже одалеки видно оголене поле,
де ще лiтом кучерявилася зелена дiброва, застеляючи увесь схил гори вiд шпиля в долину. Тепер весь
Лотущин понiвечений, лежать поваленi дуби, мов у
якiмсь скаженiм, безщаднiм бою покошенi велетнi.
Жаль i жах проймають, дивлячись на це побоєвище» [6; 307]. Пiд враженням вiд побаченого з’явився вiрш «Дубина» (Dębina). Лiтературне починання
дiвчинки помiтила вчителька, вiдтак воно стало
вiдомим родинi. Сама письменниця згадує: «Цей
мiй лiтературний дебют фатально вiдбився на деяких шкiльних предметах, зокрема на граматицi та
французькiй мовi» [5; 309]. Мудрий батько пояснив
«юному обдарованню», що майбутня письменниця
повинна бути високоосвiченою людиною.
Батьки часто влаштовували вечiрки й аматорськi вистави українською мовою: «Грають виключно українськi п’єси» [6; 206]. Особливо сколихнула
чуттєву та емоцiйну душу маленької дiвчинки «Наталка Полтавка».
У 1909 роцi в Одесi вийшла друком перша збiрка
Галини Журби «З життя», що мiстила шiсть
оповiдань: «В степу», «Сповiдь», «Жарти», «Вовченя», «В тайзi», «Студент», в основi яких лежать
власнi спостереження.
На жаль, точно реконструювати життєвий шлях
письменницi до 1912 р. неможливо: всi її спогади
стосуються вже сiчня 1912 р., коли вона переїхала
до Києва. Спiвпраця Галини Журби з «Українською хатою» розпочалася в 1910 р.: на сторiнках

видання з’явилася низка її оповiдань i прозова
мiнiатюра «Коняка», що наробила чимало клопоту
редакцiї – весь наклад журналу було конфiсковано.
У спогадах письменницi передано атмосферу,
що панувала в колах свiдомої української iнтелiгенцiї. Галина Журба вiдвiдала шевченкiвський
вечiр у театрi М.Садовського. Враження – приголомшливе: «Величезна заля вщерть набита українською публiкою. Лунає виключно українська мова.
Стiльки iнтелiгенцiї, студентської молодi, селян.
Вечiрнi строї й народна ноша» [5; 130]. Слова
«Україна», «Шевченко», якi вона вперше почула вiд
свого батька зi скептичними iнтонацiями, громом
лунають у залi, сповнюють її серце неймовiрним
хвилюванням. Вона згадує: «Для мене свiт лиш
напiввiдкритий, але страшенно звабний i цiкавий.
Уявити собi iнтелiгентiв, письменникiв, редакторiв,
що говорять українською мовою. Люди боротьби й
вiри в свою iдею, а ця iдея – Україна, в очаруваннi
якої я живу вiд колиски» [5; 130]. Тут, у Києвi, письменниця остаточно зважилася на «рiшальний на все
життя, вибiр нової батькiвщини, “безталанної вдови”» [8; 6]. З цього приводу вона пише: «Процес
нацiонального поглиблення почав у менi вiдбуватися бистрiшим темпом, свiдомо. Через рiк я думаю
вже по-українському» [5; 131]. Чи можна вiрити в
щирiсть такої блискавичної метаморфози? Чи не
обманювалася Галина Журба у своїх почуттях? Як
свiдчить її подальша доля i творчiсть, Україна
справдi стала для неї найбiльшою цiннiстю. Адже
«...мiсце, де лiтература твориться, вiд iсторiї та її
творення в сьогоденнi невiдривне, воно iстотне, якщо тiльки не зрiкаємося нацiонального як цiнностi,
якщо не вiдмовляємося вiд iнтересiв народу, котрому належимо, культуру якого творимо» [13; 23].
Оскiльки «Українська хата» «була на той час
найпоступовiшою, революцiйною трибуною молодих, трибуною їх протесту, бунту проти всiлякої заскорузлостi, безпринципностi, полiтичного угодства» [5; 131], то й гуртувалися довкола цього часопису безкомпромiснi митцi, серед яких була i Галина
Журба.
Тим часом в «Українськiй хатi» з’являється огляд М.Срiблянського (Микити Шаповала) – одна
сторiнка присвячена Галинi Журбi. Схвальнi слова
надихнули її на довшу новелу «з iнтелiгентського
життя» – «Гiстерiя», за яку письменниця одержала
перший i останнiй гонорар вiд Павла Богацького.
Редактор, на думку Журби, ставився до молодих
письменникiв справдi по-джентльменськи: «Редактори “Української хати” давали змогу молодим авторам, для яких пороги “Лiтературно-наукового
вiстника” були зависокi, випливати вiльно на лiтературне плесо» [5; 131].
Матерiальнi нестатки спонукали й до пошукiв
працi. Опанувавши технiку друкування на ма-
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шинцi, дiвчина дiстала незабаром посаду машинiстки в технiчному бюро «Лозинський i син».
Закарбувалась у її пам’ятi й мовчазна демонстрацiя, яку органiзували українцi в Києвi на знак
протесту проти заборони святкувати ювiлей Шевченка 1914 р.: «Тисячi студентства рiзних нацiональностей та вiровизнань залили головнi вулицi
мiста. Могутня, спокiйна, мовчазна рiка студентських одностроїв пливла в. Володимирською, Бiбiковським бульваром, Фундуклеївською вул. до
Хрещатика. Трамваї та всякий рух мусили зупинитися. Вулицi, пiшоходи залила вищешкiльна молодь та публiка, що брала участь у демонстрацiї. Одночасно майже появилася кiнна полiцiя, що врiзалася в натовп, їдучи серединою вулиць та тротуарiв,
торувала собi нагайками дорогу» [5; 133]. Дiсталося
дротянкою й Галинi, а потiм ще й доправили її в
«участок». Молодший брат Сташко, що навчався на
першому курсi унiверситету i також був на демонстрацiї, «передбачливо дременув заздалегiдь додому»
[5; 133]. Усi цi подiї та зустрiчi з цiкавими людьми
додають письменницi впевненостi у правильностi
життєвого вибору.
У травнi 1914 р., попрощавшись iз редактором
Богацьким, вона покидає Київ i втiкає «вiд людей,
гамору, друкарської машинки»: «І знову лiс, батько,
дiм. Яка неповторнiсть!!! <…> Знову треба вiдiгрiтись на сонцi серед духмяних трав в колi дбайливої родини» [5; 133]. Про тi днi Галина Журба пише:
«Лежу тепер на сонцi як Дiоген, та розпливаюся в
якiйсь нiрванi. Навiть не читаю. Бiля мене в холодку
гладиш молока, свiжа паляниця, лан соковитих запашних суниць. Малина, черешнi самi схиляються
надi мною й дарять свої плоди» [5; 133]. Цю казкову
iдилiю руйнує приголомшлива звiстка – вiйна!
Австрiя оголосила вiйну Сербiї, i всi розумiють, що
недовго чекати виступу Росiї. Письменницю сповнює непохитна «нахрапна певнiсть», що ця вiйна
стане кiнцем Росiї. Аж тепер видно, наскiльки кардинально розiйшлися симпатiї та настрої Маврикiя
Домбровського i його старшої доньки. Вiн, як i всi
поляки, «в телячому захватi», бо ненавидить нiмцiв.
Настрої Галини цiлком протилежнi: «У мене нiякого слов’янофiльства (українцi мають найменше для
цього пiдстав), анi органiчного польського германофобства» [5; 133]. Вона усвiдомлює себе українкою,
ненавидить могутню полiцiйну машину Росiї, тому
виявляє прихильнiсть до тих, хто проти Росiї. Письменниця чiтко усвiдомлює, що «...на цiй вiйнi однi
збиватимуть мiльйони, платитиме за все нарiд, переважно наш, український нарiд, ото нашi темнi, наївнi
як дiти, прекраснi Степани, Ониськи, Дениси, яких
тепер видирають вiд родин, щоб трупами їх гатити
кордони чи новi здобувати» [5; 133]. Слова «наш,
український нарiд» – ще один доказ того, що Київ та
його українське середовище, в якому постiйно пере-

бувала письменниця, допомiг у становленнi її українського характеру, адже «нацiональний характер,
як i iндивiдуальний, безсумнiвно, пiддається корекцiї як самими iсторичними обставинами, так i внутрiшньою самоочищувальною роботою народної
душi, кристалiзацiєю нацiональної самосвiдомостi»
[1; 110]. Зараз їй байдуже, що думають з цього приводу люди, яких вона глибоко шанує i ранiше завжди дослухалася до їхнiх слiв (А.Нiковський,
М.Шаповал, П.Богацький), – вона проти вiйни i
проти Росiї. Її погляди подiляє сестра Ївга (Ядвига).
Галина Журба повертається до Києва, де вже не
функцiонують «Українська хата», «Рада» та «Лiтературно-науковий вiстник», П.Богацького заарештовано: «Взагалi розгром українства» [5; 134]. Залишився лише «Український клюб», що займає тепер
невелику частину будiвлi, бо в трьох великих залах
влаштовано воєнний лазарет – саме це i врятувало
клуб вiд лiквiдацiї. Крiм сестер-жалiбниць i сестермедичок, сюди на чергування приходять усi охочi:
«Мiж раненими проводиться нацiонально-усвiдомлювана робота, гутiрками, читанням книжок. <…>
Видужавши, вояки вертаються на фронт з добрим
багажем свiдомостi й везуть її iншим. Найжвавiшу
дiяльнiсть з акторiв виявила Наталка Дорошенко,
дружина Дмитра Дорошенка. Вояки її обожували»
[5; 134]. Схоже, що саме про неї йдеться в листi Григорiя Палiя з повiстi «Зорi свiт заповiдають...», яку
згодом напише Галина Журба: «...Кажуть, що всяк
повинен балакати по своєму, а сестриця Наталка,
каже, що наша українська мова краща за кацапську,
хоч вони називають нас мужиками, а себе панами,
та все задаються. Це правда, бо вже за цюю вiйну i я
на них надивився. Каже сестра Наталка, що й ми колись волю мали, нiби мужики, чи то українцi. Дуже
вже давно: як ще козаки були, а може ще давнiй, государство наше було» [7; 98].
Взимку Галина Журба «розмахнулася на довгий
роман», що мав назву «Талановитий чоловiк». Головний герой твору «молодий чоловiк, з лiтературним хистом, має за собою декiлька визнаних творiв,
та бiльше чомусь не пише, хоч усi його пiдбивають
на це» [5; 134]. Усi його кращi твори залишаються у
мрiях та задумах, «бо сам процес писання – це спотворення твору» [5; 134]. Письменниця вважає, що
саме життя є найлiпшим i найцiкавiшим твором людини: «Найбiльша насолода – переживати життя,
нiби читаний роман, будучи водночас творцем i героєм цього неписаного нiколи роману» [5; 134]. Написавши одним духом третину твору, близько
70 сторiнок, Галина Журба дала його почитати
Андрiю Нiковському та Сергiю Єфремову. Оцiнка
останнього була короткою i «дуже сподобалась
своєю влучнiстю й дотепом» авторцi. Критик зазначив, що «Талановитий чоловiк» – це незаконнонароджений син Кнута Гамсуна та Ольги Кобилянсь-
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кої. У той час у Києвi перебував Микита Шаповал,
який дуже просив цей рукопис i одержав його за
умови, що роман не буде надруковано. Однак через
мiсяць до Галини Журби прийшли за продовженням «Талановитого чоловiка», бо початок твору вже
було повнiстю пiдготовано до друку. Всю свою лють
та досаду з цього приводу письменниця вилила в
рiзкому ультимативному листi – «весь склад друкарський мусили розкидати з утратою для видавництва», «рукопис так i залишився без продовження, як грiх молодостi» [5; 134].
З особливим почуттям письменниця згадує
1917 р. – «наш український «Сiмнадцятий», вiд
початку, вiд бунту двох українських полкiв, що
скинули царя, вiд перших органiзацiйних зборiв
Центральної Ради, з першою українською манiфестацiєю, з Усеукраїнським Нацiональним Конгресом, з усiма з’їздами, унiверсалами, аж до проголошення самостiйностi 22 сiчня, з Крутами включно
– один неповторний феномен iсторiї» [5; 135].
Спогади свiдчать про пiєтет, з яким Галина Журба
зустрiла цi подiї, вони демонструють її емоцiйний
запал: «Пишний, блискучий вияв ментальностi
нашого народу, рiк справжньої революцiї народiв,
що почалася в сiмнадцятiм роцi i в сiмнадцятiм
скiнчилася...» [5; 135]. Письменниця вiдчула себе
частинкою «нашого народу» i разом з ним переживала трагедiю пiд Крутами.
Лiтературне життя на якийсь час перестало iснувати – «це ж були роки державнотворчого пориву,
боротьби, захоплень, радостi, розпуки й жаху»
[5; 135]. Галина Журба має на увазi передусiм зиму
1919–1920 рр., коли Київ справляв гнiтюче враження: «Збомбардований, розгромлений, обдертий, з
погорiлими домами, засмiчений, згиджений, холодний i голодний Київ 1919–1920 рр. нiчим не нагадував того блискучого, пишного мiста, яке я застала
1912 року, анi навiть того, яке пережило велику
європейську вiйну й революцiю 17-го року...
Сплюндрований i стероризований Київ робив пригноблюючо-жалюгiдне вражiння» [5; 135]. У цей
час Журба опинилася у Всевидатi, де разом з Наталею Романович редагувала дитячий журнал «Волошки». Увесь одяг письменницi – офiцерський непромокальний плащ, без вiйськових вiдзнак, на ногах – саморобнi повстянки з шинельного сукна, а на
головi оксамитова фiолетова шапка. Ця єдина
надвiрня i хатня одежа поряд з iншими матерiальними труднощами зовсiм не гнiтили письменницю,
яка навiть у злиднях вiднаходила щось нове та цiкаве, у вiльний пiсля роботи час ходила по дворах з
пилкою та сокирою i рубала дрова, щоб заробити на
їжу, а в кiмнатi, де проживала, замерзала вода. Якщо
порiвняти тодiшнiй стан молодої жiнки з її заможним дитинством у садибi батькiв чи дiдуся –
вiдмiннiсть вражаюча. Та незважаючи на всi знего-

ди, вечорами вона разом з iншими прямує до закладу «Кривий Джiмi», який авторка називає «клубкав’ярня-шиночок, де сходиться богема: московсько-жидiвська i наша» [5; 136]. Саме тут вiдбуваються авторськi виступи, якi започаткували росiяни, а
потiм цю традицiю пiдхопили й українськi митцi.
На одному з таких вечорiв народилася iдея про
створення лiтературного журналу «Музагет», автором iдеї був, зi слiв Галини Журби, Юрiй Меженко,
а назву подав Дмитро Загул. «Музагет» згуртував
довкола себе тодiшнiх київських поетiв i письменникiв. Серед них Михайло Івченко, Якiв Савченко,
Олекса Слiсаренко, Микола Терещенко, Лесь Курбас, Дмитро Загул та Вiктор i Нiна Дубровськi.
Журнал цей проiснував не надто довго: «Врештi
вийшло перше (i останнє) число “Музагету” –
солiдних розмiрiв книжка, з портретами: Тичини,
Загула та Ярошенка (або Меженка, доступно не
пригадую собi)» [5; 136]. У той важкий та голодний
час випуск навiть єдиного числа журналу був вартий уваги як «своєрiдний документ часу» [5; 136].
Тiєї ж зими вийшла збiрка Галини Журби «Похiд
життя», що мiстила оповiдання 1910–1913 р.,
опублiкованi в «Українськiй хатi», та одне нове –
«Пiсня на однiй струнi». Друкувати розпочинало
видавництво «Сяйво», та коли видавець зник iз
Києва, авторка продала недодруковану книжку
«Книгоспiлцi», яка й завершила публiкацiю.
Атмосфера у Всевидатi ставала «задушливою, а
в Києвi “шалiв терор” – в редакцiю все частiше почали навiдуватися пiдозрiлi люди, а деякi давнi
знайомi починали звертати на шлях совєтського
“дворянства”, робити кар’єру» [5; 137]. Восени 1919
року Галина Журба у своїх друзiв познайомилася з
Павлом Губенком, який запам’ятався їй своїми дотепами: «І не спало нiкому з нас тодi на думку, як i
самому Губенковi, мабуть, що в майбутнiх недалеких роках буде знати його вся Україна, аж до самих
Карпат як Остапа Вишню» [5; 137].
На початку травня Київ зайняли поляки, протримались вони тут недовго – 10 червня покинули
мiсто. Цей день Галина Журба запам’ятала добре,
вона, змiнивши свiй непромокальний офiцерський
плащ на вечiрню сукню, «...пiшла до українського
клюбу на Пушкiнську. І щоб побачитися зi знайомими, зорiєнтуватися в ситуацiї» [5; 137]. За вечерею з В.Дубровським її вiдкликав А.Нiковський i
порадив якомога швидше йти на станцiю й залишити Київ. Письменниця описує, як востаннє забiгла
до своєї кiмнати й розгубилася: «Що ж тут забирати з собою? Рукописи, пам’ятки? Брати, щоб запропастити десь у дорозi. Адже ж лечу в невiдоме.
А втiм... через мiсяць, можливо, повернемося. Може
через два. Мiй практичний змисл виявляється в останнiй хвилинi, – беру милi листи вiд Бориса П. та
зубну щiтку, ховаю за викоти своєї сукнi з чорного
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плюшу, золотої гiпюри й рожевого тюлю, i покидаю
Київ назавжди» [5; 137].
У круговертi пореволюцiйної доби мiцнiє мистецький талант Галини Журби. Про прихiд в українську лiтературу зрiлого прозаїка школи М.Коцюбинського iз власною манерою письма й глибинною
фiлософiєю свiдчила повiсть «Зорi свiт заповiдають»
(написана протягом 1925–1928 рр. на Рiвненщинi,
твiр було опублiковано у Львовi 1933 р.). Згодом
(у 1937 р.) львiвське видавництво «Батькiвщина»
публiкує другу i третю частини «хронiки волинського села» – «Революцiя iде». Цього ж року авторка
розпочинає працювати над «шельмiвським романом» «Доктор Кочiонi» (вийшов у Краковi в 1943 р.).
Із 1944 р. Журба разом зi своїм чоловiком Антоном Нивинським оселяється у Варшавi, де жила її
сестра. Пiсля смертi А.Нивинського в 1947 р.
письменниця, «вдаючи iз себе несповна розуму
жебрачку», перейшла три кордони до Захiдної Нiмеччини. Там в одному iз центрiв «Республiки
ДiПi» – українському таборi ]ан%гофер Зiдлюн% у
Ре%енсбурзi, «почала писати автобiографiчну
повiсть “Далекий свiт”, яку закiнчила на початку
50-х рокiв» [3; 85, 86].
«Далекий свiт: автобiографiчна розповiдь» – це
спроба письменницi викласти iсторiю свого роду та
власного дитинства. Сама назва твору свiдчить про те,
що авторка творила свiт своїх спогадiв далеко вiд
України (Ре%енсбург, 1949 – Фiладельфiя, 1955). За
висловом самої Галини Журби, «це справжня повiсть
про справжнiх людей. Повiсть не модерна, писана не
модерним стилем, допасованим до самої доби. Повiсть далека вiд сучасностi, як сама доба» [6; 8]. Цей
твiр двiчi виходив друком невеликими тиражами:
1955 р. – в Буенос-Айресi та 1978 р. – у Нью-Йорку.
Про своє життя в 1912–1925 роках у Захiднiй
Українi i в Польщi Галина Журба залишила

розрiзненi записи, якi могли б скласти книжку пiд
назвою «Були ми колись».
Не всi твори письменницi вдалося знайти: адже
її «дорiбок – розкиданий по (знищених) архiвах i
випадкових часописах» [9; 395]. Багато сторiнок з
бiографiї Галини Журби залишаються й досi закритими для нас. Деякi факти з її життя вiдкриває у
своїх спогадах Володимир Бiляїв, який познайомився з нею влiтку 1954 р. у Фiладельфiї, куди доля
закинула Галину Журбу на схилi лiт. Там, «в скромному помешканнi над крамницею книжок i сувенiрiв «Базар» стара письменниця доживала свого
вiку» [3; 96]. Саме тут вона працювала над другим
томом роману «Тодiр Сокiр» та опiкувалася другим
виданням «Далекого свiту», залюбки приймала гостей, серед яких були Остап i Марта Тарнавськi, Іван
та Олена Коровицькi, подружжя Оксана Керч i Володимир Кулiш, польський поет Юзеф Лободовський.
Її весь час манила Україна, той «далекий свiт»,
який вона назавжди покинула та знову i знову поверталася до нього у своїх думках, спогадах,
сподiваннях.
Померла Галина Журба 9 квiтня 1979 р. на
дев’яносто першому роцi в Фiладельфiї й похована
на цвинтарi у Бавнд Бруку, де знайшли останнє
пристановище чимало українських митцiв i
полiтичних дiячiв. Письменниця-патрiотка залишила нам у своїх творах духовний заповiт непроминальної любовi до рiдної землi та до рiдного слова:
«Так закiнчився похiд життя Галини Журби, але не
похiд її творчостi, бо вона залишила українському
народовi свої твори, якi щойно починають вирушати в похiд по незалежнiй Українi. […] Запорукою
успiху творчостi Галини Журби в походi життя є
творче спiлкування письменницi-майстра з новими
читачами у незалежнiй Українi» [3; 84].
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