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ДО НАШИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ЧИТАЧ!В: 

На початку цього місяця я відвідав Нью
йорк. Виявив дуже неприємну rіч: березневе чис
.1о нью-йоркська пошта доставила читачам між 
І і 4 числами квітня, хоч це число здано на пош
ту ще І 4 березня. Правда, у деяких інших містах 
США журна.а одержано на кілька днів раніш. Чи
тачі, мабуть, думають, що "Нові Дні" спізнюють
ся на яких три тижні. ПовідомляЄмо, що жур
нал стало виходить у першій половині місяця і 
якщо Ви його одержуєте аж у кінці місяця чи й 
на початку другого, як це було з березневим 
числом, то це виключно вина американської пош

ти. До речі, березневе число одержано в Лондоні, 
Англія, раніш, ніж у Нью-йорку. 

Квітневе чис.1о виходить з деяким спізненням, 
причиною якого була моя поїздка в Нью-йорк, і 
вийде з друку І 5 чи 16 квітня. Прошу вибачити 
за спізнення, але їхати в Нью-йорк я з цілого 
ряду причин мусів. 

Якась згадка про Нью-йорк, може, буде у 
травневому числі. n. во.л. 

Купіть ці книжки1 
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них ~Іатеріялів. 
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Authgrizcd as Second Class МаіІ Ьу the Post Office Department Ottawa and for payment of postage in cash. 

Pгinted Ьу KIEV PRIX'.ГERS LTD., 686 Richшond St. W., Toгonto, Ont., Canada 



О. Г АИ-ГОЛОВКО 

3 нових 
ТРІЮМФ 

Насіння із квіток сестра прислала 
Із Киsва ясного, де століття 
У дзвони дзвонять і квітки колишуть, 
Щоб палко розивітали і дзв~ницю 
Небесну напували пахом гніву 
І ніжної любови, що завзяття 
Кують на вічному ковадлі часу 
Для свята нашого. 

І от весною 
Я вкинув живодайне це насіння 
В чужу, але привабдиву зем.'Іицю, 
й покільчилось воно, немов разочок 
Осяйного намиста дужим зором, 
І наче райдуги веселою дугою 
Навис.ло над моїм городом. 

Люди 
Проходили й дивилися на неї. 
Не бачучи її, питали гучно: 
"Чого цей бідолаха тріюмфує ?" 
А я тріюмфував- багач на~ багачами, 
Бо мав я Києва краплину бtля хати. 

ДО ПОЕТІВ СТАРШОї ГЕНЕРАЦІї, 

СУЩИХ В УКРАїНІ 

Було, воїстино було у сорок першім, 
Коли пробилася неволі гать, 
І виливсь люд на Захід - ви рабами 
Лишилися. 

А я пішов у світ 
По зритих полум'ям війни дорогах, 
Голодний, босий і сумний, 
Шукати світла волі, за якою 
Тужив і сивів з юних літ 
За мурами. . 

А ви в тюряз1, 
Де знидів замкнений ваш дух~ 
Співали оди генієві з.'Іа й руїни 
І розтичинену тягли хвалу 
Огидними своїми язиками, 
Щоб незабаром генія хули 
Проклясти й облизать нового, 
Що першого у здичавілу ніч із'їв 
І одягнув корону у його берлозі, 
І із його отрутою й наганом став 
Проти синів і дочок ваших, 
Коли загонив у пустиню їх 
Із Києва й сестер його славетніх, 
Щоб їх змосковщити і наректи 

Усіх наших співробітників і читачів вітаємо 
зі Святим Великоднем: 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Редакція 
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ПОЕЗІй 
Совєтського народу городами 
І під спідницю кинvти Москві. 
А ви навколо Алл Капона 
Юрбою стали й гарчите, 
І лижете його, як ті собаки суку 
На вигоні, де вітер дико дме, 
І хвалите йогп в чудовій нашій мові, 
Яка чужинкою блукає в темну ніч 
По бруках київських. 

І кидаєте ложжю, 
Що люд наш благодРнствує в раю, 
Що пеклом є у Голубій Елладі 
З розгойданим Домокловим мечем, 
Який хвилини дідьківські рахує, 
Щоб нашому народеві із плеч 
Зсадити голову. 

Яка зневага 
І лютая ганьба покрила вас --
Із головами сивими на схилі років, 
Що ви переступаєте через поріг 
До вічности, в якій вам треба жити 
Ганебними плебеями сатрапа. 

Я З ДОМУ УТІКАВ ... 

Я з дому утікав, що млів у позалоті 
І в зореноено-голубій кереї ... 
Я з дому утікав, що витернився кров'ю 
З Дніпрових ручаїв і аж до моря. 
Я утікав із дому, щоб не. стати 
Німим, як скеля у пустиНІ, 
Щоб голосу свпго слова почути, 
Що був ув'язнений у грудях Г!ожиттєво. 
Я З ДОМу VTiKaB, щоб душу ВІДЧИНИТИ 
І леrіонИ слів розставити у лави, 
І кинутись до бою із мечами 
Пісень, гартованих у сонці, 
На люте кпд.11о із берлоги, 
Що величаєтnся палацом нині 
Обнови живоносного проміння 
І неппр~чної гармонії людської. 
І я утік. 

І перейшов дороги, 
Що дихали камінням і тернами, 
І кров моя в слідах моїх к~піла, 
Але дійшов я дп мети своє1. 
І раптом став я у своїм зеніті, 
Немов на камені серед річища, 
І в мене поскляніли очі, 
І у бурхливім серці кров ізгусла. 
Навколо мене галас вихорився, 
Неначе в Дантовому пеклі, 
То на главах потоптаного духу 
Скакали і ревли тіла бундючні. 
І поміж ними дим звивався 
Місцевого патріотизму в небо, 
І під.11абузництва черва завзята 
Кишіла, як в помийній ямі. 



І на обрубкові часу горіли букви: 
"Нехай живе юрба віднині!" 
І піснетворці угрузали в землю 
На бунтівливих думах з ланцюга\'Іи. 
А я на камені серед річища 
Довкілля тяв зубами зору: 
Назад іти - мости згоріли, 
Вперед - вони були в моїй уяві. 

ПОЦЕйБІЧНИМ МОДЕРНІСТАМ 

Чи чуєте - в Україні, 
Що прожилилася і ста.1а дибки, 
Молодої поезії звуки нетлінні 
Гримлять на струнах першої скрипки! 
Чи бачите - у дзвоні синьому, 
Де нових думок відчинилися вікна, -

На скрижалях .'Іистви осінньої 
Весняною повінню виткано 
Вогонь і прозорість ідеї, 
Одягненої у чисті шати ... 
Але ви не аовите цього ушеіі тареJІями 
І не бачите -
чоловічками 
балухатими. 
Бо ви бабраєтесь у базарн:й клоаці 
І, маніжачись у зловонній обнові, 
Піднімаєте ноги собачії, 
І ф ..... ми кілометровими 
На ус.1авленім каменя лезі -
Виводите 

мокрі 

поезії. 

···>-·~>•<~-~ .. 

Степан РИНДИК 

Др а . "" 
rJІІИ 

(Оповідання земляка) 

Драглій був моїм співкомірником у таборі 
«переміщених персон». Із цієї причини маю до 
нього певний сантимент і хочу бодай коротень
ко написати про нього. Правдивого прізвища не 
подаю, а використовую один із його синонімів 
(холодець, студенець, гижка, драглі тощо). Як 
бачите, він називався якось дуже смачно. Але 
мало коли прізвище і людина пасують одно до 
одного ... 

І ще маленька увага: слово «персона» озна
чає по-нашому великого пана, але ні я, ні Драг
лій такими не були, і взагалі все населення та
бору складалося з простої, сірої челядини, а як 
траплялися серед неї якісь буцім доктори чи там 
директори, то здебільшого свого, покутнього ви
ховання. Тому мені якось совісно називати на
ших колишніх таборян «персонами». Краще ве
личатиму їх, гурт-на-гурт і поодинці, «перемі
щеними душами». Цього мені ніхто не запере
чить, бо кожний таборянин мав душу. Але не 
кожна душа була паном, та ще й великим. 

Ми з Драг лієм проживали якраз у тому та
борі, де провадив свою діяльність славнозвісний 
Гнат Кіндратович, той самий, що з ласки Зоси
ма Дончука попав до нашої літератури, до П, 
сказати, злодійсько-шарлатанського засторонку 
чи засіку. Драглія я бачив щодня, бо ми жили 
в сусідніх «кабінах». Так називались таборо~і 
приміщення-комірки, що виглядали, як жидів
ські кучки, бо були побудовані, як хто вмів і 
з чого мав. Наші кабіни були розгороджені _де
рев'яною рамою з двома коцами, на ту раму нап
нутими. Через ці коци можна було зовсім добре 
розмовляти, і Драглій цю можливість не раз ви
користовував. Особливо, коли по табору розхо
дилась нова чутка про якийсь свіжий успіх Гна
та Кіндратовича. Драглій був немилосердним 
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критиком його. Інші переміщені душі здебільшо
го сміялися й жартували з приводу махінацій 
Гната Кіндратовича, дармащо ці махінації зачі
пали їх життєві інтереси. А Драглій глибоко пе
реймався ними. Хоч не мав розвідчої канцелярії 
й ніякогп шпигунського апарату, проте вмів док
ладно оповідати про кожне чергове злодійство 
Гната Кіндратовича, так наче крав разом із ним. 
Не йначе, як мав у душі якийсь радар і ним фо
тографував кожний крок пройдисвіта. 

Але знайшовся радар і на Драглія·. І не один. 
Люди повідали, що по розпаді Німеччини, коли 
було легко красти, він хотів був пацупити дру
карську машинку з канцелярії «Фертрауенс-ште
ле», де служив за Гітлера в характері довіреної 
псоби. Хоч друкарська машинка - пустяковина і 
вкрасти Гі -- не велиr<а річ, але Драглій не зу
мів якось цього скромнпго діJ1а довести до зро
бу. бо співробітники і'юго, такі самі фахівці як і 
він, завчасу відчули, куди дrаглій цілиться, під
стерегли і спіймали його на гарячому вчинку. 
А спіймавши, сильно побили й викинули, а все 
майно забрали собі. 

Так оповідали. І чимало чого іншого при
кладали до того. Але я не маю охоти до чужих 
оповідань, бо люблю компонувати свої, ориr·і
нальні. Тож опишу тут коротку історію, що 
справді відбулася з Драглієм. І то на моїх очах. 

Описуючи діяльність Гната Кіндратовича, 
Дончук не згадав про одно добре діло цього ге
роя - про те, як він заступився перед таборо
вою владою за скривдженого Драг лія, дарма_ІЦQ 
той безупинно і всюди критикував його. Цей факт 
я констатую отут і постараюся докладно описа
ти його. 

А було це так: одного дня мені видали 1іі
лу-біленну булку, замість чорного житнього xni-

11 О В І ДНІ, KBITEH"h, 1964 



ба! У магазині сказали, що від ІРО вийшло но
ве право: всім переміщеним душам, що дожи
лися шестидесяти років, видавати білий хліб. 
Схопивши в руки булку, я майже чвалом побіг 
до сво.єї обитації й там відразу взявся ту бул
ку упттати. Не шукаючи ножа, відлупив ріжок і 
в рот! Булка була добре випечена, шкурочка на 
ній легко загнітилася і ледь-ледь потріскала. Тож 
коли вищезгаданий ріжок опинився в моєму роті, 
я почув такі смаки, що не стримався і голосно 
сказав сам до себе: 

- Боже! Боже! Як приємно на світі жити! 
- А чого це вам стало раптом так приєм-

но? - почувся з-поза коців голос Драглія. 
-Булка дуже добра,- кажу йому, маючи 

повен рот пахучого печива. 

-Яка булка?- вигукнув Драглій і, не че
каючи відповіді, ускочив до моєї кабіни. 

- Де ви це взяли?! - показав пальцем на 
булку. · 

- Та вже ж не вкрав. Видали в магазині. 
-У котрім? 
- А в тім, де видають хліб. 
- Там видали цю булку? 
-Так. 
- А чому мені видали чорну макуху? 
- Питайтеся їх, а не мене. Звідки я знаю_, 

чому вам видали макуху? А скілька вам років? 
- А вам навіщо це знати? 
-- Бо в магазині казали, що на білий хліб 

мають право ті.'Іьtш ті персони, що їм не менше, 
як шістдесят років. Там нагорі прийшли нареш
ті до розуму і збагнули, що старі шлунки не мо
жуть переварювати чорного хліба. 

- Чоловіче! Та мені шістдесят п'ять! 
- Ого! То вам належиться більша булка, 

як мені, бо я маю тільки шістдесят один. Негай
но біжіть до них. 

І Драглій побіг до магазину. Там наробив 
гармидеру, але надаремно: v магазині подивили
с~ до спис~ів булочників і розвели руками ... Драг
.1Jtєвого прtзвища не знайшли. Порадили зверну
тися до таборового уряду, що компонував спис
ки. І Драглій чимдуж погнався туди. Та поки 
біг, пригадав собі, що три роки тому, під час 
реєстрації, подав на себе п'ятдесят і два роки, 
укоротивши свій вік на десять літ. А зробив це 
з трьох причин: 

І. Хотів стати молодшим; 

2. Держався твердо засади: нікому й ніко
ли не говори правди, бР всі люди - твої воро
ги, а ворогам правди не говориться; 

З. Мав на думці переїзд до Америки, а по 
табору ходили дуже правдаподібні чутки, що 
американська влада пускатиме тільки молпдих, 
здібних до праці людей. Старих ні. 

Пригадавши це, Драглій сповільнив ходу й 
замислився ... 

Відкрити правду ---.. це значить заради бул_:
ки втратити правп переtзду до Америки й зали
шитися киснути в таборі. Це не мало б наймен
шог.о сенсу. Просто дурне! Подумав, погадав і 
вирІшив добиватися права на білий хліб іншими 
легшими й розумнішими шляхами. І заверну~ 

просто до шпиталю: упав на хитру думку --
зголоситися за хворого! А в шпиталі, коли лі
карі спиталися його, що йому бракує, сказав: 

- ЯкJсь біда в шлунку ... Після їжі маю там 
немилосердні болі, особливо, коли з'їм чорного 
хліба, хоч би найменший кусничок. Зараз веQ
таю. Ради Бога, зробіть щось! 

Лікарі сказали йому лягти на тапчан горі
черев.з й відкрити живота та й стали досліджу
вати. Насамперед м'яли шJІунок і кишки, потім 
слухали~ потім знову наминали. Це проробили 
скількома наваратами і на кінець дали випити 
кухлик рицинової олії і сt<азали прийти на дру
гий день, але нічого не їсти, бо має познаки ве
реду на відшлунковій кишці. 

- Трясця вашій матері! -- подумав Драг-
лій. - Ще мені цього бракувало! · 

На другий день Драглій ледве доволікся до 
шпиталю. А там знову взялися наминати його. 
Виминали може годину, може більше, а по тому 
сказали, що другого дня поїде на рентrен, до 

міста, у німецьку tслініt<у. І справді, на другий 
день повезли його з іншими хворими до міста в 
клініку. А тут уже не жартували. Насамперед 
д?вго 8 сильно, .з німецькою запопадливістІQ_. 
м яли иого. А попм запустили до самого шлун
ку rумову кишку, щоб набрати звідти якогось 
соку. Далі кілька годин полоскали йому середи
ну: одною кишкою гнали туди воду, а другою 

виганяли звідти якісь недотравки. Та на цьому 
не був кінець. Принесли жбанок якогось білого 
течива і сказали випити. Драглій зрадів, бо по
думав, ща це маслянка. Але це не була маслян
ка, а якась калабу дзя: не то скалотини з білої 
глини, не то вицідки з вапнярки. Пив і сильно 
кривився. А потім узяли на рентrен. Можливо, 
що всі ці операції відбувалися в іншій черзі. 
Драглій від страху й бо.тtю втратив пам'ять, тож 
не міг із певністю сказати. що по чому сліду
вало. Пам'ятав тітtьки святі слова: «Витерпивий 
до кінця, спасен буде!" А коли става.по від ме
дицини занадто вже сутужно, то казав у душі: 

ФАХОВО. СПРАВНО. СКОРО. 

СОЛІДНО. ДЕШЕВО!!! 

Наше бюро полагоджує в ці
лому світі: прогульки групо
ві, індивідуальні, іміrрацій
ні справи, купівлі квитків на 
.пітаки, пароплави, поїзди, 
автобуси на всі світові лінії. 
nлянуєте подорож і хочете 
заощадити? 
Пишіть або звертайтесь осо
бисто по проспекти до єди
ного українського представ
ника нашого Бюра Подоро
жей--

МАРКІЯНА КОr~·т А 

ТНЕ POST HOUSE TRAVEL BUREAU, 
2402 Bloor St. West, Toronto 9, Ont. 
Телефони: 767-7580 або 767-7589 
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- Шалійте, шалійте, скажені кати! Але бул
ку я таки буду мати хоч би тут світ завалився! 

Пробувши в клініці два чи три дні, Драглій 
дістався назад до табору. А трохи пізніше при
йшла до шпиталю діяrноза. Дуже для Драглія 
радісна. Німці написали, що має зовсім здоровий 
шлунок, а як часом почуває якийсь біль, то тіль
ки від випадкового нервового забурення або від 
надмірної кількости спожитої їжі. 

- Маєте чудовий шлунок, - сказав лікар, 
поклепавши його по плечі. - Перша кляса! 

- Добра мені кляса! - обурився Драглій, 
- коли чоловік, що не з'їсть, то зараз же вер-
тає. Особливо чорний хліб. Припишіть мені бі
лий хліб. 

Лікар покрутив головою: 
- Не поможе. Забагато їсте. Не переїдай

теся! - сказав і звернувся до дальшого пацієнта. 
Ця цинічна порада сильно обурила Драглія. 

Не пам'ятаючи себе, він подався до таборового 
уряду виправляти літа! 

- Америка ще бозна де, а булки вже ви
дають, - сказав на голос сам до себе, поспіша
ючи до уряду. - Ліпше синиця в руках, як жу
равель у небі. 

У канцелярії уряду Драглій насамперед зро
бив дуже здивоване обличчя і запитав, чому не
має його прізвища в списку старих людей, отих 
саме, що їм видають білий хліб. Урядовець по
дивився до книги і сказав, що йому допіру 55 
років, а на білий хліб треба найменше шістдесят. 

- 55?! - перепитав сильно вражений 
Драглій. 

- 55, - повторив уrядовець. 
- А де поділося десять років мого страж-

деного життя? 
;\'рядовець незрозуміло подивився на Драг

лія ... 
~ Яких десять років·:> - запитав по хвильці. 

·- Я вас не зовсім добре розумію, пане доб
родію. 

- А я вас ще менше. Мені шістдесят п'ять 
роІ(ів~ а ви кажете п'ятдесят п'ять. Хто з нас 
краще знає, скільки мені років? 

- А чому ж тут стоїть 55? - спитався 
спантетtчений урядовець. 

- Ви мене питаєте? То я мав би вас спи
татися. Ха-ха! Не я там записував, а ви. 

Урядовець щось подумав, про щось пошел
тався з другими службовцями і сказав: 

- Мог ла статися помилка. Дайте свої до
кументи, і ми виправимо. 

-Ха-ха!- засміявся Драглій.- Докумен
ти! А де ж я їх візьму? Таж чоловік тікав від 
більшовиків на зламану голову, думав тільки, як 
урятувати голе життя. Гай-гай! Хто тоді думав 
про якісь документи, коли по п'ятах за вами 
гналася смерть? Що ви? Не знаєте, як це було? 
І ще вимагаєте від нас документів! 

Щодо Драг лія, то не було так трагічно. 
Він ніколи від більшовиків не тікав і докумен
ти мав. Тільки в них стояли деякі немилі записи 
від Г ештапо. Та урядовець цього не знав. Зно
ву порадився з колеrами і, звернувся до Драг лія: 

- Приведіть сюди двох свідків. Що вони 
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скажуть, те й запишемо. Як посвідчать, що вам 
більше шестидесяти, то дістанете білий хліб. 

Драгліеві це не сподобалось. Хто відважитІ?
ся посRідчити, скільки йому років? Але рішив 
спробувати. Може знайде якусь добру душу або 
й І<Огось такого, кому можна бу де показати пол
сований Гештапом пашпорт. І пішов зганяти 
св ід ків. Однак, скоро вияви;юсь, що це не легка 
штука. До кого не вдавався, кожний здвигав 
плечима. Ніхто не мав відваги свідчити про те, 
чого не знав. Кілька днів полював Драглій на 
добрих людей, та все надаремно. Аж нарешті 
один із таборян сказав йому: 

- На ваших хрестинах я не був і не знаю, 
І<олн вони відбулися. Якби ви були конем, то я 
подивився б вам у зуби і відразу сказав би, як 
доRго ви жуєте овес, ()о на кінських зубах я 
дооре розуміюся. На жаль, ви не кію"), а люди
на, а людські зуби ніколи не говорять правди. 
Вони завсіди брешуть. 

Після цього Драглій побачив, що шкода мо
рочити людей. НіЧого не вийде. І знову пішов 
до уряду. Але той самий урядовець розвів ру
ками і СІ<азсtв, що сам нічого не може зробити. 
Порадив подати прохання нсt ім'я пана комендан
та табору. Почувши це, Драглій здався на капі
туляцію і впав у тяжкі смутки: 

А мене стало гризти сумління. Людина -
громадсько-суспільне створіння, і страждання 
ближнього вражають її. Навіть викликають по
чуття якоїсь вини. І підо впливом цього почуття 
я пересилив одного дня свою зажерливість, ві.ІJ.
різав кусень булки і дав Драглієві. Той з'їв бул
ку на льоту, а з'ївши, вигукнув: 

- Ні! Цього діла я так не залишу! 

Почав розкидати думками і додумався до 
відчайдушного кроку: вирішив звернутися по 
заступництво до самого... Гната Кіндратовича! 
До свого ідеологічного ворога, що його на кож·
ному кроці розносив. 

І одного дня зробився просто дідом. Згор
бився, скорчився. закашлявся і заслниився і в 
такому стані попростував прямо до пом~uкан
ня Гната Кіндратовича. його самого не застав, 
тільки йт·о милу й симпатичну дружину Марга
риту. Входячи до помешкання, розкашлявся ще 
сильніше. Аж пані Маргарита перестрашилась. 

- Що з вами, дідусю? - спиталася, поба
чнАши Драглія. 

- Та що ж, голубонько сиза, як не старість? 
Ої1, старість! А старість -- не радість. 

І знову сильно закашлявся. 

Маргарита попросила гостя сісти і спитала
ся, чим може бути помічна йому. Драглій опо
вів їй про свою велику біду і сказав, що коли 
ще й Гнат Кіндратович не поможе йому вернути 
марно втрачені літа, то доведеться просто ки
нутись із моста у воду. Добросердечна Маргари
та була дуже зворушена оповіданням Драглія і 
обіцяла зробити все, щоб чоловік допоміг йому 
повернути правдивий вік. Драглій поцілував ії в 
обидві руки і вже хотів відходити, як надійшов 
сам Гнат Кіндратович. Драглій скорчився ~ 
гірше, а Маргарита оповіла чоловікові про ве-
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лику біду гостя. Вислухавши оповідання жінки, 
Гнат Кіндратович тільки сказав: 

- Ходім, друже! Зараз то буде. 
І справді було. У канцелярії уряду Гнат Кін

дратович сказав, Щf) знає Драг лія, як облупле
ного. і що позавчора стукнула йому рівно шіст
десят п'ять років. 

- Запишіть це і видайте посвідку на білий 
хліб. 

- Єсть! - відповів послушно урядовець. 
І зараз же зробш-~ відповідне виправлення в 

книзі і видав посвідку, відбивши на ній закон
ну печатку. Драглій був неймовірно щасливий і 
хотів був поцілувати Гната Кіндратовича р, ру
ку. але той успів своєчасно вирватися. Від силь
ного зворушення подарував Драгліеві цілу пач
ку честерфільдок. 

На жаль, велике добродійство Гната Кіндра
товича нічого не дало Драглієві. Якраз того са
мого дня, коли йому прибили вищезгадану пе
чатку, прийшло від ІРО телефонічне розпоряд
ження негайно приnинити видачу білого хліба. 
І коли на другий денh Драглій пішов до магази
ну по булку, то з жахом довідався, що булочна 
акція припинена. І йому, і всім іншим старим ду
шам видали чорну «макуху». Хтось старечим го
лосом затягнув під магазином пісню: 

«Нє долrо музика іrрала, 

Не долrо тєшілся народ ... ». 

Але цей факт ані на макове зерно не при
меншує ваги доброго діла, що вчинив від щирого 
серця Гнат Кіндратович на користь свого ближ
нього. Та невдячний Драглій думав іначе. Втра
тивши через булку молодість і можливість пе
реїзду до країни долярів, Драглій почав найгір
шими прокльонами проклинати Гната Кіндрато
вича, звичайно, позаочі. 

- Де ти, люЦипере, взявся на мою голо
ву?! Побила б тебе лиха година! 

Потім ми розлучились. Роз'їхались, хто ку-: 
ди. Згадуючи часом про свого сусіда Драглія, 
що через булку втратив молодість, а з нею пра
во переїзду до Америки, я думав: що він старий 
поробляє там на таборових руїнах'? І кожІ-юго 
разу голос сумління казав мені: 

- Треба було свою булку їсти тихо. Треба 
було свої захоплення нею притлумлювати. Не 
треба було вихоплюватися з вигуками: «Боже, 
Боже! Як приємно на світі жити!» Це була чис
та провокація. І через цю провокацію чоловік 
десь там мучиться. 

Та уявіть собі мою радість: недавнечко я 
зустрівся з Драг лієм! Отут таки, на американ
ській землі! А сталося це так. Під церквою 
якийсь добродій збирав підписи. Я засаднича про
ти збирання підписів. Особливо під церквами, 
де наші душі мають очищатися від гріхів, а не 
від грошей. Тому заклопотано обминув того 
пана~ поспішаючи додому. Та коли перебіг на 
другий бік вулиці, у моїй уяві вирисувалося 
якесь знайоме обличчя. Не мігши пригадати, чиє 
саме, я оглянувся назад і відразу пізнав ... Драг
лій! Мій таборовий сусід. Збирає підписи. У та
кій ролі я ніколи не бачив його в таборі, хоч 

11 О В І :t ІІІ, КВІТЕНЬ, 196-1 

там також траплSІлися відповідні фахівці. Дов
кола нього швидко роби.1ося пусто, а коли він 
лишився сам один і, склавши папір, сховав йо
го до кишені, я гукнув через вулицю: 

- Кого я бачу? Невже пан Драглій! 
У моєму голосі бриніла щира радість, але 

Драглій не ІЗиявив відповідної реакції і зовсім 
спокійно сказав: 

-Він, він. 
- Боже мій! А яким способом? - пере-

йшовши вулицю, запитав я, бо пам'ятав його 
труднощі з літами. 

- Яким способом? Ха! Таким самим, як_і 
ви. Пароплавом. Чи може вас літаком перевезли? 

-- Та ні, пароплавом, але я думав ... - і тут 
я урвав свою думку і спитався: - А давно? 

- У свій час. їхали люди, і я з ними. Бо 
чого валятися в тій осоружній Німеччині? До
сить та.\1 набідувався і безневинно натерпівся. 

- А знаєте, наш Гнат Кіндратович уже не-
біжчик, царство йому небесне? 

--Та знаю ... 
- Утопився неборак у річці, під ослом. 
- Туди йому негідникові й дорога. Через 

нього я два роки дурно провалявся в Німеччині, 
щоб його чорти шкварили до скончанія світу, 
де він узявся на мою голову?! За цей час люди 
успіли покупити гавзи, а я через якогось злодія 
мучився в таборі! 

- Але лов ко змалював його той Дончук! 
U{o? 

- Оце власне мене, як порядну людину, най
більше дивує. Дивує і обурює. Мати такий та
лант і вжити його для того тільки, щоб якогось 
нечестивця зробити славним і запровадити до 
літератури ... Люди добрі! То не було когось кра
щого? А потім іще що видумав: привселюдно 
показав, як харциз і бузувір лізе в святі ризи. 
Ну, то вже як собі хочете, а таке ... 

51 хотів був сперечатися, але згадавши, що 
Драглій може подати мені папір на підпис, пок
вапно попрощався і чимдуж подався геть. 

JOSEPH J. RAJCA FURS 
921 College St. - ТеІ.: LE 4-5545 

(а t Dovercourt) 

КУШНІРСЬКА РОБІТНЯ 
Хутра на заl\ювлення з різного роду шкірок 

6 ПЕРЕРІБКИ, 

6 НАПРАВИ, 
6 ПОВІ-ІА rАРАНТІЯ. 

ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 

Кожен річник окrемо, гарна полотняна оправа із 

золотиr-1 тисненням, разом 432 сторінки друку. 

Uіна за річник 5.00 
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Євzен КО/-fЦЕВИЧ 

ГОJІУБИНІ ПАСТЕJІІ 
ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ 

Чого це він таІ< довго стоїть із задертою 
головою? 

Божевільний ... 
Пра-авда?! 
Не вірите, пrидивіться но ... 
Чому ж він на волі?!! 
Та ні, жартую... То Дани.1о Покотило 

го.1убівннк. А го.lуб:вшtІ{И, як і мисливці, ри
балки, заіlам'ятаfІ, усі несповна розуму. 

Мисливці - і буйні, і тихі водночас. Буває, 
летять через кущі, грязюІ{у, воду... з криком, 
свисто.\1, пострі:rами, напорюються на дерева -
то беззаперечні ознаки буйности. А часом си
дять тихо-тихо й нерухо,\10 дивляться ті.Т(ьки в 
одну нятку ... 

Рибалки - то тихі причинні. У них лише: 
- Те-с ... те-ес ... 
І очі теж - в одну цятку. 
А Г').lубіЕники ... О, голубівники - то тільки 

буйні. Ганяючи го.1уб:в, вони кричать, свистят~ 
.1япають v долоні... А до неба летить усе: і го
луби, і камінці, і дрючки, і кашкети - усе, що 
потрапляє під руки. Люблять вони ще з галасом 
вимахувати прапором, на довже.тІсзному держал

ні якого метляються або старі штани, або 
жінчина кофт~ ... Зачекайте, цей зараз скине щось 
із себе і теж буде матляхати ... 

Аае Дани.1о Стrпанович не збирався нічого 
з себе знімати ... Він тільІ<и не переставав диви
тись у небо ... 

... В обличчя я знав Данила Степановича ра
ніше, ніж познайомився з ним особисто. Ще коли 
вчився в шко.1і, з вікон ми часто бачи.11и, надто в 
морозні снігові дні, як на по~1ощу Шевченка при
ходив високий чо.1овік у засмальцьованій фуфай
ці. І тільки но він з'являвся, пернатий світ площі 
вітав його сплесками кри.1. Голуби летіли йому 
на го.Т(ОВV, на плечі, а він сипав їм зерно або дріб
ненько 1сришив хліб. І в ці хвилини жоден учень 
нашої !{Ляси не дивився на вчителя, кожен хоч 

одним оком старався зиркнути на голубиного 
батька, як охрести.ли ми його між собою. На 
нього цікаво було дивитись, він оживляв наші 
нудні уроки, і ми чска.1и його появи, певне, не 
менше, як зголоднілі голуби. Усі ми знали його 
об.1иччя. Довгасте, засмагле. Але ніхто не знав 
його імені. І, очевидно, лише мені зі всієї кляси 
дове.пося певнайомитися з голубиним батьком 
ближче. Це сталося зовсім несподівано. 

Якось до нас на комин будинку сів красивий 
чеrвоннй голуб. Роззявивши рота, я милувався 
його витонченою формою і яскравим оперенням. 
Пробував зманити до рук, сипав пшеницю, але 
нічого з того не виходило. Було дуже жарко, і 
·він утомлено хекав. Раптом у двір наш увійшов 
чо.1овік, - я відразу впізнав голубиного батька. 

- От дурненький, аж куди тебе запротори
ло, - пеrше, ніж привітатись зі мною, звернувся 
він до голуба. Далі до мене: - · Цє мій мододий, 
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перший раз у небо зірвався. Свічку засвітив аж 
під зірками, а от сісти на свій дах не втрапив. 
З молодими таке буває ... 

Він попрохав у мене води. Я думав, що йому 
захотілось пити, але в:н узяв кухоль з водою і 
на піднятій над головою руці став хилитати ним. 

- Ву.'Іь-вуль-вуль-вуль ... 
Через в~нця кух.1я спада.11и блискучі, мов 

фольгові, ку.1ьки води, голуб пильно за всім цим 
стежив. 

- Спрага його дуже мучить, - пояснив 
голvбиний батько. 

~ Птах не втримався, вдарив крильми і завис 
над кухле!\\, довго над ним тріпотів, але ніяк не 
хотів сідати на rук~·. кілька разів вертався зно
ву на комин. Наrешті, змучений спрагою, він та
І<И почепився за краєчок кухля і тут же відразу 
опинився в руках Дани.-1а Степановича. Я навіть 
не вловив. як це сталося. Б.1искавично! 

Голубиний батько в захваті поuілував пере
дякешого птаха ... 

Ми розговорились. Данила Степанович шо
фер. А весь вільний час віддає голубам. Про сво
їх птахів він розповідав з таким захопленням, 
11.1.0 я не втримався від спокуси побачити їх на 
власні очі. · 

... Це був справжній голубиний парад. На че
пурний голубник Даннло Степанович випустив 
усіх свпїх улюб.Т(енців. Справжній фейерверк жи
вих барв, аж рябіло в очах... І все гуло, ніжно 
воркувало, лопотіло крильми ... Господареві явно 
лестило моє захоплення. 

- Понад тридцять порід зібрав, - гордо
вито пояснив він. 

Потім зайшов у го.1убник і повернувся, н~
сучи пару го.1убів. 

- А цих люблю найбільше... Дивіться ... -
і в:н підкинув їх угору. 

Голуби пішли в небо рівною, як струна, 
"свічкою". Без жодного круга. Просто над наши
ми головами. Так здіймаються в небо жайворон
ки. Я не зводив з них очей, а вони танули в не
бесній б.11акиті, става.1и ледве вловимі. У мене за
паморочилась голова, я відвів очі вбік, але коли 
подивився назад у небо, голубів там уже не 
було. 

- Через години чотири так і спустяться, як 
піднялися, - спокійно промовив господар і пов
торив: - Цих найбільше люблю ... 

Помовчав, дивлячись у небо. 
- ... Григорій мій любив їх дуже ... Син най-

старший ... Дочки не кохаються в голубах ... 
Знову хвилину помовчав. 
- Григорій ще хлопчиком держав їх отут 

на горищі, а я лаяв його. Потім він сам поле
тів ... У же в сорок четвертому. На металевих кри
лах... І не пrи.1етів більше... І голубів не стало. 
Розлетілись без господаря. Я повернувся з фрон
ту в сорок п'ятому, а на горищі - пустка. Ра
ніше я їх ніколи не любив, а це, повірите, чогось 
так занило серце ... а тут залетів на горище якийtь 
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червонястий голуб. Чи то згадав домівку, чи, мо
же, і чужий який - не знаю ... Словом, отак я й 
став, як ви кажете, го .1 у би ним б ат ь ком .. . 

Ми довго дивилися в небо ... Чекали го.1убів .. . 
Тоді ж Даннло Степанович подарував мені 

пару червонястих, яких найбільше любив його 
старший син. Той, що сам у сорок четвертому 
полетів на металевих кри.1ах. По:rетів і більше 
не повернувся до рідного гнізда. 

Я їх теж дvже по.lюбив. А оце й пастелі 
про них наnисав: І той, хто хоч трохи знайомий 
з життям го.1убів, побачить, що я в своїм пи
санні нічого не вигадав. 

ВІТРЯНИй ДЕНЬ 

Вітер зривав з людей каnелюхи, кашкети і в 
куряві котив по зем.lі. Угорі, штовхаючись, .lеті
ли хмари. 

На даху, вишикувавшись голівками проти 
вітру, сиділи годуби. Вони всім своїм крихітним 
тілом тислись до даху, аби бути ще меншими, 
аби врятуватись від навальних поривів. Зірве -
то неминуча загибель. На землю не сядеш. Під
німе в хмари і занесе безвісти ... 

Го.1уби з тривогою погляда.1и в небо. Там 
вони бачили невеличку цятку. Маленьку крапоч
ку вгорі, яка надривно тремтіла в цьому скаже
ніючому вирі, змагаючись із стихією. Цятка по
ривалась у їхній бік. А.11е вітер шпур.1яв нею і 
все далі й далі відкидав геть. 

Та цятка - то голуб з їхнього голубника. 
його, необережного, зірвав вітер і вже цілу го
дину кидає з боку в бік. 

На даху серед голубів сидить його подруга 
-- ма .. 1енька, тендітна, сніжно-біла голубка. Во
на не зводить з цятки сполоханого ока ... Але до
помогти нічим не може. 

А голуб втрачає сили. його відкидає за тем
ніючу . лінію обрію, . за якою - безнадія. У таку 
негоду відти не повертаються. Старі, бувалі го
луби це добре знали. І бачи.1и, що він уже гу
бить з очей свій голубник, уже б.11укає... йому 
за всяку ціну треба було подати знак: облетіти 
над голуб'ятнею, щоб привернути увагу й пока
зати, куди .11етіти. 

Він б.1укає... Він уже не бачить голубника. 
Він от-от зникне за обрієм ... А вітер щодалі ска
женіє ... 

І раптом над дахом білим смолоскипом ЗJІітає 
nташка. То не вітер їі зірвав. Ні! То кинулася в 
шалений вир го.11убка. Ма..1енька, тендітна голуб
ка. Вона не могла більше стриматися. Вона со
бою, мерехтінням своїх білих кри.1 прагнула ос
вітити другові ш.1ях до рідного дому. 

А го.1убка звужувалась у стрілу, усім своїм 
тільцем стріляла в груди вітравим поривам, пра
гнучи подолати їхню смерте.1ьну си.:1у. Чи хоча 
б зменшити їі, щоб допомогти го.11убові. 

І тепер очі тих голубів, що сиділи на даху, 
стежили тільки за нею. Голуба вони вже не ба
чили. Він .1ише на мить був з'явився і зник. Він. 
очевидно, не nомітив своєї подруги ... І вона, щоб 
nотрапити йому на очі, дала вітрові змогу від
'І<инути себе далі від рідного обійстя. 

І він знову не nомітив її. Тоді го.1убка мет-

// fJ В І .1 11 І, KBJТEJIJ,, 196-1 

ну.1ась далі до обрію і вже з білої зробилась 
чорною. Го.1уби на даху зрозуміли, що вона вже 
теж не вернеться ... 

Та раптом над далеким небосхилом з'явилася 
ледве вловима цятка. З неясної вона ставала чіт
кішою. І вітер не міг їі вже стерти - вона рос
да, пориваючись до другої цятки - до го.11убки. 
То був го.lуб. в·н побачив подругу, і СИ.lИ його 
потроїдись ... 

Ось цятки зблизились. Вони боролися проти 
вітrу вдвох... Коли одчій вдавалось вирватись 
трохи впrред, друг::. тягну.пась за нею ... 

Нарешті, знесилЄ:ні, вони впали на рідний 
дах. А вгорі ша.lеніли вітри, штовхаючись, без
вісти летіли розірвані хмари ... 

ЯК ТО МОЖНА?! 

Перший по-справжньому весняний дечь. У 
небі тремтять ніжні барви. Сонце аж шумує СJІі
пучим світ ло,\~ ... 

Го.1уби:\ІИ, білими, червоними квітами приче
nурився гребінь даху. Квіти ці рухливі. Та й не· 
диво - то голубині пари. Молоді голуби. Осін
чаки. Це їхня nерш::. зустріч з весною. І душі в 
них шумують, як те сонячне світло. Шумують 
ніжністю. 

Вони .ми.·rуються одне одним ... Воркують рай
дужногруді голуби, граційно кланяються обран
цям мо.1оді голубки ... 

По землі біля будинку проходить юнка. Во
на сьогодні вперше в цьому році одягла барви
сту літню сукню. Зупинилась, зачудована рухли
вими квітами. Очі світ лі ють. Усміхнулась. Кому? 
Можливо, сонцю. Можливо, блакитному небу. А 
скоріше - голубам. бо щось співзвучне тому 
воркуванню ворухнулось у П серці ... 

А голуби ні на кого не звертають уваги -

І і І! і і, І! І і !і! і!!; і 11/1 і 111 1111!11 і і ІІІ! І і !ІІІ і 11! і 11 і і ІІІ і ІІІ! і ІІІ! і !І і ІІІ і! !І і І !ІІІІІІІІІІІ!Ііі!!ОfІ 

СПОЖИВАйТЕ 

н А й 
ВІДЖИВНІШИІ'І 
СТРАВНІПІИА 
ДЕШЕВUІИА ХАРЧ, 

ШО МА€ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, UE 

молоко 

МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

ВИСОКОВАРТІІІ ПРОДУКТИ 

ЄДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 

Rogers Dairy Ltd. 

459 Rogers Road. Toronto, Ont. 

Phone: RO. 9-7193 
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ні на людей, ні на сонце, ні на небо... Милую
ться ... Зливаються в довгих до забуття цілунках. 

Раптом з го.::rубника вискакує рудий кошмо
ногий го.пуб. Він тут господар. Він обурений! 
Украй обурений!.. Як то можна?!! Повилазили 
аж на самий гребінь хати і безсоромно цілую
ться ... 

.. .1 - тіJ1ьки піr'я леппь з молодих пар ... 
Якийсь смілинсць хотів був оборонити свою честь 
і свою подругу, аас перед силою старого, досвід
ченого ~е встщш -- шкереберть полетів з 
гребня ... 

Навї~шн порядок, кошмонагий господар Гf'
роєм проіІшовся по даху. Потім злетів на бовдур, 
як на тrон. У тіні за бовдуром нудилась без
пщта го.1убка. Ру диІr бундючно випнув над сво
їм тrонШ\1 ожиріле во.1о й басовито пробур~отів 
їй ::заяложений комmІімент. Голубка - не бу.ТJа б 
вона 1'"і безпарна.! -- зо.І\tліла від такого басу. 
Запобіг.ТІиво стала к.1анятись. А він злетів до неї 
в тінь за бовдур ... І вони безuеремонно цілува
.1ись ... За бовдуром їх нікому не бу.1о видно. Ні 
сонцю, ні людям, ні мо.ТІодим голубам, ані його 
стзрій голубці ... 

nРИСТРАСТЬ 

Ве.1икі, незграбні J.O такого тонкого діла чо
ловічі па.1ьці поспішно розтирали стрептоцидону 
таблетку. А розтерши ·r\ з безпорадною обереж
ністю ниетригли в голуба закривавлене пір'я і 
сипа.1и тим порошкоVІ на рану. Сизий птах не 
пручався. Напевне, він знемігся. А може, розу
мів, що йому хочуть допомогти, що його лі
І<ують. 

На дашку голубника д.1ушпались кілька ду
тишів. Вони теж, ніби розуміючи, що сталось, 
зацікавлено по3ира.111 на потерпілого. Цього си
зого вертуна всі вони добре зна.1и. Але ніхто з 
них не хотів розуміти його дивної пристрасти48,. 
Це вже- вдруге чи втретє бачать вони його за
кривавленого ... 

ІlІ,пдня, ті.1ьки но в небі зачинають п.lави
тись перші промені, дутиші, потягуючись, квап
ляться до кормушm< -- він .11етить у запамороч
ливу височину. Десь за хмари. І звідти, склавши 
крила і всртячись через голову, стрімголов кру
тить донизу таке відчайдушне колесо, що з землі 
дутишам дивитись моторошно на нього. 

Вони завжди тоді злякано вукали, страхаю
чи ним пискvнят, як шуляком. Лише господар не 
відривав од І--Іього захопленого погляду і щоразу 
вигукvвав: 

-~ Ну й мо.поде-ець ... Ну й крутонув ... 
А сизий вертун от-от, здавалось, упаде їм 

на го.1овн каменюкою. Але він буквально за кіль
ка метрів од землі розправляв зненацька дужі 
крила і опускався на дах п.ТІавно. 

Проте не завжди ці стрімкі падіння закінчу
валися щасливо. 

Бувало, захопившись, він не встигав своє
часно розправити кри.11а і врізався в електричні 
проводи, у гілля дерев або падав на землю... І 
тоді розбивався до крові, мало не на смерть. А 
господар, як і цього разу, J[ікував його. І вертун 
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довго сидів на голубнику. Одужуючи, нетерпля
че пробував знесилені крила і з тугою дивився 
за хмари. Не каявся ... 

Одужавши, знову піднімався і ст.рімко ки
давсь донизу. І знон розбивався, як і сьогодні ... 
І - не каявся... Дивна пристрасть ... 

Господар довго чак"1ував біля рани. Невже 
не виживе? .. Сумно дивинея на птаха. Потім опу
стив його на .'3емлю. Вертун Ішо.lо переступив з 
І-юги на ногу. Подивився на господаря, у г.~lи,
біІ-:ь неба, на дах ... 

Хвацько фуркаючи крилами, з голубника 
з.1етів до в2ртуна розцящ>кований чорними стріч
І<ами дутиш. Г оноровито обніс велетенське своє 
BQ.110 навкrуг поrаненого. Зупинився. Павагом 
розстаnив ноги, ніби хва.1ячись едеrантними хо
.тюшами кошм;пих штан:в. Раптом усе з тією -llі
поважністю повчально став бур~отіти до вер
туна ... 

А господар дивився на них обох і щось ду
мав. І птахи не знали, що .1юдина думає про них. 

" ... Вертуни ніко.1и не вмирають своєю смер
тю - вони розбиваються, кидаючись з неба ... 
А навіщо кидаються? Хто зна ... Може, щоб під
нім:tти .1юдські очі до неба ... Хто зна ... 

... Дутиші теж не вмирають своєю смертю 
- гинуть від переїдання. їжа - їхня найбільша 
пристрасть. Вище стріхи вони не літають, а зі 
стр:хи падаючи, на смерть не вбиваються ... Ду
тишів треба берегти від переїдання". 

Так думав господар, див.1ячись на птахів. 
птахи не знали, що .чюдина думає про них ... 

(«Вітчизна». ч. 12. 1963 • Rиїв) 

Найшвидша і найдешевша в Торонті 
nЕРЕВОЗКА ХАТНІХ РЕЧЕй І МЕБЛІВ 

В разі потреби телефонуйте: 
А. Максимлюк - LE 3-3724 

------------··-·-----.. -· 

nЕРША УКРАУНСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 

Future Fuel ОіІ Ltd. 

& Service Station 
945 Bloor St.. West - Toronto, Ont. 

24-ГОДИННА 

СОЛІДНА 

І СКОРА ОБСЛУГА. 

Чищення і направа форнесів безплатна. 

Скористайте з доброї нагоди і замОВJІяйте 

оливу в нас. 

Наші телефони: 

Телефон бюра: LE 6-3551 Уночі: RO 2-9494 

НО В 1 ДНІ, КВІТЕНЬ, 196-і 



Rіталій ВОЛКОВ 

ДВА ОПОВІДАННЯ 
НІЖКИ 

П'ята Евеню. llІироке виставове вікно з юве
лірними вирпбами. Багато світла. Чарівна гра 
барв. 

А перед вікном - публіка. Жіночий рід пе
реважає. І мрії, мрії без кінця ... 

Під виставовим вікНО.\\ - друге. Вузьке. Ue 
в пивнині під юве.1!рнею. З середини можна ог
.1януп1 ті.lькн мрійниць. Від п'ят до кплін. J--1 ... ~ 
більше. 

Карпентер Пітер прашоє в пивниці вже три 
тижні. Щодня бачить ніжки. Багато ніж пк: то 
тонкі, як патички. тп гnvni, як колоди. Є й се
редні - тих найбі.lhше: · Молоді - переважно 
гладенькі, наче пошліфовані, а старечі - помор
щені, 3 жиляками та й панчохи не завжди на
тягнуті. І барна міняється: то білі, як слонова 
кість, тп рожеві аж до карміну, то смугляві аж 
до темної бронзи, то жовті, то чорні ... 

Пітер уже й не придивляється - надокучи
ли. Часом як і кине оком, то тільки так, від звички~ .. 

Понед!.1ЮК. Ue початпк червертого тижня. Пе
рерна на .1онч. Пітер з;шжди перед вікном. ДеІj
не світло - не е.1ектрика, а не тому, що ніжки. 
Жує й думає. Часом мріє. Сьогодні П'ята евеню 
мертва. Ні душі. 

І от ніби щось промайнуло. Промайнуло і ... 
зупинилось. Тут, напроти нього. Очі на заваду: 
пара найлонових панчіх, прозорих, як павутинка, 
а крізь них ---. легко смугляста. ніжна шкіра май
стерно виточених ніжок. Чорні, шкіряні черевич
ки з гострими носиками і на тоненьких обцаси-
ках - чарівна лінія ступні .. . 

Незрівняна гармонія і ... вихор мрій. 
Аж їсти перестав. 

Потупцювали на місці і зникли, як спи ... 
Шкода. 

Вівторок. Та сама пора. Потупцювали ніжки 
і пересунулись вправо. Ті самі. Упізнав по че
.Ревичках. Один черевичок піднісся і вперся но
сом в обцас другого. Навіть трішечки вище об
цаса. Щоб зачепитись. Друга п'ята піднеслася і 
черевичок спав з ноги. Чорна довга рvка~ичка по
терла кінчиками перед зві.1ьненої ступні. 

- Або затісні, або нагнітки мучать, - по
думав і згадав свою Джині. ~- Вона також скар
житься на нагнітки. 

Ступня помандрувала назад у черевичок. Об
цас піднісся пару разів. упираючись v хідник, і 
черевичок станув поруч дрvгого. Ніжки наче 
завмерли. Очі на виставу і ... з'явилися мрії. 

Власничка ніжок уже не на вулиці, а в гар
но умебльованій кімнаті. 'І скоізь квіти. А особ
ливо розкішні орхідеї в кришталевих вазах. Аро
мат аж п'янить. Під ноГами м'який килим, що 
ноги грузнуть, а перед нею високе трюмо, де 

бачить себе всю. Біла, у голубенькі квіточки, ба
лева сукня ... Ні, не в голубенькі, а в червоні тро
янди. Так краще. На плечах прозорий шарф. Чер-
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вона стрічка перетинає гривку над чо.1ом гу-
биться ззаду у волоссі ... 

А та низка великих правдивих перел, що ле
жала за вікном, уже в їі руках. Ще хвилинка, 
і перли обрамовують бі.'Іеньку шию та ніжно 
лоскочуть Гі своїм дотиком. 

Усміхнулася широко. Блиснули два білосніж
ні рядочки. Порівняла а перлами. Чудово допоJЗ
нють себе взаємно. Ах, як приємно! Як роз-

. І 
юшно ... 

А обличчя? Вже не те. Чистеньке і ні од
ної зморшки. Лише дві чарівні ямочки на щіч
ках. А що буде, як побачить Кетрін? Або Нен
сі? Таж вони стоять он там під стіною! У Кет
рін - презиrство на устах, а у Ненсі - розгуб
.'Іене здивування. Так і відчувається, що обидві 
от-от тріснуть від заздрощів. Ще б пак! Ха-ха
ха! .. А перли правдиві, не і_"vІітація, і коштують 
п'ятдесят тисяч ... Ні. що я? Ue замало - сто 
тисяч! Чуєте Кетрін і Ненсі? Сто тисяч долярів ! .. 

Вона вже в залі_ Елєrантна публіка. Чо.lо
віки v фраках, а жінки в балевих сvкнях. Чvдо
ві, розкішні строї, а вона проте найкраща. Роз
починається вальс. Усі чо.1овіки до неї. Напере
бій. Відчуває, як колисh, сімнадцяту весну'. Кого 
ж вибрати? 

Не вспіла. Щось грубо штовхнуло в бік, і 
сододкі мрії розплив.1ися в повітрі ... 

-Вибачте. 
Друга пара, не ніжок, а к.11ьоців з жиляками, 

у старих черевиках на низr)юrх обцасах стану
ла обабіч. 

Сполошились чарівні ніжки і зникли ... 
Середа. їх нема. Щось лонч не смакує ... 
Четвер. Не показуються. Якось неприємно 

на душі. Наче щссь згубив. 

П'ятниця. їв лонч оддалік від вікна. Нехай 
не кортить. Навіть відвернувся наполовину. Про
те зір без ланцюжка: раз - на працю, раз -
на вікно ... 

Нарешті! Аж зідхнув з полегшою. І.Цось і 
серце присп:ши.11о ритм. Не стямився, як ноги 
віднесли до вікна ... 

- І чому це так, що моя Джині, така мила, 
гарна жінІ<а. не має таких чудових, захоплю1Q
чих ніжок? Завтрсt рівно сім років, як побрались. 
Навіть двоє діточок придбали. Цікаво придиви
тись, які ніжки має наша Карольця? От, щоб 
вона мала такі гарні ніжки! Та в неї, здається, 
не погані. Щось навіть трохи подібні до цих ... 
Та й у Джині не погані, хоч я за сім років і ~е 
придивився як с.11ід. Але все одно не те, що цt ... 
Ах, які _ж вони чарівні! А як гарно витанцьов~
ють на місці ... Ех, ви мої ноженятка солоденьКІ! 
З правдивою насолодою пригорнув би нас до 
свого серця, провів би отак рукою ніжненькп по 
питочках ... 

Не витримав. Вибіг на ву.лицю. 

Мушу довідатись, хто вона та як вигля-

дає. 



Не так "хто", як скорше "як виглядає" ... 
Перед вікном ні душі. Де ж вона? Глянув 

перед себе. Аж до кінця ву.11иці. Нікого! Обер
нувся і... Ах, те серце ... 

Вона! Майже побіг. Наздогін ... 
- Вибачте, місс ... Чи вільно мені ... 
Огляну.1ась і кинула погляд на причепу. 
У Пітера в очах поте.\ШіJю. Серце дивно 

стиснулось і він зва.7Іився на хідник непритомний ... 
А над ним схилилася у вею-rкій тривозі ... йо

го Джині. 

ЧИЯ ПРАВДА? 

Втома приве.1а до парку. Заходжу. Осто
ронь, у тіні дерев, лавка, а на лавці - хтосІ> у 
синьому. У руках газета. 

- Чи в!льно присісти? - питаюсь по-ан-
глійському. 

- Прошен, - впало по-польському. 
- Дякую, - кажу по-українському і сідаю. 
Синє убрання повернулось і великі оку.1ярі 

в чорній оправі уставились на ме1-:е. 
- На вакації? 
-Так. 
Газета згорнуласІ> пірну.1а в бічну кишеню. 

Окуляри - у верхню. 
- Я ва.І\t не перешкоджу своєю розмовою? 

А може ви вто~шені ... від вакацій? 
Ні. Дуже радо послухаю. 
Ви говорите по-польському? 
Так. 
То ви з Польщі? 

-З Волині. 
- А-а-а! Креси всходнє ... 
- Були колись, хоч і не довго ... А ви ро-

зумієте українську мову? 
-- І розумію, і говорю. Вас напевно дивує, 

що звертаюсь до вас по-подьському? Шовініст, 
думаєте, що? Отже ні. Не шовініст. Смію за
певнити вас, що до них не належу. A.rr.e справа 
от у чому ... Перш за все, не вас не торкається, 
бп серед уІ<раїнців я !\tа.чо зустрічав таких, як ви. 

-Гм ... 
- Скажу точніше і відверто: українці зде-

бідьшого мають почуття меншевартости. 
- Вибачте, - кажу, - але ... 
- Чекайте хвилинку. Дайте мені змогу ви-

словІ-пи думку до кінця, а тоді вже скажете своє 
слово. 

- Добре. Я вас c.rr.yxaю. 
- Неписане товариське право, або, скорше, 

товариська форма каже, що коди двоє можуть 
порозумітись між собою двома або й більше мо
вами, без перекладача, то звичайно розмова від
бувається в мові гостя. Наприк.11ад, ви прийшли 
до мене. Ви мій гість. Ми розмовляємо по-ук
раїнському. І навпаки: я прийшов до вас. Я ваш 
гість. Тому розмовляє.'\ю по-польському. Якщо ж 
ми 3устрілись у нентральному місці, як от зараз, 
тоді кожний говорить своєю мовою. І зараз так 
воно є: ви - по-українському, я -- по-польсько
му. Але краще буrає, коли обидва знають тре
тю мову. Тоді, звичайно, переходять на ту тре
тю, Тепер візьме.\ю українців. Чому вони так не 
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роб.'Іять? їх може бути навіть кі.11ькоро, але як 
тільки почують, що хтось збоІ<у заговорив до 
них іншою ;\ЮЕою, то так відразу всі й перехо
дять на ІІого мову. Питаю вас, чому це так роб
.1ять? 

·- з чемности. 

- А я G СІ\азав, з почvття меншевартости. 
бо не шанують своєї мови. не пропаrують п, бо 
ї.'\1. видається, що той третій не знає їхньої мови. 
Цим вони ті.lьки принижують свою мову. Ви осо
бисто належите до пє1 меншости. яка шанує 
свою мову і твердо тримається їі. Тому й роз
мовляю з ва\fи з великою приємн!стю, як рівний 
.1 р:в!ІИ!\1, - !-'есподіrано закінчив він чистою ук
раїнською мовою. 

-Може і"'І маєте рацію, - кажу, - хоч 
зе1 ві.1ь•:ої Пt).l!->Ші по.гrяки розмовляли з кожним 
пrИІЩИГЮВО ПО-ПОЛhСЬІ<ОМу. 

- Ну, не всі, - заперечив жвазо. -Тільки 
уряJ.овці, бо мали та!{ий наказ. Інтеліrенція, а 
осб.1иво бизнес:\-tени нього не робили, хоч, ЯІ< 
кажуть, нема прав1п без винятків. 

Він відхи.1ив лівnгn рукава і заговорив по
англійському: 

- Доходить дванадцята. Час на сніданок. 
Вибачте, але дружина чекає ... Дякую, що тер
пеливо вислухади мене їt да.rrи можливість виго
воритись. Це напевно придасться як не ДJ'ІЯ вас, 
то для тих, що ви їм розкажете про нашу роз
мову. Я кіJ'Іька разів порушував цю тему з ін
ши.'\\и українця:'\rn, але справа кінчалася як не 
сваркою, то ворожим розставанням... Довідзеня! 

- Допобачення! 

БЕЗПЛАТНО 

ЧИСТИМО ФОРНЕ~И 

і даємо 

безплатну цілорічну обслугу печей 

усім нашим відборцям опалової оливи. 

Гому користайте з цієї нагоди і замовляйте не

гайно в нашій фірмі опалову оливу. 

Будете мати повне вдоволення та 

ПЕРШОРЯДНУ ОБСЛУГУ 

DNIPRO Fuel ОіІ Ldt. 

196 Вathurst St. 

Телефонуйте: 

У день і вночі: ЕМ 6-6539, ЕМ 6-6530 
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Д-р Дмrrтро БЕРИНДА 

Об' єднання християнських церков 

і Ватикан 
Відбувся т. зв. 11 Ватиканский Собор Римо

кателицької Церкви. Він був скликаний, як відо
мо, попереднім паппю, Іванам ХХІІІ, і перша йо
го сесія три::-а.lа від 11 жовтня до 8 грудня 1962 
р. Між ти.\1 помер папа Іван ХХІП і його нас
тупник, папа Павло VI, скликав другу сесію цьо
го Собору для його продовження. Ця друга се
сія була розпочата в базиліці св. Петра в Римі 
врочистим актом у недіпю 29 вересня 1963, а скін
чилася в першім тижні грудня. У 1964 рпні пе
редбачається скликання третьої сесії. 

З того ці.11ком добре виднп, що прпграма 
цього Собору дуже велика: видно, .накопичилось 
багато всіляких гріхів, чи -го пак пильних справ, 
які треба конче порозв'язувати, щоб запобігти 
повторенню сумних подій. що мали місце в дав
ніх і недавніх часах цієї Церкви. Та про це мож
на бv де вичерпно говорити лише пісдя того, ко
ли будуть опубліковані всі постанови цього со
бору. Нас у цей момент. у зв'язку з 11 Ватикан
ським Собором, цікавить інша справа, яка бідь
іпою чи меншою мірою дотичиться всіх христи
янських церков, а навіть подекуди і нехристиян
ських церков. 

У сі ми добре пам'ятаємо і знаємо, як рим
ська курія перед відкриттям першої і так само 
другої сесій нього Собору намагалася привабити 
на нього представництва інших церков. розуміє
ться, що тільки в ролі "спостерігачів". Робилося 
це всіляко: до деяких із них було скероване офі
ційне запрошення, а. до інших були 'різними по
бічними каналами подавані в=дповідні сvrестії. У 
цих намаганнях не була поминена і Українська 
Автокефальна Православна Цеоква на еміrрації, 
хоч уперто бvли зіrноро~шні Українські Протес
танські Церкви. 

Ми в цій нашій статті не виступаємо проти 
ідеї об'єднання всіх християнських церков ув од
ну орган!зпвану ц;:rість і то томv. що таке про
тиненство із rрунту є нам чуже. Цілком навпаки: 
ми не тільки ідею об'єднання нерков схвалюємо, 
але, ба, що більше - ми без усякого вагання 
підпише.мося під зак.іІико.\-\ до всіх вірvючих у Бо
га .11юдей всього світу про розпочаття інтенсив
ної праці над створеннЯ\1 евітояого Союзу всіх 
церков, чи то пак ·--. усіх віруючих v Бога. І ми 
переконані в тім, що така, власне, є й Воля Од
ного Бога і що така якраз є й потреба в цей 
час цілого .11юдства в їюго боротьбі проти сві
тового сатанізму і зла. 

Ми покищо полишаємо докладніший розгляд 
цих наших д~·мок про загальне об'єднання цер
І\ОВ на пізнішиї1 час, а тепер Хt)Чемо бодай корот
ко спинитися н:t закликові папи Павла VI. якого 
в:н промовив при в=дкритті другої сесії Собору, 
скеровуючи той зак.11ик до всіх християн, щ-о_б 
В()НИ, мовдяв, увійшли в одну ведику християн
ську родину. Зрештою, треба сказnти, щп проб-
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лема установлення церковної єдности, якій і бу
ла, головним чином, присвячена промова папи, є 

також основним завданням, як кажуть, нібито і 
11 Ватиканського Собору. 

Папа Павло VI промовив, між іншШ\t, дуже 
знаменні слова, над якими конче треба спинитися. 
Він сказав: "Якщо ми, катtолики, винні нашими 
помилками за розбиття (тобто .....- за розбиття 
церковної єдности. Д. Б.), то щиро просимо про
щення в тих) кпго J\П чи;~,шебv дь обідили". Ці 
слова знаменні взагалі і зокрема з якого б ас
пекту ми їх не розглядали. Погляньмо на деякі 
з цих аспектів. 

І. Папа ти.\1и сле>ва:\1И, хоч і не прямо, приз
нає провину за розбнття нерконної єдности за 
Римо-като.11ицькою Церквою і на цім не .\юже ні
ч-ого змінити та обста-ина, що він ужив у~ювну 
словесну формv ( "якшо"). бо, коли людина не 
відчуває за собою жодної в·нш, то вона ніколи 
не припустить !-Іавіть умовної форми са\юоnви
нуЕшчення. 

2. Цими ж самими словами папа ту провину 
закинув, власне, собі і всім іншим попереднім па
пам, як таким, і знову не може нічого змінити 
на цім та обставина, нl.о він сказав "Ми, католи
ки", бо всім відомо, що в Римо-юполицькій Цер
кві панує абсолютистична влада папи. І тому 
со~1ова папи - "Ми, католики" - треба так са
мо розуміти і сприймати, як слова французького 
коро.;'Jя Людвика ХІУ: "Франція - це я!" А раз 
так, то й уся відповідальність падає за ціду Римо
католицьку Церкву на п· папу. 

З. Таким чином, кинувши вину за розбиття 
uерковної єдности на всіх пап і сква.1іфікvQавши 
цю провину. я к їх п оми л ки. Павло VI тим 
самШ\1 спростував поважність доrмату про непо
мильність ри.\1ських пап. А всі ми знаємо, що, 
власне. якраз цей дпrмат і є одним із кількох ще 
інших, які сталцся причинами розбиття в христи
янrhкім світі. Що доrмат про непомильність пап 
v дііісиості є неповажним, свідчить, між іншим. і 
така ще ілюстрац:я, ~1оли неПОN'ИЛЬНИЙ папа Пій 
ХІІ, кинувши прок.1яття на всіх католиків, які спів
працюють із комуністами. тим самим авансом 
прок.1яв непоми.1ьного папv Івана ХХІІІ, непомиль
ного mmv Павла VI (тепёрішнього папу), прези
дента США Кенеді та інших, як като.11иків, що 
співпр;щюють із комуністами. Набігає питання: 
котрий із цих трьох пап є найнепомильніший? Ми 
думаємо, що в справі співпоаці з комуністами та
ки непомильним був Пій ХІІ, але. вихпдячи з ін
тенцій доrмату, Nає бути кожний папа і в різній 
мірі в vсім непомильним! Таки.І\-t чином, із цього 
яскраво бачимо, що з позицій пра'1дивого христи
нізму та непомильність пап є, м'яко кажучи, не
гарною комедією. Питаємось: хіба ж дивниця, 
що багато християн не можуть об'єднуватися з 
Римо-католицькою Церквою доти, поки там за 
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доf'мати правитимуть такі і подібні їм неповажні 
тези? 

4. А оскільки в повищенаведених словах папа 
Пав.lо VI щиро просить прощення в тих, кого 
він і всі інші попередні nапи т1 і всі католики 
твагалі чимнебудь обідюш, то, на нашу думку, 
папа ци.\-t недвозначно викликає всіх зацікав.1енх 
у цій справі та заторкнених нею до зроблення 
підсумку та підрахунку: з боку "обіджених" мас 
бути поданий список усіх кривд та "обід", учи
нених їм Римо-катотщькою ЦеJЖвою, зг.'Іядно 
римсhкими папами, за весь час їх взаємного іс
нування, а стоrона Ри.\ю-като.lицhкої Церкви, на 
чо.lі з шшою, скажі.\ю, з папою Павлом VI, має, 
докладно вис.тrvхавши всі згадані жалі, просити на 
відповіднім форумі в усіх покривджених прощен
ня та пробачення всіх тих кривд. Така док.lад
ність потрібна з ц!лком практичних А•отивів, а 
саме для того, щоб ці.'Іа проблема була вичерп
но і раз назавжди без усякої решти розв'язана, 
що ж не могло б статися, ко.'Іи б справу було 
обмежечо .1!Ише зацитовани.\1 на~н загадьниковим 
вибаченням папи Павла VI. 

Ми не "'аємо наміру докладно аналізувати 
Іtілий цей комплекс споан, бо це ще не на часі, а 
подруге, це зробить собі кожна із заЦІкавлених 
сторін сама, але вже тепер і тут уважаємо за до
цільне бодай зага.1ьно згадати про нашу україн
ську справу подати навіть коротеньку схему. 

Отже, кожний нарід, що зазнав прямо чи 
непрямо різних кривд на протязі історії з боку 
Римо-католицької Церкви, як, наприк.11ад, страхіт
тя лихозвісної т. зв. "Св. Інквізиції" або подіб
них кривл. від інших здеклярованих католицьких 
корпорацій, має виступити в с.'Іушний час зо сво
їми скаргами. 

Здається. що український нарід має тих скарг 
і кривд найбільше, ко.1и почати їх перераховува
ти на протязі кідькох соток років. почавши з ути
сків като.т~ицької Польщі з XV ст., яка, підступно 
використавши тяжку ситуацію, що витворилася 
була в Україні з пrичини безустанних нападів і, 
нарешті, окупації українських земель дикими ор
дами татарської Азії, ті утиски, і то якраз релі
гійного характеру, безог.1ядно практикувала над 
українським християнським населенням після ін
корпорації нею західніх українсhких земель. 

Далі, розбиття єдиної Української Християн
с•)кої Церкви підступн:в-t і насильнИ.\1 запровад
женням польськими єзуїта.\ш та по.11ьським като

лицьким урядом і церкrою в Україні т. зв. Унії, 
яка в дальших своїх поганих наслідках спричини
ла теж і націонет~не розбиття української нації. 
Сотки тисяч жертв українського народv, тих, 
дійсно, великих мvчеників, перед якими мученики 
Нерона і Діоклеціяна б~·ли ще в вигоді, які за 
свою віру загинули в невисловних муках на па
.7JЯХ із рук тих самих .1яцьких католицьких чин
ників, донині волають про Божу і нашу людську 
спр:шедливість. І .\1И їх волання гостро чуємо! 

Мільйони жертв українських тру дівників-се
лян, закатованих протягом сто.11іть на панщизня
ній праці по.1ьськи:ми колоніяльними, католиць
кими бестіяльними виродкаМи теж великим тяга
рем гнітять сумління Римо-католицької Церкви. 
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А сотки й тисячі української шляхти та маf'нате
рії, отого цвіту провідної еліти української нації, 
які були почасти си.1оміць змушені перейти на 
като.;шцизм і денаціона.7Jізуrатися, а почасти, при 
спротиві, були знищені фізично? Хіба можемо їх 
ВШ:инути З ЧОрНОГО rахунку ЇІ Підсумку, ЯКИЙ МаЄ
;\Ю ппдати РІІмn-като.1ицькій Церкві за лиходій
ства Ті дочернhої Польської Като.1ицької Церкви 
ЇІ держави? І, нарешті, усі ті лих·ОlІJ.ііkтва като
лиць!<ої По.1ьщі та їі като.1ицької Церкви, які во
ни з~подіяли, ганебно зруіінувавши сотки україн
ських xra.\1iB Божих на Холмщині, Подіссі, Во.lи
ні тощо і вбиваючи та замучуючи при цім тисячі 
українських християн ось уже тепер, за нашої па
м'яти, -- ні всі лиходНІства католицької Польщі 
та Церк:'и не можуп~ бут11 забуті і скреслені з 
рахунку для Ватикану! 

Так, це все на.!lежип"), на жа.1ь, до сумного 
рахунку, якого має подати український народ і 
його церква римській курії, а то тому, що ані 
тепер, за нашої пам'яти, ані в бігу історії ми ні
коли нr чу.1и го.1осу абсолютного володаря і го
лови Римо-католицької Церкви, римського папи, 
який забороняв би своїм вірним поо~lьським ка
толикам чинити такі лиходійст-ва і звірства ук
раїнськіІі хrистиянській нації. А в~н же їх пови
нен був бачити і, як непомильний, мусів був 
знати, що вони не мають нічого спільного з прав
дивим християнством, інакше .1огічний висновок 
цілком ясний. 

5. Ще варто зупинитися на однім місці зга
даної промови папи Павла VI, а саме на його 
"закликові Д() всіх християн увійти в одну вели
ку християнську родин~r". Загально чи абстрак
тно беручи, це зо.-тюта думка, бо й справді, що 
найменше дивним виглядає сучасний стан хри
стиянства в світі: здаєтhСЯ нам, що жодна релі
гія в світі не є так rозкускована, як, власне·, те 
наше християнство! При 'дальшім триванні цьОJ:О 
стану насунуться кожному сумні висновки, що 
можуть мати згубно-катастрофальні наслід~и так 
для християнської релігії, як і д.11я народtв, що 
їі визнають а тим самим і для цілого нашого 
світу, осно~ою ладу якого, а це мусимо собі 
добре усвідомити, і є саме народи християнської 
культури. З цього бачимо, що в цей час об'єд
нання в однv ці.'lість християнства є без пере
більшення жИттьовою потребою. 

Та, одначе, дуже легко сказати про об'єд
нання всіх християн, а.11е як же тяжкою, майже 
безнадіІшою, постає перед. нами справа, коли б 
ми хотіли здійснити її в житті, особлива в су
часніїІ ситvації взаємної ворожнечі християнських 
церков міЖ собою і особливо, - і це підкрес
люємо, - якр:13 тоді, ко.1и ініц~ятива до об'єд
нання виходить із Ватикану. Хіба ж то перший 
раз такі й подібні заклики Зачуваються звідтіль? 
І завжди все залишається без позитивних нас
лідків! Чому, А справа бо в тім, що Ватикан, 
який, як ми бачимо з попереднього. спричинивши 
розбиття християнської єдности і закликаючи 
час від часу знову до об'єднання, розуміє його 
цілком однобічно: усі ті, що колись були з ним 
з'єднані і з його причин rоз'єдналися, і ті, що 
ніколи з ним укупі не були, .. _ усі мають із пок-
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ш>ном до нього прийти і вросити прийняти їх 
під його високу рукv, чи то пак до складv "од
ної великої христиЯнської родини". Оче.видно, 
що таке "об'єднання" н:ко.1и не станеться фак
том, оск!.1~ю• при цім сам Ватикан удаватиме з 
себе невинного, непогрішного та непомильного. 

Але в згаданій промові папи Павла VI ми 
чrємо дещо нове у справі об'єднання церков. 
"Змагаючи до остаточної мети - об'єднання 
всіх християн, треба бvти реа.ТJ:істами, -- під
креслив папа, -- треба виявити терпеливість, 
треба мо.тнпися і підгtпов~1яти те, що нині існує 
.1ише в надії". Оч~видно, що ту терпеливість 
змушені будуть не в меншій, якЩо не в більшій 
мірі виявляти, поза римокати.1иками. усі інші 
християни, оскільки прагнутимуть здійснити за
повіт Господа Ісуса Христа, як Пастиря одного 
стада, і оскільки хотітимуть прийти до згоди з 
Ватиканом. А ось і те нове, що папа сказав: 
''Кшш вдасться досягти з'єднання церков, то во
ни збережуть за собою повну самостійність, свої 
традиції і звичаї. Усіх об'єднає духова контроля 
зага.1ьновизнанпго го.1ови nб'єднаних одною ві
рою Церков". Це вже слова, які можуть ство
р~ти основу д.т~я підготовчих праць у справі роз
вязання проблеми об'єднання християнського 
світу, але це покищо тільки с~1ова, які до того 
ж ще й потребують певних вияснень. 

Із uих слів, на наш пог.1яд, вип.1иває така 
схема дії християнського світv в питанні його 
об'єднання. Після попередньої ·між християнськи
ми церквами охоти і згоди: а) утворюється всі
ма погодженими християнськими складниками 

Ініціятивний Осередок для Ск.ІІИJ{ання І Загально
го Вселенського Християнського Собору; б) іні
ціятивний Осередок ск.:шкає І Зага.lьниі""'t Вселен
ський Християнський Собор на певний час і в 
певнім місті; в) І Заг. Bce.il. Христ. Собор, з~б
равшись, установ"1яє підстави погодженої Хри
стиянської Віри. а опіс.тІя обирає го.;1ову або вза-
галі провід свій. -

Як для схеми, папа Павло VI сказав до
сить, а.1е, щоб цю схему здійснити, треба деякі 
моменти розвинути, вияснити й уточнити, вва
~аючи на потrебу по:~_ати ту схему в сприйнят
НІМ для. всіх учасників вигляді. Перше, 1цо д.чя 
учасникІВ неримокато.1иків вноси~lо б застере
ження, - це чисельна перевага римокатоликів 
над іншими християнами, а з неї дуже легко 
ВИНИК.1а n МОЖЛИВіСТЬ (1ИМ<1КаТОЛИЦЬКОЇ ДИКТа
тури. Щоб цю небезпеку, яка безумовно мог
ла б завалити створене· Світове Християнське 
Об'~дн~-~ня: :сунити, треба конче прийняти в ор
гаНІзацІІ Інщtят. Осередку та Всел. Собору і са
мого Об'єднання засаду паритету. 

Далі, щоб уникнути великочисельних ппед
ставництв із ПрИЧИНИ ВеЛИКОЇ к1.1ЬКОСТИ В СВіті 
різноманітних християнських деномінацій, мож
на бу.,1о б рекомендувати, принаймні в межах по
одиноких окремих народів, щоб споріднені де
номінації бодай тимчасово, ад гок, але бу.чо б 
краще - наста.1о, порозуміна.1ися та об'єднува
лися з метою обрання сЕоїх представнинтв. до 
Ініціят. Осередку та Заг. Rсел. Хр. Собору та 
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для вироб.1ення своїх підстававих тез віри, з 

якими вони •"'али б прибувати. 
Ми вважаємо, що с.1ід бу~1о б ще додати 

н~рис рсrули щодо го.1осування при прийнятті 
рІшень та постанов в Ініц. Осередку і на Все
с~ітнім Соборі. Отже, було б найкраще, коли б 
ЦІ постанови схватовалися однодушно чи одно

голосно, а.1е, якщо цього осягнути ніяк не бу.1о б 
м_ож.JІ~во, то _встановити висококва.1іфіковану 
бІ.lЬШІСТЬ ГОЛОСІВ, напр., п'ять ШОСТИХ. Це ДЛЯ ТО
ГО, щоб тиском такої бі.іlьшости або цілком уне
м_ожливити появу нових "протестантів", або ж 
юлькість їх звести до мінімума. І ще одну су
rестію ми хатіди б піддати тут, - це те, щоб 
на І Заг. Bce.il. Христ. Соборі, головним чином 
прийняти Підстави Одної Християнської Віри, ~ 
провід обрати провізоричний. Для обрання ж ста
лого проводу Все.1енської Християнської Церкви 
та д.пя обміркування можливих підстававих до
датків і їх прийняття або відкинення скликати 
незабаром 11 Заг. Всел. Христ. Собор. 

На зак:нчсння цієї нашої завваги ми хотіли 
б ще сказати, що вищезгадані скарги і проба
чення мали б відбуватися на І Всел Соборі і то 
саме на ~очатку його. Так само там мади б бути 
зас~ухаю скарги і пробачення й інших церков 
до Інших церков, а не .1ише до Римо-катоо~lиць
кої, напр., скарги Української Церкви, адресовані 
до Московської православної Церкви тощо. Це 
потрібне д.1я того, щоб наступило перед об'єд
нанням загальне і всебічне признання гріховно
сти і так са.\ю всебічне пробачення. 

Отже, як бачимо, хоч би з цього нашого 
коротенького еаяборату, проб.1ема об'єднання 
всього християнства є справою надзвичайно 
складною й тяжкою. Папа Павло VI сказав: "Усіх 
об'єднає дvхова контроля загальновизнаного го
лови об'єднаних одною вірою Церков". Ось тут 
Fюно і є те -наі1го.lовнішс зернятко правди, тіль
КІ! )t..: воно, Шl ж::1ль, так старанно запорпане в 

купІІі тих кі.1ькох с.1ів, що Ііого сливе й не ви
дно! Ми ж хоче.'\ю пошукати те зернятко, зер
нятко Божої Правди. 

Папа Павло VI уважає, що тією чудодійною 
об'єднуючою си.1ою буде "духова контроля за
гальновизнаного го.пови", і тому він і нагоо~1о
шує це місце в повшцім своїм реченні. Ми ста
вимо питання: про якого загальновизнаного го

лову розходиться папі? Загально всім відомо, що 
кожна християнська Іlерква чи деномінація виз
нає свої~' Го.1овою Господа Ісусн Христа, - от
жr, Ісус Христос є дійсно загадьновизнаним Го
ловою всіх християнських церков, одначе, не 
дивлячись на це, об'єднання церков немає. Зна
чить, не про Цього Голову говорить папа Пав
.1о VI. Шукаємо далі, і знову відомо всім, що 
кожна християнська нерюза чи деномінація має 
свого адм:ністративнІJго голеву: папv в католи
ків, патріярхів у правосо~1авних, суперінтендентів 
у протестантів і т. д., а.1е кожного з них визнає 
лише та своя деномінація, а не визнає інша. 

А все ж таки мусимо признати, що папа 
Павло VI має на увазі саме отого адміністратив
ного голову, бо іншої катеr·орії голови в цім 
випадку нема, оскі.1ьки загаjІьновизнаний Голо-
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ва Господ~ Ісус Христос не може входити в ра
хубу, як ми це вище щойно показа.1и. Отже, 
йдеться лишень про те, щоб цей адміністратив
ний голова стався загальновизнаним усіми цер
квами. Папа Павло VI каже·, що адміністратив
ний го.1ова бу де загальновизнаним тоді, коли 
його обиратимуть церкви, об'єднані одною ві
рою. Таким чином, оте зернятко Божої Правди, 
ота чудодійна сила, яка об'єднає всіх, то й бу
де одна віра, а не зага.1ьновизнаний адміністра
тивний го.1ова. Одна віра буде причиною, а го
лова буде щойно секундарІВІМ насл;дком ( об'єд
нання церков - прімарний наслідок одної віри, 
як причини). 

І ми так кажемо, що тільки одна, себто -
однакова, в:ра в усіх християн зможе їх об'єд
нати в одну Християнську Церкву, але де вона? 
Хто їі має? Яка чи котра церква Гі ісповідує? 
Лджсж кожна з існуючих християнських церков 
твердить, що їі християнська віронаука найправ
див:ша, а х:ба ж перша Римо-католицька Цер
ква не палила на вогні (автодафе) і не відда
пала на найжорстокіші муки тих людей, які ос
мілювалися сумніватись у цьому 'іі твердженні!? 
Одначе мусимо призн~ти, що є всі підстави сум
н:ватися в оправданості такої зарозумілої само
певности, бо, коли б вона бу.1а правдивою, тоді 
мусі.1о б автоматично настати їх об'єднання в 
одну Християнську Церкву. Натомість світ ба
чить дивогляд повного розбиття християнського 
суспільства на сотки взаємно ворогуючих між 
собою церков. 

U~o ж спричини.11о такий стан? Це питання 
дуже важливе, бо добре розв'язання його вкаже 
правдивиІt шлях до виконання Заповіту Господа 
Ісуса Христа: "НехаІі буде одно стадо і Один 
Пастир". 

Отже. весь блуд почався з того, що первісні 
Церкви - артодоксна і особ.аиво Римо-католи
цька, конкур:vючи між собою, поча.1и до основ
них підстав Христової науки й віри додавати 
свої видумані додатки, не рахуючись з Божою 
наукІJю, а .11ише керуючись своїми груповими і 
навіть політичними інтересами, метою яких бу
ла супремація одної з них над цілим християн
ським світом. З бігом довшого часу тих додат
ків~ піднесених. до речі, на рівень, а то й вище, 
основ віри, накопичилось сті.1ьки, що вже в їх 
гро.\'\аді майже ці.1кпм губи.ш-tся правдиві підста
ви в:ри. А коли ж до того, і як нормальний нас
лідок його, стала час від часу розпаношуватися 
в житті церковної ієрархії глибока демораліза,; 
ція, - тоді, як здорова реакція на такий хво
робливий стан, напр., у Римо-католицькій Цер
кві, почали зраджуватися просто революційні 
протести певної частини віруючих: гусити в Че
хії (Іван Гус), лютерани в Німеччині (Мартин 
Лютер), віклефізм в Англії (Іван Віклеф), каль
вінізм у Швайцарії (йоган Кальвін та Ульріх 
Цвінrлі) тощо. Ось так зродилося розбиття 
Християнської Церкви, якщо пам'ятатимемо й 
те, що перший і наі:ібіо~lьший роздор у ній став
ся був уже кілька століть раніш, майже з тих 
самих причин, як схизма Ватикану від Ортодо
ксної Церкви. Цей роздор триває відтоді, пог-
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.r:иблюючись, аж до наших днів. І нам не лишає
ться нічого іншого, як ще раз тут признати папі 
ПаRд(.)Ві VI рацію, коли він щиро признає Римо
като.lицьку Церкву, як спричинницю того роз
биття. 

Отже. щоб віднайти зt-юву одну віру, що 
з'єднала б усіх християн, треба вернутися на
зад до первісних основ Христової науки і ви
е.lімінувати з неї всі людські додатки•). Це мо
жуть учинити лише щщю і глибоко віруючі сер
ця християн на І Загал. Всел Христ. Соборі. І 
якщо папа Павло VI щиро говорив про об'єд
нання церков, і якщо всі християни справді від
чувають свою приналежність і своє споріднен
ня з однією Родиною, тоді 11 Ватиканський Со
бор відіграв би в цім ведикім ді•lі теж свою по
зитивну ро.11ю. 

Дай то, Боже! 
Мюнхен, Німеччина. 

•1 Якраз nід час другої сесії 11 Ват. Собору nро

читали ми в npeci чутюt, що цілий шерег австрійських, 
бельгійнських, французьких і голяндсь:кнх богословів 

:католиць1шх заnроnонували Соборові ряд реформ, .ак, 

иаnр., щоб nany звати братом і теж усіх священиків, 

щоб знести титул "святіший отче" і "еміненцію", щоб 

тіяру здати до музею, теж і "догмат" npo "неnомиль
ність nan" тощо. Як для nочатку, - це вже досить nо

мітне явище. Видно, що і серед католиків є вже світлі 

уми. 

MODERN HEATING 
OflAJIEHHЯ: 

Водяне -- Парове -- Помпи 
Оіл Борнери та направи. 

J. KIRICHENKO 
945 DUNDAS ST. W. TORONTO, ONT. 

PHONE: ЕМ 8-6602 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - RІРШІ, стор. 44, фори.~tт: 
1 Ох 7, 42 ілюстрації і портрет Т. Шевченка робоn. 
Слищенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
рова, гарний. папір. Ціна - 50.90. 
РАЯДУГ А - збірочка для дітеА молодшоrо віку, 

стор. 16, формат 1 Ох 7 uалів. 26 ілюстрацій, raptшA 
папір, кольороrтй друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Uіна - $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 
І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 uа
лів, великі на всю сторінку ілюстрапіі. обкла.zшнка 
в 2-ох кольоrах. Uіна - $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка uя дітеА 

молодшоrо віку, стор. 16, формат -- 10 х 7 цалів, 
33 ілюстрації, rарннй папір, кольоровий друк, об
кладинка в двох кольорах. Uіна - $0.35. 
"РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 1 О х 7 uалів, 

велик\ И гарні ілюстрації, кольоровий друк. 
Ціна - $0.40, 

Замов.;lНТИ в "Нових Днях": 

НО В І ДНІ, КВІТЕНЬ, 1964 



Помер ОлексаНдер Архипенко 
Коnи відходить такі люди, ак Архипенко, звн'Іайно 

~аажемо: впала колона. Колона, що підтримувала вели

ку будову cyqacнoro мистецтва, була ії важливою, орга

ні"Іною "Іастиною. Архипенко далеко виріс поза межі 

украінського мистецтва, змушеного поnіти"Іиими умова

ми до неповноціnо·:-о культурного життя і розвитку, але 

одно"Іасно він виводив українське мистецтво на великі 

світові дороги, в орбіти загальнолюдських ідей і заці

кавлень. 

Життьовий і творчий шлях Олександра Архипенка 

був такий: народивеа 1887-го року в Києві, його батько 

був інженером-механіком і професором поnітехиі"Іиоrо 

і-ту. Цей факт таконt икоюс::. мірою вплинув на фор

муванна мнстецького світу молодого скульптора. До 

1905-го року Архипенко студіював у Киівській Мисте

цькій Школі, а що Украіна не маnа тоді вищих мисте

цьких шкіл, він переїхав спо"Іатку до Москви, а згодом, 

у 1908-му році, до Парижу. Тут короткий "Іас, два тиж

ні, був студентом офіційної Академії Мистецтв, але 

кинув іі, коnи поба'Інв, що вона тільки консервує ми

нуле, а не розвиває Ііого далі. Він студіює по музеях 

і закладає власну мистецьку школу. Його скульпту-ри 

збуджують загальне зацікавлення, захопnенна і qасто 

згіршенна; отак відомий французький ІJОет rіііом Апо
лінер, теоретик кубізму, був усунений з редакції що

денника "Ентрансіжан" за оборону модерних ре'Іей Ар· 

хнпеика. 

У 1913-му році відбуласа перша індивідуальна вис

тавка Архипенка в музеї в Гаrеиі в Німе'І'ІИИі, тоді 

він був уже загаnь.но відомий мистець, співтворець ку

бізму, що увів у скульптуру нові елементи - модеnІО· 

ванна простору, вгпутих пnощии, прозорих конструк

цій, скуnьпто-маnарства. Пісnа Гаrену прийшов Берлін і 

співу'Іасть у виставках німецької групи "Штурм" (Бу

ри). Крім цього, він в 1913 році брав у'Іасть двома скуnь· 
птурами у виставці в нью-йоркській Арморі - історич

ній виставці, вка запо'Іаткуваnа нове мистецтво в Аме· 

риці. Під 'Іас 1-оі світової війни він працював у Швай

царії і Франції, а в 1920.му році на Векеційській Б'єи

иаnє (Дворі'Іці) йому віддано цілий павільйон (колиш

ній царський) дnа вnасної виставки. Цей виступ уrруи

тував ім'а Архипенка, ак найвидатнішого иово'Іасиого 

скульптора. У 1922-му році поввиnаса українською і ін

шими мовами (німецькою, англійською, французькою· й 

еспаисьною) монографіа Архипенка пера проф. Ганса 

Гіnьдебрандта, видана в-вом "Українське Слово" в Бер· 

nіпі. 

У 1921-му році Архипеяно одруживек з німецькою 

скульпторною Анджеnіною Бруно-Шміц і заклав у Бер

ліні свою мистецьку школу, ана на десатирі'ІЧJІ впли

нула на формуванна німецької скульптури. У 1923-му 

році він приїжджає на постійно до США і відкриває 

в Нью-йорку свою школу, а в 1928-му році стає аме

риканським громадаиниом. Ввесь 'Іас він невсипущ~ ак

тивний - влаштовує виставки, викладає в американ

ських університетах - в Сіатеnь, Ваш., школі Бавгавз 

у Чікаrо, унів. Канзас Ситі, Місс., уиів. Делавер та ін~ 

ших. На Світовій виставі n Чікаrо в 1936-му році його 

твttри є окрасою окремого украінського павіnьйоиу. У 

1957-му році ranepia ПiprJc у Нью-Йорку влаштовує 118-у 
з черrи його індивідуальну виставку. Того року вмирає 

Ї:оrо перша дружина, і 4 роки пізніше він одруїкуєтьса 
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вдруrе, із своєю JiOR. ученицею - Франсіс rрей, тana

J-:OЗJITOJO скуnьпторкок·. 

За останні роки своrо життя Архипенко був несамо

вито активний. Щоб не тратити 'Іасу, він зліквідував 

свою школу в Нью-йорку і Вудстоці і весь віддавсв 

с1>уnьптурі та великим ретроспективним виставкам в 

Европі. Такі виставки відбулися в музеях Німе'І'ІИИИ 

(Штутrарт, Каnьсруе), у Римі, на весиі минулого року, 

в одному з найкращих музеїв - Паnаццо Барберіиі, в 

Медіоnкні, а тепер, ноnи пишемо ці рядки, велика йо

го виставка відкрита в Мюнхені. Місто Медіоnан замо

вило в ньоrо високу на 60 стіп статую цара Соломона 

дr.я Парку скульптури, і проєкт тієї статуї був заніи

'Іений і висланий до Італії щойно місяць тому. )'ри'Іі 

винокував Архипенко погруддя Шев"Іенка, крім цього 

нназа Володимира Великого та Івана Франка. Тільки йо· 

1 о принцип ніколи не брати у• а сти в F.Он,курсах, пе
решкодив йому r:зя:ти участь у конкурсі на пам'атиик 

Шевченкові у Ваwінrтоні. Архипенко був по'Іесиим 'IRe· 
ном Об'єднання Мистців Українців в Америці, wестн

иратно брав участь у виставках, зорганізованих ОМУ А, 

бувши особисто добре представлений на виставці в Ук

раінсьиому ІнстІІтуті Америки в Нью-Йорку у 1956 р. і 

на виставці украінського мнстецтва в музеї в Детройті 

в 1960 р., де було показано 12 його ре'Іей. 

Писати про те, акі з великих світових музеїв мають 

йоrо твор::.~, було б завеликим списком, преса в посмер· 

тних згадках рахує до 1000 творів Архипенка в музевх 

і великих приватних коnекціах. В Украіні, мабуть, тіль

ин один Національний Музей у Львові має 9 ре'Іей Ар· 
хипеика, в тому скульптуру "Ма", придбану заходами 

пок. д-ра Луки Мишуги, Архипенкового привтеnв. За 

останни деситиріч'ІJІ 'Іимаnо наших громадан стало вnас

_никами цінних творів Архипенка, 'Іасто уиінапьиих, за 

якими тепер пошукуватимуть музеї. Чорні сиnи ре· 

акції, акі не терпnять вільної твор'Іости, були і є зав· 

жди проти нього. За гітnерівських •асів понад 20 йо

rо творів були викnю'Іені з німецьких музеїв, а біль

шовики удостоїли його тим, що ім'в найбільшого су'Іас· 

ного світового сиуnьптора, українця, навіть не згадане 

в Украікській Радинській Енциклопедії. Але його ім'.в 

увійшло твердо в історію нашого і світового мистец

тва. Він був не тільки передовий скульптор-творець, але 

й своєрідний мистець-філософ, що уавnив собі тво·р'Іість 

ак біологічно-духовий процес, органі"Іно зв'язаний з бут

там людини. Сам Архипенко дав вгnад у свою творчу 

ля:бораторію у своїй монументальній книзі "50 твор'Інх 

років" (Видавництво "Техие", Нью-Йорк, 1960). 
Це сторіччя дало укрвіському мистецтву 'IHMano ви

сокотаnаиоЕитих мистців: Бойчуиа, Новаківського, Хо

лодного, Петрицьиоrо, Грищенка, Ковжуна, але, коnи б 

ми шукали за найвищим визначеииим, аким є геніаль

ність, то безперечно такими двома майстрами украін

ського мистецтва були Нарбут і Архипенко. його відхід 

засмутить не тільки українське громадянство, але й усі 

культурні коnа світу, для: якого Архипенко був симво
nом Bi'IHOrO ОНОВnеJ.ия, Ві'ІНОГО шукаИНJІ В НаЙГЛИбШИХ 
надр-ах nіn_сіёькоі т"ворчоі іСТОТИ ТИХ форм, ЩО ЗНаХОДИТЬ 
свій відбнто:t у Господньо·му ладі ціnого Космосу, з йо

го вічномудрими законами тіл і форм. 

С. ГОРДНИСЬКИЙ 

("Свобода", 28. 2. 64 р.) 
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Канада ВПІановує 
У КАНАДСЬКОМУ СЕНАТІ 

Шевченківський рік фактично почавсв ще перед бе

резнем. Громадські орrаиізаціі і преса відповідно під

rотовnsnн rромадськість до веnикоrо сввта. 

Фактично ж свsткуваннв розпочав сенатор Павnо 

Юзик, вкнй 3 березня сказав промову в Сенаті Канади 

на тему Шевченківськоrо ю·віnеJО. 

Сенатор Юзнк, - порівнsно моnода n10дииа, иоnиш· 

ній професор історіі Манітобськоrо Університету, - роз· 

почав сво;:> промову крнтнко10 так зваиоrо "двокуnьту

рнзму" та "двомовности" в Канаді. Він доводив, що Ка

нада скnадаєтьсs не nише з rромадsи аиrnосакськоrо та 

французькоrо походженнs, а ще й з третьоrо елементу, 

вкнй прибув з іншив краін Европи. Якщо в 1901 р. иа

сеnення анrnосакськоrо походжеиив бу nо 57%, францу
зьиоrо 31%, а "третьоrо елементу" 12%, то за перепи

сом 1961 р. ці самі rpynи представnвnиnисs такими 

співвідношеннвми: 44%, 30% і 26%. 
Третій еnемент зростає й тепер, зростатиме і в май

бутньому і це дає право сенаторові П. Юзикові висту

пити проти двомовности і двоиуnьтуриости в Канаді. 

Даnі сенатор П. Юзик відзначає й докладно аналі

зує виnад українців у канадське rосподарство та иуnьту

РУ· Особnиві засnуrи украінці ма10ть у хліборобстві. 

Фактично вони освоіnи орерійні (степові) провінції Ка

нади. Украінці беруть найактивнішу участь у rрома~
сько-поnітнчному та державному житті краін~. За час 

своrо посеnеннв украінці даnи Канаді сотні roniв муиі

ципаnьних rромад, баrато міських радних, кіnька ro
niв веnиких міст (Віиіпеrу, Едмонтону, Винзору, Кено

ри тощо), баrато чnенів провінційних nericnsтyp (пар

nsмеитів) - у Манітобі, Саскачеваиі, Аnьберті, Онта

ріо, спікера (ronoвy) провінційноrо парnвменту (Мані

тоба), чимало членів федераnьиоrо парnвменту з усіх 

партій, мі1rістра федераnьиоrо урsду, трьох сенаторів. 

Разом украінці даnи Канаді 74 парnвмеитаристів. Сена· 

тор відзначив також участь канадських українців у 

двох світових війнах, у sиих Канада обидва рази буnа 

в чисnі переможців. До цієї перемоrи спричиинnись та

кож і українці. 

Великі засnуrи українців і в иуnьтуриому житті Ка

нади. Особnиво веnикий зріст виnаду українців у иуnь

туру Канади почавсs від 1927 р., коnи відзначаnось 60-
nіттs Канади. Великий український здвиr пnвнуєтьсв до 

див столітта Канади - в 1967 році. Українськоі мови 

й nітератури навча10ть в університетах Саскачевану, 

Манітоби, Аnьберти, Торонтсьиому, Мо·итреаnьсьиому 

та Оттавському. Українська мова також уведена ви за

nіковий вибраний предмет у середніх шкоnах провін

цій Саскачеван, Аnьберта та Манітоба. Заrаnьно иуnь

турною й rромадсько10 праце10 керує Комітет Українців 

Канади, що об'єдну;:: 27 всеканадських орrаиізацій. 

На минуnорічнііі сесії Каиадськоrо Парnвмеиту зат

верджено закон про створекив Украінської Канадської 

Фундації ім. Тараса Шевченка, відеотин з виоі ма10ть 

піти на підтримку розвитку українськоі иуnьтури в 

Канаді. Закон пройшов і через Сенат Канади. Цьоrо 

року украінці цinoro світу відзнача10ть 150-nіттs Тараса 

Шевченка, ідеолоrічно·rо творцs сучасної українськоі 

нації. З цієї наrоди у стоnиці США Вашінrтоиі буде 

відкрито веnикоrо пам'втиика Тарасові Шевченкові. Два 

роки тому з иаrо·ди стоnіттв смерти Т. Шевченка поруч 
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Кобзаря України 
з будинком парnвменту Манітоби також відкрито па
м'втника Шевченкові. Відкрив йоrо тодішній ronoвa 
урвду Канади Джон Діфенбейиер, промовnав також ro
noвa уряду провінції Манітоба Даф Робnин. Обидва 80• 

ни сказаnн частину своіх промов украінсько10 мовою. 

Сенатор П. Юзик закnинав сенаторів приєднатись до 
українців і відзначити 150-nіттв Кобзаря Украіни. Він 
ім ~рочитав кіnька Шевченкових віршів в орнrінаnі, а 
потІм повторив іх у перекnаді анrnійсько10 мово10, виий 

зробиnи професори К. Андрусишин та В. Кірионеnn. 

. ~~ вперше в історіі Канадськоrо Сенату в ньому 
офщІино пролукаnа українська мова. Bзarani, сенатор 
Павnо Юзин - nю.~ина активна, розумна й відважна. 
Як відомо, кожен сенатор має право на секретарку. Се
~ат добирає секретарок двомовних. Сенатор Юзин, при· 
ишовши _до Сенату, теж зажадав двомовної секретарки, 

ane тако1, RKa б знаnа анrлійску та українську мови, а 

не nише анrnійську та французьку. Це викnикаnо зди

вуваннs, і навіть протести в пресі, радіо тощо, бо по

дібної вимоrн в Сенаті ще не буnо. Усе таки проф. п. 
Юзнк nepeмir: він одержав секретарку, вка знає три 
мови: анrnійську, украІнську та французьку. Якби такої 

не знайшлося, то він таки мав би секретарку, вка зна

nа б дві мови: анrnійську та українську. 

Щоб повніст10 віддатмеа праці в Сенаті, проф. П. 
~зик заnвшив працю в Маиітобському університеті, де 
ВІН анкnадав історію. Призначення на чnеиа Сен~ту п. 
П. Юзик одержав від прем'єра· Джона Діфенбейкера. Це 
був чудовий вибір п. Діфенбейкера! Сенаторство в Ка
наді - досмертне. 

Це буnа перша промова д-ра П. Юзика в Сенаті Ка
нади. Вона буnа змістовна, оперта на фактичному ма

теріяnі, порушуваnа винятково важnиву пробnему Ка
нади, добре укnадена. Чимаnо сенаторів вітаnн нашоrо 
земnвиа з успіхом. Цікавий факт: анrnомовна преса про

мовчаnа цю промову. Та це ще один доказ іі важnивости. 

У ПАРЛЯМЕНТІ ПРОВІНЦІІ ОНТАРІО 

9 березна ц. р. в провінційному парnвмеиті Онтаріо 

з промовою, присвячеиоJО 150-nіттю з дня народженив т. 

Шевченка, виступив провінційний секретар і міністер 
rромадвнства Онтаріо п. Іван Яремко. 

"Пане Гоnово, - сказав міністер Іван Яремко, - я 

прошу Достойних Чnенів на цих Зборах Леrісnвтури Он

таріо разом зі !\о!ИОІО відзначити сьоrодні 150-рtччв на
родження Тараса Шевченка, - поета, мистцs і иаціо

наnьиоrо rероя Украіни. 

Мої батьки, що іміrруваnи в Канаду з ТІЄІ частини 

світу, як і тнсsчі інших чоnовіків і жінок, таких, sк во

ни, ознайомиnи мене з життям, ідеаnами і творами Та

раса Шевченка, що, мабуть, є иайважnивіwо10 части

ИОІО куnьтуриоі спадщини їхніх предків". 

Даnі міністер І. Яремко переповідає девкі ф_актн з 

життя і творчости Кобзаря Украіни, заsвnвє, що Шев

ченко "сsrиув у сnавну історі10 украінськоrо народу і 

показав українські иаціонаnьні вкості, якими Шевчен

иові земnвки ціnком cnywнo пнwаю-тьсв". 

Даnі міністер підкресn10є, що Т. Шевченко творив, 

"ма10чи на увазі інтереси не nише своrо народу, а всьо

rо n10дства.'' 

Закінчив своJо промову п. І. Яремко так: 

"floro мріs ще не здійснилась, але йоrо творчіст• 
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далі с иадхиеинвм. Яоrо життв навіть сьоrодні с блис

кучим мавкам, коло вкоrо зосереджу10тьсв надії і праr

ненив воnеn10бноrо народу. Чоловіки й жінки йоrо на

ціоиаnьноrо роду шукали волі собі й своїм дітвм, ane 
знайшли іі аж за морами, далеко від своєї рідної 

землі. 

Пане Голово, Тарас Шевченко не міr передбачати, 

що мужі з йоrо народу в Парnиментах вільних краін 

спом'виуть йоrо, вк це робили раніш і рабnить сьоrодні, 

тому в з пістизмом закінчу сво10 промову поетовими 

словами: 

І мене в сім'ї великій, 

В сім'ї Lоnьній, новій, 

Не забудьте пом'внутн 

Не зn им, тихим словом". 

У ПАРЛЯМЕНТІ ПРОВІНЦІ~ АЛЬБЕРТ А 

9 березна ц. р. в провінційному парламенті Альбер· 

ти виступили два посли з урадової партії Соціsnьиоrо 

Кредиту - Оnександер Гордій та Василь Томин. 

Посол О. Гордій у своїй промові сказав, між іншим, 

таке: 

"Пане Голово! Користа10чн з посоnьськоrо права, хо

чу порушити справу культурної та історичної ваrи. 

Сьоrодиі, 9 березки, канадці украіиськоrо походжеинв 

почали евиткувати 150-річчв народженив іхньоrо най· 

біnьшоrо поета і націоиаnьноrо провідника Тараса Шев

ченка (родивсв в Украіні 9 березки, 1814 року). 
Життв і творчість цьоrо націонаnьноrо rеров поча

ли набирати біnьшоrо зиаченнв, ви комуністичний ім

періалізм у девких частинах світу, а особnиво в Ев

ропі, підкор10вав під сво10 домінаці10 щораз більше на· 

родів. У самому Радвнському Со10зі під таким поиево

nеиивм опиииnнсь nоиа,а 45 мільйонів українців спер

шу царської Росіі, а зrодом комуністичиоrо режиму. І 

саме йоrо (Шевченкова) творчість, йоrо слово, йоrо піс

ив і йоrо палке бажакив свободи дnв своrо иар!_дУ і 

дnв всьоrо n10дства спонукали наступні покоnіиив до 

боротьби проти rиобитеnів. Він закnинав іх далі боро

тись і не спннвтись, По)ІіИ не здобудуть волі дnв свосі 

рідної Украіни ..• " 
"Кіича10чи, хочу ска"Jатн, що дnв своrо народу Шев

ченко став провідною· зіркою, вка веде цей нарід у йоrо 

безперервній боротьбі за волю й самостійність. Дnв віnь

ноrо ж світу він є національним rероєм і rуманістом, 

що rіродовж цinoro своrо жнттв боровсв за rідність і 

права звичайної людини; дnв йоrо ж вороrів він с 

незинщнмнм духом демократії, вкий остаточно скерує 

рух усіх поневоnеинх проти їхніх rиобнтеnів. 

З поклоном і пошаио10 до всіх великих поетів і на

ціональних rероів віnьноrо світу, бажа10 вшанувати йо· 

ro ім'в в цій законодатній Палаті, под~чн до відома 

про 150-річчв йоrо иароджеиив, вке тепер ПІОДИ украін

ськоrо походженнв сввтку10ть у кожній країні світу, де 

тільки вони є". 

Посол Василь Томик сказав: 

"Пане Голово І Корнстаючи з посоnьськоrо прнвіnе10, 

бажа10 прилучитись до сшаиуванив пам'вті Тараса Шев

ченка Шановним Послом із окруrи Веrревиn-Бр10с. 

Як уже сказав цей Шановний Посол, у баrатьох час

тинах світу сьоrодні відбуваєтьсв сввткуваинв 150 ро

ковин веnикоrо украінськоrо поета Тараса Шевченка 

- східиьоевропейськоrо чемпіона свободи. Сввткуванив 

цієї річниці вільними n10дьмн по всіх ус10дах свrає 

поза саму особу цьоrо чемпіона во·nі. Бо Тарас Шевчен-
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ко мас символічну вартість иадхненнв не nише дnв всіх, 

що борютьсв за здобуттв своєї свободи. Морально дnв 

нас, вільних nІС·дей у вільній державі, де живе баrато 

канадців украінськоrо походженив, rодитьсв зrадати 

ЦІО поді10, тому що твори й жнттв Тараса Шевченка бли

скуче відзеркаnю10ть праrнеинв всьоrо людства до осо

бистих вольностей і свободи. 

Тарас Шевченко, поет-nавреат Украіни, був щиро 

захоплений нашими великими західкімн традицівми та 

ідеалами. Напевно цікаво буде знати цій Асамблеї, що 

Коиrрес США дозволив збудувати пам'втиика цьому 

українському провідинкові на площі в посіданні США 

у дистрикті Коn10мбів. Я певний, що з цих зrаданих при

чин Шановні Посли цієї Паnати з приємніст10 приймуть 

довідку про це сввткуваннв". 

У ПАРЛЯМІНТІ ПРОВІНЦІ~ САСКАЧЕВАН 

9 березня ц. р. перед відкриттим засіданнв Парnв

менту СасRачевану міністер мінеральних ресурсів п. А. 

Кузяк зиернувся до пасnів з такою промовою: 

"Пане Голово, перед тнм, ви почиетьсв засідаинв, в 

хочу звt>рнутн уваrу Парnяменту, що сьоrодні, 9 бе

безнв, минає 150-річчв з див народженив Тараса Шев

ченка, найбіnьшоrо nоета Украіни, - барда, борцв за 

ВОЛІО. 

Усі канадці українськото походжеиив сьоrодиі і при 

кінці цьоrо тижнв :вnаштову10ть відповідні культурні 

проrрами на пошануванни nам'яті веnикоrо украіисько

rо маляра і світової сnави поета. 

Я хочу повідомити парnямент, що в мав наrоду від

відати Украіну мннvnоrо літа. Я був зворушений, коnи 

відвідав той самий будинок у Києві, у вкому жив Та

рас Шевченко, і де він написав девкі з своіх великих 

nітературних творів. Я nобував у чудовому Музеї Т. Г. 

Шевченка у Києві. Я зробив сорокмилеву подорож ка

тером по моrутньому Дніnру, вкнй увічнив поет у по

емах і піснвх, і на березі якоrо він бажав і був по

хоронений. 

Я певен, що всі достой!-Іі члени Парnаменту приєд

иаJОтьсв до цієї скромної пошани пам'вті цьоrо веnико

rо поета, філо-софа і борця за воn10". 

УКРАУНСЬКІ ДІТИ ТОРОИТЛ 

ВШАНОВУЮТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

У неділю 15 березна ц. р. в Торонті відбуnо.св два 

дитвчнх свита з наrодн 150-nіттв народженив Тараса 

Шевченка: католицькі шкоnн та ю·иацькі орrанізаціі вша

новуваnи Кобзарв у великій міській заnі Мессей ~on, а 

православні в заnі .катедри св. Володимира. Обидві залі 

були випавнені вщерть. 

В обох заnах виступаnн великі дитвчі хори та струн

ні оркестри, буnи доповіді, декnвмаціі творів Тараса 

Шевченка. Католицькі шкоnи маnи на сцені (хор і ор

кестра) понад 500 дітей-учасників. Керував музично10 

проrрамою свита проф. Іван Коваnів. 

Православні маnи учасників (збірний хор і орне

стра) коло 300 осіб. Хористи не вміщались на сцені, то

му довеnоси частину ~х "спустити" в заnю і розмістити 

коnо сцени. Керували м:узичною проrрамою сввта ди

рнrенти Юрій Головко та п. Пасерб. 

Дехто дуже вболіває, що було два свита, а не одне. 

Тут може бути два підходи до справи: вищо робити 

вшануванив Кобзарв з мето10, щоб біnьша кількість ді

тей взвnа участь, себто, щоб Шевч:еІІкове слово дійшло 

17 



до дітей, щоо діти йоrо пізиаnн і зрозуміли, то треба 

б було зробити в Торонті не два свита, а зиа"ІИО біль

ше. Якщо ж поставити мето10 показову поnіти"Іну де

монстраціJО з наrодн 150-nіттв з див народженив Т. 

Шев"Іенка, то кон"Іе було робити одне свито. Треба було 

вибрати щось одне. Православні вибрали перше. До ре

чі, треба відзна"Іити, що в залі правосnавної катедри 

було СВИТО ШКіЛ і ДИТВ'ІИХ орrаиізацій ВИИЛІО"ІИО ТИХ, ЩО 

є при катедрі. Діти інших правосnавних парафій у ньо

му у"Іасти не брали, хібащо були в ролі сnуха"Іів. О"Іе

видно, вони зробnвть це пізніше в своіх школах. 

Дуже неприємно вражає, що денні "Іасопнси зробили 

докір православним. От, наприклад, звітодавець като

nицькоrо тижневика "Наша Мета" (Торонто, 21 березнв 

1964 Р·) пише: 

"В цьому всенародньому поклоні українськоі шкіль

ної моnоді Торопта свому Національному Пророкові за

бракло і цьоrо року моnоді із шкіл при rреко-правос

nавних парохіих та орrанізаціих, ни також між свито"І

ною пубnикою майи{е не видно було rромадин rреко

правосnавноrо віровизн3ННІІ. 

Паn~ий і серде"Іний заклик Шевченка "Єдиайтесв, 

братайтес11!" проrомонів і цьоrо року серед украінської 

громади Торопта безслідно". 

Ціnком нормально, що кожен позаторонтський "ІИТа"І 

"Нашої Мети" (та й баrато торонтських!), вині: не знав, 

що православиі відбуваnн своє свито у своїй залі тоrа 

ж самоrо див, тільки почали йоrо на виих три rодиии 

раніш, про•итавши таку оціику правосnавних україн

ців, мимоволі скаже: "Ну, й безсоромники все таки оті 

православні! Навіть з иаrоди 150-nіттв народженив Шев

ченка вшанувати йоrо не хо"Іуть !" 
Зви"Іайио, що православиі обурені. Зви"ІайJІО, що 

зrадують день смерти Стаnіна і слова тодішиьоrо Папи, 

виий на весь світ заsвив, що він моnивсв за Сталіна, 

ХО"І наші катоnики не ма10ть права відправити панахи

ду по Шев"Іеикові і т. д• Зви"Іайио, що це нас не збnи

жує, а таин віддаn10є. Ну, і зви"Іайио JІ{, що це не даnо 

користи ані православним, ані католикам, ані Шев"Іеи

кові. Просто дивом дивуєшсв, що з Шевченка й тут 

робимо "політику". Кому вона потрібна? І 'IOro так 

вперто й послідовно домаrатись отоrо "Прийдіте й по

иnоиітесІІ", зиаю·'ІИ наперед, що ніхто не прийде й не 

покnонитьсв, а хіба буде розмовnати nише, ви вільний 

з вільним і рівний з рівним? .. 
Треба віддати належне правосnавній пресі, що во

на не докориє католикам, що іх "забракло" на панахк

дах по Шев"ІеиУ.ові у правосnавних церквах, що "Пап

кий і серде'Іиий заклик Шев"Іеика "Єднайтесв, братай

теси І" проrомоиів і цьоrо року серед українськоі rро

мади Торонта безслідно". Ні, ніхто з них цьоrо не ска

зав, а тим більше не написав, бо вони думали про вша

иуваиив Т. Шевченка, а не про "політику" з иаrоди 

йоrо ювілею. 

До ре"Іі, нам здаєтьсв, що було б корисно дnа rро

мадсьиоrо спокою раз і на завжд:и з'исувати, 'ІН хтось 

справді заборонив, - а ви заборояив, то хто саме й 

коnи саме, - відправnати нашим католикам панахиди 

по Шевченкові. Це мorno б зменшити міжцерковие._тер

тв, і збільшити братоnюбіє, бо православиі кажуть:. "Раз 

сам Папа міr молитись за Сталіна, то "Іому зви"Іайиий 

свищеник не може молитись за Шев"Іенка? Ніхто ім не 

забороняв, то вони самі не хочуть ... ". 
Богослови кажуть, що молитись можна (І треба!) 

за всіх. Я. певен, що Папа краще від мене знає, за иоrо 
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ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

д.1я всіх кляс українських шкі.1 на e~tirpauiї: 

1. Л. Деполович 
БУКВАР 

Дев'яте видання 
Ціна: у Канаді і CUIA ----- 1.25 до.а., 

в Анп1ії - 10 шіл., Автралії - 11 шіл. 

2. Петро ВолинЯІ{ 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
П'яте видання 

Ціна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Англії - 1 О шіл., в Австралії - 11 шіл. 

3. Петро Волиник 
КИїВ 

Третє видання 
Читанка для 3-ої кляси 

Ціна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Анr.JІії - 1 О шіл., в Австралії - 11 шіл. 

4. Петро Волиник 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Третє видання 

Ціна: у Ка·наді і США 1.25 ..1.0.1., 
в Лнг.пії --- 10 шіл., в Австралії-- 11 шіл. 

5. Петро Волиник 
ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на е:\Ііrраuії підручню< такого типу. 
Книжка ілюстрована. 

Ціна: у Канаді і США -- 1.50 до:t., 
в Англії - 10 ші.1., в Австралії - 12 ші.п. 

6. Дмитро Кислиuя 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Видання друге. 
Підручник пристосований до українських 

С:\Ііrранійних шкіл (багато прикладів і завдань). 
Сьогодні - не єдиний nідручник 
з української :\ІОВИ на еміrраuії. 
Ціна: у Канаді і США - 1. 70 дол., 

в Англії - 1 О ші.1., в Австралії -- 12 ші.1. 

7. Дмитро Кислиця 
ГРАГv\АТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ (синтакса) 

Ціна: у Канаді і США-- 1.60 дол. В Англії- 10 
шілінr., в Австралії - 12 шілінr. 

8. Петро Волиняк 

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАїНИ 

Підручник багато і.1юстрований, фота:\ІИ, карта:\tи, 
та схешвш, стисло написаний, ~tae багато 

вправ і завдань д.1я са:\юстійної прані учнів, гарно 
.ВІ1друкуваний на добро~tу папері. 

Uіна: у І{анаді і США - 1.60 дол., 
в Англії та Астралії -- 12 шіл. 

Замовляти в "Нових Днях". UІколам і книгарням 

та неркооним громадам - знижка. _______________ .. ____ " ___________ _ 
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можна молитись. Доречі, в й сам на вістку про смерть 

Стаnіна сказав: "Хай йому Боr простить!" Але додав: 

"Та вищо Він звеnить своїм sнronaм кинути йоrо не в 

nапи вкоrось там нікчемноrо 11орта, а в nапи всіх "ІОР· 

тів разом, то я матиму ще одну наrоду сказати: "Дв· 

кую Тобі, Господи, що Ти й цьоrо разу не випробову

вав мене сумнівом у Твоїй Святій Правді!" 

Звн"Іайио, ми молимось навіть і за розбійника. Та 

в ще не чув ніколи молитви за Юду ... 
Якщо хтось подумає, що це т і n ь к н моs реакців 

на виступ "Нашої Мети", то дуже помнnнтьсв: за ос

танніх два тижні в не мав споко10 від телефонів з 

цьоrо приводу. І нотую я це викn10чно з мето10 з'всу

ваннв справи і прнпииеннв пайки і бруду. 

Ніколи не треба викликати вовка з лісу. І час зро

зуміти, що нас дуже баrато на одну заn10, на одне 

сввто, на одну церкву, на одну партіJО і т. д. І вкбн 

так cтanocs, то це було б жахливе збідненнв нас, це 

було б націонаnьиоJО катастрофо10. Наша сиnа, зокрема 

в Канаді, не пише в тому, що нас баrато, а ще більше 

в тому, що ми дуже зрізннчковаиі, а "в один rуж" та

ки твrиемо. І твrиемо добре! І це треба зрозуміти, вреш· 

ті, і не nакатись цьоrо "поділу". Таж навіть і в пи

танні penirii ми єдині - усі хрнстнвии, усі визнаємо 

науку Христа і вважаємо Йоrо· ronoвo10 церкви. Хіба 

ж це не "єдине стадо і не один пастир"? •. Невже ще 
дехто й досі думає, що щоб було "одне стадо і одни 

пастир", то ще й одної "єдннопр~внnьиої парафії" дnв 

.всіх треба? .. Та ще й думає так піспв двох сесій Ватн
канськоrо катопицькоrо собору? .. 

Шевченківські святкування в Канаді щойно почались. 

Вони будуть продовжуватись до кінцв року. І ми про 

них зrадаємо ще не раз. 

З МІСЦЕВОГО ЖИТТJІ 

НОВИЙ МІНІСТЕР ГРОМАДЯНСТВА ТА ІМІtРАЦІІ 

На по11атку nJOтo

ro ц. р. у зв'взку зі 

змінами в кабінеті мі· 

вістрів Канади на мі

ністра rромадвнства 

та іміrраціі призна'Іе· 

но п. Рене Трембnев 

(перед тнм був на цій 

посаді п. ti Февро). 
Новий міністер був 

обраний до Парпв

менту Канади в 1963 
р. і відразу ж приз

начений на посаду 

міністра без портфе

Він належить до 

наймолодших віком 

міністрів - народив

св в 1922 р. в ЛJОЇС· 

вinn, пров. Квебек. 

Одружений, має "Іет

веро дітей, француз 

за походжеинвм. 

Освіту здобув у 

Моитреалі (Лввапь-

ський університет), удоскоиаnJОвав іі в Европі (ЛJОвеи

ський університет у Беnьrіі і Кембриджський в Aнrnii). 
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Наукову кар'єру розпо"Іав у 1950 р., коr1и йоrо призна

чено на доцента Лввапьськоrо університету на факуль

тет економіки, міжнародньої торrівnі й фінансів. У 1956 
р. він був уже професором тоrо ж університету. 

Пан Рене Тремблей має також чимапий досвід у по

літичному жктті. Він був секретарем Квебецькоі Лібе

ральної Федерації, а в 1960-63 рр. заступником міні

стра торrівпі в урвді пров. Квебек, а також 'Іnеиом 

Економічної Ради та доtаадником іі президента. Він та

кож є 'Іnеном баrатьох канадських наукових інсти

туцій. 

Можна сподіватись, що ця повна сип та високоос

вічена людина виправдає себе й на високій посаді мі

ністра rромадяиства та іміrраціі. 

УВАН У КАНАДІ ВІДЗНА ЧАЄ СУДДЮ В. ДЖ. ЛИНДАЛА 

УВАН у Канаді з иаrоди 150-піттв з див народженив 

Тараса Шев'Іенка відзначила почесио10 Шевчеиківсько10 

Грамото1~ суддю Волтера Дж. Лиидаnа. 

В. Дж. Линдал - іспвндець, великий привтель ук

раіr-:ськоrо народу. З наrодн 100-піттв з див смерти Та

раса Шевченка і відІіриттв пам'втннка Т. Шевченкові у 

Вінніпезі він написав велику статт10 в rазеті "Ісnвид

ський Канадець" про Тараса Шевченка: "Справжній за

rапьнопк·дськнй поет і український rерой". 

"Ісnвидсьинй Канадець" є членом Кnю6у Етнічної 

Преси у Вінніпезі, а йоrо редактор В. Линдал був пер

шим: президентом Федерації Етнічної Преси Канади, 

вка об'єднує Кnюбн Етнічної Преси в Торонті і Вінні

пезі. 

Відзначення УВАН судді В. Линдалові переда~ ді

ІО'ІИЙ президент УВАН у Канаді д-р М. Мандрика в Ук

раїнському Народньому Домі у Вінніпезі під час сввт

куваІІив 150-рі'І'ІЯ з див народженив Кобзарв Украіни. 

МІНІСТЕР ПОЛ ГЕЛЛИЄР ПРОМОВЛЯЄ ДО РЕДАКТОРІВ 

ЕТНІЧНОІ ПРЕСИ В ТОРОНТІ 

Товариство "Канадська Сцена", що поста'Іає етні'Іну 

пресу матерівлами про Канаду, 20 березна ц. р. влаш

тувало зустрі'І редакторів етні'Іної преси Торонтв з мі· 

кістром оборони Канади Полем Гепnнєром. 

Міністер внетупив перед редакторами зі своє10 обо

ронною проrрамою, розрахованою на десвть років пе

ребудови оборони Канади, вку він запропонував на 

розrлвд Парламенту. Міністер планує скоротити ви

датки на оборону, 25 відсотків з вкнх ма10ть піти на 

військове устаткуванив. Приділено більше иоштів на 

доспіди та техні'Іні удосконаnеннв. Пnяиуєтьсв об'єднан

нв всіх родів військ, що також заощадить заrапьні ви

датки. 

Міністер П. Геnnиєр заявив редакторам, що в най

ближчі роки не передба'Іаєтьсв "великої війни", ane 
Канада, скоро'Іую'Іи видатки на оборону, має затри

мати свою оборонну спроможність на цьому самому 

рівні, вкий є тепер. 

З украінської преси на зустрічі з міністром П. Геn

nиєром були представnені пише три 'І асописк: "Бать

ківщина", "Вільне Сnо·во" та "Нові Дні". 

КАНАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАЛЕТ У ТОРОНТІ 

Канадський Національний Балет у Торонті внетупа

тиме в О'Кіф Центрі від 21 квітни по 2 травив. Цей 

балетний колектив з кожним роком здобуває собі все 

кращі й кращі позиції в мистецькому житті Канади. Є 
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надія, що Канада скоро матиме вкісний балетний ко

лектив. 

Провідно:о еоnісткою балету є наша земnвчка Га

nина Самцова, вка ще недавно була еоnісткою Київ

ського театру Оnери та Балету ім. Тараса Шевченка. 

Недавно вона вистуnала в Парижі, де маnа величезний 

успіх. У Парижі ій за!Іроnонуваnи винвтково вигідні 

умови nр:2ці, але вона відмо:сиnась і nовернуnаси в 

Канаду. 

Наша чудова балерина вистуnатиме в таких бале

тах: "Ромео та Джульєтта" (21 квітни і 2 травив), "Ле

бедине озеро" (25 і 27 квітни), а також у коротших ба

летних сnектакnвх: "Пі1-де-де" (29 квітни) і "Ваn~оnур

гієва ніч" (30 квітня). 

Побачити мистецтво Гаnнии Самцовоі сnравді вар

то. Поміж артистами балету є й чоловік Гаnнии Сам

цової - Oneкcil У сурnяк, який народивек в Канаді, а 

балетну освіту здобув у Києві, де й одруживек з Га

nиною Самцовок·, що уможливило ій nриїзд до Канади. 

СИМПАТИЧНІ ГОСТІ З ФІЛАДЕЛФІІ 

21 і 22 березнк до Торопта nрибув на гостинні ви

стуnн камерний театральний колектив з Філаделфіі 

"Театр у n'ятницю". Першого дня гості nоказаnн то

ронтцям комедію італійського драматурга Аnьдо де Бе

недетті "Багряні рожі", а другого - естрадний концерт 

"У нас і у вас". 

Я не дуже то довір11ю nерекладним так званим "са

nьоио·вим n'єсам", то - nризнаюся щиро - ішов на ви

ставу неохоче. Був навіть сказав адміністраторові вне

тав n. в. Довганюкові, що на "Багрвні рожі" не nіду, 

але nотім nередумав і nішов. І не каюс~о! 

У цій n'єсі є все таки ідея. Правда, вона маnа, але 

є. І зводнт~ося вона, цв ідев, до такого: а все таки кож

ному чоnовікові наймилішою є власна жінка, а жінці 

- вnасний чоловік... Як ба'Іимо, і не орнrінаnьно, і не 

захоnлююче. 

Внсоко·nоважані моралісти й моралістки нехай не 

жахаютьсв: ні'Іого немораn~оного в n'єсі не було, себто 

сnокушав стомлених міщанс~окою буденщиною не внсо· 

ковкіский дідько, а вкесь бездарне чортенв, тому ані 

гnнбоноrо падіннв, ані тим більше високого злету в 

n'єсі не було. Інколи здаваnосв, що ос~о-ось щось таке 

виняткове станетьсв, що роз'Іавнть міщанську зannic-· 

нввіnу родину і все її середовище, але... Бог милував 

- усе обійшnосв так, ак і веnнт• та сама міщанс~ока 

моралІ.: усі nомнриnнсь (хо'І не дуже то й сварились) 

- і всі, вкnк:·'ІИО з nублікою, були дуже "геnі". 

Вдовоnеннй і в, бо все таки вкас1о ідейка в n'єсі 

була. Бруду, ак в інших nодібних n'єсах, не було. Ар

тисти (Пінот Рудакевнч - Тома Caвenni, Аn~оберт Паз

дрій - інженер Верані, Ліза Шашарівська-Чеnіnь -
Марія Верані, Оксана Рудакевн'І - сnужннцв Розина) 

створиnи справді добре зіграний ансамбn~о. Не будемо 

розгnя:дати кожного з них окремо. Скажемо nише за

гально: усі вони куn~отурні артисти, які відтвоР,нnн на 

сцені живих людей. А це добра ознака. 

Фактн'Іно n'єса nобудована на досконало збудова

ному дівnозі: Тома Савелі та інженер Верані. Час од 

часу діяnог nеретвор:ювавсв то в тріо, то в квартет, 

то навіть у квінтет, бо п'втнм "виконавцем" був те

лефонний аnарат. 

Добре збудований діалог у виконанні кваліфікова

них артистів та інкоn:и ще й комі'Іиі ситуації і був 

головною nрн'Інною успіху n'єси у гnвда'Іа. Це була 
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добра nекціп дея:Rнм інноnн й дуже в.нісннм артистам 

з Торонта: не беріть на сцену аматорів, вкі не вміють 

'Інтати й nисати, а не то що розуміти твір. Я не nроти 

того, щоб nідготовnя:ти з аматорів артистів. Та дnа цьо

rо все таки треба шунатн людей бодай грамотних, 

інакше катастрофа иемину'Іа: кваліфіковані артисти в 

нас не :::важдн "ведуть'' аматора, а інколи мусsть самі 

знизитись до його рівна. "Театр у n'ятницю" цього уник

нув, то в і вдовоnений. 

П'єса nерекладева noraнo 

А шкода, бо саме ці виконавці 

з до5рнм текстом - могли б 

nровінціsnізмів nовно. 

були в сиnі сnравитись 

його добре вимовити. 

Естрадний концерт був зна'Іно слабший від внста· 

ви. Хо'І онремі дотеn:-1 й викликаnн вибухи сміху в 

залі, але культурним концертом його назвати аж ніsк 

не можна. Поnерше, пора вже остато'Іно відмовнтис• 

сід, вибачте на слові, "rумору", вкий nоnигає навіт1о не 

в нкомусь місцевому жарrоиі, а в навмисне nокаnі'Іе

инх словах. Це, внба'Іте, дорогі гості, зразок приміти

візму і на нього шкода 'Іасу. Тим більше, що це сnро

стачує nубліку, себто шкодить сусnільству. 

З nісивми вистуnили: Ліза Шашарівська-Чеnіnь, міс· 

цевий сnівак А. Дербнш і тріо "Доміно". Мені б не 

хотіnоса говорити про ці "nісні", бо в іх nросто не 

люблю, але мушу ж R сказати щос1о і про цю 'Іастниу 

nрограми концерту. Отже, уввіть собі, що сnіваєтьсJІ 

про "радіст~о", аноі нема, про "рани душі", JІКі зовсім 

не боnит~о, про "любов", ика так нагадує n~е6ов, RK ко

ка-коnа гари11у nюдс~оку кров... І про все це сnіваєт~осJІ 

голосом, JІкого нема, тому сnівак мусить не сnівати, а 

~ось "мугикати" 'ІН завивати, щоб сnіву таки не буJІО. 

До того всього ці пісеньки настільки схожі одна на 

одну, що й найталановитіший сnівак не nовторить жод

ної мелодії, ику тількищо nо'Іув. 

Сnо·вом, вкщо хо'Іете вбити в собі людину, себто 

nрятупити всі свої nочуттR й бажаннR, утратити здіб

ІІість відчувати радість і горе, розучитись любити й 

ненавидіти, зіпсувати свій 

знизити своJо куnьтvру до 

музи'Іннй смак взагаnі 

мінімуму і nеретворитись 

у сіре людське "ніц", то сnухайте "модерні", "всеnюд

с~окі" (нічні!!!!) nісен~окн. А JІкщо хо'Іете, щоб вашу на

цію аJtомога швидше з'їла комуністн'Іна гусінь, то й 

дітей на них виховуйте ... 

Кмітливий 'ІИТа'І заnитає: "А 'ІОГО ж то тн оnи

нився п числі тих, що хо'Іуть "nеретворитись у сіре 

людське "ніц", якщо ти такий розумака?" З редактор

ського обов'взку, дорогий 'ІНТа'Іу! Редактор мусить усе 

бачити, чути, знати. Інакше його виданнR буде тієї 

виости, що й отакі "nісеньки". 

Публіки було багато. За два дні у великій залі бу

nо найменше nівтори тнсачі осіб. П. ВОЛ. 

ВИСИЛАЄМО БЕЗПЛАТНО КНИЖКИ 

відомих українських письменників, а також 

збірники «ЕЛЬДОРАДО», «ВОЛОСОЖАР» та 

«ГРІМ ЗА ЗОРЕЮ» (1963). На поштові видатки 

просимо додати $1.00, або $2.00. 
Адrсса: 

Mr. І. Manylo 
Р. О. Вох 472, Vineland, N. J .. U .S.A. 
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Українська :Книrа 
приймає замовщ~ння на подарунки радянських високою<існих товарів, які канадці можуть за

мовляти для своїх рідних в СРСР. 

Ці подарунки будуть доставлені в різні частини СРСР без оплати мита чи яких-будь ін

ших витрат. Доставка скора, від чотирьох до сімох тижнів після оплати та замовлення в кан

целярії "~'КРАїНСЬКОї КНИГИ". 

~' кат:1лозі подаrунків є такі речі: автомобілі, мотоциКJlі, моторолери, велосипеди, автомо

бі,lьні шини (таєри), теvlевізори~ радіоприймачі, магнетофони, піяніна, акордіони, холодильники, 

пральні машини, швейні машини, фотоапарати, пилососи, біноклі, мисливські rушниці, годинни

ки, пера, плзщі, убрання, хустки, тканини, килими, взуття, обруси, парфумеrія. 

ЦІНИ НИЗЬКІ - ЯКІСТЬ ВИСОКА 

Тут подаємо кілька взірців цін з катало гу подарунків: 

Автомобіль "Москвич" 1 ,7.57.90 Годинник (наручний) 

Мотоцикли 198.20 Баян (акордіон) 

Чоловічий велосипед 39.64 Холодильник 

Телевізор 194.23 Пральна машина 

Радіограмофон 117.01 Пилосос 

Піяніно 486.98 Швейна машина 

Годиник ( ю1ручниl'І) чоловічий 24.58 Мис.чивська рушниця 

жіночий 26.96 

128.11 

138.75 

89.71 

37.00 

38.31 

39.63 

До цих цін кожний покупець дош1ачує малу суму за бан'<ову пересилку грошей та інше. 

Крім вищеподаної обслуги "УКРАїНСЬКА КНИГА" також: 

а) висилає посилки в СРСР з канадських речей з ошІатою мита, пошти обслуги тут, 

у Канаді; 

б) приїІМає замовлення на висилку данських харчових поси.1ок в СРСР; 

в) продає у своїї1 крамниці на 962 Блур Стріт В., Торонто rізні популярні речі для по-

силок. 

За дсtЛІ-.шими інформаніями вданайтесь до: 

Ukrainska Knyha 
962 BLOOR STREET WEST TORONTO 4, ONTARIO 

Telephone: LE 4-7551 
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Док;я ГУМЕННА 

Родинний альбом 
Продовження 

Коза 

Коза напевно була поширеним тотемом у 
неошт1. як спадщина лалеоліту. Ще навіть у 
ХХ-му столітті коза ходить славословити з коля
дою. Коза має якkь таємні властивості вплива
ти на урожай. щоб був добрий, як сказано в ліс
ні із обряду «водіння кози»: 

Де коза тупає, 
Там жито купою, 
Де коза рогом. 
Там жито стогом. 
Де коза ходить, 
Там жито родить, 
Де не буває, 
Там вилягає ... 

Колишні вірування, вигнані сучасним логіч
ним мисленням. ЩЕ" знайшли собі л риту лок у ди
тячих казках. Тому будьмо дуже уважні до цих 
свідчень. Отже ж ~ n одній казці є Коза-Дереза, 
вельми вибаглива істота. що вимагає для себе 
пильного дог ляду. Дід усе мусить делікатно її 
питати: «Кізонько моя люба. кізонько моя мила, 
чи ти лила, чи ти їла?» Коза вередливо відповідає: 
«Не лила я й не їла. Бігла через місточок, вхопи
ла кленовий листочок, бігла через гребельку, вхо
пила 'Води крапельку. Тільки пила, тільки й їла ... » 
Потім ту любу кізоньку дід почав різати, _, оче
видно, це жертвоприношення. Але коза раптом у 
іншому місці вже рекомендується: «Я _, коза луп
лена, (то виходить. що вже зарі'Зана. бо як же 
можна злулити шкуру з недарізаної кози?) за три 
коли куплена ... >'> Виходить так. що коза була таки 
зарізана, але воскресла. Маємо справу з божест
вом. що вмерло, як одна особа, але воскресла. як 
вид. та приносить урожай. 

Ця казка поширена в усьому слов'янськомv 
світі. а ·з цього 'южна робити висновок. яке це 
старе божес11во. звичайна собі коза. 

Пріз·вищ. що залишилися ві'1 цього .... nтему. 
є дуже багато. Налоwклап. Козицький. JZо1rтов
ський. Козленко. Палко. Цапок тощо. н~ Чер
нігівщині є село Козороги. 

Св ин я 

Одною з обо~'язковчх ритуаТІьних страв. що 
їх несутп святити па Великдень до церкви. це 
порося. Як нема поросяти. то хоч кільце ковба
си чи шматок сала. Це говорить недвозначно 
за те. що існуваТІи роди з тотемом свині. отож 
вони. схрестившись із іншими. В'Вели у загальний 

вжиток звичай розговлятися свининою. поруч із 

яйцями. сиром. велиRоцньою бабою-ласкоЮ. У 
самому наЗ·!шсьv.у f' СВ. натяк на колишню свя
тість цієї тварини. Поросн а свиня (себто в стані 
материнства) зветься льоха. Знову бачимо «льо». 
відміну «ле». 

По селах .водився такий з·вичай: коли одна 
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хата заколе ·кабана, то геть усі родич1 и сусіди 
мають потроху. Іншими словами: заколену тва
рину лоїдали всі гуртом, тіль·ки кожна сім'я в 
своїй хаті. Якийсь рудимент від колишнього ро
до9ого побожного лоїдання усім гуртом свого 
тотема в одному місці, вкупі. 

На Чернігі·вщині є село, що зветься Свині. 
Ця назва, що передається з покоління до поко
ління, не відчувається там образливою і, очевид
но. за"'1ишилась. як пам'ятка -від тотемного родо
вого об' єднання, що тут існувало в свої часи. 

К;шка. кіт 

Ці домашні звірю1 _, хатні віщуни. Вони 
найперше знають, коли має бути вітер. а коли 
мороз, 'Коли слоді1\атчся гостей. Кіт умивається 
_, будуть гості! У Літичському повіті існує по
вір'я, що кішка має здібність охороняти людину 
від усього злого.1 Bo'-ra _, з рука-виці Діви Ма
рії... Вона _, символ хатнього затишку. як і в 
Єгипті. Недаром же котик. а не хто і·нший _, 
головний персонаж колискових пісень. У них він 
дійсно охороняє малу дитину, воркоче. поки во

на спить і його закликають навіть не ходити 

своїми оксамитними лапами ло хаті ... 
Багато прізвищ «котячого походження» є в 

нас: Кішка, Котоuич. Котик. Rіценюк. Кицька 
тощо. Чим це пояснити? 

Пес 

Дослідники думають. що лес _, найперШа 
свшська т.варина й !Іруг людини вже з часів 

лі·знього лалеолітv. Чи міг ~шли він бути тотем
ною твариною? Ну. а чим пояснити повір'я, що 
собака це перевертень дитини?1 Яf')чук (першо
народжений лес) бачить відьму. Так само й у 
жінки за ії гріхи може народитися сліпе щеня. 

що його називають зіньським.1 «Ой. ти зіньське 
щеня!» _, кажуть до дитини. що дуже лискує. 

Є ще слово псявіра. Виходить. _, той. хто 
вірить у пса? Є й слово песиzоловець. _, себто 
той, хто носить личину пса? І в західній Европі 
в середні віки було таке вірування. як nоказує 
середньовічний VІалюнок: люди з собачими голо
вами. Марко Поло ( 1200 р.) теж оповідає. що 
на індійському острові Ангаман він бачив «у всіх 
тутешніх мешканців голови, зуби й очі зовсім 
собачі». Це він бачив псявірів під час їхнього 
тотемного свята. «У •всіх у них голови зовсім. 
як у великої собаки». _, дивується Марко Поло.3 

В А·встралії тепер є племена, які мають 
своїм тотемом австралійських собак дінrо. з.а. Ав
стралійці тримають їх у своїх дворах та тур

буються про них. Можливо, таким способом і 
лриручено було колись диких псів. що їх леси
головці тримали ·В однім житлі із собою та, ~ва-
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жали за своїх роцичі·в. Пси ще й досі в це ві~ 
рять. Більшого друга, як atec, не знайдеш. 

Півень 

Є історичні докази на те, що півень був то~ 
темною істотою у наших предків. «Люнгсбурські 
венти (слов'яни) ... при священному дереві зако
лювали пі;вня з обрядовим зливанням і nокроп~ 
люванням, потім заходилися тёlІНцювати й співа~ 

ти» ... 4 
«Вояки Святослава занурювали в Дунай 

півлів при обряді поховання поляглих воїнів»'
пише Лев Диякон. «Під час переходу дніпрових 
порогів. пройшовши їх усі, русси і слов'яни на 
острові Хортиці роблять ової жертвоприношен~ 
ня, бо та11.t росте величезний дуб. Вони nри1но~ 
сять у жертву живих півнів, довкола втикають 

стріли ... як вимагає їх звичай. Вони кидають же
ребон., чи зарізати їх у жертву, чи поїсти, чи 
пустити живими ... » - пише Костянтин Багряно~ 
родний.6 

Rури у слов'ян була обрядова їжа, їх при
посили в жертву Рожаницям. «Коури ріжуть ... » 
- довідусмось із <<Поученій».11 

Прізвище Півень. Кокоша. Когут нерідко зу
стрічається в У·крані й тепер. 

Друга назва півня це галаган. І таке пріз~ 
вище дуже поширене в нас та вважається коза~ 

ЦЬRИ\f. В ді·йсності ue прізвmце - у ла мок чо~ 
гось більшого за з·вичайний один тотемний рід 
десь в У країні. Аджеж і в далекій Ірлянції с 
таю~ саме прізвище - О'Г алаrан ( O'Ga1laghan) 
Яким чином? Предки ірляндців. кельти, чи ще 
інше галли були поширені в.ід Еспанії до Малої 
Азії. Про це кажуть хоч би тіль·ки назви місце~ 
востей. 

Галатія країна галатів, старогрецька наз-
ва кельтів. Містилась у центрі Малої Азії.8 

Галлія - територія сучасної Франції, а на~ 
рід - галли.6 

Галісія - провінція в північнозахідній Ес
панії.0 

Галац - місто на Дунаї. 
Сло3о галло - привітальний вигук у ан~ 

глійській мові. Чи не був це первісно JЮдовий 
вигук галлів, як у слов'ян «сла:ва!» Тотемні ро~ 
дові групи "'али свої родові вигуки~імена, кож~ 
на свою. що з ним вони йшли у бійку з дру~ 
гим племенем, або ж при якихсь обрядових ока~ 
зіях. Думається, що цей родовий вигук і дава·в 
для сусідів матеріял, як кого називати."' 

Але повертаємось до назов місцевостей. 
Галичина - західня частина України. «Є 

вказівки на ряд племен, що заселяли територію 

сучасної Галичини - найімовірніше - тракій~ 
сь:кого походження... Є також наявність кельт~ 
ських (галльських) поселень. Ім'я Галич зв'яза
не з Галатами».0 

Галич - місто в Галичині. Очевидно, люди 
з тотемом гал ( півня-rалаrана, чи якої іншої 
птиці). Птиця - дуже частий мотив на кельт
ських зображеннях, як якийсь священний символ. 
Можливо, що гал - це загальна назва для пта~ 
ха, бо й галка. зовсім не півень, також так зве~ 
ться. От якісь «гали» з пташиним тотемом і зас-
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нувалися в тім місці. що потім стало сла.вним 

містом Галичем, а від міста й на всю околицщ 
перенеслася назва. Не дивуймося із приростка 
чі («галичі»), он у римські часи кельти, що 
проживали в південнозахідній Еспанії, називали 
себе теж кельтичаJІ.ш ( Celtici). 8 

Гармонізує з нашим здогадом і звичай жер~ 
твоприношення rалаrаном (півнем), дуже поши~ 
реним в Галичині. «Перше теля :в.ід телиці, півень 
від кожного д·вору в день зимового Ми.коли ( Пе~ 
руна) віддавалися донедавна в Галичині й Лем~ 
ківщипі парохові. У старовmну і теля і піве.нь 
приносилися ·в жертву Велесові й Перунові біля 
вічного певгасного вогню у боголіссі: кров ви
ливалася у вогонь, а м'ясо з'їдали ті, що при
несли жертву».0 Отже, вияснюється, півень жер~ 
твенна птиця ПеруноDі. І як це, знов, гармоні
зує з прислів'ям: «Пускати червоного когута» 
- підпалювати. Це ж Перунова здібність, ян. 
володаря блискавиць. «Червоний когут» - во
гонь.~ 

У нас залишився рудимент цього жертво
приношення у вигляді коржичків-півни,ків, роз~ 

мальованих на червоно й на зелено. На почат~ 
ну 20~го століття, коли в Україні були цер~ви 
й діти причащалися, матері давали їм ще ко~ 

лійку на ці коржики. Після причастя за цер
ковною оградою чен.али їх баби~сидухи із цими 
гарними кnржичками ( пів,ники, коники, чоловіч
ки) і діти за копійку купували собі їх. Звер
німо увагу, що ні в який інший час. а тільки 

в цей саRральний. Поганський звичай, колишнє 
жертвоприношення й лоїдання С'вого тотема, виг

наний з християнської церкви, примостився під 
нею, за оградою і став лише забав1кою для ді
тей. І ніх.то не знає, чому й нащо це так, а от 
- звичай з діда~прадіда ... 

З цього ціRавоrо прикладу. які різні народи 
витворилися в Галичині, rалльській ФранцП, Ір~ 
ляндії, Галісії тощо, випливає один повчальний 
висновок: юrрішальним у творенні народу~нації 

є автохтон, який і надає своєрідного обличчя 
всьому тому, що припливає до нього. Але чи 
означає це, що споріднені назви - споріднені й 
народи? Імовірніше буде припущення, що наро~ 
ди Европи й Азії мають свій спільний працентр, 
отже ми всі - родичі тільки наших спільних 
прапредків, аж через них можемо визнавати спо~ 

ріднення. І цього також досить. 

3 мі я. в уж 

У гуцулів є повір'я, що змії охоронці 
дому. Є повір'я: «Не бий вужа, бо мати по~ 
мре!» 10 Мимоео.їі приходить на думку, що пред
кинею своєю скити вважали жінку~змію, яка на

родила Геракл<УВі трьох синів: Аrатирса, Гело
на й Скита. Проходить якась спільна думка в 
цих двох згадках. Якась предкиня тотему змії 
виступає з них обох. І далеким відгомоном цьо
го буде, мабуть, повір' я, що змій у домі -
щастя. А вуж - багатсво. Херсонська Діва та
кож зображена так: голова бичача, тулуб люд~ 
ський. а ноги з~лієподібпі. Лле культ змії-матері 
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щось таке вже дале}{.е, що ми можемо бачити 
тільки глухі натяки на нього. 

Заєць 

Зате от заєць - у люблений сюжет наших 
казок. Із зайцем знаються переважно старі ба
бусі й тітусі. коли йдуть десь у гості. Тоді во
ни невідмінно зустрічають десь по дорозі зай
ця і дістають від нього різні гостинці: пиріжки, 

пампушки. калачики. або навіть і цукерки. І все 
це вони приносять до с"Rоїх внучат та небожат. 
Так.і інтимні стосунки із зайцем, завжди добрим 
і щедрю.f. показують. що заєць відогравав видатку 
ролю в первісній міто:югії та в житті людини, 

ролю щедрого добродія. Тож недаремно на су
часних Велинодних картках заєць приносить пов
ний кошик крашанок та писанок. 

Прізвища Засць, Заячківський тощо дуже по
ширені. 

Ведмідь 

Найвиразніший слід тотему ведмедя зали
шився в Галичині. Там його називали вуйко.м, 
себто просто таки причислювали до своєї роди
ни. А ще називали й Той, щоб не виголошува
ти святого імени. Тож недарма на Свят..JВечір 
закликають цього вуйка до святої вечері. Є по
вір'я. що ведмеді це - колишні люди. лісові 
людн ... 11 Ведмеді дуже часто являються персо
нажами казок. Ведмедів водили процесі·йно. 

Прі·з·вище Ведмідь у нас трапл•яється дуже 
часто. 

Як брати ширший ареал. то можна згадати 
й білоруське шанування ведмедя. Та•м 24-го бе
рез·ня перед Благовіщенням святкували обряд 
«комаєдзіцю>. У кожній хаті варили ритуальні 
стра:ви. на смак ведмедя. Після обіду всі я ха
ті лягали якнайповільніше й перекочувалися з 
місця на місце. наподібнюючи ведмедя. і так дві 
години. Це для того. щоб ведмідь міг легко 
встати після зимового спання. У дя гали для цьо
го кожуха. Це - рештки старо.вИ'Нного тотем
ного свята прокидапня ведмедя.11л 

У Березані на півдні У країни зна·йдено ста
туетку ведмедиці-жінки. При цьому дослідники 
згадали про нульт Артеміди Браваронсь·кої в 
Атенах, де дівчата танцювали ведмежий танок. 
І-Іі одна не могла вийти заміж. не побувавши 
кілька років ведмедицею.12 Це значить. що дів
чата були жрицями культу ведмедиці й викону
nали ритуальний И танок. 

Але прикладів може набігти так багато. що 
самий опис культу 1\едмедя по всьому світі мо
же розростися в грубий том. 

Вовк 

Що тотем вовка був сильно поширений на 
теренах нашої батьківщини, на це є дуже ба
гато свідчень. Геродот оповідав про неврів. що 
ото вони раз на рік переверталися у вовків. а 

потім знову ста-вали людьми.и Це ж не що ін
ше описує він. як щорічні обряди інтічіуму у 
племени тотему вовка. На час цих церемоні·й 
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члени племени перебиралися в шкури й маски 
свого тотему та уподібнювалися своєму роди
чеві. Сучасні дослідники вважають неврі•в дав
німи предками слов'ян. 

Ілюстрацію до оповідання про певрів мож
на сьогодні побачити у Нью-Йорку в Природни
чому музеї. у ·відділі північно-американських ін

дійців. Три людини. убрані. як звірі, одні тільки 
ноги людські видно. До цієї сцени є таке пояс
нення: «Персоніфі·кація духів і тварин. Церемо
ніял~ні маски північно-американського племени 

нутка ... Масковані цереманіяли були релігійною 
необхідністю у нутків. Це були драми. що ілю
стрували мітичні теми і що їх виконували таємні 

товариства протягом зимових місяців. Вважало
ся, що в цей час надприродні істоти відвідували 

селища й перебували серед смертних. Для вті
лення цих духів nживали добірних убрань, гра
ла музика тощо. щоб досягти складних драма
тичних ефектів. Хоч ці цер~JІ.юнії були. пере
важно. релігійні. ·вони JІ.Іали вартість і як теат

ральні вистави. Перед тим постили, у час свят 
було повно танців, співів і роздавання власно
сти. Маскоnані вико~rавці вважалися опановани
ми надприродніми істотами і ·в цей час вони бу
ли здібні творитп чудеса. У цій групі: ті, що 
стоять. надприродні істоти. а той. що повзе 

Дика Людина. Лісовий Дух». 
А що ж таке Галлавін (Hallow'e'en). ір

ляндське свято. як не подібне до щоино описа
ного індійського кельтське вірування: «Душі по
мерлих спускаються на землю і перебувають се
ред людей» т• Оце ж ці свята забороняли єпис
коп Rентерберійський. Стоглав. «Слово нєкоєго 
Христолюбца» та інші. 

Сліди цих церемоній ще недавно існували і 
їх позаппсували етнографи. Дослідниця Я. Rла
ве16 подає багатий матеріял із слов'янщипи і в 
тім числі і'З У·країни. Ось кілька таких прикладів. 

На Покутті: «Вовкулака - той. що пере
вертається на вовка два рази у рік. Обростає 
шерстю і стає вовком. На Різдво й на Rvпай
ла». Ага, в день ·зимового й літнього сонЦесто
яння. На Покутті: «Яку шкуру натягне, тим і 
стане. Найвідповідніше місце перетворитися на 
вов}{.ів це весіля. Цілий вес-ільний поїзд перетво
рився на вовків ( Люблин). На Холмщині 1820 
року занотований сЬакт перетворення всіх ве
сільних на вовкі·в. На Білорусії так само. Вид
ко. колись весільні учти й відбувалися так. що 
не тільки мати. а всі весільні вбиралися у вов
ків і «були вовками». 

Цезар згадує за плем'я Волке (Vol'cae). що 
жило від серещипи Дунаю до східніх Карпат. 
У «Хроніці» Гелмолца (1168 р.) 18 є опов.ідання 
npo федерацію слов'янсь·,ких племен, що мали 
спільну назв у В ільці ( Wilzi). себто мали спільно
го тотема вовка. 

Але знаменно. що німці й досі звуть себе 
«вовками», бо що "к таке слово volk. «нарід». як 
не волк? З ц~-оого можна зробити висновок. що 
це слово вже було задовго до викристалізуван
ня германства та слов'янства. а десь у тотеміс
тичні.й давнині. - коли люди іменували себе 
іменем тотема. Ті-льки у нас це слово залишила-
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ся в своєму першозначенні для назви звіря, а 

там защепилося, як назва для слова «нарід» 

(Нім., англ.). 
Це ж слово до нас зворотно прийшло у 

вигляді фолкльор. 
Не тільки в свята та на весіллях відбу~ 

валнея ці перетворення на вовwів. Тотемістичний 
лад передбачував усі потреби добре зорганізо
ваної громади. Дуже велику ролю відогравало 
виховання молоді та введення їі в стан дорос

лих, випробовування й загартування юнаків. Ці 
ініціяції затрималися у вигляді незрозумілих об
ряді'в-забав, люди їх ·виконують, переймаючи від 
старшого покоління, а чому - не знають. Зно
ву цитата з Я. Клаве: 

«Вовком зветься молодий хлопець, що впер
ше вийшов косити. У Слупцях (біля Калішу) 
відбувається воно так: «Во'Вк» косить у першо
му ряді від полудня до підвечірка, а товариші 

його плетуть корону із соломи й квітів. Після 
підвечірку звільняють хлопця від коси. Старший 
кладе на голову «·вовка» корону і плете із збіж
жя довгу плетінку та закладає їі «вовкові» за 

пас і за стегна. У вечорі вся громада косарів з 
музикою йде до двору (в мину лому - до го
лови роду. Д. Г.). Старші провадять «·вовка» на 
посторонку, всі б'ють у коси. зняті з держака. 
Біля rанку спrвають пісню про вовка, знайде
ного в лісі та прийнятого до товариства і праці. 

При словах: «Там під бором, там під лісом вов
чисько •виє» - всі виють: «ау, ау, ау!» Промо
ва кінчаєть·ся словами: «Ми вигукнули гур-ра, аж 
на ньому затрусилась та вовча шкура»... Далі 
йдуть до коршми, «вовк» ставить горілку й пла

тить музикам (Заміна жерт.воприношення? Д. 
Г.). Багато при тому обрядових витівок: обма
щують <<'вовка» сажею, шмагають і на·віть неми

лосердно б'ють ... ». 
Перед нами -- обряд і'ніціяції. втаємничен

ня ·нового дорослого члена тотемного об'єд'нан
ня і переведеня його через різні іспити. В ін
шій місце.вості іспит Rінчається слова'Ми: «Раніш 
ти був .вosR шRідливий, а тепер ти косар слух
няний ... ». В інших місцевостях посвячують кілька 
«вовків» одночасно, з іншими церемоніяльними 

додатR.ами. Наприклад: під побреньRування на 
косі учасники наслідують CR.ORИ й виття вовRа, 

виють: «Гу-гу! Гу-гу!» Ще в іншій місцевості та
кий звичай: хвилина мовчання. тоді хтось ка

же: <<А хто там? - А брат! - А чий? - А 
вовчий!» І при цьому виють вовRами, сRачуть 
і згадують про вовчу шкуру ... н;. 

Це зовсім нагадує обряд ініціяції в амери
канських і•ндійців ( TeRcac) . І там таR. само учас
ники •ініціяції вбирали вовчі шRури, бігали нав
карачRи, втаємниченому давали 'В руRи луR ... 
Тільки ·в і·нді'йці:в це ще був релігійний обряд. 
повний містичного значення. а те, що позапи

су.вали в Европі етнографи, вже тільки заба·ва 
на зразок «Калиту Rусати» чи дитячої гу лян
ки. Там також невідмінно вовк є. «Гуси, гуси, 
додому! - А чого? - ВовR. за горами! - Яки:й? 
- Сірий-білий-волохатий, бігом до нової хати!» 
Ця дитяча гра - відгомін якоїсь тотемістичної 
містерії наших пращурів. 

ll О В І ДНІ, КВІТЕНЬ, 1964 

Оповідання про вовк у лаків, що стали вже 
фолкльором, були колись вірою, яку витворив 
тотемістичний лад. Ще в «Слові о полRу Ігоре
вім» ця віра була в повній силі. Князь Всеслав 
- вовкулаRа. «Всеслав Rнязь ... в ночь валком 
рисR.аше: із Кієва дорискаше до кур Тмуторо
каня. велиRому Хорсові валком путь прериска
ше». У літопису «Повість временних літ» є пріз
вище о~ного ·воЄ'води - «Вовчий хвіст». Такий 
тотем: міг теж бути. як є «Кобиляча голова», 
«Полукоза», <<КінсьRа 'НОГа» тощо. Та й тепер є 
немало «ВОВЧИХ» прі•ЗВИЩ, ЩО ЯІВЛЯЮТЬСЯ реміні

сценцією давніх вірувань наших предків: Вовк. 
ВовчуR, Волканозич тощо. Села: Вовчики. Вовче 
тощо. 

Багатий «·вовчий» фолкльор свідчить про ду
же велику поширеність цього тотему. І ось ЯR 
влучно оповідає народня казка про 'Занепад вов

ка та .встановлення нового тотемного божества: 
«Пес. бажаючи •І'іддячитися вовкові, своєму 

приятелеві. за послугу. що колись йому вовк 

зробив. запросив вовка до хати на весілля в 
господаря. Вов·к. прибУ'вши, ота,Rовився під ла
вою й довгий час сидів тихо, задовольняючись 

обгризанням RicтoR, що їх Rидали весільні гості 
додолу. Коли ж, однаR, внесено було коровай. 
Вовк не витримав і почав голосно вити. цим 
виявивши свою присутність. Зразу ж його виг
нали з хати, а він, бажаючи помститися, зібрав 
військо й виповів псові війну. На його боці сто
яли диR.і з·вірі: вепр. заєць, рись. На боці пса -
свійсьRі звірі: Rогут. баран і гусаR. Заєць, вис
ланий на розвідRу, так перелякав вовка опові

данням про військо, що бу ло у пса, аж вовк вій
ну занехаяв».15 

Ця баєчка точно визначає час утрати значен
ня вовчого тотема. Це сталося тоді. як на зміну 
йому прийшов коровай ( свійсьн.ий бик) і навко
ло R.ороваю почали відбуватися всі ті урочис
тості, яR.і раніш належали вов·кові. ВовR, що 
вже міг бути присутніІ\І тільки Rрадькома, та
кого 'вже не міг стерпіти. Поява свійсЬІких з.ві
рів на чолі з короваєм це одночасно й час за

непаду тотему вовка. 

Віра у вавкулаків та перевертнів. ця чисто 
тоте-містична ідея, що людина може прибират!! 
образ свого тотему, а во,вк, коли захоче, може 
стати людиною. трималась у нас до останніх 

часів. хоч як давно 'Rже занепав цей тотем. Це 
свідчить про дуже довгий період існування вов
чого тотему і тому. мабуть. вірування це зали
шило глибокий відтиск у народній пам'яті, на
віть і в ХХ-му столітті ще не згладжений. 

** * 
Крім во:gка й перелічених вище звІрІв, пта

хів було ще багато й ·і·нших святостей. Було за
гальне божество вогонь і все. що приналежне 
до нього (піч, Rочерги, мітелка тощо). «Госпо
диня повинна замітати припічоR чистим віником. 

бо якщо брудним, то вогонь розсердиться й спа
лить; ставити на ньому горщик з водою й по

лі'Но, щоб мав що їсти й пити. Про вогонь так 
кажуть: «l\1и шануємо вогонь, як Бога. Він 
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наш дорогий гість». У вогонь не можна плю
вати, гріх говорити про вогонь щось непристой
не».17 І навіть не можна при печі лаятися: «Ска
зала б я, та піч у хаті ... ». Крім того, кожен 
рід мав собі своє хатнє божество, крім загаль
них. Свідками й по сьогодні залишилися пріз
вища, а з них можна судити, які саме тотеми 

були ·в УRраїні. Ось група прізвищ, виписаних 
тільRи з одного списка в га•зеті, ІВзятого нав
мання: Рябокінь, Сивокінь, Кабан, Єндик, Орел, 
Щупак, Бара,н, Хом'як, Пискур, Жук, Хрущ, 
Чапля, Куниця, Гуска, Гуса,к, Сорока, Коропей, 
Синиця, Чаrйка, Когут, Соловей, Кріль, Хробак, 
Кулик, Черепаха, Шпак... Все це - колишні 
«жуковіри», «орловіри» тощо, тощо. 

Олень 

Ми навмисне не згадували досі про оленя, 
бо тотем оленя був такий поширений і могут
ній, що затемнював тотем бика. Але олень не 
став загальнопоширеною прирученою твариною, 

вивівся і ·вимер. У же з да·в·ніх-давен, от хоч би 
з часів вигас ан ня льодовика (десь так 15 ти
сяч роRів тому) у Европі було повно оленеві
рів. Льодовик поступоr.о відступав на північ, 
і простори в·кривалися спочатку тундровою рос
линністю, потім вічнозеленим і листвяним лі

сом. Слідом за рослинністю ішла дичина, ве
ликі табуни олені·в, а за оленями - оленевіри, 
що на ЦЬО:\іУ звірі жили. Зимове сонцестояння 
означало для них, що скоро стане тепло і олені 

вже незабаром будуть іти на нові пасовиська. 
На місцях переходу оленячих табунів отаборюва
лися й оленеrвіри. Там виникали тимчасові сто
янки мисливців за оленями, отож там започат

ковувалися й ку ль тові церемонії і славословлен
ня тоте,юві та сонцеві що й увійшли в ци,вілі

зацію. як свята Різдва та Нозого Року. Коляд
ки, ці магічні загоnори наших предків, оленеві

ри спіnали 'вже 15 тисяч років тому для інтим
ного контакту із звірем. 

Так, наприклад, у Познані знайдено з ча
су 15 тисяч роК!і.в тому тотемного стовпа із че
репом та рогами північного оленя. Стояв він 
при вході до поселення, зовсім так, як у пі'В· 

нічно-американських індІ'ИЦІВ стояли їх тотемні 
стовпи, 1юли европейці прибули до Америки. 
Там, де тепер Гамбурr, відкрито тундрову рос
линність 15-ти тисячолітньої давности та утоп
лену -в озері самицю оленя із каменем у карку, 

себто забиту намірено-ритуалЬ'но.18 

_ В У,країні олені водилися 'Вже за часів ран
нього кам'яного віку, уже в перших фазах льо
довика в Европі. «Вже в таких археологічних 
пам'ятниках. як печерна стоянка Вихватпиці над 
Дністром (пізній ашель) та стойбище Кодак над 
Дніпром (раннє мустьє) знаходяться решnш пів
нічного оленя. В наступні фази льодовИ'Кової епо-

. хи олень --:. постійний супутник людини на Ук
раїні. постачальник їжі. одежі, матеріялу для 

виробу знарядь (кістки й роги) »111 
- повторює-

мо слідом за знавцем палеоліту П. Єфімен-
ком. 

залежала від оленя, та щоб не мала з ним ро
динних взаєм:ин, як це було ·з іншими звірями? 
Якщо ж nони були, то це мусіло б залишитися 
у якихось відкладах, пережитках. Так і є, у на
ших найархаїчніших колядках знаходимо дуже 

багато оленів поруч із туром. Ось одна ко
лядка: 

«А з гори, з долу 'Вітер повіває, 
Дунай висихає, зіллем заростає, 
Зіллям-трепіттьом, вшеляким зілльом, 
Дивное звір'є сnасає зіллє, 
Спасає зіллє сивий оленець, 
На тім олені п'ятдес•ят ріжків, 
П'ятдесят ріжків і єдин тарілець ... »110 

Як виглядає цей «оленець» із п'ятдесятьма 
ріжками, то це можна навіть побачити у з.віри
ному скитському орнаменті: сидить олень, спо

чи·ває, а роги розкучерявилися над усією пос

таттю, майже закривають їі. Таких зображень 
археологія відкрила дуже багато на всьому єв
разійському континенті. Ще один доказ про. над
звичайну поширеність оленячого тотему. Дика 
богиня Діва (Артеміда), найархаЇЧ'ніше жіноче 
божество, що довго, майже до історичних часів, 
трималося, вона теж має біля себе оленів 
і ланей. Інакше кажучи, вона найпервісніше уяв
лялася , як ланя. І колядка непідкупна зберігає 
давнє значення: «дивное» - це ж і є «божест·вен
не, святе зlвір'є». 

А як та1,, то чи можемо ми поставити собі 
запитання: яка ж назва була цих оленів-тоте
містів і чи можна оленів також ввести до на
шого родинного альбому? 

Доба, що ми до неї так пильно придивллє
мось у ці1й праці і що n ній таку ·величезну ролю 
відіграв бик. має в археоло11ії назву «бовідська», 
«він. бин:а». дле доісторики виріжилють ще й по
передню добу. «вік оленя». Тож не може бути, 
щоб «олснеnі» назви не залишили своїх відбиток 
для сучасности. За аJНалогією далеко йти не 
треба. Ось північно-американські індійці, що 
живуть полюванням на оленя, звуться карібу, 
а олень у їх мові також таR зветься - карібу. 
Тож іти-мемо за цим способом думання й гіпо
тетично спробуймо приглянутися до звуку Р-С. 
Під ним ириється яиась тотемна назва, - а яка? 
Надз"Вичайпа поширеність цього Р-С у вс.ій Ев
ропі та Азії вражає. Спробуймо переглянути 
кілька прикладів. 

Рутєні - в Піренеях. Нарід у Gallicia Aquita-
nica на кордоні з r аллією.21 

Рутулі - давній нарід в Італії, тепер зниR.21 

Расєни (Rasenae) _, етруски.21 

Рцсель (Rusellae, Roselle) - місто в Іта
лії.:!~ 

Русійон ( Rus~illon) колишня провінція 
Франції. Назва ло:=шчена від рома·нсьRого міста 
Руссіно lRussino) .2 :1 

Рюссель ( Russell) - прізвище, на'Ведене три 
рази у Енциклопедії Бріта-ніка, значить дуже по
ширене. 

Руссо (Rousseau) - прізвище, наведене п'ять 
раз у цій самій енциклопедії. 

Чи це може бути, щоб людина, яка так Россіні - прізвище. 
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Русь - Біла Русь, Чер•вона Русь, Київська 
Русь, Новгородська Русь, МосковсЬ'ка Русь, За
карпатська Русь тощо. 

Рось - ріка на КиївщиНІі, допли·в Дніпра. 
Рось, роси чи русь - або таври, скитське 

плем'я, що жило біля «Ахілового бігу»21 (Тав
ріка). 

Рошський кнлзь - згадується у Біблії, в Іє
зекіїла (гл. 38). Цей Рошсь·кий К1НІЗЬ - із Ма
rоr-землі. Маrоr-землю давні історики утотож
нюють із скитами й означає (ВОна - ІНароди 

пів·ночі від Палестини, rв області Кавказу та пів
нічніше.2r. 

Руса - кня·зь Урарту (теперішня Вірменія). 
Рош - скитське плем'я, що жило над рі

кою Араrксес (Аму-Дар'я).26 

Рассі - місто в Аккад, Месопотамія. 
Ретену - єгипетсока назва Палестини й 

Сирії. 
Що ж криється під цим Р-С?. Ще спро

буймо поглянути з іншого боку й побачимо, що 
цей звук також один із найпервісніших на оз
начення з-віря 'В·загалі; отже відноситься до того 

часу, коли мова предків лише починала виробля
тися засобом частого повторення. 

У ре - ведмідь. 
Росс - (нім.) кі·нь. 
Горсе (англ.) - кінь. 
Рись. 
Росомаха. 
Рохля - свиня. 3відси - «рохкає». 
Н еврос - молодий олень (грецьке). 2' 
Маленька дещиця цих прикладів (а їх мож-

на на·збирати безмірно більше) вже підтверджує 
археологічне свідчення, що палеолітячне насе

лення посувалося слідом за табунами-отарами 
звірів, які пересувалися на північ слідом за від
ступапням льодовика-. Перед вели олені, що люб
лять тундри й ·втікають 'Від спеки. Отже й «оле
невіри», племена, зв'язані з цією твариною, зав
жди жили в підльодовиковому кліматі та о:mа
кою їх бу ла біля·в.ість. У нашій мові це найточ
ніше відбито словами: русявий, русий. 

Тут виникає дуже ціка·ве питаНІІ:Ія. Чи не в 
підльодовикових холодних смугах витворилася 

біла раса? Це ж для витворення П потрібно бу
ло багатьох десяткі'В тисяч років, які й дав льо
довиковий період. А де бу ла крайня північна ме
жа льодовика в Европі, скажімо в Україні? Та от 
саме П сучасні північні межі, далі вже на тери

торії сучасної Московщини бу ли льоди, там не
можливе було нія·ке життя. В Украіні ж архео
логія ·вже відкрила майже 250 стоянок того часу. 
А час той дуже солідний - як не 50 тисяч ро
ків, то 100. 

У явімо собі на мить, скільки можливо, той 
час. Населення Европи дуже рід·ке, воно розки
дане малими групами в лісових нетрях та без
межних ·просторах-тундрах-степах. Розходячись. 
ці групи втрачали між собою зв'язок і витворІО
вали свої локальні відміни - мовні, світог лядо
ві, звичаєві, обрядові. З потеплінням одні схре
щуються із хліборобськими родами, що прибува
ють із півдня та сходу, а другі йдуть далі на 
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північ, слідом за оленем, що утікає в приємніші 

й холодніші місця. Ті, що зосталися на насид
жених місцях, хоч уже втратили того звіря, іме

нем якого вони зnалися, але за старою звичкою 

називали себе давньою назвою і далі мали оле
ня за святість. От, наприклад, у середньовічЮІх 
кельтів було божество Цернуннос - людина з ве
ликими оленячими рогами. 

Є на заході міт про святого Губерта (у н~с 
він - Є.встахій). Міт цей поширений у 'ВСІИ 
Европі. Патроном цього святого був олень, його 
зображують із ясним німбом довкола голови й 
рог1в, а посередині між рогами - хрест. Ста
рий тотемний міт сплівся з новим християнським. 

А що вже казати про східні племена, що 
продовжували мисливську традицію та з мислив

ціrв перетворювалися •на с·котарів? Хоч олеmь не 
став прирученою твариною і не відогравав у 

скотарському господарстві ролі, але його зобра
ження, - у ски'І1rв. наприклад. - найчастіший 
і найулюбленіший мотив творчости, певна річ, 
для магічних цілей. 

Неолітичне населення не відцуралося цієї 
назви Р-С. а надало їй свого змісту. В иебJІі .. 
ті започатковується хліборобство, розвиваючись 
із дикого заоіву. Це - справа жінок. А жінки 
ж, як відомо, мали силу чарувати та під·корю

вати своїй волі зrвірів і стихіі природи. Вони ма
ли таємні знання споконві·ку, то вже вони знали, 

як ·примусити зв"іря множитись, а зілля рости. 

Засобом їх чарування (крім інших) був з-вук, йо
го 'Вони повторювали для більшої сили багато 
разів. У процесі багаторазового виголошування 
виробляються все виразніші З'Вуки, а сам процес 
виголошування так само й 3Вався, як те, що ви

гошувалось. У нашій мові є слово річ, а від ньо
го дієслово ректи. Отже, й можна було б пе
рекласти на наші поняття: «ректи» це значить 

«наслідувати звун. св·ятого свого звіря для магіч

них цілей». А ян. же з·веться «річ» звіря? Він 
рикає, ричить, урчить. «Уре» (ведмідь) - ур
чить. 

Що мова (річ) була магічним ді·ЙСТ'ВОМ, свід
чать такі слова: 

уроки - чарування словом, заклинання; 

наврочити - накликати словом якесь лихо. 

У сучасній мові є ходовий вираз: «Щоб часом 
не наврочити», а іншими словами - треба ос
терігатися, що кажеш, бо слово може притяІ'ТИ 
небажані наслідки; 

нівроку - у цьому слові вміщується нев
тралізу.ваНІня небажаного «на,врочення», «уроків» 
від слова. «А ти ж і вигарніла, нівроку!» Тут 
«нівроку» додається для того, щоб знейтралі'зу
вати злі сили, які не терплять, щоб дівчина вигар
ніла й відразу кинуться подіяти в протилежний 

бік. 
Мова була спочатку більш ручна, як звуко

ва. Звук нерозроблений, один і той же міг оз
начати багато пон,ять, то допомагали руками. Ще 
й тепер ми допомагаємо собі ручною мовою, 
жестикуляцією. А що у ф)'Інкції порозуміння мі~ 
людьми таку велику ролю 'Відогравали ці члени 

людського тіла, то й ім'я їх тан.е саме, як річ 
(мова) - руки. 
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Хто ж була та nостать. що рекла, урочила? 
Бачимо цю nостать в оленячій шкурі з оленя
чими рогами - Мати роду. Ім'я П, як і роду 
людського та роду звірячого. - Рос, Рось, чи 
Рокс. чи Рассі. чи Рош ... Вона вже дещо розу
міє у оброблюванні землі та насаджуванні зер
на, щоб виросло нове зело. Вона навіть знає, що 
землю треба наnоїти водою. янщо хочеш, щоб 
лохова не зерно дало !Нове життя. Тож у їі відан
ні 1Вода. дощ. Своєю магічною всесилою вона 
може ·Винлинати дощ. коли цього треба. Це спе
ціяльність чисто жіноча. Влада жінки над дощем 
- ·загальне вірування у всіх народів минулого. 

Тому й не диво, що в наші1й мові вода, ЯRа те
че. зветься так само: pih'il, ручай, а те, по ЧО.\.ІУ, 

тече - русло. Не диво, що маємо ріку Рось 
( Бунвально: ((!Вода матерr~нсмюго роду Рось», а 
янщо наша 11іnотеза сnра.вджується, то роду Оле
нів»). Не диво, що з неба спадає також роса. 
(«Дана Великою Матір'ю Рос з невичерnного 
джерела їі»). А в одній леrенді навіть малі олен
ці nадають із хмари.~8 

Виходить. що ця назва розійшлась по всьо
му свіl"'і ще в ті часи. коли ніяких націй не бу
ло й у зародку. у часи nалеолітич:ні. От чому 
знаходимо ми теnер подібні віднладення Р .. с в 
найвіддаленіших і несподіваних місцевостях. Бу
ла це назва (в різних варіяц·іях) nлемен тоте
му оленя. Цінаве nитання: простежити, де центр 
і зародок цього слова. і може тим самим ви

вести з мані·вців спір про нашу старовин·ну на: 

ціональну назву. 

У значенні «вода» усталилась вона до того 
часу, ян індоЄІвроnейці розпливлися на карті Ев
разії. десь, мабуть. у неоліті. Бо й у грецькій 
мові та мітологн до слова рос nриточене розу

міння «вода» та «жі•нка-аrрарниця». Ось що ка
же один міт. Богиня Аrраулос. господиня оброб
лених ланів. мала дві дочки. Одна звалася Герсе, 
що означає: <<nадуща роса». а друга - Пандро
сос, що означає: «та. що все зрощує».1111 

Про універсальність рос у значенні «.вода» 
наже табличка: 

раса ( Rasa. санснрит) - вода. 
рос ( Ros. латинсьне) - роса, 
pgc (Rus, кельтське) - озеро.30 

З появою патріярхату цей самий словозвук 
набрав новітнього значення. Патріярх nривлас
нив собі ім' я рекс ( rex, лат.), що означає «цар» 
і створене за такими самими законами, як і 

асур - цар (тотемне божест•во місто Асур), 
базілей - цар, за яким ховається тотем боус 
( bous). бик. Коротше: рекс зраджує тотемне оле
няче товариство вже nатріярхального часу, щ_о 

мали свого жерця-рекса. 

Десь у другому кінці Бвразії. в Індії. є від
nовоідник рексові, а саме раджа. СлО'Во «раджа» 
ознаає те саме, що й «рекс» - монарх. Може
мо додати: з роду оленевіріІВ, той. що вбирався 
в оленячу шкуру й роги nри відnраві жертво
nриношення. 

А на nросторі між Апенінамн та Індією nро
живали ще інші олене'Віри. вибачайте. нащадки 
оленеВІрІв з тотемними лише nережитками й тра

диція·ми. Ці племена мали в своїй наз-ві різні від-
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тінки та·кого ж кораня: рокси, аорси ... З'явилися 
аляни, що іменем дуже nодібні на наші сучасні 
наз'Ви того ж зsіра: оленя. лані. Святе значення 
"леня в цих nлемен не 'ВИГасає. У їх казках олень 
і далі - оnік)'Ін та чудотворець. подавач усіля
кого добра та щастя. 

Які еnохи пройшли між nершими творцями 
словозвуку. як nере(:у:валися племена. куди вони 

відходили і я·к знову присуну ли ся до центру Ев
ропи. У країни - не знаємо. Але вже бачимо в чет
вертому столітті по Р. Х. на nівдні України 
сарматські племена роксолянів. що мали свою 

писІ:шенність. Сучаснини описують їх світлими, 
білявими, себто русявими. Роксолян.а, - слов'ян
ське жіноче ім'я. що вважається дуже гарним. У 
Персії ж жінка царя Камбіза звалася Роксана.31 

Відомий також і герой назок Руслан. Ця nопу
лярність імен також сВІідчить про велиний обіг 
словозвуку Р-С. спадщини від nрадавніх часів. 

То як же не долучити до нашого родинного 
альбому ще й оленя, може одного з найдальших 
~Іаших славних предні:r:. що nроживав у підJrьодо

виновій смузі. у часи nідходу льодовина на тере

нах У нраїни й звався тоді рось. русь? Русяві. 
·високі. рум'яні від морозу - вони й не уявляли 
собі, снільни головного болю завдадуть далеким 
нащадка•м, що захочуть розшифрувати їх родову 
святу назву. 

Та олень вимер. не nристосувався до теплі
шого клімату. що заходив на У країні. Місце оле
нів заступили корови, тури. свароги, воли, бини ... 
У ее це споканві ну товклось і обтиралось у хви
лях щових колонізацій. що nриходили на нашу 

землю й залишали свої вклади, усе це висилало 

свої хвилі у світи... . 
Та nрийшов час. що й Сварога, найбільшо

го родоначальника товарі•в північного Причор
номор'я, застуnило нове тотемне бож·ество. 

14. ГЕ ТТ Я 

«Так говорить Господь: уже рЮ:Іуть :води з 
nі•вночі, nрибувають. мов nот.ік заливаючий, і за
тоnляють землю з yci\t, що на ній, усяке місто 

з осадниками його. Тоді 1За'кричать люди кру
гом, заридають усі, що живуть у країні. 

Почувши гук та тупіт копит у сильних ко
ней його, rурніт ко.'Іесниць його і рипіння коліс 
його. батьни й не зирнуть на малечу свою, nп
мліють бо руки ·в них ... » (Єремія, 47). 

« ... Біжіте. уті·кайте хутко. ховайтеся глибu
но в nечерах ... Погибель надходить із nівночі ... 
Ось прийд'е нарід із nіВіночі, нарід великий... У 
руках у них луки й списи. а жорстокі .вони й 
немилосердні; ревуть, як море. мчаться на конях, 

ян один муж ... » (Єремія, 46, 49, 50). 
Біблі1йні nророки весь час бачать видиво: з 

nівночі · сунуть численні орди за'Войовників і за

ливають усе по дорозі ... «мов уранці зоря. розки
дається 'Нарід скрізь по. горах; безліч його. на
рід· силЬІний, якого не бувало з да'Вніх вікі•в . .'. По
перед його - огонь пожираючИ'Й, а nозад його 
полум'я палаюче: nоперед йоr~о земля мов би сад 
Едемсьний. а позад його - пустиня порожня, і 
ніко:\tу не буде рятунку від нього ... Скачуть по 
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верхах гір із гуком. наче "Мд возів, із тріскотом 
полум'я вогненного. як солому nожирає. - ее 
нарід nотужний. усе до бою готовий. Побачать 
його люди й затремтять - у всіх обличчя nо
бліднуть. Бігом біжать вони. бо сильні виліза
ють на мури. бо ее вони хоробрі: кожний nря
мує с.воєю дорогою. з дороги не зверне. Один 
одного не- тисне. усякий пильнує nутя свого, а 

вnаде хто на списа. так і ее не шкодить. Уви
хаються no місті, вилізають на мури. на доми. 

вломлюються у вікна. мов ті розбишаки ... » (РІо
іл. гл. 2). 

У Евроnі ие було в той час ні nророків. 
ні літоnисців. - цю функцію виконує теnер ар
хеологія. Порівняно молода наука. археологія 
вже в стані намалювати картину того. як сnрав

ді ставались зрушення всього населення Евроnи 
і nереміщення народі·в в Іааслідок nояви зв·ідкі
лясь орд завойовни·ків. 

Були часи - сунули вони на волах. у гар
бах-шатрах. nопереду воїни. озброєні списами 
та бойовими сокирами. а за ними і все їх до
мочадця - жінки й діти. отари. череди. косяки, 

ну. і звичайно їхні боги: Дзеус. Діос. Сварог. Сі
ва. Зали·валп вони рідко населену Евроnу. шу
каючи nасовиськ. Ішли nомалу. але невга·вно й 
неухильно. досягаючи аж через кілька століть 

найкра•йніших nунктів Евроnи. Ух сліди - зали
шені на с·келях зображення приручених волів, 
оранки. сонця. воїнів. що розмахують своїми со

кирами. У їх могилах знаходять оці самі бойові 
сокири. золоті діІски-сонця. бронзові чаші ... 

Та то було nриблизно чотири тисячі рокіj) 
тому і було то воляче nовільно. ОдІНі nлемена 
наnирали на другі. може й поколіннями засид

жувались на одНО!І.fУ мkці. Але ось ці. що про 
них лементує Єреміп. уже зовсім інші. Ці рину
ли навальним і стрімким nотоком на «сильних 

конях». не даючи оnам'ятатися. Повільного вола 
застуnив бистрий кінь. що nобив усі досі відомі 
можливості руху. зблизив nростори. дав безкон
куренцшю nерс-ваги верхівцям-кіннотникам над 

тими. що ще не маJ'Іи nриручених коней. 

Знайшлись такі фахівці скотарства. що зумі
ли виnленати не тільки кращі nороди дворогів 

чи там овець. а й неnомітного досі Rоня. З ди
кого коня-тарnана вони викохали щось досі не

видане: гарячих і басних шляхетних скакунів. що 
nокривають простір. як блискавка. Такою д~р
жа.вою кіннотників була й Гетитська ( Хеттська) 
держава. що в часи свого розквіту ( 1800-1200 до 
Р. Х.) воЛоділа великими nросторами на nівдні 
Чорного моря. «Можливо. ЩО 'ВОНИ УВІ'ИШЛИ в 
Анатолію (теnер у Туреччині) з nівночі через 
Кавказький просмик між Чорним морем і Кас
nійськю.f» - каже дослідник.1 Але це не вони 
заnочаткували приручення коня. У їхній столиці 
Хатуза знайдено nідручника. як nриручувати ко
ней. заnисаного на глиняних табличках. Автор 
цього підручника був із сусідньої держави МІі
танні. Була така держава на півночі Месоnота
мії десь наnрикінці третього тисячоліття до Р. 
Х. Видко, там мистецтво nриручення й nлекан
ня коней було поставлене дуже високо. ко.ли 
nідручника склав мітаннієць Rіккулі. 1 
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ЧЕРГОВІ ВЕЧОРИ "КОЗУБА" 

Авторські ве'Іори О. Гай-Гоnовна та Ів. Кериицькоrо 

nереиосвтьсв на осінь. 

У травні в "Козубі" відбудетьсв ціnий рвд ве'Іорів. 

БіnіиІ'віnізм і 6ікуnьтуризм - доnовідь С. Давидо· 

вич а. 

Вечір творчости lrops Ка'Іуровськоrо з доnовідд10 

Б. Оnександрова. 

Оrnвд мистецьких новин, у вкому візьмуть у'Іасть: 

Р. Маnаи'Іук, М. Левицький, Б. Оnексаидрів, О. Бриз

rуи-Сокоnик. 

Пітературний &рмарок - у'Іасть беруть nітератори 

Торокт а. 

Доnовідь rоnови nисьмеиницькоrо об'едиаинв "Спо. 

во" Гр. Кост10ка (Нь10-Йори). 

Про каnендарний n:~яи буде nовідомnено в rазета:: 

рздіо. 

ЧОМУ Я ВИГОТОВИВ ПОГРУДДЯ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Ви моrnи б сnитати мене: 'ІОМУ в виrотовнв nо

rруддя Тараса Шевченка і чому 11 nnвну10 дати украін
сьній сусnіnьиості та світові nоrруддв інших украін

ських rеиіів? 

Це тому, що я вір:о, що відображеиив веnнких на

ціоиаnьинх rенuв може викnикати ідеі та nо'Іуваиив, 

11кі nоможуть збереrтн націоиаnьие сумnіннв. Ми свідо

мі тоrо, що дух народу сnнраєтьсв завжди на двох 

стовnах, одним з ІІКИХ є nоnітика, а друrим куnьтура. 

Вони не можуть існувати окремо і вони мусить іти й 

розвиватися вnарі, бо одни з них nіддержує друrий і 

разом вони становnять иаціо·наnьиу єдність. У цій єдно

сті кожну иаціоиаnьиу особу можна nорівивти з каме

нем у веnикій націоиаnьиій будові. 

Щоб бути іитеrраnьно10 '1астиио10 країни, иеобхід· 

на куnьтуриа свідомість. А rоворвчи npo куnьтуру, як 
иаціоиаnьиу снnу, нам необхідно nризнати, що наші 

иаціоиаnьиі rеніі, ви Тарас Шев"Іеико, Іван Франко, Ле

св Українка, Мниоnа Лисенко та інші, коисоnідуваnи на

шу українську куnьтуру за доnомоrо10 своіх творів, вкі 

відда10ть сnравжній дух і душу украіиськоrо народу. 

Своїми твор'Іими умами й своїм тіnом вони увікові'І· 

киnи все те, 'ІИМ є Украіна і що кожний українець nо

винен носити в своїй душі і в своїм серці. 

Ми знаємо, що українські rеиіі створиnи. Ane ми теж 
nовинні ба'Іити їхні шn11хетиі обnи'І'ІЯ, що відзеркаnJО· 

ІОТЬ їхні твор'Іі думки та їхній дух. Це заохотить нас 

шанувати іх, а вшаиовуІС·'Іи іх ми самі від'Іуватнмемо 

зріст иашоrо иаціоиаnьноrо сумnіиив та нашої націо

каnької свідомости. ОБов'язком кожиоrо украіицв му

сить бути nідтримуваниІІ тоrо сумnіиив. 

З тією думкоМ) я й виrотовив nоrруддв иашоrо 

иайбіnьшоrо rеиів - Тараса Шев'Іениа. З тіє10 думко10 

11 й рекомендую всім украікським орrанізацівм, това

риствам, кn10бам та nриватним домам, щоб вони жиnи 

в nриваності о5разів наших безсмертних rеніів, бо це 

доnоможе ім удер:кувати наш украікський дух, nідие

сти нашу иаціоиаnьну свідомість та наші куnьтурні іде

аnн, доnоможе нам сиріnити фундамент нашої україн

ськоі нації. 

Дума10, що всі наші орrаиізаціі, усі наші україн

ські доми й родини nоrодsтьСJІ зі мно10 в тому, що ми 

nостійно nовнині nеребувати в nриваності ідей та об-

разу Тараса Шев'Іеика. Оnександер АРХИПЕНКО 
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ПОМЕР МИХАйЛО СТЕЧИШИН 
16 березня ц. р. в університетській лікарні м. Сас

катуну на 76 році помер одни з найвизначніших ді.вчів 

Канади старшої rеиераціі, короnівський радник, суддІІ 

з окруrи Винврд, Саскачеван, - Михайло Стечишин. 

Народивеа в західній Украні і в 1905 році, бувши 

ще 17 nітнім rімиазистом, приїхав до Канади. У 1910 р. 

закінчив педаrоrічиий каnедж у Вінніпезі, але вчитеnь

ська працв видаваласи йому замаnоJО, тому продовжує 

освіту в Саскатуиському університеті і в 1919 р. за

кінчує JОридичиий факультет і починає адвокатську 

nрактику в Йорктоні, Саскачеван, у адвоката Джона 

Діфеибейкера (иедавиьоrо nрем'єра Канади), а пізніш 

відкриває своJО власну адвокатську канцеnвріJО в тому 

ж Йорктоиі. Пізніше йоrо иадіnвJОть почесним зваиивм 
Короnівськоrо Радника, а в 1949 р. федеральний урвд 

Канади призначас йоrо на посаду судді в судовій ок

рузі Вииврд, Саскачеван. У цьому місті він прожив до 

самої свосі смерти. Він був першим суддеJО україн

ськоrо роду в провінції Саскачеван. 

Суддв Михайло Стечишин с одним з основинків Со

JОзу Українських Самостійників, одни з орrаиізаторів 

Українськоі Правосnавної Церкви в Канаді, відомий 

журналіст, автор кількох праць з історіі церкви. 

Покійний належав до роднии сnавник українських 

ді.вчів у Канаді - Стечишииих. Йоrо старший покійний 

брат Миросnав був одним з осиовників rазети "Україн

ський Голос" і йоrо довrоnітиім редактором, а наймо

nодший з них, Юліан Стечишин, с одним з провідних 

членів СУС і живе та npaцJOc в Саскатуні. СУС без бра· 

тів Стечишииих важко собі й уввити, тому смерть М. 

Стечишииа - саме і с иайбіnьшоJО втратоJО дnв цієї 

найстаршої українськоі орrаиізаціі в Канаді. Та одно

часно це втрата і всіх українців у Канаді. Якщо від

ходить у вічність nJОдииа такої міри, себто nJОдииа, вка 

приїхала до Канади, вка ще була справжиьоJО "ціnи-

зо 

иоJО" (провіиці.в Саскачеван стала провіицісJО Канади в 

1905 р., коnи Покійний прибув до Канади), то мимоволі 

оrnвиешсв назад, мимоволі зrадасш важкі піонерські 

часи, вких ми, новоприбулі, не бачили й не пережива

nи, але добре уввnвсмо всі ті труднощі й титанічну 

сиnу наших попередників у Канаді, вкі не тільки зо

рали цілину канадських прерій і перетвориnи дикий 

Саскачеван у "пшеничне королівство", а й перетвориnи 

темних і затурканих українських заробітчаи у свідо

мих українців. Зacnyra в цьому покійиоrо Михайла 

Стечишииа величезна. 

Це була nJОдииа просто невичерпної енерrіі, посту

пова, nJОдина внивтково широких зацікавлень, врешті, 

nJОдииа, вка ніколи не старіnасв. Ось уривки йоrо лис· 

тів до нас, вкі свідчать баrато. 

"Буду в Торонті з початком rрудив. Був би в~ч

иий, вкби знайшли час на одІІИ вечорок нашим провід

никам зійтнсв десь у roтeni й послухати "посnідньоrо 

моrнка::а" (мене) з тих, що нашу церкву заложили. Я 

хотів би rово·рити rоnовно з такими, що маJОть світу й 

начитані, зі старокраєвими. Наші вихованці з Канади 

все зиаJОть з "об'ввnеииn", зі сввтоrо Духа, радіо, теле· 

в!зора, "rари", "Еовта", риби й Ні.вrара Фалосу. Іхні цер· 
тифікати дуже часто не баrато ліпші від тих, що в 

МJОихені діставаnн за кі!!ька пачок цнrарет або за фунт 

масла ... 
... Я вже маJО 76 nіт віку й довrо "чиrикати" між ва

ми не буду. А чим старший, тим слабша пам'вть, тим 

тупіше думаJО, тнм менше здібиостн. Одначе тепер ще 

ма10 по довших відпочинках -досить нені думки про 

справи". (7 листопада 1963 р.). 

"Я заслаб досить поважно. Уже третій тиждень ма10 

завороти з ronoвi, в очах темніє, умnіва10... Серце мое 

здорове, тому в маJО иаді10, що слабість тимчасова й не 

орrаиічиа. Як трошки стану сильніший, то з початком 

rрудив приідемо обидвоє до Тороята й тоді, ви буде 

охота у Вас і иаrода, познайомамось особисто. Поrо

воримо дещо важnивоrо. Дуже!" 

Та не зважаJОчи на хворобу, вка таки не дала По

кійному зробити "свій останній тріп", ви він писав, "на 

Схід", він уважно перечнтус "Нові Дні", жваво комен

тує іх, цікавнтьсв буквально всім: і статте10 Циперови

ча про ферменти, вку ми передрукували з киівськоrо 

НАйКРАЩИй ПОДАРУНОК 

дая Вашив дітей у юнацькому віці це передплата 

на цікавий, гарний, ілюстрований місячник 

юuа-к 
Річна передплата - 4.00 дол. 

8 Порадьте Вашим друзям і знайомим, щоб пе
редплати,lІи "Юнака" для своїх дітей. 

8 На бажання виси.:1аємо безкоштовно показове 
число. 

YUNAK 
2199 Bloot· St. West, Apt. 5 

Toronto 9, Ont., Canada 
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журналу, і праце10 Докії Гуменної "Родинний Альбом", 

і заrрозо10 судової справи проти "Нових Днів", обіцs

ІОЧИ нам пораду й допомоrу, і ••. буквально всім і всімаІ 

Ось йоrо оцінка праці Докії Гуменної (лист від 27. 
11. 6J р.): 

"Пані Гуменна не є звичайна женщина, ні JІІС·дина. 

Це великанський ум. rї "Родинний Альбом" - це по
рушеннв важлнвоrо науковоrо предмету ... Гуменна, ма
буть, зацікавить читачів своє10 енцнклопеднчиоJО ерудн

ціє!О... Добре, що іі праца збережетьсв, бо вона опублі

кована в журналі... Журнал збережетьсв майже так, ви 

книжка". 

Важко йому було достосуватнсв до нових умов у 

Канаді, до нових л10дей, до нових течій, врешті, до лі

тературної украінської мови, вка по війні майже запа

нувала серед канадських українців: 

"Дnа мене мова Цнперовнча (У зrадаиій вище стат

ті про ферменти, ику покійний уважав "новино10". Ред.), 

то так зрозуміла, ви мова байок Лвфонтена чи Езопа... Я 

JІІОднна, вихована в анrлійській мові на прерії в Сас

качевані... Через брак знакив нашої мови у мене був 

витворивеа так званий "інферіоріті комплекс", вкнй піз

ніше у нас назвали "почуттв ннщости". 

І от nJОдииа на 76 році жнттв, майже сліпа, зби

рає всі словники, перечнтує ІІавіть статті з хеміі, ак

тивно обrовор~оє справи церкви, політики, rромадсько

rо· жнттв і т. д. А що ж вона, така JІJОдина, робила за 

молодих літ? Мабуть, про таких л10дей можна сказати 

прнповідко10: під ним аж землв rорнтьІ 

І от завдики таким, вк Михайло Стечишин, Канада 

має змоrу сьоrодні підrодовуватн й поневолену та зни

щену Украіну, завдаки йому й таким, ви він, украінці 

сьоrодні в Канаді ма10ть справді великі здобутки бук

вально в усіх ділаиках жнттв країни. Виникає пнтаннв: 

чи баrато між нами сьоrодні таких, акі врахОВУJОТЬ і 

належно оцін10кть прац10 піонерів і беруть з них при

клад? А приклад є з чоrо братнІ 

І от чоловік помер, хоч прац10вав ,цо останньоrо дна 

своr", житта. Що ж, нічоrо не вдієш: усвк, що народивсв, 
мусить колись померти. Але добре тому, хто прожив 

жмттв так, що йоrо буде кому й за що зrадатн. Покій

ний суддв Михайло Стечишин належить до цих щас

ливців. Тому й ми скажемо: 

Вічна й добра Йому пам'вть у наших серцвк! 

п.волиняк 

Тіло покійноrо Михайла Стечншнна превезено до 

Вініпеrу і похорон відбувсв з митрополичої катедри св. 

Трійці 21 березна ц. р. У похоронних обрадах узвло 

участь численне духовенство Украінської Православної 

Церкви з митрополитом Іларіоном та єпископом Борн

сом на чолі. 

Дружині ПокіИноrо, синам, дочкам і всій родині 

внсловл10ємо щире співчуттв від імені всіх наших спів

робітинків і читачів. 

РЕДАКЦІЯ 

ЧИТА ЧІ ПИШУТЬ 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ 

До Вельмншановноrо Пана професора Чаплеква 

Вельмишановний Пане ПрофесореІ 

Прочитала Вашу статт10 "Дns коrо потрібна крити

ка" ("Нові Дні" ч. 168) і жахнуласв. 

З вко10 метою Ви іі напнс:алн? Чи на те, щоб до-
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вести, що Баrраннй "бездарний письменник", а чи щоб, 

ви дехто каже, відомститиса на померлому за напнеа

ну ним статт10-відповідь в "УВ" ще 1958 року, корн

стаJОчнсь з тоrо, ~о покійний не може відповісти на 

Вашу "критику". 

Чому ж Ви досі мовчали і не відважнлнсь сказати, 

що успіх "Тнrроловів" (таки "Тнrроловів", а не "Звіро

ловів", ак Ви це доводите в своїй статті) автор мусить 

завдачувати Вам? 

Це правда, що, одержавши "Вечірн10 rодину", де 

була друкована частина твору "Тиrроловн" під назво10 

"Звіролови", мііІ 'І!:ОJІовік з обуревнам пошматував тоіІ 

примірник журналу, бо не поrоджувавсв з Вашоsо ре

дакцієJО. Він казав, що, наприклад, оцими кількома рад· 

ками, акі Ви вставили в твір, -
"Гриrорій притиснув її до rрудей і, перемаrа10ч:: 

битта серцв, сказав: - То ти, може, мене хоч троки 

л10биш? Дівчина rлаиула йому в вічі тим поrлвдо:.t 

сказала все. 

- А а тільки про тебе й думав, - rоворнв далі 

Гриrорій. І от тепер мушу покидати ... ", - Ви спотво· 

рили образи Наталин й Грнrорів. Він не міr вийти з 

дива, що Ви, редактор, професор і письменник, маєте 

отакий смак. А Ви тепер ще й пншаєтесь тнм, ви то 

чудесно "зблизили" молоду пару. Переrлвньте "Тиrро

лови" - і таки тоrо Вашоrо "шедевру" не знайдете. 

Щодо пунктуації, то, може, Ви й поставили де вкусь 

кому (нате Ви редактор), але зміст твору від тоrо не 

змінився, так само, ак і при перекладі цьоrо твору ні-

мецьною мовою, перенладачка ставнла свої комн, • 
зміст залишивеа таки той самий. 

Ви, Пане Професоре, своє10 статте10 "Длв коrо пот

рібна критика" намаrаєтесь применшити художн10 вар

тість твору "Тнrроnови", а видатні українські літерату

рознавці й письменники, ак проф. Ю. Шерех, бл. пам. 

Володимир Винниченко, Юрій Дивннч та інші, дали 

цьому творові внеоку оцінку. 

До речі, тут мушу сказати, що в листах В. Винни

ченка до моrо чоловіка ніде тоrо не знаходжу, що 

Ви наводите; натомість з тих JІІІстів видно, ак високо 

оцін10вав творчість І. Баrряноrо В. Винниченко. В одно

І.tу листі до моrо чоловіка він писав: "Таких, ак Ви, 

є небаrато, і Вас треба береrти". А в іншому: - "Я 

зро6л10 все, що сиnа моя буде дnа Вашої великої кнн

rи і для істини" (про "Сад ГЕ'тсиманськнй"). 

Юрій Дивнич писав: "... "Тиrролови" зробили велн
ие діло. Вони здерли шкуру зека, оста, "советскоrо че

JІОІ!еиа" і показали під не10 незломлену rорду JІJОднну, 

поену життєвої снаrи, волі до життв і боротьби". 

А відомий польський поет і критик Лободовський 

пише: 

"Це с творчість стихійна, потоки речень пливуть че

рез тремт~че rорло нестримно, у rвалтовнім корчі серцв 

в боnі спечених уст, здобува10тьса на патетичний 

крик, спада10ть 

супроводжує іх 

бе:1сило, підносяться знову, а_ завжди 

кепідроблена щирість, справжнє тер-

піинв, правда життєва, не так підrлянена, ак тисвчу 

разів відчута на власній шкірі". 

Високу оцінку твору "Тиrролови" дала також німе

цька преса після поиви німецькоrо видавив. (У моєму 

розпораджениі є понад 40 похвальннх рецензій). 

Мені дуже прикро й болвче писати Вам цьоrо лис

та. Болаче за ту несправедливість супроти моrо чоло

віка і за ту Вашу неправду-кривдуІ 

Я не хочу вести з Вами жадної полеміки, бо • пи-
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шу Вам тіnьии, як читач як дружина поиійиоrо пись-

меннииа. 

БажаІС· Вам успіхів та щоб Ваше перо сnужило лі

тературній істині і щоб не скверинnо nітературноrо 

"бnижньоrо своrо". 

З належною пошаною 

rаnииа БАrРЯНА 

Веnьмишаиовний Пане Редакторе! 

Прошу не відмовити помістити цьоrо nиста у Ва

шім журналі "Нові Дні" на тім самім місці, де був на

друкований (у ч. 167) nист З. Дончука до мене. Відпо

відати на ньоrо Дончукові уважаю прнииженннм дnа 

себе і иедоціnьиим тов•rенннм води у ступі. Проте, щоб 

з'ясувати в найкоротших сnовах цю, безприиnад_ну досі 

в нас, справу українському читаючому заrаnові, а та

І:ож в ім'я самої правцн, подаю до відома йоrо таке: 

1. Ніиоnи не пнсаnа у "Києві", ані ніrде, і не пере

казувала З. Дончукоsі своrо сюжету "з тнм, щоб він 

:сикорнстав йоrо по моїй смерті", ии каже Дончук у зrа

данім nнсті, а переказувала цей С!Ожет йому та іншим 

:знайомим, ак це буває в товариській rутірці, і тіnьин, 

1:оnн захоплений Дончук почав похвалвтнсв, виби то 

він r.oro написав, в c:taзana: "Тодора Соиора" я ще му
шу конче написати, бо це мов "їдев·фіис". А якщо, пом

ру, не здійснивши цьоrо, то по моїй смерті можете ви

користати цей сюжет", додаnв жартома, на мить не до· 

пускаючи такої можливости. Так написано в моїм ко

ментарі у "Києві". Ось перший наочний дончуківський 

фаnьш. 

2. Дончук твердить: "Ваш твір ще не написаний". Це 
те саме, що хтось на пnяжі заввить вам, що ваша жінка 

це не ваша жінка, бо він не бачив коnи ви він

чаnись. Історін моrо "Тодора Соиора" подана в зrада

нім моїм коментарі у "Києві" ч. 1-2 м. р. Видруиуваннй 

у "Києві" початок повісти (ст. 53) ви доказ, що повість 
МОІІ Н8ПНС8Н8 і незабарОМ ПОtІВИТЬСS КНИЖКОЮ. Це дру· 

ra Доичуиова неправда. Помннаючи, що йому нема ні

вкоrо діла - напнеані чи не напнеані мої повісті. 

]. Внбнрак·чнсь з дому Дончука, в не знайшла у 

шафі своєї реrенсбурзької чернетки "Тодора Сокора" 

(переписаноrо вже начисто). У шафі буnн зложені ча

сописи за минуnі роки, якими корнетавен тіnьии Дон

чук, і буnн там на одній поnнці мої використані ру

иоnнси тощо. Ніхто до шафи не заrnвдав ніколи, крім 

Дончука й мене. Я не тверджу, що Дончук йоrо взsв, 

ane дивинм-дивом вес!t йоrо зміст, поперекручуваннй, 

спотворений, ane з певним порадком подій опинився в 

першій частині Дончуко·воі книжки "Перша Любов". Це 

трети Дончукова неправда. 

4. Дончук повчає читачів "Нових Днів" мене, що 

таке пnвrіsт і каже, sи то "письменинии використовують 

чужі СJОжети", от, мовлнв, "Пушкін длн сво·rо "Кам's

ноrо rocтs" узнв сюжет з "Дон Жуана" Тірсо де Моnіна, 

а Джек Лондон иористувавсн чисnенними сюжетами Сін

клєра; Оп. Дюма дnа роману "Три мушкетери" взвв сю

жет із щодеННІІКа rасьєна де Куртіnь; Достоєвський брав 

сюжети із судових протокоnів і т. д.". Усі ті приклади 

тутии ні до чоrо. Є віч~і світові проблеми й сюжети, 

до киих належить постать Дон Жуана, - тип безсмер

тноrо заnьотнииа-бабіs, repoa еспзнсьиоі nеrендн, ику 

обезсмертив у своїй п'єсі "Севільсьиий спокусник" ес

пансьинй драматурr XVI віку rабріель Теnnьєз (псевдо 

-- Тірсо де Молін), що жив триста років тому (1572-
1639) - авторські права внrасnи давно. Сюжет цей, 
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чи пак проблема Дон Жуаиа - вічноrо споиуснниа

заnьотнниа, знаходила й знаходить відrуи у творах різ

них "!асів, у різних варіантах і трактуванні, різних ве

ликих поетів-драматургів, ак Моnьєр, Байрон, Пушкін, 

А. Толстой, Леса Українка та інші. І це не буnи пnв

rіsти. Вони не "змотували" творчости rабріеnв Телnьє· 

за, а браnн сюжет з тоrо ж джерела, що й він, - з 

народньоі nеrенди, траитуІС·чи йоrо кожен по-своє._у. Те 

саме й Оnександер Дюма та йоrо "Три мушкетери". Він 

не крав чужоrо nітературиоrо твору, а взвв тіnьин іс

торичний факт, подіі й осіб із записів rасьєна, хроніке

ра, не повістара Український романіст може теж дос

хочу використовувати, напр., "Що-денник" Чниаnениа чи 

інші чиїсь мемуари дnа своrо історнчноrо роману, ціп

ком neranьнo і це не буде ніsинй пnвrіsт. Достоєвський 

11е обирадав пис:.ме:tнниів, сам веnиинй письменник, а 

корист2.в із судових актів, ки сумnінний пнсьменнни

пснхоnоr, шуиа"І людських правд. Це не тіnьин дозво· 

лене, ane обов'язу:с·"Іе иожноrо справжньоrо письменника. 
s. Дончук хо"Іе вмовити в мене і в наївних nюдей, 

що Журба подарувала йому цей СJОжет (і то не одни, 

а два!!), от так просто, як жебракові даруютьсв старі 

штани. rоді подумати, що в нормально інтеnіrентннх 

nt:)дей, не кажучи про nнс:.меннниів з почуттвм пнсь

меиницьиоі rідности, знайдетьсs хто, що повірить у та

кий абсурд. 

rаnииа ЖУРБА, Фіnадеnфіs, США. 

Пане Воnннви! 

Протестую! Дуже мені не подобаютьсв nнсти від 'ІН• 

та"Іів в останніх чнсnах: виісь вони нервові, сердиті, 

"Іасто в'ідnнві. Так ніби nюдвм стаnо тісно жити на 

світі. Крім тоrо, ба"Іу, що наші читачі Вас зовсім не 

знають. Навіть не уввnвють. Тому прошу видрукувати 

моrо віршованоrо nнста - хай nюди уввnвть Вас трош

ки з іншоrо боку. 

ВОЛИНЯІ< - РИБАК 

Хто найкращий в нас рибак? 
Знайте всі: пан Волиняк! 
Як в Торонті він живе, 
Правопису стереже; 
Все друкує, кореrує 
І ще й мову береже. 
Як по озері гу.1яє, -
Ніхто його й не впізнає: 
Там він вже не Волиняк, 
А правдивий наш рибак. 
От посміє хтось спитати: 
"Во.1иняче, як вас звати? 
Чи схід.няк ви, волиняк, 
Чи rиба.1ка, чи рибак?" 
"Як хочете, так і звіть, 
Тільки :\tовчки всі сидіть, 
Бо ось риба вже клює, 
Гачка тягне, вудку гне ... " 
А як рибу упіймає, 
Зразу в сітку укидає. 
Каже, що це окуні, 
Що живvть на самім дні. 
А ми мо~вчки сидимо, 
Щоб не впасти й нам на дно! 
Човен злегка нас колише, 
Кожен ледве вже лиш дише! 
Говорити там не можна -
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Про це знає й риба кожна ... 
Треба все .1ише мовчати, 
Терпеливо кінця ждати. 
Кінець буде уночі ... 
Ранком йде редагувати 
Дня нас нові "Нові Дні". 

Іра РОМАНИК, Торонто, Канада. 

Дsкую, дороrа пані Іро! Більше жодноrо сердитоrо 

листа аж до зими не видрукую! І "хап йоrо зверху", 

ик казав мій благородний дід: випакую оце "'Іисло і 

ідемо на Консикои лейк на щуки та судаки - ПО"'ІИ

иайте вже намовлати на цей "рибальський тріп" Дмитра 

Федорови"'! а. 

А вищо хтось хоче, щоб його лист був у "Нових 

Диах", то хай пише про сонце, квіти, вітер, про любов, 

про рибу, а не про свою злість на щось "'ІН на когось. 

Шановний Редакторе! 

Чому не сповістили хо"'І парою радків про смерть 

Олександра Архипенка? Ви ж самі rіисали в свойому 

журналі, що Олександер Архипенко "відомий на весь 

світ укр аї и с ь ки й снульптор". А ик умер цей скульп

тор, то не знайшлося у Ваших "Нових Диих" місци на

віть на иевепи""Ікого некролоrа. 

Таку шану ми даєм своїм мистцям ик за життя, так 

і по смерти! Не дурно багато з них тікають від нас! 

З пошаною до Вас 

К. ДОБРИЙ, НьІС·-Йорк, США. 

Дорогий Пане Добрий, чи можу запитати й Вас де

що? Наприклад, "'!Ого це Ви пишете так злобно? Чого, 

питаю? Яка при"'Інна дпа цього? Оце саме такі листи не 

подобаютьси не лише пані Ірі Романик, а й великій 

більшості наших "'ІИТа"'Іів. Невже ж Вам стало тісно під 

сонцем? Чому б то не запитати rарио й спокійно? А 

тепер даІС· довідки, щоб було ясно. 

1. Писати будь-ак про таку вепи""Іииу, ак Олександер 

Архипенко, у "Нових Днах" и е м о ж н а; 

2. Олександер Архипенко помер 25 лютого, "Сво

бода" в Нью-Йорку (Щоденник!) подала про це вістку 

в "''HCni від 27 лютого, а її про"'Інтав аж 1 березка, коли 

число за березень у ж е з ш и в а л о с ь... Коли ж я міг 

щось написати? Чому не порахуєте днів? .. 
3. Намагавеа дістати від мистців статтю про Олек

сандра Архипенко. Не дістав. Фота теж не міг дістати. 

Не забувайте, що и найбідніший еміrрантський редак

тор. Аж коли поїхав у Нью-Йорк, то голова літератур

но-мистецького клюбу, снульптор С. Литвиненко, пози

"'ІИВ мені фото, sке Ви ба""Іите на обладинці цього "'ІНС

ла. Як бачите, щоб ушанувати Олександра Архипенка, 

то а відступив від своєї засади: дати на обкладинці квіт

невого числа щось весняне, радісне. Тим більше, що це 

й Великдень! То "''oro ж Ви ще хочете? Бідки у Вас пев
ність, що Ви Архипенка шануєте, а я ні? 

А оскільки и статті не мав, то звернувси, ак був у 

Нью-Йорку, до С. Гординеького за дозволом хо"'І пе

редрукувати його інформативну статтю зі "Свободи", 

ику й пропоную Вашій ласкавій увазі ... 
Оце таке, Дорогий Пане Добрий. А таких листів, 

як Ваш, а маю чимало. У мене "'!асом виникає думка, 

що баrато наших ""Іитачів, певні, що я народивеа на 

світ лише дпа тоrо, щоб вони мали ким забавлитись: 

отак собі, смик, смик Волиняка за якусь там "нервииу"! 

І вони, мабуть, певні, що цим помаrають мені вида

вати журнал, помагаІС·ть зробити його ліпшим ..• 
Спасибі за власть!", як казав Мусій Копистка, ге· 

рой одної з п'єс Миколи Куліша... П. ВОЛ. 

БОЯГУЗОВІ з Рочестеру, США, що присnав зnобноrо 

апопімного листа з погрозою, що "ми покмнемо qитати 

ваш журнал", бо ви, мовляв, "руйнуєте наші традиції", 

друкуючи оповід~ння В. Волкова "Дивний rість" (сі""Іень, 

1964), у якому проnаrусться шинка й ковбаса на Сват

ве""Іір ... 
Спеціально дпа таких, ик Ви, а під заголовком тоrо 

оповідаини додав: "НОВОРІЧНЕ опо·відании". До Вашоrо 

відома; що на Святве"'Іір під Новий Рік можете запи

хатись шинкою й ковбасоІС· (І навіть салом!) так і стіль

ки, скільки у Ваш живіт цьоrо всього влізе... А на тре

тій Сватвечір (Голодна кути, під Водохреща), то поридні 

православні навіть риби не їдять, а тільки оnію і ово""Іі 

та фрукти. Оце так Ви визнаєтесь у наших траднціах ... 

Шановний Пане Редакторе І 

Шлю s.oo дол., з них 4.50 на мою передплату, а 

3.50 на розбудову чи зарахуйте комусь із заnншенців у 

Европі. 

П. ГРИЦАК, Кранфорд, США. 

Вш. Пане Грицак, зарахову1о Вашу передплату дпа 

п. Василя Данилюка в притуnну дnа старших в Абон

дані, Франців. Раніш в Абоидаи и спав журнал на ім'а 

п. С. Мусієнка, але оце одержав повідомnенна, що він 

уже півтора [)ОКИ тому помер, і мешканці пансіонату 

просить слати журнал на ім'и п. В. Данилюка. 

Пане Данилюк, у Вас тепер запnа""Іено по "'1. 180 

включно. п. вол. 

Браво, Петре Кузьмовичу! Ваша статта в березне

вому "''Hcni журналу ("Шевченко знищив залізну заві

су") прекрасна. Тільки так треба аналізувати по·діі. А 

ті, що себе переоцінюють, насправді далі своrо носа не 

бачать нічого, бо ім здаєтьси, що сонце не сходить ні

коnи - воно для них завжди на заході... От Ви ім і 

сказали правду увічі. 

З щирим привітом 

Петро ДОМЧЕНКО, Чікаrо, США. 

ГАРНИй ПОДАРУНОК ДІТЯМ 

,,соняшник,, 
ШІСТЬ РІЧНИКІВ 

оправлені у три великі книжки 

(у Кожній по 440 сторінок іlруку): 

І. За 1956 1957 роки ціна: o.5U дол. 
2. За 1958 1959 роки - ціна: 6.50 дол. 
З. За 1960 і 1961 роки - ціна: 6.50 дол. 

Купіть ці три книжки і лозбавитесь клопоту: 
що дитині дати прочитати, чи що їй прочитати, бо 

8 У цих трьох книгах знайдете відповідні ма
теріяли на кожну пору року, на кожне політич
не чи релігійне свято. 
8 У цих трьох книгах знайдете матеріяли з 
історії та географії України. 
8 У цих трьох книгах знайдете твори най
кращих сучасних дитячих письменників і пись
менників-клясиків. 

8 У цих трьох книгах знайдете багато доб
рих ілюстрацій майже до ІЮ)кного твору. Об
кладинка кожного числа видрукувана у двох 

кольорах. 

Книжки гарно оправлені в полотно, із зо
лотими витисками. 

Замовляти в ннових Днях". 



Простори Великоrо Онтаріо 

для Ваших вакацій 
Призначте це літо на дослідження вашого велико

го й чудового Онтаріо, яке має 415 квадратних 
миль простору, на проведення чудових вакацій. 

Ви можете купатися, їздити човном чи тіль

ки плюскатися в одному з чверть мільйона озер. 

Ви можете досхочу ловити рибу, бо Онтаріо 

належить до найкращих рибальських країн на 

цілому світі. 

Розбийте шатро в одному з наших 86 провін

ц ійних п~рк;в, де знайдете спокій, віддалившись 

від цивілізації . Ночуйте під відкритим небом на 

вільному й свіжому повітрі. А якщо ви волієте 

обслугу, тоді знайдете місце у коло 8,000 курор
тів і готелів Онтаріо. 

При огляданні Онтаріо ви відкриєте маєстат 

ДО ВСІХ ЧИТАЧІВ: 

Просимо вчасно відновити передплату 
нагадування забирають тільІ<И час . 

Як не хочете більше читати "Нових Днів", 
то повідомте вчасно - спинимо висилання. 

---·-~------------ ,. .... ~ .......... ,.~~·~-------

водоспадів Ніяrари, мистецькі rалерії і старосвіт

ські замки, оповиті багряночервоним серпанком 

гори, г-1рмати, які захищали нашу націю. 

Ваше Онтаріо є великим вакаційнv.м просто

ром цілої Канади й тут можете робити все, що 

сприяє чудовому проведенню вакацій. 

Онтаріо є .вашою країною, країною, яку .7ІЮ
ди по~1юб.пять навіть, коли пробудуть тут лише 

кілька днів на відвідинах. 

По ближчі інформації пишіть до 

Ontario DepartmEmt of Travel, Room 271, 

· Parliament Bldgs., Toronto, Ontario. 
Літературу можна отримати англійською мовою. 

HONOURABLE J AMES AULD, Minister. 

РОЗШУКУЮ: 
Іллю Володька, що народився в м. Лунинець 

на Поліссі. Під час н імецької окупації працював 
перекладачем в rебітскомісаріяті в м. Столині на 
Поліссі. Розшукують: дружина Євгенія з дому 
Ельяс і син Олександер. Вістку прошу надісла
ти в редакцію « Нових Днів». 
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