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Віктор СОКОЛОВ 

Ні крихти у роті 
Вже скільки діб ... 
Немов у гарячці. 
Я марю їжею. 
І раптом -
Десь голосно: 
"Свіжий хліб! 
Кому. громадяни, 
Хліба свіжого?" 

Що кажете? 
Хліб? 
Біля нашого дому? 
А голос, мов дражне, 
Лунає на rанку ... 
І я - весь трясуся, 
І синя судома 
Змією здавила 
Мою горлянку. 

Немовби і справді 
Змію скидати, 
Тягнусь я до горла 
Рукою кволою, 
І раптом -
Кричу у нестямі: 
- Дайте! 
Ви чуєте? Дайте. 
Бо я - збожеволію ... 

Хоч скибку. 
Хоч крихту ... 
Тримався я стійко. 
Та більше не можу. 
Та більш не зумію, 
Бо я - ще дитина. 
Тринадцятий тільки. 
І я - ще нічого 
Не розумію. 

"НОВІ ДНІ", квітень, 1973 

ХЛІБ 

Ще вірю я в Бога, 
В дурні прикмети, 
І де мені знати, 
Це звідки зло: 
Чи пухне від голоду 
Вся плянета, 
Чи тільки 
Моє журавлине село. 

Вже з'їли усе ми. 
У ее, що могли: 
І всяке бадилля, 
І всяке лушпиння. 
І навіть з повітки 
Лелеку стягли. 
Прости нас, лелеко .. . 
Ми, птахо, не винні .. . 

Ми, птахо, голодні 
Вже скільки діб, 
І в нас порятунку 
Немає іншого ... 
І раптом -
Десь голосно: 
"Свіжий хліб! 
Кому, громадяни, 
Хліба свіжого?" 

Мені! Хоч шкуринку! 
Ви чуєте, люди? 
Мені, я благаю! 
Нехай і не свіжого ... 
Ні~ні, я не їсти, 
Я нюхати буду. 
Понюхаю тільки 
І - знаю - виживу. 

Так дайте ж! 
Хоч крихту ... 
Тримався я стійко. 
Та більше не м-ожу. 
Та більш не зумію, 
Бо я - ще дитина: 
Тринадцятий тільки. 
І я - ще нічого 
Не розумію. 

Так де ви, із хлібом? 
Невже біля дому? 
Невже на похилому 
Нашому rанку? 
І .q - задихаюсь. 
Бо синя судома 
Змією здавила 
Мою горлянку ... 

Я... кліпнув очима 
й від сонця - осліп. 
За вікнами -
Ранок встає засніжений. 
І голос, м-ов музика: 
"Свіжий хліб! 
Кому, громадяни. 
Хліба свіжого?" 

Я в руки беру його
Теплий. високий-
І згадую знову 
Далекі дні. 
Чи й справді бу ли ви
Голодні роки. 
Чи тільки 
Привиділися мені? 



Докія ГУМЕННА 

РОМАНТИЧНА ПРИГОДА РУДОЛЬФА УБЕРМЕНША 
Водевіль на 4 відслони 

ДІйОВІ ОСОБИ: 

Март а Пет рій - стара панна 
Оксана Петрій - П племінниця, молода дівчина 
Галя - приятелька Он.санина 
Елеrантський пан - (голос за дверима) 
Вахмайстер (з частин СС) -Рудольф Уберменш 
І-ий солдат 
2-ий солдат 
І'енерал (з вермахту) 
~узика-сн.рипаль 
І -ий вартовий 
2-ий вартовий 

Діється влітн.у І 943 року в Галичині 

ВІДСЛОНА ПЕРША 

Кімната середнього достатн.у. Ідеальна чистота, 
скрізь білі серветн.и, вишиванн.и, н.віти. Дві вази 
на столин.ах, одна - на столі, що стоїть посеред 

хати. Буфет, полиця з н.нижн.ами. Рояль. В кутку 
- сиромне білесеньн.е ліжко. 

З трохи відчинених дверей видно веранду. 
вхідні двері. 

Сцена 1. 

Біля роялю сидить Он.сана Петрій. Вона пере
стає грати й прислухається. Хтось дзвонить. Чу
ти голос ~арти Петрій. 

~АРТ А - Хто там? 
ГОЛОС ЗА ДВЕРИМА - Чи тут живе пан

на Петрій? 
ОКСАНА - (Встає й навшпиньRи підходить 

до дверей. Причиняє їх не зовсім і підслухує). 
МАРТ А - Так! (чути. як відчиняє вхідні 

двері) 
ГОЛОС - Чи можу П бачити? 
МАРТ А - Прошу дуже. 
ГОЛОС - Я. власне ... 
МАРТА - Чого пан хотіли? 
ГОЛОС - Чи можу я бачити панну Петрій t 
МАРТ А - Прошу, це я. 
ГОЛОС - (Недовірливо) Ви-и? ... (Павза) 
МАРТ А - TaR, я є Петрій. А в чім річ? 
ГОЛОС - Але я хотів би бачити вашу дочку. 
МАРТ А - ДочRу? Я - панна. В мене нін.оли 

не було ніякої дочн.и. 
ГОЛОС - У вас ніколи не було ніякої дочн.и? 
МАРТ А - Та я сама панна! 
ГОЛОС - А може у вас є ян.ась небога, чи 

там сестра? 

МАРТА - А дозвольте запитати.-звідки ви? 
ГОЛОС - Та я так ... 
МАРТ А - Чи ви часом не з аобайтсамту? 
ГОЛОС - TaR ви і є панна Петрій? І ніякої 

дочRи не маєте? 

2 

МАРТ А - Кажу ж вам, - я сама панна. Я 
вже маю п'ятдесят рон.ів! Я хвора! В мене сухоти, 
ішіяс і ревматизм! .>f маю сухоти! 
ГОЛОС - І не маєте ніякої дочки? Ну. то пе

репрошую ... 
MA!J' ГА - (навздогін) - Я хвора. я стара. в 

мене ревматизм, ішіяс і пода гра... ( замиRає двері 
й убігає до н.імнати) 
ОКСАНА - (Бігає з кутн.а в н.уток) Ой, 

Боже мій! Це по мене! 
МАРТ А - (Вбігає в старій кухняній суRні, з 

підтиканим фартухом. На лиці бородавки й ро
(.Туть вуси та борода). З арбайтсамту приходили! 
Це по тебе! Мерщій удягайся, тікай ... 
ОКСАНА - Ой, Боже мій! Що мені робити? 

Куди тін.ати? Вдома шукають, тут шукають. Ку
ди? В ліс чи що? 
МАРТ А - Це ще добре, що вийшла я! (Ме

тушиться. Христить Оксану. силоміць удягає на 
неї пальтечко, пхає до дверей). Швиденько! 
(Тя гне назад) . Вернись, візьми з собою дві со
рочки! Ні, н.раще нічого не бери! ... 

(Чути дзвоник. Панни хапаються за голови). 
МАРТ А - Це вже по тебе? 
(У він.но зазирає Галя) 
МАРТ А Ах ... Це свої. Піду відчиню ... 

Сцена 2. 

(Входить Галя. Весела й енерrійна) 

ГАЛЯ - Що це у вас за переполох? Чого це 
ви плачете? 
МАРТ А - Ах. бодай не н.азати! 
ОКСАНА - Мене ловлять. ЯR мишу. Треба 

кудись тікати ... 
ГАЛЯ - Та в чім річ? 
МАРТ А - З арбайтсамту якийсь приходив. 
ОКСАНА - По мене ... 
ГАЛЯ - Ая! ... По тебе ... 
МАРТ А - Та оце щойно! 
ОКСАНА - Я сама чула. Про мене розпиту

вав. Хто може знати, що я тут? 
ГАЛЯ - Кажеш, про тебе питав? Яиийсь пан? 

Та ну? А який із себе? Гарний? 
ОКСАНА - На біса мені його н.раса? 
ГАЛЯ - Гарний, н.ажете? 
МАРТ А - Гарний, елеrантсько вбраний, ви

сон.ий, - видно зразу, що з арбайтсамту. Я йому 
н.ажу: "Я - панна!". а він усе допитується про 
Оксану. Я йому н.ажу: "Я хвора!", а він покрутив 
носом ... Хитрий, гадюка, прийшов рознюхувати ... 
Ну, мене не проведеш ... 
ГАЛЯ - Заждіть, заждіть ... Я вам щось скажу. 

Той пан був не з арбайтсамту. 
МАРТА - Ая! Не з арбайтсамту! 
ОКСАНА - А за мене питав. Чого? 

"НОВІ ДНІ", JІівітень, 1973 



Зоя КОГУТ 

ЛИСТ 

Минає час ... У Вас він теж минає? 
Жовтіє лист ... Жовтіє він у Вас? 
Це й все, здається. Більш новин немає, 
Лише життя іде. Минає час ... 

У нас - nостій в думках і сон на ділі, 
Хвилини потопають у хандрі, 
І проростають всі високі цілі 
Травою й будяками на дворі ... 

І почуття вкривається травою, 
Як гнів, чи злість, чи дружня теплота ... 
Цікаво, що ми візьмемо з собою 
В дорогу, друзі, на старі літа? 

Чи тільки думку про великі вчинки 
Малого "я"'! Чи купи теревень? 
Чи скупчено пописані сторінки 
Пу стих промов та маршових пісень? 

Чи жмут старих ображених амбіцій? 
Чи спогади про випиті чарки? 
Чи, може, нам на старості присниться 
Сон про зігріті дружбою роки? 

Що втішить душу нам тоді старечу? 
Що помалює усміх ом уста? 
й останнім світ лом огорне під вечір 
Про житі нами й втрачені літа? ... 

ГАЛЯ - Я знаю, чого. Це він тебе, Оксано. 
шукав. 

ОКСАНА - Ну, певно, що мене! (Хапається) 
Зараз тікаю ... 
ГАЛЯ - Ха~ ха~ ха! Це ж той пан, що ми до 

нього листа nисали вдвох. 

ОКСАНА - Якого листа? 
МАРТ А - А це ще що за лист? 
ГАЛЯ - ( П рикусила язика) Тет а не знає? 
ОКСАНА ( Повеселітала відразу) Ох, 

яка ж я дурна! Тітусю! (Скаче на радощах Мар~ 
ті на шию, регочеться). Ми з Галею написали ... 
Себто від мене, а Галя писала, листа до пана ... 
МАРТ А - До якого nана? 
ОКСАНА - А на оголошення в газеті. Ти не 

сер;:::~;ишся? Ми подали твою адресу. Ми хотіли 
пожартувати ... І як це я забула? 
МАРТ А - (Оглядає себе, трясе фартуха, ди~ 

виться на дівчат - і починає несамовито регота

тися. Межи сміхом) Ах, бісової віри ... А, щоб вас 
та бодай вас! Ха~ха~ха~ха~ха! 

ОКСАНА - Чом же я хоч не подивилася, 
V ' 7 

ЯКИИ ВlН. 

МАРТА - (Крізь сміх) Гарний, дуже гарний! 
А я - таким чулирадлом перед ним. Оце то, ду~ 
має, nанна! 
ГАЛЯ - Ох, простити собі не можу! Чому я 

не нагодилася на ту хвилину ... 

"НОВІ ДНІ", квітень, 1973 

ОКСАНА - Ая! стояла ж під дверима. Щб б 
то було зазирнути! ... 

(Знову чути дзвоник) 
ОКСАНА ..- Може це знов він? (Вискакує) 
ГОЛОС - Пані Петрій? 
ОКСАНА ..- Так, це я. 
ГОЛОС - Вам лист. Розпишіться. До nоба

чення. 

ОКСАНА .- (Входить бліда. Читає.) "Пані 
Оксані Петрій пропонується з'явитися до арбайтс
амту у четвер п'ятнадцятого о дванадцятій годи
ні ... " Про--опала я! Заберуть до Німеччини ... 

(Завіса) 

ВІДСЛОНА ДРУГА 

Та сама кімната. Відчинене вікно. 
Сцена 1. 

Оксана сидить за роялем. Біля неї стоїть скри~ 
паль у військовій мадярській формі. В кріслі, ви~ 
гідно вмостившись, сидить старий німецький ге

нерал .- з вермахту. 

Оксана й мадяр грають дует. 
ГЕНЕРАЛ Чи задоволена панна з такої 

служби? 
ОКСАНА О! (Посилає вдячний погляд 

генералові) Я так люблю музику! 
ГН.НЕРАЛ - Панна дуже музикальна. Я ду

маю, rіанна простить старому чоловікові його не

винну nримху ... 
ОКСАНА - І я не поїду до Німеччини? Ні? 
ГЕНЕРАЛ ..- Лише дві години щодня будете 

грати. Завтра, не забудьте, ви маєте прийти до 
мене ... 
ОКСАНА ..- (До скрипаля) І ви також? 
СКРИПАЛЬ - (Киває ствердлива голов-ою). 
(Розмова уривається. Грають) 
ОКСАНА ..- (В павзі між грою) Ким ви булп 

до війни? 
СКРИПАЛЬ - Я - професор музики в кон

серваторії ... 
ГЕН ЕР АЛ ..- Діти, чому ви не граєте? 
(Гра nродовжується) 

Сцена 2. 
У цей час чути грюкіт у двері._ Слідом за тим. 

як відчинено двері, чути стукіт кованих чобіт. 
Входить вахмайстер - з песячою головою на 
відзнаках .- СС) 
БАХМАйСТЕР (Оббіг очима кімнату. 

наче пес полює за звіром) 
ГЕНЕРАЛ (Запобігливо витягається на ввесь 

зріст і вітається) 
СКРИПАЛЬ - (Робить те саме) 
ОКСАНА - (перелякано дивиться на всіх) 
БАХМАйСТЕР - Що це за концерт? Яким 

правом? 

ГЕН ЕР АЛ - ( Півголосом пояснює, публіка 
не чує) 
БАХМАйСТЕР - (Вислухав. Вдоволений. 

сідає, розваливтись у кріслі, запалює папіроску, 

кидає на nідлогу сірника) А, ну гаразд!... Г ут, 
rут ... Можете грати ... -

(Гра: продов.Жується)-
ВАХМАИСТЕР - (Спостерігає скрипаля й 



Uксану) А цей чого тут? Не може бути мадяр 
там, де є хоч один німецький солдат. 
ГЕН ЕР АЛ (Щось nівголосом каже, не пере~ 

риваючи музики) . V 

ОКСАНА (Оглянувшись, nобачила вказlВнии 
вахмайстрів nалець, скерований на неї. Робить 
nомилку в грі, лякається) 
БАХМАРІСТЕР - Я п nовезу з собою. За 

два місяці я їду у ві~nустку. А до того часу ніхто 
не сміє на неї дивитися. Ані одним оком... (По~ 
мітивши nогляд скриnаля на Оксані) Ну, ти, -
мадярський офіцер не має nрава бути в однім 
місці з німецьким солдатом. 

ОКСАНА - (Зовсім збивається) 
БАХМЛИСТЕР - (Влучає nавзу в грі, cni~ 

Еає) 
Добже, добже, тра~ля~ля, 
Шталін іст каnут ... 

СКРИПАЛЬ - ( Підбадьорює Оксану nогля~ 
дом) 
БАХМЛИСТЕР - (Зривається з місця) Як 

ти смієш? Ця дівчина - моя! Що схоче Рудольф 
Уберменш, те з нею зробить! 
ОКСАНА (Про себе) Чи він n'яний? Чого це 

він тут хоче? Чому мовчить генерал? 
ГЕНЕРАЛ - (З nроханням і вибачливістю 

щось говорить до вахмайстра) 
ОКСАНА - (Про себе) Як він сміє? При~ 

йшов ~о мене в хату? Яке він має до мене nраво? 
''Ця дівчина моя ... " ( Сnлюнула) 
СКРИПАЛЬ - (Гордо грає) 
БАХМАРІСТЕР - (Підскакує до скриnаля) 

Геть звідси! 
СКРИПАЛЬ - (Зробив рух, наче замахується 

скриnкою, але отямився. Бахмайстер заміряється 
вдарити його по лиці, генерал став межи ними.) 

(Завіса) 

ВІДСЛОНА ТРЕТЯ 

Та сама кімната 

Сцена 1. 

Біля вікна стоїть Галя. Оксана сидить у кріслі, 
у другому - Марта, щось nлете. 
ГАЛЯ - Ну, і що було далі? 
ОКСАНА - Ну, і я nішла до генерала. Що 

мала робити? Краще до Німеччини їхати? 
ГАЛЯ - А скриnаль? 
ОКСАНА - І він також. Дуже, дуже куль~ 

турна людина. Якби ти nобачила, як вахмайстер 
бив його по лиці, як він зблід, стиснув зуби ... 
ГАЛЯ - І не боронився? 
ОКСАНА - Де там! Там така бійка зчини~ 

лася, що страх! Я втекла. 
ГАЛЯ- (Перебиває) О, гляньте, якась маши~ 

на стала біля воріт. 
ОКСАНА - Німецька машина! Я тікаю! Це 

той Уберменш! 
МАРТ А - ( Підбігає ~о вікна) А скільки кумась 
сидить біля воріт! Оце вже nочешуть язики ... 
ГАЛЯ - Почекай, Оксано, це зовсім не він. 

Якихось два німецьких сол~ати ... О, йдуть сюди ... 
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Гнат О. ДІБРОВА 

ПІСНЯ ПРО МОЛОДЬ 

Так і хочеться nісню сnівати, 
Коли родиться в грудях вона. 
Де збираються хлоnці й дівчата, 
Наче хлюnає сонцем весна. 

Чути гомін дзвінкої розмови, 
Чути радости гімн і хвали ... 
І яскраві, рясні, узорові 
Квіти сміху в устах зацвіли. 

І душею і тілом завзяті, 
Володіють дарами вони 
І бурунам життя їх не стяти 
На шляху вікової війни. 

Розливається nовінь гаряча, 
Молодеча нуртує в них кров, 
І ніхто не вnаде, не заnлаче 
Там, де сила, заnал і любов ... 

Вони мріють не тільки про моди 
йдуть боротись за долю свою, 
Щоб дістати вінець нагороди 
У своєму у вільнім краю. 

31. 10. 1972 

МАРТ А - Це до тих кумась. Це, наnевно, їх 
знайомі. Дивіться-честь віддають, ручкаються ... 
Ще й чобітьми nристукують ... 
ОКСАНА - Ха~ха~ха Які rалянтні! 
МАРТ А - Хоч би їх сюди не nринесла лиха 

година! ... 
ГАЛЯ - Не наврочте! Наврочили! Сюди 

йдуть ... 

Сцена 2. 

(Заходять два німецьких сол~ати. Так с~мо, як 
і nід хатою до кумась, nідходять до кожно1 nанни, 

струнка витягаються, віддають no військовому 
честь, здоровкаються церемонно за руку) 

1 ~ИИ СОЛДАТ - Здрастє ... Добрі дєнь ... 
2~ИИ СОЛДАТ -Дзєнь добри ... Гут морrен ... 
1~ИИ СОЛДАТ - (Підходить ~о столу й ne~ 

ревертає його догори ногами. Ваза з квітами па~ 
дає на землю, розбивається, вода розливається 
по паркетові). 
МАРТА - Ой, вази мої! (Хаnає ту, що на 

столику найближче від неї і в nаніці вибігає з 
нею) 
2~ИИ СОЛДАТ - (Розкидає ліжко й топче 

ногами постіль на підлозі.) 
1 ~ИИ СОЛДАТ - ( Перекидає столика з ва~ 

зою, розбиває велике дзеркало) 
ГАЛЯ-ОКСАНА - (Оніміло стоять і див~ 

ляться, що це діється.) 
1~ИИ СОЛДАТ-2~ИИ СОЛДАТ (Удвох 

(Продовження на 25 стор.) 

"НОВІ ДНІ", квітень, 1973 



Вадим СВАРОГ 

ПІД ХОЛОДНИМ ПОГЛЯДОМ ВІЧНОСТИ 

(Марія Кейван. "Карвендель". Повість. Канада) 

Художніх творів з життя наших післявоєнних 
"таборових держав", як хтось іронічно назвав 
табори діпі, ще дуже мало. А була це ;::~;оба вель
ми барвиста і в соціяльно-психологічному аспекті 
дуже інформативна й повчальна. 
Як і кожна кризова доба в житті людських 

спільнот, вона особливо різко унаочнила типо
логію й нашої спільноти. всі П позитивні й неrа

тивні елементи. В наслідок специфічних умов 
побуту, що створилися в "діпіландії". на по
верхню життя в ній часто вибиралися, відтиснув
ши вартісніших людей, спекулянти-скаробагатьки 
та "таборові адміністратори". що жваво захо
джувались наповнювати свої ненаситні шлунки 

й кишені. Дуже багато актуальних висновків 
можна було зробити, спостерігаючи їхню діяль
ність ... 
У повісті Марії Кейван "Карвендель" таборова 

громада являє собою загальне тло, на якому ві,....(
буваються психологічні драми кількох осіб. Ці 
драми лише посередньо пов' язані з таборовим 
побутом і могли б статися в інші часи та в інших 
обставинах. Але, оскільки вони розігруються в 
діпійському таборі. письменниця широкими маз
ками принагідно характеризує обстанову. 

Заслуга М. Кейван у тому. що вона робить 
це з вразливою об'єктивністю, з безжальною 
правдивістю, з відоазою до табооОRJіІ'Х "rtіячіч" ~,., 
з симпатією до "маленьких людей", інтелекту
ально й морально багато вищих від своїх "калі
фів на час". Ці принагідні жанрові малюнки скла
даються на яскраво реалістичну каnтину табо
рового мінісвіту. закинутого в альпійське пере~
гір'я. 
Але насамперед повість "Карвендель" - ne 

твір психологічний. Щоправда, душевні драми. 
яких зазнають персонажі цієї повісти. не являють 

собою J.tічого досі небувалого або особливо склад
ного. Подібні до них камерні трагедії часто опи
сувалися в світовій літературі, і різні їх аспекти 

ми. напевно, не раз спостерігали в дшсному 
житті. Але скільки видатних літературних творів 
мають своїми сюжетами, здавалося б, дуже точ
віяльні людські переживання. Вартість літератуn
иого твору визначається зрілістю стилю, творчої 

манери автора та глибиною його психологічної 
проникливости, філософічністю його роздумів 
над людськими вдачами й судьбами. 

Основні мотиви повісти М. Кейван - кохання
помилка, труднощі людського взаєморозумінюr; 

Р-евміння правильно оцінювати навіть своїх ближ
ніх; психологічна наївність багатьох інтелектv
альних людей - належить до питомих людських 

феноменів, охоплених давньою Істиною "гуманум 
ест ерраре". Людині властиво помилятися. 

"НОВІ ДНІ", ивітень, 1973 

У талановитому, написаному з незаперечною 
літературною вправністю творі нашої письмен
ниці ці "тривіяльнї' інтимні драми досліджуються 
в їх часто прихованій від випадкових глядачів гли
бині, наповнюються психологічним підтекстом. 
Письменниця робить нас, читачів, не просто ви
падковими свідками, а й глибоко зацікавленими, 
співчутливими учасниками переживань людей, 

що на якийсь час стали нашими реальними ближ
німи, а деякі навіть чимсь нам рідними. 

Збагачувати наше емоційне життя досвідом 
інших. тісніше зв'язувати людей в одну морально
етичну спільність - хіба не в цьому полягає 
основне людознавче завдання художньої літера

тури? 
Сюжет повісти зав'язується ще в довоєнні часи, 

в галицькій провінції. Типова міщанська "мамця" 
виховала свою вродливу й загалом недурну доню 

Оксану в переконанні, що справжнім змістом 
життя жінки може бути тільки вигідний шлюб ... 
"Впродовж довгих років - каже сама Оксана -
моя мама солідно вкладала мені в голову, що 

з моєю красою я не мушу виходити заміж за пер

шого-ліпшого. Треба розглянутися за людиною 
на становищі, найкраще за лікарем чи адвока

том ... Це означає вигідне життя, суспільну по
зицію, все. що буцімто робить жінок щасливими". 
Такого вигідного чоловіка для своєї доні П 

мама знайшла в особі майбутнього лікаря Сте
пана Чагрина, якого Оксана, слухняна дочка, по
с. таралася в себе влюбити. Степан - людина 
скромна й альтруїстична: основна сфера його ін
тересів - це наука, лікарська прапя. дослідниць
ка діяльність. Він наївно думає, що в особі гар
ненької Оксани матиме собі гідну супутницю 
життя. 

Вони вже заручені, готуються до весілля. Але 
раптовий вибух війни розкидає їх далеко одне від 
одного. Оксана, гостюючи в Польщі, незабаром 
спиняється в Німеччині, в таборі "переміщених 
осіб". Степана у Львові мобілізують у Червону 
армію і кидають на фронт. Він потрапляє в ні
мецький полон і втрачає здоров'я в таборі для 
воєннополонених. Після поразки Німеччини він 
теж стає переміщеною особою. Доля, крок за 
кроком, веде його в ті місця, де проживає Оксана. 
Тим часом Оксана, змучена самотністю й не

виго~ами табірного життя, зустрічається з заба
гатілим спекулянтом, вродливим і елеrантним. 
але малоосвіченим самозваним "маrістром" Оси
пом Вороною, який пропонує їй шлюб. Оксана 
дає свою згоду. Своє вирішення вийти за спеку
лянта вона пояснює своїй подрузі такими сло
вами: 

" ... Я знаю краще. ніж. хто Інший. СJ{і.ЛЬf<П на-
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R.ривал з унрівсьR.их магазинів іде на чорний ри~ 

ноR. у той час, R.оли не одна мати старими лахами 

дітей укриває! Те саме діється з харчами, при~ 
значеними на дитячі приділи. А яR.і гарні, патріо~ 
тичні фрази на устах усіх завідувачів, референ~ 
тів, які ж вони мучениR.и за ідею. Але спекулянти 
- це вже люди іншого сорту! А яR.а фаR.тична 
різниця? .- питаю. А яR.би ще хто всім тим па~ 
тріотам у метриR.и шлюбу позаглядав! І нікого 
с..Lмління не гризе, тільки я чомусь, як дурна ... " 
Раптом Оксана довідується про те, що Степан. 

їі наречений, живий і їде до Мюнхену, де _їх зу~ 
стріч неуникненна. Вона й раніше не R.охала його. 
а тепер іще менш схильна до одруження з ним. 

Проте, вихована в дусі давніх традицій, Оксана 
вважає за потрібне зустрітися зі Степаном та 
остаточно вияснити їхні взаємини. 

Третій головний персонаж повісти .- лікарка 
Віра, очима якої читач бачить усе, що відбу~ 
вається в творі. Віра .- давня знайома Степана, 
з яким вона разом училася в університеті, та ще 

з дитинства подруга Оксани. яка тримає Віру 
h курсі свого життя. Віру f1уже засмучують поне~ 
віряння їі друзів. 
Нарешті Степан з'являється в таборі, де живе 

й працює Віра, давно одружена й уже мати. Сте~ 
пан майже приречений до смерти - дп краю 
виснажений фізично й хворий на сухоти. ЗвістR.у 
про те, що Оксана виходить за іншого. 1\іч: 
сприймає як завершення своєї особистої трагедії. 
Лишається тільки вмерти. 

Віра гаряче опікується долею свого давнього 
знайомого, домагається того, що його посилають 

лікуватися в німецький санаторій для хворих :ча 

туберкульозу. Його стан виявився не таR.им без
надійним, ЯR. думали спочатR.у, і є перспеR.тиви 
видужання. У санаторії, серед чужинців, на са
моті, Степан у процесі глибоR.оі самоаналізи ося
гає розуміння того, що Оксана не пара йому. 
що П "зрада" .- це для нього не катастрофа. а 
визволення. Він вирішує після видужання стати 
"українським Швайцером", присвятити себе ме~ 
дичній праці у найглухішому місці українсько! 
діяспори. 

Вирішення Степана віддати себе філантропіч
ній діяльносrі не підготоваме як слід і споанляє 

враження надуманого для нього самою письмен~ 

ницею. До цього вирішення вона мала б підготу~ 
вати читача докладнішою аналізою Степанової 
вдачі. глибшим вглядом у його розпуми й на~тоої. 
У фіналі повісти відбувається шлюб О:ксани з 

Вороною. їх весільна подорож у Швайцарію. Як 
видно, Оксана знайшла своє щастя. Вона готу~ 
єтьсSJ до виїзду за океан. Віра, стомлена своїми 
турб~ами за неї і -за Степана, особливо за остап~ 
нього,_ нарешті може заспокоїтись, відпочити ... 
Такий у найзагальніших рисах сюжет повісти. 

Але мушу застерегти читачів: цей стислий пере~ 
каз зовнішнього сюжету дає дуже мале уявлення 
про самий твір, вартість якого насампеnел v Й" .... " 
мист~цьких прикметах, у його тонких психологіч~ 

.. них .щ~:остережен~ях та філософсь:ких роздумах. 
виJТштих на сюЖетній :канві. 

~ _,_.3~--ф~~ад~~и __ J.IJOACЬRI~X: _ об~!f.Ч:У n~істі_ відбу· 
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вається багато неявного, потаємного, про що ав~ 
торка нам іноді нічого не говорить прямо, про 

що нам треба нерідко догадатися самим. 
Через усю повість Віра проходить тільки як 

довірена й співчутлива дорадниця своїх прияте~ 
лів; не як учасниця, а скорше як спостережниця. 
представниця авторки. Але чи тільки в цьому 
полягає П роля в подіях, змальованих у повісті? 

Відколи на сцені з'являється Степан. ми почи
наємо догадуватися про те, чого письменниця 

або не хоче нам говорити, або й сама ще не усві~ 
домила. Це останнє може здатися неможливим. 
але недарма в літературній науці існує думка. що 

персонажі літературного твору можуть - вибива
тися з письменникового задуму та жити власним 

життям, власною волею. 

Згадаймо всю гаму настроїв і емоцій Віри, зв'я
заних з появою Степана: хвилювання, з яким 
вона чекає його приїзду; жах, з яким вона дові

дується про його страшну недугу. Вона сама 
відвозить його в санаторій, не дозволяючи мед
сестрі Гані супроводжувати їх. А раптова непри
язнь Гані (яка має свої замисли на Степана) до 
Віри хіба не пояснюється тим, що Ганя своїм 
жіночим чуттям збагнула, що сентимент Віри до 
Степана більший за давню дружбу? Чи не має 
особливої причини те, що Віра й не пробує від
радити Оксану від одруження з Вороною, якого 
Віра знає як неrативного типа? 

Справді. саме в особі Віри, а не Оксани, Сте~ 
пан знайшов би собі найвідповіпнішу йому по
другу життя. Але, як це часто буває в житті. він 
у часи спільного студіювання в університеті не 

зауважив Віриного кохання до нього, пройшов 
nовз скромну дівчину як людина, зайнята своїми 
справами. А ефектна, аrресивна вро.ттп ()~,..п·"' 
справила на нього велике враження .- і так буває 
у людей "з головами в хмарах". І він уявив себе 
закоханим. Оксана каже про нього Вірі: 

- Степан пізніше не раз говорив мені. що. 
побачивши тоді мене. він уперше в житті завва
жив. що на світі є не тільки книжки, а й гарні 

f1івчата. 

Те, що Віра була для Степана тільки ще од
нією, нічим не прикметною дівчиною. тільки 
"колежанкою", було й залишилось для Віри най
більшою драмою Гі життя. Дnпмою. пе11ед -"~СІ''1 
бліднуть драми і Степана і Оксани. Але її ко
хання до Степана є й найбільшим Віриним се
кретом, який вона пильно ховає навіть від самої 

себе ... 
Може я помиляюсь? Кожен читач може сам 

перевірити цю мою догадку. І ще кілька здогаді'З 
.- відповіf1еЙ на запитання авторки. 

У передмові до своєї книжки письменниця пи
ше. що глибокі переживання П героїв допомогли 
їм знайти ·себе. Це зауваження слід розуміти як 
іронію. Одружившись із Вороною, Оксана пока
зала, що ~она не змогла "скинути _з себе одяг, 
по шитий для неї мамою". залишилася при ма~л~:
ній життєві_й "філософії" вигідного одруження. 

Нічого НРБОГО не ~найщли в собі й Віоа та с-,. 
пан, які "лрогра.л~ .. вже давно, до _початку ці.=:ї 
повісти:. _ -р ~.свої _сrу..д~л.тс:ь:к_і .рq:ки, коли "не зна-

-- _/і_.,. · . • ·.:. - -
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йшли" одне одного. Виграв, nринаймні nокищо. 
тільки Вірин чоловік, який з'являється в nовісті 
лише зрі,::~;ка - як тінь на їі задньому nляні. 

Після nрочитання nовісти в читача залиша~ 
ється невиразне, але настійне відчуття того, що 

Гі nерсонажі ще не завершили nризначеного їм 
долею шляху, бо занадто багато залишилося в їх 
житті недодуманого, невиясненого, неусталеного, 
nомилкового. 

Цілком імовірно, що в майбутньому Оксана. 
ближче nридивившись до свого Осиnа, nобачить, 
що в неї, освіченої й навіть софістикованої nані, 
власне немає ні сnільних інтересів. ні сnільної 

мови з цією малокультурною і нездібною до нау~ 
ки людиною. Та й сам Осиn незабаром збагне, 
що невелика йому вигода мати інтеліrентнішу 
від себе жінку, і що його давня амбітна мрія 
одружитися з освіченою nанначкою - не вельми 
nрактична. 

Можливо що й Віра, коли в неї буде більше
часу ~ля особистого життя, nобачить, що Андрій, 
хоч і добра людина, але занадто бліда й безбарв~ 
на. Проте, будучи жінкою високих моральних 
nринципів, вона й не подумає З.\.fінювати свсє 

життя. Але жаль за Степаном ще довго тлітиме 
в їі серці. 

Письменниця ставить заnитання: хто з 11 героїв 
виграв, а хто nрограв? Як видно зі сказаного, 
кожен у чомусь програв. Але на "перегру" ні в 
кого не буде ні часу, ні життєвої енерrії. ні спри~ 
ятливих обставин. Може я й nомиляюсь ... 
А яку ролю грає в цій повісті Карвендель, мо~ 

гутній альпійський кряж, біля підніжжя якого 
знайшли собі невеселий тимчасовий притулок 
українські скитальці? До нього в хвилини осо~ 
блив-о сумних думок звертаються погляди Віри. 
Але, холодний, недосяжний, байдужий до химер
них драм людської комашні, стоїть він назавжди 

задивлений угору, в небо, у вічність - як симвС'.'І 
невблаганного фатуму, волею якого людям на 
цій землі не судилося бути щасливими. 
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ПРИВІТАННЯ 

ВШан. Пан Маестро 

О. В. Грищен:ко, 

у Бене, Франція 

Високоповажаний і Дорогий 

Оле:ксо Васильовичу! 

Березень 197!! 

Президія Об'єднання У:краінсь:ких Письменників 
"Слово" вітає Вас, Почесного члена нашого Об'єд
нання, з Вашим сла·вним 90-річч.им. 

Величезний життєвий шлях Ви nройшли, і вели
чезний мистецьний дорібо:к Ви ма'Єте за собою І 

Сnівучасник вели:коі доби, що охоnлює найменше 
чотири rенераціі, Ви для :кожної з них були nринла

дом і світочем. Усе те ми завдячуємо Вашому та

лантові, :культурі, nрацьовитості. Ваші сnовнені 

життєвої енерrіі малярсь:кі твори, Ваші мемуари, 

досліди і роздуми про світ nрекрасного збуджу

ють глибо:кі дум:ки і душевні nочуття. Вони назав
жди залишаться між найnершими в с:карбнищ 

у:краінсь:кого мистецтва. Вони завжди будуть люб

лені й цінені незчисленними nрихильнинами Вашої 

творчости, а дл.и інших мистців будуть дороговка

зом справжнього творчого шляху. 

Ваші твори - це вже фа:кт історіі, не тіль:ки ми

стецтва у:краінсь:кого, але й, nідкреслюємо, загаль

нол•:-одсь:кого мистецтва на'Шоі доби. 

У Вашій особі ми шануємо талановитого, :куль

турного і небуденного в нас nисьменника-мемуари

ста, я:кий, nо:кинувши У:краіну ще за молодих ро

:кі·а, зберіг чудові с:карби у:краінсь:коі мови. Ваші 

учнівсь:кі й студентські ро:ки nройшли в духовому 

світі та:ких діячів у:краінсь:коі :культури, я:к Михай

ло Fіоцюбинсь:кий, Ілля Шра'Г, Ми:кола Чернявський, 

Ми:кола Вороний, Сергій Єфремов. Вашими ро~ес
ни:ками і молодшими сучаснинами були Ісаа:к Ма

зеnа (друг ш:кільних ро:ків), Павло Тичина, Ми:кола 
Зеров. Все це nозначилося на Вашій :культурі й 

свідомості. Всі згадані творці були будівниЧІ"'~~"~" 

но·воі У:краіни і їхні імена належать до істор;і. Ви 

самі ні:коли не були nолітином і жили т;ль:ки в 

світі висо:кого мистецтва, але те Ваше мистецтво 
завжди було сnовнене тими стихійними. творчими 

силами, в я:ких відбився вели:кий Дух У:краін. 

Із збереженням цього невмирущого духу вітаємо 

Вас, і хай Вас nрквітає та:к само вс.и У:краінаІ ВітА
ємо з Ва'Ми й Вашу Вельмишановну Дружину, що 

та:к багато доnомогла Вам здійснити Ваші творчі 

nляниІ 

За Президію ОУП "Слово" 

Григорій ?\остю:к - Голова 

Остаn Тарнавський - Се:кретар 



Пантелеіімон КОВАЛІВ 

ПЕРША УКРАїНСЬКА ГРАМАТИКА 

Інститут мовознавства ім. О. Потебні Академії 
Наук УРСР недавно опублікував першу грама
тику української літературної мови XVI-XVII 
ст., яку склав латинською мовою український сту

дент Паризького університету (Сорбона) Іван 
У жевич. Ориrінал (рукопис) цієї праці зберіга
ється тепер в національній бібліотеці в Парижі 
але копію його заходами І. Білодіда передано до 
Києва. Вступну статтю "Іван Гужевич та його 
граматика" написали І. К. Білодід і Є. М. Ку
дрицький. Переклад латинського тексту, приміт
ки, словопокажчик та бібліографію написав Є. М. 
Кудрицький. Відповідальним ре~актором є док
тор філологічних наук М. А. Жовтобрюх. Ціла 
книжка разом має 453 ·сторінки. 
Збереглося два автографи цієї граматики: Па

ризький і Арраський (на півночі Франції, в м. 
А рр асі). До Києва ці автографи надійшли таким 
шлЯхом. В 1962 р. І. Білодід, перебуваючи в Па
рижі, відвідав Інститут славістики, що його очо
лював славіст акад. Андре Мазон. Там же від
булась також зустріч з· викладачкою української 
мови в Інституті живих східніх мов Паризького 
університету Марією Шеррер. І. Білодід просив 
цих славістів допомогти Інститутові мовознавства 
в Києві дістати з Національної бібліотеки в Па
рижі рукопис граматики І. У жевича 164 З року. 
що є фактично першою граматикою української 
мови. Згадані славісти погодилися. і в 1965 році 
фотокопія рукопису прибула до Києва. А з до
помогою просЬесора Паризької ветеринарної ака
демії П. Ф. Ш умовського та літератора Бориса 
Тела здобуто копію й іншого варіянту з м. Ар
раса. 

Саме вживання терміну слов' янська мова 1\ 

граматиці І. У жевича, як сам автор називав себе 
"слов'янином", на думку авторів цього видання. 
можливо, "навіяне впливами західньо- та півден
нослов'янської граматичної істоончної і худож
тп ... ої ліТ'ератури, про що пише і Яrіч у своїй праці 
"Історія слов'янської філології". Тому ориrінал 
.. 1")аматики звучить: "Граматьrка словєнсNая зложе
на и написана трудом и прилежане ( м) Іоаю-rа 
У жєвича словянина". А докладний заголоJюк 
книжки такий: "Граматика словєнская н;шисана 
"Ре (з) Іоанна- У жєвича словянина": Славнои 
1\.кадеміи Пари(ж)скои в Теолnrїи Стvпента в 
Паnижу Року о(т) нароженїа С(ьr)на Б(о)жого 
,643". --

Про цю гоаматику вже згадували вчені: А. 
Бандvоі. В. Кппітао. й. Добоовський, П. Маnти
нов, В. Яrіч, О. Соболевський, І. Франко, І. Огі
єнко та ін. Але погляди цих учених на похп
дження автора та наукову ваотkть граматики 

nізні: одні називають автор~ українцем. другі -
поляком, треті - суміш украінсько-польсь:tпт. че

тверті -· суміш--білорусьRо-nольськоі мов. Тепер 
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Інститут мовознавства ім. О. Потебні підготував 
наукове видання, перше видання пам'ятки, яка 
досі лежала в рукописі. 

У вступній статті цього видання автори ствер
джують, що автор граматики був українець, і в 
обох варіянтах він користувався латинською 
абеткою для передачі польських слів і форм . .:1 

для прикладів з інших слов'янських мов уживаіJ 
кирилицю, іноді латинницю. Текстові поясненп:1 
в обох автографах І. Ужевича написані латІ-'ч
ською мовою, а мова - об'єкт описання, тобто 
парадигми відмін і дієвідмін, ілюстративний ма

теріял у тексті у вигляді окремих літер, складів. 

слів, словосполучень і речень, - ця частина на

писана кирилицею. 

Крім польських елементів, наявність яких при
родна в г12аматиці І. У жевича, як і в українсьNій 
книжній літературній мові тієї епохи взагалі, ана
ліза мови вказує на виразні українізми. 

Напр.. у фонетиці є багато ознак, властивих 
мовам білоруській і українській, а саме: ствер
діння р. наявність звукосполучень ри. ли; пере

хід л у в, наявність є зам.- ть та ін. Але тут не
має ознак, властивих тільки білоруській мові; а 
такі явища, як акання, дзекання і цекання від

сутні зовсім. Зате дуже виразні фонетичні риси, 
властиві українській мові: зміна ть на и (во всих'Ь. 
по обтьди, по улици), перехід етимологічного п 
в и ( розкишнє), збіг у вимові и та ьt (о чи, очьt, 
давьtьt5) , перехід е в о перед наступним твердим 
приголосним ( чотьrри, шостьrй і шесть). 
У морфології спостеіргаємо такі явища: боговrr 

(дав. відм.), по обтьди ( місц. відм.). поправи (л) 
маляр5 образа, поставил5 хрьtбта (форма знах. 
властива тільки укр. мові). 
В синтаксі подаються часто конструкції, вла

стиві українській мові, особливо з дієсловами: і1 
знахідним відмінком {продала сqкню за п'ять 
золотих'Ь, купилим-ь коня за десять злотиv"") . 
синтакса назв місцевостей ( кuпиьt єдцть до .ТІ а
рижа. приrлано ми лист5 з Парижа, пльtвq пре.зг; 
Дqнаіі і Дqнаєм/5, шлиеми горОю. долиною, лть
сом), конструкції з дієприслівником (жартuюч,~ 
ранилg мене), приймениикові конструкції ( R 

часg льtжка по вечери, иду до пана, гости сєдять 

За СТОЛОМ/5) Та ін. 
В лексиці дуже багато українських слів: rtl19:

бачити, бодай, бороню, брєхати, вадити. вляч2 
нисть. вєрєщати, всюдьt, громадою, гися, ДllTR. 

досить, жаден/5, жартиючи, завжди. згuба, здале
ка, казати, козля, любо лтьпшиіі, молодтью, .мнпn, 
нагорода, належить, образа, орати, па1lоватн. 
розмаите, собть, славньtіі, телятко, треба. ибозтва .. 
уживаю, хто, чути, матьt, щєня, щось та ін. 

Численна лексУRа граматики І. У жевича від
бита в словнику Памви Беринди. 

Взагалі, як твердять автори передмови. rтетr 
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тиn літературної мови, ЯR відомо, в свош грама

тичній системі rрунтувався на традиціях ділової 
й книжної літературної мови nеріоду Київської 
Руси, а "в своєму леRсико-фразеологічному на
nовненні, яRе міняло, "уRраїнізувало" й саму 
структуру цієї мови, сnирався на елементи живої 

уRраїнської народної мови того часу". Праця І. 
У жевича дала оnис граматичної системи цієї мо
ви, т. зв. Rнижної літературної мови XVI-XVII 
ст. І. Ужевич сnромігся не тільки дати оnис си
стеми української літературної мови, але й у 

теоретичному пляні стояв на рівні тодішніх філо
софічних знань слов'янського евроnейського 
світу. 

Як я вже сR.азав вище, І. Ужевич назвав свою 
граматику слов'янською, а себе .- слов'янином, 
але коли йому ~оводилось згадувати npo живу 
мову. то він уживав nоширеного на заході тер
міну Ruteni, русини. 

Граматика І. У жевича видана Інститутом мово
знавства в Києві в двох варіянтах - Паризькому 
й А рр аському. А далі nодано nереклад на україн
сьRу мову Паризького рукоnису. Вкінці nодано 
nокажчик слів і граматичних форм та бібліогра
фію nраць, використаних авторами цього ви
дання. В кінці nереRладу nодано зміст та nри
мітки видавців. 

Взагалі граматика Івана У жевича .- це цінна 
nам'ятка XVI-XVII ст., як nерша граматика 
української літературної мови цього часу. що 

для дослідників історії уRраїнської мови має 

велике значення. Вона не тільRи має зна
чення як цінний документ книжної мови XVI
XVII ст., але й як документ живої мови, 
nереважно nівденносхідніх говорів з ознаR.ами 

nівнічнона~дністрянських. Це nідтверджує й nо
кажчик слів, доданий в кінці граматики. Цього 
немає ні в граматиці М. Смотрицького, ні в гра
матиці Л. Зизанія, крім оRремих елементів, бо це 
були граматиRи церковнослов'янсьRої мови. Тому 
граматика І. Ужевича .- це дійсно nерша україн
сьRа граматика, яка має велике значення для істо

рика української літературної мови, ЯR nам'ятка 
XVI-XVII ст. Видання цієї граматики Інститу
том мовознавства ім. О. Потебні в Києві, безnе
речно, треба вітати. 

Зміст Паризького варіянту такий. Книжка nо
чинається з слов'янської азбуки уставним слов'ян
ським nисьмом, а nід ним .- рукоnисне nисьмо. 

Далі йде зворотна азбуR.а та змішана азбука. Далі 
nодається nовний і Rороткий виR.лад церRовно

слов'янського тексту та назви літер (аз, буки. 
веді ... ). 

Фонетика nочинається назвою коментарш до 
літер". Всіх літер налічується 43. з них nриго
лосних - 24, інші - голосні. Ці останні nоділю
ється на дві груnи: а, є, ї. и. '( ю, я. о - вжи
ваються на nочатку. в середині і в кінці. разом 
їх 8. Інші, теж 8: у. г;, ьL, ь, ть. "'· v, о .- вжи
ваються тільки в середині, але ніколи на nочатку 

слова. 0Rремі літери я. ю. '( w, ьL автор 
називає дифтонгами, які в читанні сnриймаються 
яR nрості. Голосні о, '( я автор зв'язує з 
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ТЕХНІКА І ЗДОРОВ'Я 

Середня тривалість життя сучаІСної людини, її, 

та:к би мовити біологічно запрограмований ві:к 

90 років. Одним із завдань геронтології - довіда

тися, що nерешкоджає людині прожити строк, при

значений природою. 

Здоров'я: літньої людини значною мірою зале

жить від часу, в який вона жкве. Одна з таких 

провідних ознак суча'сности - науково-технічний 

проrрес. З одного бо:ку він створює вищий рівень 

життя: населення і тим самим - умови для: продов

ження: людського ві:ку, з другого - ставить підви

щені вимоги до організму. Процес урбанізації, ін

тенсивний ритм життя:, :концентрація: населення: і 

'Відрив людини від природи - все це певною мі

рою сприяє передчасному старінню. 

Дослідження найближчим часом матимуть глибо
nий вплив на організацію пра'Ці для людей старших 

віком, а також на nрофілактику та:к званої "пен

сійної хвороби", до якої спричиняють зміни спосо

бу життя: людини. 

.RK КИТИ ГОДУЮТЬ СВОІХ ДІТЕй? 

Кити живуть тільки 'В воді, лиш іноді виставля

ють вони спину з води та' ще дихальні органи. У 
:китів немає м'яких губів, якими б вони, цебто діти 
їхні, могли ссати молоко з грудей матері. Та я:кбн 

й могло :китеня: ссати, воно б наковталося: солоної 

води більше, ніж молока. Ки:rиха (мати) сама впор
с:кує молоко в рот свого :китеняти, витис:келочи з 

молочної залози молоко своїми :кільцевими м'яза

ми. Китеня ж, :кероване інстинктом, наста:влиє свій 

відкритий рот під струмінь материного моло:кn, 

тримаючи голову в повітрі (над водою). 

апострофом або без аnострофа, даючи nояснення. 
Голосні v. а г;, ь мають своє окреме nояснення: 
v (іжиця) вживається дуже рідко в значенні в. 
але частіше - в ( дворг;. а не дvорь). Щождо 
г;, ь, то вони nо-різному звучать у вимові: перша 

вживається з поnереднім nриголосним більш твер
до, друга .- м'яко ( панг;, пrьснь). 

Дуже мало уваги автор nриділяє nриголосним, 
завважуючи лише, що точну вимову важко вста

новити і що вони ніколи не стоять у кінці слова 
(давня теорія відкритих сR.ладів), окрім виnадків, 
коли Rінцева nриголосна виноситься над рядок 

( паном'Ь .- паном) . 
Після цих коротких відомостей автор перехо

дить· до частин мови, яких налічує 8. Далі подає 
зразки відмінювання за відмінками, кількість яких 

- 6: наз., род .. дав .. Знах., клич., орудний. А за 
системою розташування частин мови автор nо

чинає з nрикметників, nодаючи відміни й пояс
нення, коли вживати з .- ьІй та ий ( небесньш. 
соло~кїи), а далі сnільне заR.інчення, Rрім клич

ного. 

Іменники nоділяються на чотири відміни: nep-
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ша - на -а {староста), друга - іменники чол. 
роду на -о і середнього роду на -о (па но, убоз
ство), третя іменники чолов. роду на -ь та и 1 
іменники серед. роду на є і я {камень, Дунай, 
збавенє, тєля), четверта - іменники жін. роду 
на ь, ,.. ( птьснь, лазн.t.). 
Як бачимо, поділ дещо інший, як у сучасній 

українській мові, але відмінкові закінчення мало 

чим відрізняються від сучасних. 

Після іменників подається таблицю правиль
ного ступенювання чи порівняння ( зацний, 
зацнєйшїй, найзацнєйшїй). Тут же рядом 
таблиця неправильного ступенювання ( добрьlй. 
ліпший, найліпший). 

Окремо автор говорить про деякі несталі від
мінки іменників, які ніколи самостійно не вжи

ваються, а тільки з прийменниками, а звідси у 

нього виникає й місцевий відмінок з приймении
ками при, на, в (при панах, на обтьди, в жєлєзи). 
Далі автор говорить про займенники - особові, 

присвійні, вказівні, відносні, питальні або неоз
начені та їх відмінювання, з додатком пояснень 

до окремих займенників та їх уживання. 

Щодо дієвідмінювання дієслів, то автор засте
рігає, що в українській мові система дієвідміню

вання дієслів, крім двоїни, як і в грецькій мові, 

має також іншу систему роду (позначену в ми
нулому часі: перфект і плюсквамперфект), як у 
жидівській мові. Але інші часи (тепер. і майбут
ній) , а також наказовий спосіб мають одно за
кінчення. Напр.: паную, пануй. Сюди ж двоїна: 
пануєва (ми двоє панує мо). Далі автор говорить 
про способи творення дієслів, про сполучення 
дієслів з прийменниками, про будову дієслів ( пре
фіксація). 

Далі йде категоіря прислівників із значенням: 
місцл. часу, числа та ін., а також категорія при

йменииків (з той стороньl, за короля, надо мною 
та ін.). Автор вказує на різні властивості при
йменииків у латинській мові і в українській, тоб
то невідповідність у відмінках, напр., в лат. зна

хідний, в укр. давальний і родовий. 

Автор подає кілька рядків про сполучники 
( звлаща, бо, кгдьl, тедьl, ани, та ін.) . 

Далі подаються короткі відомості з синтакси, 
що починаються з узгодження ( прикметників і 
іменників) , керування прикметників та іменни
ків родовим відмінком (чоловік великого розу
м у), керування іменників орудним відмінком 
(нємєцо, родомо, кгречино зрадою) та ін. А далі 
докладно подається синтакса дієслів (о ( т) сту
пило цноти), дієслів у пасивному стані ( Хри
стосо крєстися, забилося ножемо та ін.). Ще далі 
подаються часові конструкції з родовим і оруд

ним відмінками (того дня. тим о днем о), кон
струкції безособові ( умєрllо килка людей), кон
струкції з прийменииками ( добрє єсть свєтьlМо 
при богу, гости сєдять за столомо, поєхало до 
Риму по благословенство). 

Граматика закінчується числовими знаками в 
формі літер. Взагалі книжка закінчується віршем 
"Епіграма на книгу": 
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ЛІТАКОВІ НАВЗДОГІН 

На Виставці досягнень наtроднього госnодарства 

У країни в :Києві ексnонується 'Вагон монорейкової 
дороги. Увагу і за'цікавленість вюшикає не стільки 

конструкція вагона, скільки електродвигун. Його 
створипи на катедрі електроприводу :Київського 

політехнічного інституту nрофесор Сергій Ребров, 

доцент Олександер Шаnоваленко та інженер :Київ

ського заводу міського електротранспорту Ва'сипь 

Шевченко. 

Своїми обрисами ·вагон нагадує катер, у його 

двигуні немає деталів, які б оберталися. Сnрощено 

це - розрубаний статор: два ряди наnівкруглої 

обмотки із мідного дроту, а nосередині щілина. 

Вагон ніби сідає на' тягову рейку шляху. 

Увімкнено струм, на статор nодається наnруга. 

- Обмотка створює рухоме поле, - говорить 

доцент Шаnоваленко, - і воно мов би виштовхує 

тягову рейку. Поле біжить в один бік, 'Вагон ·
в інший. 

Заходимо до вагона, натискуємо кноnку, рушає

мо з місця... Швидкість не така вже й велика'. Та 
винний у цьому не двигун. Якщо гуркітливий "ка

бріолет" перемістити з роликів на nовітряну nо

душку, то він nомчить плавно й швидко. 

Автори асинхронного двигуна nевні, що на осно

ві цього nринциnу незабаром будуть створені nоїз

ди нового тиnу. 

Швидкість рейкового трансnор'ту nокищо обме

жена і не перевищує 200-250 кілометрів на годину. 
На великих швидкостях не забезnечується достат

нього зчеплення між колесами та рейка'Ми, в наслі

док чого відбувається nробуксовування. А викори

ста·вши електродвигун із розгорнутим статором, 

можна одразу збільшити швидкість до 300-400 кіло
метрів на годину. 

:Кияни створюють технічний проєкт нового дви

гуна на основі рухомого поля. 

Є. Терещенко 

В рідній кра1ю, о книго, такою ніколи не знана, 
Мову слов'янську містиш ти на своїх сторінках. 
Але як у твір пера, в Лутеції явлений світу, 
~ати Сорбонна тебе горне до лона свого. 
Щедро жевила П молоком священним Паллада 
І оточила навкруг хором красунь-піерід. 
Тимто не велми цінуй мене. книго, спорудника 

твого, 

А щонайбільше поважай матір - підпору твою. 

Як бачимо, граматика І. У жевича своєю пабу
довою відрізняється від побудови сучасних гра
матик. Головне, на що слід звернути увагу, - це 
синтакса П відмінків, особливо з дієсловами, та 
різні інші конструкції, на які багата й сучасна 
українська мова. Цей факт в історії граматичних 
систем української мови має своєрідне значення, 

а граматика І. У жевича має коріння до дальших 
дослідів над граматичною системою української 

мови. 

"НОВІ ДНІ", квітень, 1973 



СЕРЕД ННИЖОН 

У лютому 1971 р. вийшла у Варшаві польською 
м-овою книжка Міхала Мінята "Wiemosc і 
klqtwa.. (Вірність і прокляття) .- доля місії св в. 
Костянтина та Методія. Автор на 280 сторінках 
дає образки з політичних взаємин епохи та умов, 
серед яких працювали свв. Брати, а в другій 
половині книжки говорить про поширення їх 

науки в Польщі та про ставлення до неї збоку 
німецького духовенства. Книжка спирається на 
наукові здобутки останніх десятиріч. 

Початкові розділи присвячені відносинам між 
Римом та державою Франків у 8-у ст., становищу 
r. Ві~антії, боротьбі партій, іконоб:)рству, завзятим 
суперечкам між Сходом і Заходом (тоді поділу 
церков не було) про те, чи треба постити в су .... 
боту, чи в піст можна їсти сир й т. ін. (ст. 96). 
У цей час німці, заслонюючись проповіддю ка ... 

толицтва, починають тиснути на слов'ян, перед
усім на Велику Моравію. Моравський князь Ро
стисла"\ просить Царгород прислати св. Костян .... 
тина .... Кирила, який уже велавився проповіддю 
християнства серед болгар та склав для них 
абетку .- глаголицю. Просьба бvла прийнята, і 
св. Костянтин разом з братом Методієм, у сані 
священиків, поїхали до Моравії. 
До тодішньої столиці Вел. Моравії .- Веле

граду - прибули Брати у 864 чи 865 р., про
їхавши кіньми 1548 км. Однак німці не думали 
поступатись, тому після двох літ праці свв. Бра
ти вирішили поїхати до Риму, у сфері впливів 
якого була Вел. Моравія, щоб там залеrалізува
ти свої становище, qo німці-католики рішуче про
тивились богослуженню слов'янською мовою. 

До Риму свв. Брати повезли з собою, крім пе
рекладу богослужбо:еих книг, мощі св. Климента, 
4-го папи римського, які св. Костянтин .... Кирило 
знайшов у Криму під час своєї подорожі до Хо
зар у 861 р. М. Мінят вагається, чи то були мощі 
св. Климента, папи римського, чи св. Климента 
Солунянина, замученого в подібний спосіб. 
У Венеції свв. Брати одержали від nапи Мико .... 

лая І запрошення прибути до Риму, але КОЛ {-І 
наприкінці 867 р. наблизились до міста, папи вже 
не було живого. Иого наступник Адріян 11 з 
процесію вийшов за місто зустріти мощі свого по

передника. Розглянувши доручені йому слов'янські 
nереклади богослужбових книг. посвятив їх та 
поклав на престолі у костелі Діви Марії (тепер 
Santa Maggiore). Учнів, яких свв. Брати мали з 
собою, з наказу папи висвячено на священиків, 
і вони відправляли літургії слов'янською мовою 
у костелі свв. Петра і Павла та інших костелах. 

Святий Костянтин, який був людиною слабого 
здоров'я. тяжко занедужав і, принявши перед 
смертю чернечий постриг з іменем Кирила, помер 
у Римі 14 лютого 869 р. Поховано його дуже 
урочисто, як ховають пап, у базиліці св. Кли .... 
мент а. 

Після смерти брата, св. Методій, на просьбу 
князя Коцела, був призначений єпископом Сір .... 

"НОВІ ДНІ", :квітень, 1973 

міюму ( Панноніл) . З буллою папи Адріяна до 
князів Коцела й Ростислава св. Методій виру ... 
шив із Риму, але по дорозі був арештований єпи .... 
скопом Зальцбурrу, який мав претенсії до Пан ... 
нонії. У в'язниці святого так тортурували, що він 
готувався до смерти. Звільнили св. Методія після 
трьох з половиною років, коли папа загJХ'ЗИВ єп. 

Зальцбурrу відлученням. 
Паннонію тим часом зайняли німці, і св. Ме

тодій повернувся до Моравії. Кн. Ростислав ?а
кож помер, а його наступник Святополк, під 
впливом німців, звинуватив св. Методія в сресі. 
Викликаного після цього до Риму св. Методія 
Іван VIII виправдав, і він повернувся д~ Моравії. 
Як архиєпископ св. Методій мав двох помічни

ків .- єпископів, в тому й німця Віхінrа, єп. Нітри 
(Словаччина). Віхінr зібрав навколо себе ворогів 
архиєпископа, hочав інтриrувати, головно проти 

слов'янського богослуження. Дійшло до того, що 
св. Методій відлучив Віхінrа від церкви. Та сили 
св. Методія підупадали й у квітні 885 року він 
помер, призначивши перед тим своїм наступни .... 
кем Горазда. Віхінr негайно подався до Риму, 
спаплюжив св. Методія та його працю, і папа 
Степан VI зняв з Віхінrа відлучення та призна
чив наступником св. Методія на місце Горазда. 
заодно й заборонивши літургію слов'янською 
мовою. 

Не релігійні мотиви викликали заборону па
п-ою слов' янеької літургії, а конкуренція Візантії 
та поступки на домагання німців. Причиною та
кої податливости була слабкість папства. У 9-
1 О-у ст. протягом 1 ОО літ змінилось 25 пап (стор. 
200). Кожний із них шукав чиєїсь підтримки і 
найчастіше знаходив П у німецьких князів, яким 

пізніше був послушний. Папський престіл довгий 
час був у руках жінки .- Маврозії, яка хотіла 
зробити його спадковим та наказувала від імени 
папи Сергія VI. Внук Маврозії папа Іван ХІІ. 
загрожений королем Італії Беренrаром, звернувся 
з просьбою про поміч до німецького короля От
тона І. Оттон розгромив Беренrарія і сам коро
нувався королем Італії, а папа надав йому титул 
римського імператора. Наслідком того папи були 
цілковито залежні від німців, аж нарешті папою 

став німець Брунон, який прийняв ім'я Григорія 
V. Такі обставини давали німцям волю у бор'Jть
бі з "слов' ян ським обрядом" (православними) . 

Великоморавський князь Моймір 11 пробvвав 
відновити слов'янське богослуження, і папа Іван 
ІХ виявив до нього прихильність, але розгром 
Великоморавської держави мадярами в 907 р. 
перешкодив тому. 

Віхінr занапастив діло св. Методія. Слов'ян
ські богослуження були переслідувані. Гаразд та 
учні свв. Братів розійшлись по інших слов'янських 
країнах, переважно пішли до Болгарії. Але сл:)
в 'янське Богослуження. яке відповідало потре
бам народу, закорінилось і ще довго де-не-де збе
рігалось. 

Поляків, як народу, в ті часи ще не було, були 
лише окремі племена. Відомості про них у джере
лах дуже скупі, більше дає археологія, яка вия-

( Продовження на 27 стор.) 
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Дост. С. Г айдаш іменований міністром внутрішніх справ 

з відповідальністю за багатокуль турність 

27 листопада 1972 р. прем'єр-міні
стер, вел. дост. П'єр Елліот Трудо, 
под6.'В до загального відома пр~ 
номінацію д-ра Станлі Гайдаша, 
посла округи Торонто-Паркдейл. 
міністром внутрішніх справ з 
відпо·відальністю за багатокуль 
турність. Д-р Гайдаш є добре 
ознайомлений з етнокультурнимн 

справами, а' його парляментарна 

діяльність яскраво ілюструє його 
роботу для добра й прав куль
турних меншин і іміrрантів. 

Вперше вибраний послом в 1957 
р., д-р Гайдаш був членом бага
тьох з вичайних і спеціяльниУ 
парпиментарних комісій, як та
кож брав участь у багатьох офі
ційних делеrаціях, які ре.презен
тували :Канаду на міжнародніх 
конференціях. Його праця в nар
ляменті була багатостороння. Він 
два рази був іменований nарля 
ментефним секретарем в Міні· 
стерстві народного здоров'я і сv
спільноі служби. Він також бv~ 
паuляментарним секретаnем ;rт:rт-г 

Міністра закордонних сnрав. Мі· 
ністра індійських сnрав і розвит
ку Півночі, Міністра сnожи~чиУ. 
і корпораційних справ. Д-р Гюvт
даш плинно говорить англій· 

ською, фРанцузькою і польською 
мовами. Він здобув стvnіР-ь ба'У.n· 
лавра та ліценuіята філософіі на 
Оттввськомv університеті, а ме
JТичні студії закінчив на Торон
тонському університеті. 

Як лікар, д-р Гайдаш nоєдна'В 
своє медичне знання з nарпимен

тарним досвідом, щоб nрацюво.т:н 
над покращанням народного здо 

ров'я та суспільної служби. 

Він здобув велике визнання за 
свою роботу в сnравах етнічних 
спільнот, включно з вибранням 
його почесним членом ОРтА-рій
ської асоціяції етнічної преси. 
Урядова багатокультурна політи
ка' має за завдання плекати толе 

рантність, ресnект і взаємне ви
знання між людьми різного куль
турного відхилу. Ця політика -зід
кидає однородність як бажану со
ціяльну ціль, тому що це призве
ло б до нетелерантности і обме
жености. 

Тепёі) різні народи щораз б~льше 
нав'язують близькі контакти одні 
з одними і, якщо світ хоче оми
нути багато ганебних помилок 
минулого, люди мvсять навчv.т~r

ся і заохочувати других шукати 

за тим, що є добре, унікальне й 
ваnте збереження. 
:КанадСЬКИЙ Уряд ВВfІ~ає. rтто 

найкращим місцем починати по
літику взаємного респектv і "n"
зум:іння є саме :Канапе. тя~. ~--оІ=; 

ЛЮДИ ВСЮДИ МОГЛИ поба'ЧИТИ, ЩС 
Уіанада заохочує прикладом, а Ре 
повчанням. 

Як Міністер внутріrпніх спuа9 
з відповідальністю за багатокvль
тvрність, д-Р Гайдаш уже запо
чат:кував цілий ряд програм, як: 

Норолівська Номісія 

ма•ють за завданням глибше, 
втягнути всі етнокультурні групп 

у головну течію канадського 
життя. 

Безперечно, що найбільш попу
лярним серед етнокультvрних: 

грvп є фінансові дотації-"rрен
ти". які даЮть можливість цим 
групам виконувати намічені nля
ни nри допомозі свого членства. 
Деяк\ ДОТаЦіЇ, Я:Кі ПРИЗР"'ІЖО З 
рамках урядової nолітики бага"'О· 
культурности ,nодані у сп а ці qтт~. 

ному додатку. Нові nроГРF>'МП бv
дуть опрацьовуватися, а існvючі 
бvлvть nоширені, якщо во:qц 11 '<'~

тимуть успіх чи заціка-вленЕ'! 
загалу. 

в справах двомовности двокультурности 

В 1963 р., коли наближалося сторіччя канадської коrнфедерації, Федеральний Уряд по
кликав до життя Королівську Комісію в справах двомовности і двокультурности із 
спеціяльним завданням дослідження нових шляхів для осягнення більшої канадської 
ЕдJности. Від часу, коли опубліковано сього дні вже відомий Звіт Королівської Комісії, 
Канадський Уряд затвердив Закон про офіційні мови, провів у життя інші важливі зако
нодавства та присвятив особливу увагу, поданим у ІV-му томі Звіту, рекомендаціям, які 
безпосередньо стосуються великої багатоетwічної спадщини Канади. 



МЕТА ПОЛІТИНИ НАНАДСЬИОГО УРЯДУ 

UЦОДО БАГАТОНУЛЬТУРНОСТИ 

Нижче подаємо витяги з канадської урядової політики важливого значення та Інтересу 

для всіх канадців, яку предложив вел. дост. П'єр Елліот Трудо, прем'єр-міністер· Канади 

"Федеральний У ряд акцептує і 
підтримує рекоменмації щодо ба
гатоетнічности у такому дусі, 

як це започатковано у Звіті. Він 
уважає, що канадський народ 

уже давно повинен був ближче 
познайомитися з багатими тра
диціями різних культур, які ми 

маємо в Канаді. Наші громадя
ни пр нбу ли сюди майже з кож
ної країни світу й принесли з 

·собою всі великі світові релігії 
та мови. Ця культурна різнород
ність збагачує усіх канадців різ
ними надбаннями цілого люд
ства. У ряд уважає, що цю спад
щину треба цінити й думає, що 
Канада стратила б багато, як
що б ми застосували методи 
асиміляції, примушуючи наших 

громадян занедбувати та забу
вати культури, які -вони привез

ли з собою до нашої країни. 

Федеральний У ряд сподіва
ється, що кожна провінція в Ка
наді також позитивно поставить

ся до цих багатоетнічних реко
мендацій. Кожний прем' єр про
вінції отримав від прем' єр-міні
стра листа, в якому з'ясовано 
федеральну політику та запро
шено до співпраці у цих справах. 

... Центральною точкою уря
дової філософії є переконання, 
що, внаслі;::~;ок розвитку проми

слової технології та масових за

собів комунікації і урбанізаціі, 
культурна різнородність заникає 

швидкими темпами по цілому 

світі. Тепер багато у:ваги при
свячується на денатуралізацію 

-та деперсоніфікацію людини в 
масовому суспільстві, чер~з масо

во поmирювану культуру, засо-

би розваги та щораз більше 
зростаючі великі безособові ін
ституції. 

Основною потребою людини 
є почуття приналещности. Ба
гато сучасних соцілльних роз

рухів розвивається серед лю

дей різного віку тому, що цих 

потреб ніхто не задовольняє. 
Етнічні групи не тільки задо
вольняють почуття приналежно

сти, але вони стали важливим 

чинником у розвитку канад

ського суспільства. Живущі ет
нічні групи можуть виплекати 

в канадця другого, третього й 

наступних поколінь почуття по

в' язаности з традиціями й над
баннями лю;::~;ства різних частин 

світу в окремих добах часу. 

... Етнічні льояльності не му

сять і звичайно не перешкоджа

ють ширшим почуттям льонль

ности до суспільства й країни. 

Канадська ідентичність не буде 
підкопана багатокультурністю. 
Навряд, Уряд щиро вірить, що 
культурний плюралізм є суттє

вою основою канадської іден

тичности. 

Кожна етнічна група має пра
во на зберігання й розвиток 
своєї власної культури й варто

стей в загально канадському 

контексті. Мп можемо в нашій 
країні мати дві офіційні мови, 
але ми не маємо двох офіційних 
культур. Політика багатокуль
турности мусить стати політи-

кою усіх канадців. -~ · ·-

Закон про офіційні мови ви

знає англійську й __ фра~цузьк~ 

мови за офіційні мови, які ма
ють вживатися у всіх парля

ментарних та уря,.1ових інститу

ціях Канади. Але цей Закон нr 
противорічить ролі всіх інших 

мов, як знаряддю багатьох ін
ших канадських культур. Знову_ 
визнання культурних вартостсіt 

інших мов не сміє послабит11 
позицій офіційних мов у Канаді 
Ми будемо підтримувати захо
ди плекання і вж-ивання їх всіма 

громадянами в Канаді. 

І. Канадський Уряд буде під
тримувати всі культури Канади 
й бу~е старатися, якщо на це 
дозволять ресурси, розвивати ті 

культурні групи, які виявляти

муть гін до розвитку та будуть 
корисними для Канади, а при 
цьому ясним буде, що вони та
кої підтримки потребуватимуть . 
У рядова допомога мусить опи
ратися на базі підтримки само
діяльности. 

2. Уряд Канади допомагатиме 
членам усіх культурних груп 

поборювати культурні перепони, 

щсб тим довести ~о повної їх 
партиципації 

суспільстві. 

в канадському 

Закон може й буде охороняти 
одиниці від відвертої дискримі

нації. Але сенсу не-приналежно

сти чи почуття меншевартости 

не усунеться самим законодав

ством. Опрацьовані програми 
мають за завдання плекати са

мовпевненість кожної індивіду

альної культурної ідентичности. 

щоб кожJ-:Іа з них віднайшла своє 

належне місце в канадсько~у 

житті. Історії, фільми та му:'\еЙ~ 
- - -



ні виставки допоможуть в осяг

ненні цієї мети. 

3. Уря~ буде підтримувати 
творчі зустрічі та обмін, якщо 
вони будуть проводитися в ін
тересі національної єдности, між 

усіма канадськими культурними 

групами. 

Уряд буде ПіДТрИМ)'ВаТИ ба
гатокультурні осередки, спе-

ціяльні проєкти етнічних груп 

вияв у ділянках різного роду 

мистецтва, як також культурну 

виміну. Проте Уряд ясно під
креслив, що він не думає допо

магати поодиноким групам ві

~ірвати себе від решти суспіль
ства. Запляновані міри будуть 
підтримувати культурні групи 

на те, щоб вони ділилися свої-

ми надбаннями з іншими канад
цями та з іншими країнами, щоб 
в той спосіб виявляли нашу 
культурну різноманітність. 

4. У ряд далі допомагатиме 
іміrрантам вивчити щонайменше 

одну кнадську офіційну мову. 
щоб вони могли стати повноцін
ними членами канадського су

спільства." 

Інші аспекти багатокультурности 

1. Допомога в навчанні мов для іміrрантів 

2. Попирання дальшого розвитку драматичного й зорового мистецтва 

.]. Заохота брати участь у нарадах і семинарах для дискусій над багатокультурністю 

4. Заклик до всіх урядів і державних установ старатися допомогти етно

культурним організаціям. 

ПО ДОКЛАДНІШІ ІНФОРМАЦІІ ЩОДО ПРОГРАМ БАГАТОКУЛЬТУРНОСТИ 

EDMONTON, Alberta 
Room 428, Sir Alexander 
McKenzie Bldg., 9828-104 Ave. 
Telephone: ( 403) 425-6730 

HALIFAX, Nova Scotia 
6th Floor, Ralston Bldg. 
1557 Hollis 
Telephone: (902) 426-2118 

НАМІL TON, Ontario 
150 Main W., Suite 504 
Telephone: (416) 523-2355 

LONDON, Ontario 
395 Dundas Street 
Postian B1dg., 2nd Floor 
Telephone: (409) 679-4335 

MONCTON, New Brunswick 
1222 Main St., 4th Floor 
Terminal Plaza Bldg. 
Telephone: (506) 858-2028 

MONTREAL, QueЬec 
Ріесе 2101 
1080 cote du Beaver Hall 
Telephone: (514) 283-5689 

NORANDA, Quebec 
243 rue Murdock 
С.Р. 395, ріесе З 
Telephone: (819) 762-4512 

OTTAWA, Ontario 
130 Slater, ріесе 1129 
Telephone (613) 996-5977 

STE-FOY, Quebec 
1141 Route de l'Eglise 
5е etage 
Telephone (418) 694-3831 

REGINA, Saskatchewan 
10th Floor, 1867 Hamilton 
Telephone: (306) 525-в155 

SHERBROOKE, QueЬec 
Ріесе 500, Ed. Royal Trust 
25 rue Wellington nord 
Telephone: (819) 565-4772 

ST. JOHN'S, Newfoundland 
Sir Humphrey Gilbert Bldg. 
6th Floor, Р.О. Вох 5368 
Duckworth Street 
Telephone: (709) 722-6181 

SUDBURY, Ontario 
Room 346, 19 Lisgar S. 
Telephone: (705) 673-1121 

THUNDER ВАУ, Ontario 
Room 213, Federal Bldg. 
33 Court S., Р.О. Вох Р 
Telephone: (807) 345-1451 

TORONTO, Ontario 
55 St. Clair А ve. Е. 
Room 313 
Telephone: (416) 966-6554 

TROIS-RIVIERES, QueЬec 
Ріесе 205 А, 550 Bonaventure 
С.Р. 335 
Telephone: (819) 375-4846 

VANCOUVER, 
British Columbia 
Suite 201, 1271 Howe St. 
Telephone: (604) 544-3753 

WINNIPEG, М.nіtоЬа 
401 Fede:r:al Bldg. 
269 Main Street 
Telephone: (204) 985-3601 





Фінансування 

багатокультурних 

осередків 

Осере~ок багатокультурности
це місце, де люди різного куль~ 

турного находження можуть з у

стрічатися одні з одними та об~ 
!\tінюватися цінностями своєї 
спадщини. Багатокультурні осе~ 
редки стануть місцем для різних 

Fаординованих імпрез, як от: 

театру, мистецтва й народного 

мистецтва, інформації, диску~ 
сійних гуртків, навчання музи~ 

ки й танців, виставок та то~арv.

ських зустрічей. 

З цієї допомоги можуть кори~ 
стати групи, які намагаються 

::.організувати осередок багато~ 
культурности, який обслуговува~ 
тиме більшість етнічних груп в 
,nаній місцевості. Таким групам 
,с.ається ~опомогу на правірення 
доцільности задуму, виготовлен~ 

ня плянів та евентуально на 

саму діяльність даного осередку. 

Громадські . 
арХІВИ 

Тому що історія іміrрації та 
культурних груп є так тісно пс
в'язана з історією Канади. Гро~ 
мадські архіви збирають рекор~ 
ди й видання різних етнічних 
організацій та товариств. Ці ре
Іюрди - це важливі докумен1'и 

для історії Канади. 

Нанадськ.а 

Консультативна 

Рада в справах 

баrатоиультурности 
Ця Рада бу ~е складатися з ім:с~ 
нованих членів, які, хоч будуть 
відбувати службу згідно з сrюї~ 
ми особистими обов'язками. ма
тимуть зв'язки із своїми спіnь
нотами та будуть поінформоЕа
ні про етно~кvльтурні організа~ 

uії і їхні проблеми. , 
Ця Рада буде діяти в націо~ 

нальній та реrіональній площи~ 

нах і буде відбувати засідання 
бодай один раз в році в Оттаві. 

Національна 

Бібліотека 
Число книжок у громадсьюtх 
бібліотеках, які написані І_ссфі
ційними мовами, є багато нижче 
попиту на них. Тепер в Націо
нпльній бібліотеці засновано осе
редок багатокультурних мов і 
ліrератур. Цей осере~ок буде 
постачати до місцевих бібліотек 
ю-шжки написані в мовах інших 

І ід англійської і французької. 

ttloвa 

: культура 
П;Jограма дослідження культур-
11 uго розвитку має за завдання 

зібрати так потрібні дані про 
,цокладне відношення мови до 

І~ультурного розвитку та засяг 

• значення затримання мови длн 
uкремих етнічних груп. Будуть 
р.осліджені освітні установи, 

мовні програми, преса, радіо й 

'І елебачення, щоб встановити, 
яку потенційну ралю вони мо

жуть відограти в затриманні мо

ьи та процесі розвитку культу

ри. Канадська комісія Радіо~ 
.t'слебачення також проведе до-
е .іди. щоб встановити, в яку, й 
t посіб вона може допомогти в 
осягненні цієї мети. 

Студії мають загальне зав
;(ання зібрати фактичний мате
ріял, на якому Уряд могтиме 
базувати свою політику щодо 
неофіційних мов. Звіт прийде 
4ЬОГО року. 

Підручники 
Королівська Комісія ствердила, 
що відчувається брак підручю~~ 
ків для навчання неофіційних 
мов. В дискусіях з провінціями 
виявилося, що також відчуви

ється бран. засобів навчання тре
тьої мози. Цього року признано 
кілька фінансових допомог на 
видання підручників для шістьох 

:r-.ультурних груп. 

Заплянована поширити цю 
програму й евентуально вклю

чити її до загальної програми 

допомоги підтримки неофіційшr х 
мов. 

Етнічна 

преса 

Тепер проводяться студії над 
етнічною пресою. Загально ві~ 
дома, що вона відограє важливу 

ралю в інформуванні старших 
,1юдей та іміrрантів, як також 

,1опомагає втримувати при жит~ 

ті багатокультурність Канади. 
Ці студії стануть головною ба~ 
::;ою для встановлення урядов·::>Ї 

політики щодо етнічної преси. 

Етнічні 

історіі 
Відділ Громадянства в Міні
стерстві внутрішніх справ зама~ 

:вить написання історії приблиз
но 20-ох етнічних груп в Кана~ 
ді. Вони будуть опрацьовані до~ 
І,ладно й по~науковому, із сnе

цілльним описом історичного 

nідложжя, культури, вкr.аду та 

проблем цих груп. Ця програма 
є доказом позитивного й вартіс

ного визнання Gагатокультурп·::>
сти в Канаді. У же замовлено І 7 
історій, а решту замовиться І:е

забаром. Після наукового опра
цювання та видання цих історій. 

приступиться до підгото:нш по

пулярних видань для загального 

гжитку. 

Етнічні студії 

в Нанаді 
Сьогод.!-:Іі існує потреба студііІ 
багатоетнічного суспільства Ка
нади. Відділ Громадянст~а г;:Jуе 
закінчкв детальні студії проє;
.rrем, пов'язаних з досвідом. ви
,\аванням і навчанням в галузі 

нанадських етнічних студій. 

П роgедені в життя ре:шмен
;_~ації дадуть розв'язн.у на деякі 
проблеми. як от: брак КО:)рдп
нації дослідів, брак друкова:юr-1 
rлатеріялу. брак курсів, що с~,'"'~-
сувалися б до канадської ·--т~·іт•
ної різнородности, у кожній Г;'\ 

лузі освітньої системи. 



Нанадський Уряд 

проводить в життя свою філософію багатокультурности 

від поб~режжя до побережжя Нанади 

ДеяІіі дотаuії вже подано до відома широііому загалові різних ІіанадсьІіих 

етноІіультурних груп 

Приморські Провінції 

т"' The D,u,.,htE>r"' of Marv 
Lebanese-Syrian s.,ciety, Sydney, N.S. 

т.., Tha Са..,а F'reton lndustrial Area 
Multicultural Organization 

Саре Bret:)n's Cultural Diversity 

~vd.,ey, NI)V~ 5-('tia-Gaelic Society 
R~ceives Federal Grant 

То The Black Historiral and Dramatic 
Club of Moncton, N.B. 

Nе•ч Denmark, New Brunswick 
Daпjsh Canadians Celebrate 
Centennial 

Нвебек 

lmaginative Program Encourages 
Friendship between Canadians and 
lmmigrants 

Young РеорІе to Learn Polish and 
French Canadian Folk Dancing and 
Music 

Club Portugal de Montreal Provides 
lnstruction in Portuguese Folklore 

Course in Arme!1ian History, 
Literature and Culture 

Estonian Cultural Program Gets 
а Boost 

Sephardic Jewish Organization 
Receives Multiculturalism Grant 

Roumanian Musical Spectacle 

Ukrainian Art Exhibit 

То The Canada Korea Cultural 
Foundation, Montreal 

То "La Fraternite Canadienne de 
Quebec lnc.", QueЬec City 

То The Union Church of Montreal 

То "Arc-en..Ciel" of Sherbrooke 

То "Le Centre Social d' Aide aux 
lmmigrants11

, Mont-real. 

Tn Th~ "Centro-ltalo-Canades 
Giovanni Caboto", Montreal 

C••rt-~r~ г~rt History of Crete Comes 
AHve f~r Montreal Youngsters 

Gr<>e'< Folk Dance lnstruction for 
Children and Adults 

Music, Scngs and Dances of ltaly 

То Th~ S:zechenyi Society Іпс. of 
Mcntreal 

То The B'Nai Brith Women's Council 
of Montreal 

То U.N.I.F.Y Canada Committee 
(U.,derstanding National ldentity 
am~ng Franco-Ukrainian Youth) 

Онтаріо 

Ukrainian-Canadian Folk Songs to Ье 
Published 

Polish Student Theatre, Arabeska, 
Receives Grant 

Festival Can-Uk (А Canadian 
Ukrainian Dance Festival) 

Maltese 50th A!1niversary Festival 

Y.W.C.A. Program for lmmigrants 

Иorean Cultural Festival 

Greenfield lnternational Folk 
Fest;val 

University of Ottawa Slavic Club 
Plano; Film Week and Slavic Art 
Exhibition 

НеІр for Moroccan Jewish 
lmmigrants 

Assistance for Greek Newcomers to 
Ciiinada 

То "lnternats" of Hamilton, Ontario 

То The Fstonian Central Archives in 
Canada, Toronto 

То The p .. Іish-Canadian Research 
1"1stitute, Toronto 

То The Canad~~n Estonian Historical 
Commission, Toronto 

То The Santa С~сіІіа Chorus, Toronto 

То The lndo-Trinidad Cultural 
Society of Canada, Toronto 

То The lnter-Agency Council for 
Services to lmmigrants and Migra"1ts, 
Toronto 

То The lndia-Canad·a Association of 
Ottawa 

То The Croatian Peasant Society, 
Toronto Branch 

То а Chinese lnstrumental Music 
Group of the University of Toronto 

То The Canadian Polish Congress, 
Kitchener 

То The Canadian Black Studies 
Resources Centre, University of 
Western Ontario, London, Ontario 

То The Native Resource Centre of 
th"' Cross-Cu 1tural Centre at the 
Ua:jv~rsity of Western Ontario, 
Lond"n 

То The lnternational Services of 
London, lnc., London 

То The Latvian Relief Society of 
Canada, Toronto 

То The Polish Alliance of Canada, 
Branch 20, Windsor, Ontario 

fУІанітоба 

Ukrainian-Canadian Committee to 
Trans!ate Ukrainian Folklore 

То The Je•чish Historical Society of 
Western Canada, Winnipeg 

То Th~ Portuquese Association of 
Manitoba і., Winnipeg 



Саскачеван 
Folk Arts Council Sponsoring Folk 
Art Workshop 

Educational Program on 
Multiculturalism organized Ьу the 
Ukrainian Self-Reliance League of 
Canada 

Альберта 

Edmonton's Hungarian Dance 
Bouquet to Go on Tour 

Ukrainian C.W.L. of Edmonton to 
Offer Courses in Ukrainian Folk Art 
and Handicraft 

То The Filipino Canadian Society of 
Southern Alberta, Calgary 

То The Danish Canadian Club of 
Central Alberta, Red River, Alta. 

То The United Roumanian Fraternal 
Community of Freedom, Edmanton 

То The Szechenyi Society ln. 
(Hungarian Educational Committee) 

Бритійська Нолю~бія 

Japanese Music Group to Travel 
Province 

Doukhobor Cultural Research 

То The Chinese Canadian Citizens 
Association of Vancouver 

То The Russian Community Centre 
of Va'!"'couver 

Latvian Song Festival of British 
Columbia Receives Grant 

East lndian Culture to Ье Promoted 

Hungarian Folk Dance Group to 
Participate in 1973 Valley Festivals 

MINISTER OF SТдТЕ • MINI-GTRE D"ETAT 

27 листоnада 1972 р. nрем'єр-м1юстер, вел. дост. 
П'єр Елліотт Трудо заnроnонував мені стати 
членом його кабінету як міністер внутрішніх 
сnрав з відnовідальністю за вnровадження в життя 
і nідтримання nолітики Канадського У ряду щодо 
багатокультурности. 

Це для мене велика честь, бо ця nроnозиція дала 
мені унікальну нагоду зосере~ити мою nрацю 

на створення в Канаді таких умов, у яRих кожнпй 
з нас буде вільно nочуватися канадцем, не 
nотребуючи вирікатися своєї ідентичности як члена 
окремої культурної груnи. 

Ми, в Уряді Канади, nереконані, що доnомога 
і nідтримка етнічних культур nричиниться до 

збереження людського сусnільства. Багатокультур::Іість 
реnрезентує, як це сказав nрем'єр-міністер, "тріюмф 
розсудку над nристрастями". 

Я буду вітати nоради й суrестії що~о нашої 
nолітиRи й nрограм. Якщо ви маєте якусь суrестію. 
яку варто розглянути й взяти до уваги в урядовій 
багатокультурній діяльності, nрошу наnисати Д() 
мене. Я буду цінити й шанувати ваші nогляди. 
які ви висловите. 

Станлей fайдаш 

Міністер внутрішніх справ 

з відповідальністю за багатокультурність 

ДОДАТКОВІ ПРИМІРНИКИ 
Додаткові примірники цієї спеціяльної 
секції п. з. "Політика Уіамадського уряду 
щодо багатокультурности" можна 
одержати на письмове замовлеиив від 
Міністра внутрішніх справ з відпові
дальністю за багатокvльтур~ість. 
130 Slater Street, Ottawa, Ontario 

І+ 
Minister of State 
Responsible for 
Multiculturalism 



До ювілею А. Юриняка 

Подаємо трохи припізнене ювілейне по~ 
здоровлення Анатолеві Юринякові від його 
детройтського шанувальника й друга В. Т. 
Несторовича. - РЕД. 

Вельмишановний Колеrо, 

Дорогий Ювіляте! 

Хоч я сам - противник ювілеїв, а прилюдних 
поготів, однак почувши, що Вас громадяни рі~ 

шили привітати публічно з нагоди Вашого їО~ 
річчя від народження і 50-ліття літературної 
праці, то й я рішив відгукнутись. Бо привітати 
Вас, як колеrу пера, співпрацівника колись в 
управі нашого Літературно-Мистецького клюбу. 
співредактора "У країнської газети" в Детройті і 
літературознавця та просто мого друга це 

робить мені справжню приємність. 
Пригадую, як у 1952 р., 11 травня, засну

вали ми ) lітер.-мистецький клюб і Ви попали в 
заступники голови, а я за звичкою - в "пресо~ 
вого''. І ми тоді поринули в думках~плянах, вва
жаючи, що після гарячого літа почнеться наша 
··гаряча робота" над притяганням "божого люду" 
ь Цетройті до культури. І дійсно - робили ми 
все, що могли: музикально~вокальні вечори, літе

ратурні виступи різних жанрів, критичні допові

ді, ба навіть вечорниці з літературними відзна
ченнями і власною газеткою. Запрошували мп 
мистців і письменників з інших міст, робили "живі 
газети", вставляли, бувало, в програму допові~ 
дей контроверсійІіі теми, що діяли на публіку, 
яка заповнювала нам залю по вінця, дарма що це 

могло призвести до драматичного кінця. Це були, 
,J,Ля прикладу. й такі теми, як "Засуджувати чи 
реабілітувати письменників у радянській У країні". 
а вслід за тим три доповіді трьох доповідачів 
протягом квітня~травня 1953 р., де Ви, шановний 
Ювіляте, першим прийшли до слова. Але справді 
небезпечно стало, коли зударились два інші до~ 
повідачі - Карпенко~Криниця і Ол. Зозуля. І 
тоді. коли Ви поставили руба питання З озу лі. 
чому топтати Малишка. а вирізнювати Янов~ 
ського, коли обидва вони орденоносц1 1 члени 
nартії? Тоді розрідилась атмосфера. і всі диску
танти були тієї думки, що не час іще на вирш:пс 
nолись бо це зроблять, колись у майбутнім. До 
таких же тем належали: про Миколу Куліша 
(доповідач проф. Бжеський), літературний суд 
над "Вогненним колом" Багряного. Ви тоді. Коле~ 
ro. взяли на себе ролю критика чи прокурора. 
Коли в 1 954 році Ви виїхали з Детройту. ми за 

Вами жалували, бо ми Вас потребували. Але Ви 
І'. 1955 році затужили за нашим містом (признай
тесь - і за нами) та прибули "з поворотом" до 
Детройту. Ви були тоді на вечорі Є. Маланюка, 
а потім написали до "Свободи" рецензію, видали 
п'єсу на 5 дій "На далеких шляхах" (на яку я 
дав рецензію в "Свободі" ) і великий том "Лі те~ 
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ра турний твір і його автор". Знавши Вас, Друже, 
як критика і поета та журналіста, відтепер я мав 

право вважати Вас ще й драматургом та літера~ 
турознавцсм. а коли Ви в році 1956 зачитали в 
Літ.~мист. клюбі новелю "Кінець падишаха", -
то ще й новелістом. Коротко: Ви були цінним і ак~ 
тивним членом клюбу, шановний Ювіляте, і ко
ли він пізніше підупав, то це було вже після Ва
шого виїзду з Детройту. 
Та ось Ви знову повернулись до Детройту і 

vзялися за щось інше - за редаrування "Україн~ 
ської газети". що Гі видавала місцева друкарня. 
Це було в грудні 1958 р .. а в наступному р~ці 
Ви воліли створити редакційну колеrію, себто 
притягнути мене до спілки. І приємно мені заяви~ 
ти, що ми по~дружньому разом працювали. Але 
Вас поманила знову мандрівка в 61 році. і Ви 
лишили ввесь тягар редакційний на мене. Поїхали 
в світа - чи не в Каліфорнію ... 
Мені бу ло приємно, що Ви. дорогий Друже

Ювіляте, мали змогу прочитати "Серця і Буре
вії'' (себто мою одиноку книжку) ще в манускрип~ 
ті, і дали їй дуже позитивну оцінку. Корисна була 
Ваша велика рецензія в "Свободі". мабуть. перша 
з численних відгуків критики пізніше. Книжка, 
мабуть, подобалась громадянству, бо ш-зидко роз~ 
купило Гі, а Український літературний фонд ім. 
І. Франка на другому конкурсі своєму відзначив 
мою книжку, видавши грошеву нагороду. 

Отож, мій Друже, - з нагоди Вашого подвій
ного Ювілею бажаю Вам від щирого серця ще 
довго прожити й творити та збагачувати україн~ 
ську літературу в усіх жанрах, що ними обдару
вав Вас Всевишній. Бажаю Вам ;:ілитись з україн
ськими земляками в Лос Анджелосі багатством 
Рашого знання, в чому Вам Ваше громадське 
наставлення буде помічним. Многих літ Вам у 
здоров'ї пожити! 

Ваш 

Володимир Т. Несторович 

НаіьаJК._е в музн..мій науці 

Коли відомого піаніста Артура Рубінштайна за
питали, що було для нього найважчим, иоли він 

учквси гри на роялі, той відповів: 

- Платити гроші зв науку. 

Авторитетне Rослі~еІDІв 

У наслідок недавно відбутого соціологічного до

слідженни встановлено, що 50 відсотків із числа 

осіб, що були одружені, - чоловіки. 

Зареаrувала вірнісnо на вірність 

Начальнии секретарці: 

- Коли ви подзвонили моій дружині і сивзвли, 

що .11 лишусь допізна на роботі, - ии вона зарев

rувала? 

- Вона спитала: "Чи можу и твердо на це роз

раховува'Ти ?" 
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Олена НЕСІНА 

СОНЦЕ: БІОГРАФІЯ ВИНОРИ СТ АННЯ йОГО ЕНЕРГІІ 

Нічого нема для людини важливішого у всесвіті 
за Сонце-гігантську кулю розпечених газів, без 
якої неможливе життя на Землі. 
Однак іще сто років тому людство майже ні~ 

чого не знало ні про те, звідки це небесне світило 
взялося і поки буде воно жwrи, ані про ті про
цеси, що відбуваються на ньому і завдяки яким 
воно є потужним джерелом теплової енергії. 

Наука має вже величезну кількість інформацій 
про Lонце, rрунтовно вивчена вже його vіогра~ 
фія, працює далі наука над тим, як можна б 
бу ло використати соняшну енерrію для практич
них потреб. 
Сонце - відносно молода зірка в нашій rалак~ 

тиці, у т. зв. Чумацькому шляху. Воно наро
дилось близько п·яти мільярдів років тому з 
хмари газу, подібного до того, який і тепер ман
друє хмарами між зірками нашої rалактики, якій 

дають 1 О мільярдів років. 
Діяметр Сонця - 864 ,ООО миль, знаходwrься 

воно на віддалі близько 93 мільйонів миль від нас, 
вважається за зірку середнього розміру і сере~

нього віку, яка має в собі в один мільйон більше 
матерії, ніж Земля. 

Наукові досліди досягають тільки тієї глибини, 
це кінчається соняшна подвійна атмосфера ( зов
нішня корона і внутрішня хромосфера), отже 
тільки соняшної поверхні, фотосфери, бо тільки 
з цих двох зон доходить до нас соняшна енерrія 

в формі світла або невидних радіяцій, які можна 
досліджувати наукDвими приладами. 

А вже густину, температуру й складники газів 
у глибині Сонця визначено математично, як і 
досліджено ядерні процеси, в наслідок яких ці 
гази палають. 

Ядро Сонця є початком і центром випромі~ 
нювання Соняшної енерrії. В ньому атоми водню 
сполучаються в атоми гелію при температурі до 

25 мільйонів ступнів (за Фа репгайтом), виділя~ 
ючи енерrію в формі потужного rамма~проміня. 
Якби це проміння без змін досягло поверхні 
Сонця, воно було б смертельними радінціями для 
всієї Соняшної системи, але, проходячи крізь 
товсті шари стиснених газів, це потужне про

міння, зударяючись багато разів з атомами цих 
газів, переходить у слабкіші форми радіяцій, ніж 
початкові, стаючи менше шкідливими або зовсім 
нешкідливими. Температура поверхні Сонця до
рівнює приблизно 10.000° Ф, тому молекули лише 
деяких речовин можуть утримуватись у ній ціли~ 

ми деякий час. Навіть атоми перебувають у та~ 
ному збуреному стані, що більшість їх стає йоні~ 
зсвана, цебто втрачає один або й кілька елек~ 
тронів. Ці електрони вільно рухаються, утворю~ 
ючи електричні вітри і шторми, наслідком чого 
на поверхні Сонця постає багато магнетних ви~ 
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хрів, більші з яких це т. зв. соняшні плями на 
ясно білій оболонці Сонця. Багато соняшних 
плям з'являється циклічно - раз на 11 років, і 
вони, як припускають, впливають на нашу пого~ 

ду, магиетні поля, радіо та інше. Нова галузь 
фізики - магнетогідродинаміка - подає теорію 
соняшних плям, при чому таку ускладнену, що 

коротко викласти П неможливо. 

Астрономи також мають теорію майбутньої 
еволюції Сонця. 

Якби Сонце витрачала свої запаси водню так, 
як воно витрачає тепер, воно б палало ще 50 
мільярдів років, або довше, але процеси в ньому 
відбуваються так, що його температура зростає, 
а тому будуть виникати ще складніші ядерні ре-
акції і зникання водню прискориться. А це озна-
чає, що за яких 5 мільярдів років об'єм Сонця 
почне збільшуватись до розмірів зірок т. зв. Чер
воних Гігантів, і хоч температура на його по
верхні зменшиться, воно випромінюватиме наба
гато більше енерrії, ніж тепер, бож його поверхня 
стане набагато більшою. Температура Землі тоді 
дійде до 1 000° Ф, океани викиrілять, свинець роз
топиться, і умови для життя стануть абсолютно 
неможливими. Такий стан триватиме близько 
дnох більйонів років, а потім Сонце почне змен
шуватись аж до розмірів Білих Карликів, після 
чого стане зовсім холодним. Процес останньої 
стадії завмирання потриває до 50 мільйонів рDків. 
J.УІертве Сонце буде чорним тілом з температу-
рою навколишнього простору. 

Звідки про це все знають? Дуже просто: учені 
вивчають інші зірки і бачать, що з ними стається. 
На наше щастя, Сонце в теперішній стадії -

це ще ідеальний доброчинець у нашому косміч-
ному просторі: джерело теплової і світлової 
енерrії, без якої неможливе життя на Землі, збуд
ник (реrулятор) головних рухів плянет, комет і 
астроїдів соняшної системи, наймасивніший і аб
солютно відмінний від холодних і твердих пля.

нет та інших тіл, які обертаються навколо нього. 
Багато вчених вважають, що людство ще дуже 

1\Іrало виRористовує це величезне джерело енерrії, 
і вони працюють над тим, як ця енерrія може 

бути використана. 

Ще 1881 року французький фізик Д' Арсоп
валь передбачав, що людина колись буде видо-
бувати теплову енерrію з океану, а не ритись у 
Землі, шукаючи вугілля. Він зауважив, що можна 
сконструювати таку теплову машину, яка опе

руватиме в тропічних океанах між нагрітим від 
Сонця верхнім шаром води і глибоким холодним. 
Така соняшно~океанська енерrія, rенерована цією 
тепловою машиною, не забруднює середовища, а 
тому може бути дуже корисною в наш час. Щоб 
передбачення французьккого вченого здійснилося. 
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соняшно~онеансьна енерrія мусить відповідати 

сучасним вимогам. 

Кларенс Зенер, nрофесор Карнеrі~Меллон уні~ 
верситету, вважає, що соняшно~океансьна енер~ 

rія з nогляду енономії може мати nеревагу над 

атомовою енерrією та що атомні реантори, що їх 

будує Комісія атомової енерrії, стануть застарі
лими ще nеред тим, ян їх nобудують. 

Енсплуатація соняшно~онеансьної енерrії, заяв~ 
ляє nроф. Зенер, вnливатиме на середовище ,....... 
знижуватиме темnературу в верхніх теnлих ша~ 

рах онеану, де стоятимуть теnлові сnоруди. На~ 
слідном цього знизиться температура атмосфери 
тропіків. Але раз онеан діставатиме ту саму кіль~ 
ність теnла ві;:~; Сонця, то під діянням тих машин 
тепло переходитиме в глибші шари. А тому що 
охолоджені зовнішні шари менше випаровувати

муться і менше випромінюватимуть теnлової енер~ 

rii, в онеані буде збережено більше соняшного 
т~nла. Це тепло перейде нонвенційними потонами: 
поза тропічні зони, і онеан в холодніших зnрах 

стане трохи теплішим. Кліматологи вітатимуть 
таний перехід тепла від троnінів до помірновані~ 

ших зон, бо є nобоювання, що сучасний міжльо~ 
дониновий період раптово занінчиться й настане 

значне похолодніння nротягом настуnних 1 ОО 
років. Уже було багато спроб вживати соняшну 
енерrію ян джерело тепла для різних теплових 

машин чи інших систем, де теплова енерrія пере~ 

творюnались в інші види енерrії, але всі ці сnроби 
дово,.1;или їх енономічну невигоду. 

Нині внеонорозвинені індустріяльні країни ду~ 
же залежать від швидного й безперебійного по~ 
стачання різних видів енерrії. 

Професор фізини з Тенсасьного університету 
:Кук заявляє, що -ноли будемо й далі вживати 
енерrію тан, ян досі, то запаси нафти вичерnа
ються за 50-75 р., а вугілля за 300 років. 

Отже роздуми над новими способами добу~ 
:вання енерrії будуть продовжуватись, а чи со~ 
няшно~океансьна енерrія дійсно стане поважним 

джерело~І постачання енерrії, понаже вже й не~ 

далене майбутнє. 

У КОГО ТЕЧЕ БЛАКИТНА КРОВ? 

У тепло:кровних тварин і в людини в артеріях 

тече :кров яс:кравочервоного :кольору, а в венах -
темночервона (венозна). Це залежить від зміни 

:кольору гемоrльобіну -- речовини, яю1 ЕІ:ктивРо 

засвоює і віддає :кисень. В артеріяльній :кро'Ві гемо

гльобін багатий на :кисень, а в венозній гемоrльо
бін ма'Йже не має :кисн•ю, бо він віддав його різним 

органам і т:канинам тіла. 

У :крові дея:ких молюсо:к, а та:кож у дея:ких ра:ко

подібних істот -- замість гемоrльобіну, я:кий має в 
собі залізо, є гемоціянин, до с:кладу я:кого входить 

мідь. І ось ці істоти мають артеріяльну :кров яс:кра
восинього :кольору, а венозну ,....- світлобла:китного. 

Ще інші істоти мають безба'Рвну :кров. 

"НОВІ ДНІ", Rвітень, 1973 

ВІСТІ ОСЕРЕДКУ УКРАїНСЬКОї КУЛЬТУРИ 

У ВІННІПЕrУ 

Авторський ве~ір Васнла Софронова-Л~внцькоr~. 
Користа·:-оч:!-:сь із присутности Василя Софронова

Левицького на конференції, присвяченій розвиткові 

українськоі культури в :Канаді і відбутої в ПОЛ:)

вині грудня м.р. в Вінніпаrу, Осередок У:краінсь:коі 

І"\ультури й Освіти влаштував йому а~торськи~vі: 

вечір. На в~чір прийшло понад 60 ос._б. 

ПисьмеЕНИJ.-'іСvновеліста представила Зоряна Гай

ворон. Із творч;стю письменника познє.І~омила nри

сутніх Софія Уіачор. Автор прочитав свої "Міні

!Л:Еслі", які праймали слухача гостротою та блис:к:::

rшчністю дум1"іи; новелю із збір:ки "Пипнева ·')т-.;у

та" та скеч-Fомедію, що застю3ляла слухача сердс~:

ьо сміятис:І з себе - з ситуа'Цій дуже характ~т;~-

ст::чних наоому сьогоденню. 

І. С. Мухин, дя:куючи В. Левицькому, пі;с;:кресш;:в 

с Rтуальність його писань, зо:крема сатири, що F.:а

гадує лік, яnий хоч і гіркий, але лікvє, ·- ліи., я:n!-rй 

нам дуже rютр~бний, але на який ми В!'ірай з-{Gо

жіли. 

Доповіць Оксани Соловей. У кінці грудЕя мин. р. 

у Вінніпеrу гостювала О:ксана Соловей з Мінн:с.

полісу і виступала в Осеред:ку з доповіддю :--:а 

тему "Українсь:кий традиційний хліб", іл.:острувалз 

з діяпозитивів зразки украінсь:кого обрядового пе

чи·аа: дивень, лежень, борона, калачі, пас:ки-хліби, 

вели:кодні пr.:скп, різні короваї, шиш:ки тощо. 

Репродукції з цих діяпозитивів та відповідний 

l'iO:rvzaEтap ):о них тz:пзр має від О. Соловей 
Осередо:к, отже зцікавлені організаціі М:)жуть по

зичити і висвітлювати цю по-мистецькому ви:конану 

серію зразків напі·азабутИ:х традицій, глибо:ко за
корінених саме в печяві хлібів на різні свята· ':'<1 

оказії. 

О. Соловей виступала ще й з іншою доповіддю 

n читальні "Просвіта", де розповіла про свої вр<:

ження з подорожі по Алясці, ілюструючи іх та:кож 

серією діяпозитиві·в. 

ІЗ ГУМОРУ 

-- Чому ви повернули мій рахуно:к, не розпечз

тавши його? - спитав лі :кар свого пацієнта. 

- Ви ж самі заборонили мені хвилюватиси, -
відповів пацієнт. 

** * 
Гарна' бльондин:ка до адво:ката': 
- ... Він завжди говорив, що все на світі належить 

мені, отже я більше й не вимага•ю. 

** * 
Бать:ки гуторять про політичні погляди своіх ді

тей. 

-- Мій син, - :каже один, - не хоче працювати 

на систему. Трудно, одна:к, зрозуміти: проти си

стеми він чи проти праці. 



Костянтин БАСЕНКО 

ВІК ЖИВИ - ВІК УЧИСЬ 
Гумореска 

Мама стоїть біля вікна, заломлює руки сяка
ється в хусточку. 

Розлючений тато бігає з кутка в куток по кім
наті і лається nередостанніми словами. 

Здоровий, оброслий телеnень, схожий на фото 
з медичної книжки "Основні тиnи ідіотів", задер
ши ногу. сидить у кріслі і регочеться. 

Такий тиn по-науковому називається оліrоф
рен. 

Тітка Мокрина, домашня робітниця, не вдаю
чись у nодробиці, називає його або недоумком, 
або паразитом. 

Мама називає "котиком" і Льовочкою. 
Тато вже три р::жи називає дармоїдом, бо ме

дичної літератури не читав і наукового визна

чення не знає. Тато всього лише nерукар. Иого 
сnрава - на голові сякий-такий лад наводити, 

а що в голові робиться - це його найменше 
цікавить. 

Яскравий nриклад - власний синок. 
А в медичній книзі про синка, між іншим, на

nисано: 

"Оліrофрен - здебільшого результат ушко
джень зародку в череві матері ... 

Рідше - результат інших, зовнішніх nричин". 
(Наприклад. народився нормальним, а nовнту

ха не вдержала і вnустила. Або мама весь вік 
називала "котиком" і гладила по голівці, вигла
дивши всі мозкові звивини*) . 
"Вища нервова діяльність nомітно недорозви

нена". 
(Тато й мама nомічають "недорозвиток", як 

nравило, занадто nізно) . 
"Сnоживне від несnоживного відрізняє добре". 
(Котлету по-київськи їстиме, а свого черевика 

- ні). 
"Усть (і n'є) самостійно". (Проїдаючи і nропи

ваючи татові гроші) . 
"Найnростіші трудові навички йому достуnні. 
(Але від роботи коні дохнуть. Хай nредки 

ішачать!). 
"Запас слів убогий". 
(Аби зі своєю шмакодявкою nорозумітися) . 
"Чужу мову, чужу міміку, жестикуляцію і рухи 

розуміє і часто коnіює". 
(Наnриклад: Бродвей, о'кей, буrі-вуrі, гав-ду

ю-ду, твіст). 

"Здатний nридбати елементарний комnлекс 
nочаткових шкільних знаннів". 

(Якщо тато і мама виконуватимуть за нього 
домашні завдання. Якщо ж nримусять змалку са
мостійно думати, то nотягне і за середню школу). 

*) Тут і далі в дужках - дослідження автора. 
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Такі основні риси телеnня, що сидить зараз у 
І\ріслі і регочеться. 

Низенький nухкенький тато схожий на чайни
ка. Лv.са, блискуча і довга, як диня, голова його 
труситься від гніву, а здається, що то кришка на 

гарячому чайнику nідплигує. 

- Дурисвіт! Бовдур небілений! Дармоїд! Не
вдалий кретин! 
Синок регочеться і палить цигарку, виnуска

ючи дим через одну ніздрю. 

- Ти інші слова можеш вживати? - вимовляє 
мама В ніс і ЗНОВу СЯКЄТЬСЯ. 

- Можу! - кричить тато. - Можу! Скотина! 
Бугай здоровий! Свиня недорізана! Баран nар
шивий! 
Синок регочеться: 
- Ще скажи, що я твій син! 
Тато з розгону зуnиняється і туnо дивиться на 

ідіотську фізіономію свого чада. Потім геnається 
в крісло навnроти і довго мовчить. Мовчанку 
перериває трубне сякання мами. 

- Ти з нас довго ще кров nитимеш? - жаліб
ІЮ і збезсиліло заnитує тато. 

- Я вас просив, щоб ви мене породили? Не 
nросив. Значить, терnи, nредок! 

- Мм-м! - мукає тато, хаnаючись за голову 
- І в кого ти, скотино, уродився? 

- У когось з вас. А може, - в сусіда. Ге-ге! 
- Льовочка! - зойкнула мама. 
Тато зробив вигляд. що не розчув. Він nохи

тував блискучою кришкою від чайника і стогнав: 
- І з ветеринарного вигнали! ... Бож-же ж мій. 

бож-же ж мій! Я ходив! .. Я nросив! .. Я вмовляв! .. 
Я говорив, що ти з дитинства конячками бавив
ся! ... Бож-же ж мій, бож-же ж мій! ... 

- Предок. ша! Я ветерянаром не хотів бути. 
- А ким ти хотів бути? Ким? - знову скипів 

тато. - Інженером? З nолітехнічного виперли. 
Кулінаром? З харчового виnерли. Архітектором? 
З архітектурного виnерли. Я ходив! ... Я nросив! ... 
Ким ти хотів бути, ск-котино!? 

- Твоїм любим сином. Вік живи, предок, -
вік учись ... 

- Все! - рішуче каже тато. - Все! Завтра ж 
nідеш nрацювати. Куди хочеш! Ск-котино! Двад-
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цять п'ять років - і на моїй шиї. Всі чайові же
реш, ск-котино! 

Діти дорого коштують, - підсумував синоR 
і випустив дим через другу ніздрю. 

- Підеш працювати! Це моє останнє слово. 
Ск-котино! 

- Пузанько. - лагідно каже мама тат·::>ві. -
Котик хотів бути художником. Ти ж знасш ... 

- Якv.м художником, коли корові роги на ... 
Кгм! ... Біля хвоста малює! Яким художrтиком? 

- Але в художньому інституті, Пузанько. 
працює подруги жінки двоюрідного б;:шта тьоті 
Берти зять. 

- Начхать, що зять! 
- Ні, не начхать! - у мами пропа~ас --ап_'1а-

кана нежить і зелені вогні загоряються в очах. 

Котик хоче бути художником! 
Тато поміти3 зелені вогні і знітився. 

Добре. Піду просити... - і нас~а'1І!"3сrт 1:а 
сина кулаком. - Але це востаннє! Ск-І--о-ипо! 

- Пред·ок, ша! - підморгнув син. - Ти мепс 
породи:з, ти мене і в люди виводь! 

(Із збірки "Дітям до шістнадцяти", 

Київ, 1964) 

Романтична пригода . 
(Продовження з 4 стор.) 

перекидають буфет і посуд із брязкотом летить 
на підлогу.) 
ГАЛЯ-ОКСАНА- (У крик.) 
МАРТ А - (Знов увійшла) Хоч книжRи по

жалійте, не зачіпайте полиці з книжками! ( Відпи
хає солдат від книжок. Але солдати методичЕо 
поразкидали книжки й взялися руйнувати рояль). 
ОКСАНА - Ой, Боже мій! Молю вас, не за-

чіпайте! 
МАРТ А - Це ж наше найдорожче! 
ГАЛЯ - Рятуйте! Вони зараз ... 
1-Ий СОЛДАТ - (Провів рукою по кляві

mах, вони зойкнули. Подивився на другого сол
дата) 

2-Ий СОЛДАТ - r ут! (Задоволе'іО поди
вився по кімнаті) Вшистко єдно! (Підходить 
чемно до Марти, витягається на cтrvн'fl(). по
військовому віддає честь, подає руку) А уф3ідер
зеєн... До віданія ... 
1-Ий СОЛДАТ - (Наслідує 2-го со"дата) 

До віданія... (Прощаються так само відмірно 
ввічливо з паннами. Виходять.) 

(Завіса) 

ВІДСЛОНА ЧЕТВЕРТА 

Вечір у тій самій кімнаті. 

Сцена 1. 
(На ліжку сидять Оксана й Галя. Біля ліжн:а 

на варті стоїть німецький солдат. З рушнvцею.) 

··новt ДНІ", :квітень, 1973 

ГАЛЯ - І давно цей бовдур стовбячить тут? 
ОКСАНА - (Кисло, стомлено) Вже третііі 

день біля оцього ліжка стоїть варта. Міняються. 
Скоро прийде зміна. 
ГАЛЯ - Ну, ну ... 
ОКСАНА - Цей хоч відвернеться, як попро

сиш, а другий, мов пень ... Ти його просиш. а він 
вибалушить очі й хоч із гармати до нього стріляіІ! 
ГАЛЯ - То це ти під арештом чи що? 
ОКСАНА - Та де! Бахмайстер охороняr 

мою моральність ... 
ГАЛЯ - Невже справді вирішила йти за ::ьо

го? Чи ти з умом, Оксано? 
ОКСАНА - Чи ти з умом, Галю? Що я вирі

шувала? Він не питав мене й не думає питати. 
Ми ж усі - цівільrефанrен ... 
ГАЛЯ - А був після того погр::>му в raшiit 

хаті? 
ОКСАНА - Прибіг! І чого? Питався, чи ввіч

ливо поводилися його солдати, бо він наказав їм 
бути ввічливими. І сказав, що так буде мені ко
жен раз, як тільки я насмілюся піти до генерале'\. 

ГАЛЯ - І чого це він до тебе вчепився? 
ОКСАНА - Кат його знає! ( Перекривллє) 

"Я тебе заберу з собою! Я тебе під землею зна
йду! 
ГАЛЯ - Ну, припустімо, може під землею й 

знайде, а в лісі таки не знайде! ... 
ОКСАНА - Та я оце зараз, отак, як с, по

бігла б ... Терпець мені увірвався. Як вони зну
щаються з нас! 
ГАЛЯ - Тихше, може мармизяка тямить ... 

(Показує очима на солдата) 
ОКСАНА - Чорта лисого! Дивиться, як теля 

на нові ворота ... 
ГАЛЯ - (Сміється) Ну. це вже знатимеш, Щ'1 

то таке - німецька любов! 
ОКСАНА - Хай воно сказиться! Нема кра

ще, як по-нашому, по-українському... (Наспівує\ 
"Вийди, коханая, працею зморена, хоч І!а хви
линочку в гай ... " 
ВАРТОВИй - (Почав був підспівувати, .зле 

сха"v'І'енувся) 
ГАЛЯ - Ото було не ловити rав. Такv.й еле

rантний лан ... 
ОКСАНА - І подумай. Приходив. Був аж під 

самими дверима, а я навіть не погляну::-а н<t 

нього ... 
ВАРТОВИй - (Здивовано прислухається) 
ОКСАНА - Ех, якби то знатгя ... А тепер 

ускочила ... 
ВАРТОВИй - (Про себе) Я вже нічого не 

розберу. Котра з них панна Петрій, котра з нім
цями водиться, котра - наш зв'язківець. котра 
мені листа писала ... То ж мені відчиняла ~вері й 
зо мною говорила якась бабуся ... 
(Шум за дверима, стук військових к·::>ваних 

чобіт) 

ГАЛЯ - Твій вахмайстер ... 
ОКСАНА - Ні. це йде зміна. Ох. як ванн 

мені насточортіли! Може справді краще до Ні
меччини? 

ГАЛЯ - Не поспішай поперед батька в пекло. 
Краще піти зеленою дорогою. Я тобі це зроблю ... 
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Сцена 2. 

(Входить 2-ий вартовий. Входить з інших дверей 
Марта) 

МАРТА - (Глянувши на першого вартово
го) О! 
1-ИИ ВАРТОВИИ - (Глянувши на М;р

ту) О! 

2-ИИ ВАРТОВИИ - Ані з місця! Хто пово
рухнеться - куля в лоб. 
1-ИИ ВАРТОВИИ - (Тихо до другого) Тут 

або помилка, або провокація. Здається, це наші 
люди ... 
2-Ий ВАРТОВИй - Зараз розберемо ... (До 

жінок) Котра з вас писала цього листа? 

ГАЛЯ - (Подивившись на листа в руках вар
тового) Я. 

2-ИИ ВАРТОВИИ - То це ви панна Пе
трій? 

ОКСАНА - Ні, це я! 
1-ИИ ВАРТОВИИ (Вихопився) То це ви -

панна Петрій? (Зневажливо ~ивиться на Марту) 

2-ИИ ВАРТОВИИ - (До Галі) Які дору
чення виконували ви для ... 
·ГАЛЯ - (Про себе) Я пропала! Це переодяг

нені... (Вголос твердо) Ні! 

1-ИИ ВАРТОВИй - Шкода говорити, пан
нусю, я все чув ... Дуже цікаві розмови про ліс і 
про зелену дорогу. Не опинайтеся! Ви краще ска
жіть, чого це ви й панну Петрій вплутали у ваші 
негідні жарти? Тепер, коли вас потягнуть до 
recтano за цю роботу (показує якийсь nапір) і 
зрівняють руку з тим листом, - хто мусить від
повідати? Ви, чи панна Петрій? 

ГАЛЯ - (Забігала очима) То я ... Це я ... 
ОКСАНА - (Вихоплюється) Це я попросила 

Галю! 

ГАЛЯ - (Робить їй знак) Я ніколи нічого не 
писала. Я нічого не знаю. 

2-Ий ВАРТОВИй - (Все це уважно спосте.
рігає) Ну, а котра з вас, паннусі, із німцями 
романсує? 

ОКСАНА- (Про себе) Хай воно nровалиться, 
з такими романсами. 

1-Ий ВАРТОВИй - Про це вже можете 
спитати мене. Заприсягнуся, що ця панна їх не
навидить ... 
ГАЛЯ - (Радісно) То ви - наш? Так би й 

давно казали ... А я думала, що ви ... Оксано! Ти 
хотіла в ліс. Я тобі зараз влаштую! (До вартових. 
категорично) Викрадайте нас! 

МАРТ А - Як то - викра~айте нас? А я? 

1-Ий ВАРТОВИй - Ви стара, хвора, у вас 
сухоти, ішіяс, ревматизм, подагра. 

' МАРТ А - То ви не з арбайтсамту? Оксано, 
це той елеrантний пан! 

ОКСАНА- (Кидається на шию першому вар
товому) Пане! Викрадіть мене! Рятуйте від нах
майстра, а ні - то з мосту в воду, зголошуся до 
Німеччини! 

МАРТА - Викрадайте нас! Я вмію шити, ва
рити, прати, я все вмію робити, в лісі за двох 
отаких справлюся (показує на дівчат). 

1-Ий і 2-ИИ ВАРТОВІ - (Дивляться один 
на одного. мимоволі всміхаються.) 

ГАЛЯ (Дивлячись, що Оксана й Марта зби
раються, одягаються) А я ж як? І мене також 
уже викрадайте ... 
1-Ий ВАРТОВИРІ (До Галі) А ви, nанно, 

більше не жартуйте так недотепно. 
ГАЛЯ - Згода! Якщо ви не будете давати 

в газету сентиментальних оголошень ... 

(Всі з поспіхом виходять. Кімната порожня) . 

Сцена З. 

Входить вахмайстер. Він з широкою усмішкою 
на лиці, в руках у нього велике дзеркало в золо
тій рамі. 

БАХМЛИСТЕР - Як ми поїдемо, то цього 
шпіrеля я заберу з собою, а поки що дивись ... 
Що таке? Де вартовий, де моя фройляйн? ... 

(Він ідіотично дивиться на порожню кімнату і 
погляд його відбитий у дзеркалі). У цей час з-під 
пахви випадає пакунок і падаючи розривається, 

по пі~лозі розкочується кільцями ковбаса.) 

(Завіса) 

Львів, 1944. 

ЗАВДАННЯ ГЕРОНТОЛОГd 

Геронтології, як і будь-якій молодій науці, нале

~ить вирішити багато загадок. Наnриклад, чому 

жінки живуть на кілька років більше чоловіків 

(від 2 до 8)? Відомо, що чоловіки замолоду та в 
сєредньому віці більше піддаютьси травматизмові, 

серцево-судинним захворюванням, але є, очевидно, 

і біологічна нерівність: в інтервапі від 50 до 74 ро
-ків у чоловіків різкіше, ніж у жінок, зменшується 

об'єм легенів, сила м'язів, вага, зріст. Очевидно, 
nрирода дає додаткові резерви тій половині люд

ства, яка забезnечує nродовження роду. З'ясування 
nричин біологічних переваг жіночого організму -
одне з перспективних завдань геронтології. Однак 

·зажлива' і актуальна її проблема одержати чітке 

уявлення про фізичний стан організму на різних 

вікових етапах, визначити біологічну евол•юцію 
старіння впродовж усього житти людини. Вивчення 
біології віку допоможе збагнути, що дли організму, 
який старіє, - норма, а що - хвороба, і як її лі

:кувати. 

дМJІ'І'РО Чеботарьов 

а'Rадемі:к, дире:ктор Інституту 

геронтології АМН СРСР 

("Молодь Украіни", 19 січни 1973) 

."НОВІ ДНІ", квітень,· 1-973 



СЕРЕД ННИЖОН 
(Продовження з 11 стор.) 

nила кілька значних осередків: у Вислиці, Крако
ві, Страдові, Судомирі. Незнаний з імени князь 
Вислян прийняв хрест ще за життя св. Методія. 
головно для того, щоб. будучи християнином. 
уникнути примусового навернення від німців. 

Пишучи про початки Кракова, автор згадує 
розкопи 1933-39 років, коли досліджено "Копєц 
Крака" і знайдено засипаний землею стовбур 300-
літнього дуба, але не знайдено жадного похо
вання. Випадкові знахідки датують насипання 
"копца" 6-7 ст. (стор. 167). 
З історії Кракова найдавніші відомості маємо 

у хроніці "Галла Аноніма", правдоподібно кра
ківського єпископа Мавра ( 1109-18), який похо
див з Італії. Про "Слов'янський обряд" він не 
згадує, але в оповіданні про Болеслава Хоробро
го знаходимо згадку, що тоді в Польщі бу ло два 
митрополити з їх помічниками. Досі нема доказів 
на те, де була друга після Гнєзна митрополія. У 
Кракові ще до 1 ООО-го року існувало єпископств.:> 
методіївське. Болеслав Хоробрий установив у 
1 ООО-му році митрополію в Кракові й призначив 
єпископом Поппона, але у найдавнішому списку 
краківських єпископів маємо до Псппона ще 
двох єпископів - Прохора та Прокульфа. Про
хор - ім'я грецьке, Прокульф - німецьке. Ав
тор припускає, що Прохор був наставлений св. 
Методієм - може, то й був той другий єпископ
помічник, який приїхав до Вел. Моравії разом з 
Віхінrом. Після смеоти св. Методія Віхінr, який 
зайняв його місце, _усунув Прохора та призначив 
П року льфа (ст. 223). Краків тоді належав до 
Моравської архиєпископії. 

У вірші, складеному Галлом з приводу смерти 
к-ороля Болеслава Хороброго ( 1 025 р.), згадані 
"мешканці латинські і слов'янські". Ці слова вка
зують на те, що тодішні поляки мали два віро

визнання. Поляків слов'янської віои. як видно, 
було досить багато, бо на монеті Болесла:gа ~-:а
писано кирилицею "Болеслав". 

Не можна оминути й діяльности св. Войцеха. 
Походив він із слов'янських князів. вихований у 
Маrдебурrу, був противником слов'янського бо
гослуження; був єпископом Праги (чеської), але 
після гострої сутички виїхав до Риму. Згод-ом був 
призначений місіонером до Прусії. де й загинув. 

Аналізуючи молитву "Боrуродзіца", автор при
ходить до висновку, що вона походить із "сло
н' янського обряду". Долучає автор лист княжни 
Матильди до Мєшка 11. у якому хвалить Мєшка 
за те, що "Хвалить Бога власною мовою і латин
ською". "Власна мова" - напевне слов'янська, 
що свідчить про поширення слов'янського 6ого
служення в ті часи. 

Після смерти Мєшка 11 (1034 р.) у Польщі 
почався заколот. відомий у польській історії як 
"повернення до поганства" ( "Reakcja poganska"). 
Ріхеза, вдова по Мє.шкові 11, разом із сином Ка-

~іміром виїхала до Німеччини. Казімір пішов до 
манастиря в Клюні. М. Мінят не згадує, що за 
новими джерелами "повернення до поганств" було 
релігійною війною, очолюваною старшим сином 

Мєшка 11 від першого шлюбу Болеславом, про 
якого старі польські історики не згадують, тому в 

теперішній науці він має назву "Забутого". Під 
час війни були забиті світські і духовні достой
ники, але ніхто з забитих ктоликів не був кано
ніз·ований, а це доводить, що були забиті хри
стиянами (Римо-кат. Костел, як пише К. Ляско
роньська, не канонізує забитих християнами). 
Під час війни загинув і Болеслав Забутv.й, а 
папа звільнив Казіміра від менаших обітниць та 
дозволив "продовжити рід" - себто оженитись. 
На чолі сильного відділу німців Казімір "Відно
витель" вернувся до Польщі і переміг мазовець
кого князя Маслава - ще поки до нього прибули 
на допомогу поморяни. У вірші на хвалу ЦlЄl пе
ремоги Галл називає Маслава і його військо 
"фалшивими християнами" (ст. 246). 
Автор описує непорозуміння між краківським 

архиєпископом св. Станіславом та королем Боле
славом Сміливим. Галл називає архиєпископа 
зрадником", але нічого не каже, яка то була 

зрада. М. Мінят думає, що причиною трагедії 
були мотиви політичні. 

Останнім слов'янським єпископом у Польщі 
був Часлав, якого в 11 03 р. позбавлено єпископ
ства за відмову просити у папи затвердження. 

Часлав _ покликаючись на якийсь "привілей Мо
равської Церкви", відмовився це зробити. 

Призначений св. Методієм св. Горазд буn 
ув'язнений Віхінrом, після чого виїхав до Болга
рії, де проповідував, був замучений і каJ-tонізова
ний. В уривку польського календаря з 13 ст. зга
даний і св. Горзд. а це доводить, що слов'янський 
обряд існував у Польщі ще й у 13 ст. 
Король Яrелло, який раніше був православним. 

заснував біля Кракова на Клепаоах бенедикт.ин
ський манастир, де відправи відбувались слов'ян
ською мовою приблизно до 1519 р. У 1928 р. 
знайдено в Кракові мшал (католицький служеб
ник). писаний глаголицею, правцоподібн<" vжн
ваний у манастиоі на Клепарах. У 1499 р. Швай
польт Фіоль і Ян Тужон заснували в Кракові 
друкарню слов'янських книжок. 

У старих польських молитовниках зустрічаємо 
молитву до свв. Кирила та Методія "наших апо-

Що6 зрозуміти нік•емніст. Jliтepa'!'YPHOro uopy, 
~осить nерекпасти йоrо 6у~·ІІКОІО ЇІDDОІО мово10. 

.... 
* 

(Леонід ПервомайсьІUІй) 

Не 6у~е мати успіху .rdкap, що не має noJUDІ· 
каНRJІ, хо• 6и й з~о6ув техні'DІу вnравніст., а та· 
иий же В'ІІИТеJІЬ не nоnrатиме за собо10 rodв, не 
ЗВёUКаІО'ІІН НВ СВОЄ ЗHBIDIJI nре~ету • 

(Григорій Сиоворода) 



столів і опіRунів". ОднаR ця молитва не була ви
~нана Римом. 
З пам'ятоR архітеRтури тих часів зберегли:ь 

ротонда Діви Марії на Вавелі в КраRові. збудо
вана з тесаного Rаменю на чистому вапні. Відп:J
ситься вона до часів першого RраRівсьRого спи

сRопа Прохора, RОЛИ ще КраRів належав до Мо
равії. До того самого часу належать фундаменти 
ноетела Спаса ( Zbawiciela). Забудовання з ІХ
Х ст.ст. знайдено :g Страдові (пов. Казім. Bc..-rrJ
кi), де можливо була столиця Вислян. У Внелиці 
знайдено -гіпсову хрещальницю діяметром поаид 

4 метри. TaRi хрещальниці були в ужитRу прІІ 
єписRопсьRих Rатедрах, а тому автор припусRає, 

ЩО тут була Rатедра методіЇВСЬR-JГО ЄПИСRОПа (СТ. 
270). У Сандомірі при розRопах під Rолеrіат::Jю 
в 1969 р. знайдено мури давньоромансьRої бази
ЛіRи, Rусень парчі, і автор висловлює обережне 
припущення, що, може, тут була тrt друга митро
полія з часів Болеслава Хороброго. 
На заRінчення автор згадує про приняття Мєш

RОМ І християнства і вважає, що МєшRові був 
потрібний "штемпель християнства" на Й<'Т''"' 
державі. Ю . .ТІ. 

У десяту річницю смерти 

Х. С. Рябоконя 

Уміщуємо цю згад:ку проф. П. Шулеж:ка про 

сл. п. професора Х. С. Рябо:коня ; з пошани ,110 

нього, я:к ученого, і з вдячности за його цінну 

співпрацю з нашим журналом до са'МоЇ його 

передчасної смерти 1963 ро:ку. А при цій нагоді 
висло·влюємо, разом з усіма почитвтелями й 

дрvзями по:кійного професора С. Х. Рябо:коня, 

найсеРдечніше співчуття дружині 

пані Галині Рябо:кінь. 
вченогn ·-

РЕД. 

Десять ро:ків тому невблаганна смерть забDFІЛFІ. 

від нв'С шляхетну людину, всіма шанованого :ч:аv

:ковця - професора Хому Семеновича Рябо:коня. 

Смерть його прийшла на місці праці в Мінf>:есr'"

сь:кому університеті: Хома Семенович помеn ~і.ТJ; 

удару серця. При:кРа несподіван:кв наче паDf'Лізv

"Ралв тих, що знали Х. С., вони мов занім;ли і УRЙ?ІІіо 

ніхто не спромігся наnисати про по:кійного. Х от:

лося б хоч сьогодні ви:конати цей обов'язо~. 
Х. С. Рябо:кінь народився в глухому селі на !lотт

~авщині 6-го жовтня (ст. ст.) 1897 ро:ку, в noмpn 
3-го січня 1963. Середню освіту зnобvв v Полтnnі. 
де зв:кінчив фізи:ко-мвтемвтичний відділ Інr.тw'Т'~т ... -
нвродньої освіти в 1925 році. Ще до за:кінчення: 

інституту ви:кладвв Х. С. фізи:ку й матемвти:ку ··~ 

середніх ш:колвх Полтави. 

Переїхавши восени 1925 р. до ХВ'Р:ковв, Х. С. -:"'
тується до вступу в аспірантуру, відвідvючи ее,_,.;_ 

нари на :катедрі проф. Сінцовв тв розробляючт.r 
певні нау:кові теми_. Після впертоі підгото'9чn1 nтн=нті 
)С · С. ·вступає в а'Спірвнтуру нву:ково- дослідчого 

Інституту мвтемвти:ки й механі:ки. Тут слід заува
жити, що до цього інституту потрапляло небагато 
щасливців. :К:оли ж додати, що Х. С. був безпар
тійний, то стане ціл:ком ясно - потрапив він до 

Інституту лише завдя:ки своїм здібностям тв напо

легливій праці. На першій порі життя в Хар:кові 

Х. С. ви:клв•двє в середніх ш:колвх, а з 1930 р. читає 
ле:кції в Хвр:ківсь:кому Уні·верситеті (хоч тоді це 
був ІНО), Гідро-Метеорологічному та Автодорож
ному інститутах. Читав він :курси аналітичної й 

диференціяльної геометрії, диференціяльного й ін

тегрального числення, ве:кторну аналізу і теоре

тичну механі:ку. Після за:кінчення аспірантури й 

захисту дисертації на тему "Особливості вльrе

бричних :кривих та' іх аналітичне дослідження" 

Хомі Семеновичеві надають звання :кандидата нву:к, 

що в тутешніх умовах дорівнює до:кторсь:кому сте

пене·ві (Ph.D.) і зараховують доцентом при :катедрі 
геометрії й диференціяльних рівнянь Хвр:ківсь:кого 

університету, я:ку очолюввв а:квдемі:к Дмитро Сін

цов. Там Х. С. лишається аж до вибуху війни 

1941 ро:ку. 

Бувши студентом фізмату ун-ту, автор цих ряд

:ків слухав ле:кціі Х. С. з вналіт. й диференц. гео

метрії. Ви:кладвв Х. С. у:краінсь:кою мовою, хоч 

більшість професорів читали ле:кціі російсь:кою мо

·вс•ю. Х. С. був чудовим ле:ктором, нвйс:кладніші 

місця умів пояснити зрозуміло, тож не диво, що 

студенти любили його й шанували. І тут до речі 

буде зазначити, що Х. С. був повною протилежні
стю Д. Сінцову, я:кий ви:клвдав препогано: ставав 

обличчям до таблиці, в спиною до ввдиторіі і щось 
тихень:ко говорив, при чому правою ру:кою писав 

формули, а лі'вою слідом стирвв, ще ло:ки студенти 

їх nерепишуть. А предмет же він знав пре:крвсно! 

Був автором :кіль:кох підручни:ків і багатьох науко

вих праць, проте ви:кладвти зовсім не вмів. 

Після за:кінчення університету я й далі зустрі

чався з Х. С., бо був залишений аспірантом на 
математичному відділі при :катедрі мехвні:ки. А 
nоли настала німець:ка о:кулація, наші шляхи схре

стилися в У:крвінсь:кому домі національної :культу

ри. На еміrраціі опинилися ми в різних місцях: 

мене за':кинуло до Реrенсбурrу, а Х. С. до Ганно
веру. В Ганновері Х. С. був одним з оргвнізвторів 

у:кр. гімназії, став іі директором, в одночасно ви

кладачем фізи:ки й матемвти:ки. До Амери:ки при

був Х. С. 1950 року і два ро:ки, я:к і всі ми, працю

ввв на фізичній роботі, в пізніше, завдяки знанням 

та' нву:ко·вим працям дістав посаду старшого нау

кового співробітника-мвтемати:ка в Міннесотсь:кому 

університеті на відділі аеронавтики. Зв десять ро

:ків перебування на цій посаді Х. С. написав 9.1 
нву:кову розвід:ку, а серед того :кіль:кв дуже поваі'!'\

них статей на спеціяльні теми. Тв:к, з вели:кою 
підтрим:кс•ю проф. Джона А:к:кермвнв була видана 
монографія на 124 сторін:ки "Про істотні уні:кур

сальні :криві", а згодом друга на 112 сторінок -
"Трв:ктвт про фігури Лі сажа та nоліномн Ч "f')·7

-

шовВ'". Але більшість проблем, шо іх опра!rт-··'аТІ 

Х. С., зважаючи на харв:ктер праці, не могли бути 
опублі:ковані для широ:кого читача. У РадяРСJ-.'ІZО
мv ж Союзі написав Х. С. 4 роботи і дисертадіт'1. 
"Л:ка ш:кодв, що я тв:к пізно дістав та:кі чудові yw.o 

"НОВІ- ДНІ", квіт-ень; ·1973 



ви для наукової праці!" - говорив Х. С. А ми мо

жемо додати: "Яка шкода, що так рано такий чудо

вий науковець і шляхетна людина відійшла від 

нас." Він ще міг би багато зробити дли науки і для 

утвердження доброго украінського імени серед ін

ших народів. 

Хома Семено·вич Рябокінь дуже любив науку і 

мав до неі великі здібності. Без наполегливої праці, 

без великої обдарованости, якою його нагородив 

Господь від народженни, неможливо хлопцеві з 

глухого села досигти тих висот у науці, яких він 

досяг. 

Сnи сnокійно, мій дорогий Учителю і Друже. Ні 

Україна, яку ти так любив, ні твої родичі та друзі 
ніколи тебе не забудуть. Вічна nам'ять про Тебе 

житиме в наших серцях. 

Павло ШУЛЕЖКО 

Виставка малярства ... 
(Продовження з 12 стор.) 

мо, а радше бачимо, - об'єктЮ3ний, для всіх наG 

і змислів наших - однаковий. Трохименко, хоч і 

дивиться на "модель", творить собі його таким, як 

його розуміє ціла система вартостей того "світогля

ду", дуже суб'єктивного, не надуманого, а сnонтан

ного і, часто, підсвідомого. Цей стан його творення 

приносить часто нерівні внеліди його творчоGти. 

:Коли він згідний зі своєю природою і "совістю", 

тоді творить високої вартости твори. 

Твори Трохимемка не претендують на третій ви

мір, вони площинні- і не знають перспективи в т: -
кій мірі, як цього вимагає реа'лістичне малярство. 

Він не претендує й на абстра'ктні форми малярстве1, 

що обмежуються двома вимірами. Одначе він 
ближчий до абстракціоністів проблемами компо

зиції, які розв'язує без ніяких помилок і розв'язує 
іх так досконало, як це трапляється малим дітям, 

поки їх інстинкт мистецького смаку зруйнує шко

ла наслідування деталів зовнішнього світу і мето

да невільничого наслідування того світу, або як їх 
ум:,:оть чи вміли розв' яз увсіти евідемо такі доско
налі майстри сучасного мистецтва, як Пікассо, Брак 
чи Пеже, а в нас Петрицький і Бойчукова школа 

та Бутович. 

Внетазка була' дуже успішна. Не лише тим, що 
на її відкритті було стільки людей, що оглядат:І 

картини було дуже важко, але й тим, що глядач\ 

розуміли мистецтво Трохименка, годилися з ним 

і з його еві том, любуючись ним. В. С. 

ПІД ЧАС ІСПИТІВ 

- Скажіть, будь ла'ска, колеrо, що ви знаєте про 
виникнення ракової пухлини~ - сnитав nрофесор. 

Мовчанка. Студент ніяковіє, губиться. Потім каже: 
- Забув. Знав і забув ... 
- Яке невтішне горе, - зідхнув nрофесор. 

Одна людина на всьому світі знала і та забула. 
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ВИПРАВИТИ ПОМИЛКИ 

У числ! за СІЧЕНЬ ц.р. 

На стор. 11, у заголовку- має бути "ВИННИЧЕН

КІВСЬ:КИЙ" (лапки з обох боків цього слова). 
На стор. 15, 1 кол., 21 рядок згори має бутп 

естйнськоrо (не есnанського). 

На стор. 23, ІІ кол., 2 рядок згори - має бути 

Статлер-Гілтон (не Рістон); в цій же кол., 10-11 ряд
ки згори - Броніслав (не Борислав). 

На стор. 24, ІІ кол., останній рядок - викреслити 

Олександер Архімовн'І (це технічний недоглид 

друкаря). 

На' стор. 31, І кол., 6 рядок знизу - має бути 

Форт Лодср,цеііл (не Форм ... ) 
У числі за JПОТИЙ ц.р. 
На стор. 17, у заголовку - має бути ВВЕСЬ. 

На стор. 19, ІІ кол. - виправити хибне технічне 

оформлення: за "Писом Микитою" - лише три 

жарти, що над позначенням ("За П. М."), цебто від 

"На світі найсправедливіше ... " до " ... довго не му· 

чився. " 
На стор. 21, кол., 9 рядок згори має бути 

2,6 мільйона ... 
На стор. 30, кол., 27 рядок знизу ма 'Є бути 

28-го грудня ... 
На стор. 31, кол., 9 рядок згори -має бути 

сказано, 

а в друг1и колонці викинути неnотрібні зірочки 

(***) між цитатою з "Молодої Украіни" і редакцій
ною заувагою після цитати та відділити редакційну 

примітку ·від подальших слів (три рядки), nідписа

них іменем Ва~ль Чапленко. 
. с ' -с '-~-' '-у числ1 за 1Ие'І'tіИ ·.зипра:вити, на прохання 

автора статті Останній "вниниченківський" роман 

В. Вниии'Іеина, такі помилки та недогляди: 

Стор. Кол. Радок Надруковано Має 6ути 

11 1 8 згори цього 1972 
12 1 19 знизу ескалонів ескалопів 

12 2 27 знизу белетристика белетриста 

13 28 згори "Сорок "Двісті 

(Цієї останньої помилки у назві твору Алли :Кос· 

совської допустився автор, а тим часом назва "Дві

сті перший" ·.зажлива ще й тим, шо вона· може свід

чити про "генетичний" зв'язок образу героіні-''nо

твори" Алли :Коссовськії з такою ж героінею у 

Винниченковому творі, що теж убила 200 осіб дз

нікінських офіцерів). 

Стор. Кол. Ря.Qок Надруковано Має 6ути 

13 1 14 знизу П. ТуткіDський П. Тутківський 
14 4 згори ,цсба доба жит 

8 ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ переживає знаменитий 

музей-садиба М. І. Пирогова, що на Вінниччині. Ро

бітники будівельно-реставра'Ційної дільниці респуб

ліканського Товариства охорони пам'ятників історіі 

і культури вже відремонтували д-воповерховий бу

динок, парк, склеп, де покоїться забальзамоване 

тіло відомого вченого. Реставратори побували т::-_

кож у селі Вороновиці Винницького райо:-~:у в бу

динку винахідника першого у світі літа·льного апа

рата О. Ф. Можайського. 
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ч и т А ч І 

Вельмишановний пане Редакторе, 

Прочитав я у "Нових днях" статтю Івана Бе
режного про століття з дня народження і 20-
ліття з дня смерти визначного мистця - В. Г. 
Кричевського. Заключні рядки про похорон -
·· Посумували... Поплакали... Засипали могилу 
цупкою землею і... розійшлися" - сп::::>вняють жа
лем і сумом серце й думку. А як додати до того 
ще "образу від ура-патріотів, що промовчали цю 
велику втрату", то стає ще гірше ... Лишається нам. 
звичайним патріотам, докласти трохи зусиль і, 

діставши згоду родини (син Василь Васильович 
і внучка Катерина Кричевська-Росандич прожи
вають у Каліфорнії) та довідавшись докладно 
про кошти перевазу з Венесуелі, перевезти труну 
з останками Покійного й поховати на православ
ному цвинтарі в Бавнд-Бруку (США). Для цьо
го треба наперед закупити місце. Перевіз труни 
й другий похорон бу дуть коштувати, але я вірю. 
що українська громада, громада читачів "Нових 
днів.. спроможеться скласти потрібну суму, щоб 
достойну людину поховати в достойному місці. 

Ініціятива за Вами! 

З правдивою пошаною до Вас 

Андрій Баранник, США 

Не може бути двох думок: шщtятива за нами, 
шановний п. Ба ранник! Закликаємо "звичайних 
патріотів" увійти до складу комітету, який візь
меться за якнайскорше здійснення запропонова
ного проєкту. Думаю, що не тільки згоду від ро
дини Покійного будемо мати, а й безопсередню 
та ділову участь у нашому комітеті. Наше видав
ництво наперед дає згоду взяти на себе місію. 
яку покладуть на нього комітет і родина великого 

українського мистця і патріота. Сподіваємось не
гайних відгуків, які просимо слати на нашу адре
су (див. на другій сторінці обкла~инки "Нових 
днів"). Д. К. 

До редакції і адміністрації "Нових днів" 

... Залучаючи чек на 1 О дол., прошу зарахувати 
з того відповідну суму на річну передплату, а 
решту на пресфонд журналу, до якого я дуже 
привик за понад 20 років. Маю надію, що ~іло 
покійного Петра Кузьмича не загине, бож журнал 
у фахових і роботящих руках редактора, якого 
знаю вже давненько, як і решту редакції та авто

рів-співпрацівників - з їх журналістичної праці. 
У сім Вам бажаю успіху, доброго здоров· я і ви
тривалости. 

зо 

З пошаною Василь Максимук, 

Брентфорд 

п и ш у т Ь----

Вельмишановна редколеrіє! 

У листі до "Нових днів" п. Т. Хохітва з Форм 
Лодердейл, Фльоріда, обурюється, що в листопа
довому числі журналу був уміщений вірш М. Ца
ринника "Босі в голові", і хотів би знати, що про 
це ~умають інші читачі. 
Я думаю, що це прекрасний зразок популярної 

тепер творчости поетів Нью-Иоркської групи. 
до якої належить М. Царинник, і було б шкода. 
якби "Нові дні", проявивши добру ініціятиву і 
надрукувавши "Босих у голові" (а де взутих?), 
не надрукували такого іншого, багато вартіснішо
го вірша М. Царинника, фотокопію якого подаю 
нижче. Цей вірш (сік!) був друкований у журналі 
"Нові поезії" ч. 11, стор. 12. 

Марко ЦАРИННИК 
ні з ким говорити 

манастир міркує ... 

-Вірш, як бачите, сучасний, модерний цілком 
у стилі поетів Нью-ИорксЬІЮЇ групи, творчість 
яких несправедливо названо "яловою" в "Моло
дій У країні" за липень-серпень минулого року. 
Хіба ж це "ялова" (сік!) творчість? Якщо ж, од
наче, "Нові дні" виявлять непохвальну непослі
~овність і не схочуть хляпнути-надрукувати цьо
го цінного вірша і тим самим унаочнити, як по

миляється автор з "Молодої України", то чи не 
можна просити редколеrію ласкаво переслати 

його п. Хохітві на пам'ять і на збереження для 
майбутніх поколінь? 

З привітом П. Литвин, Торонто 

Ось ми з отвітом на Ваше з привітом, вельми
шановний п. П. Литвин. Коли боронити Нью
Иоркську групу, то нумо з Вами разом. Ми про
сто зворушені тим, що маємо таких моторних 

читачів, як Ви: ще поки торонтонські наші перед
платники й читачі чекали й нарікали, що їм ми 
забарилися (чи пошта забарилася) прислати 
"Нові дні" за лютий ц.р., - Ви встигли не тіль
ки прочитати "Короткий огляд нашої преси" у 
тому лютневому числі, а й написати нам листа 

з додатком фотокопії - з Маркової ЦаринниRо
вої поезії, умудривтись 11 десь дістати. Признає
мось перед Вами прямодушно: ми Гі не мали, не 
маємо і не шукаємо, бо й часу не маємо на таку 
розкіш. Звісно ж, хто чого шукає, той те й зна
ходить. Ми вже певні, що читачів наших (про 
себе ми раніше сказали) така Цариниикава пое
зія, як оце Ви були ласкові прис-лати нам для 
передруку, - не цікавить, а для Вас одного та
кож нема сенсу передруковувати, коли Ви вже 
маєте Гі - напевно, безліч примірників - у ви-
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г ляді фотовідбитки (нам же Ви прислали фото
відбитку і свого листа з тим же віршиком, з якого 
ми зацитували лиш два перші рядки, а більше не 
хочемо). Вам, мабуть, краще знати, кого той 
віршик може цікавити, - тож і розсилайте, кому 

знаєте. А чи ми пошлемо той вірш п. Хохітві, це 
вже наша приватна справа: знаємо наперед, що 

Вас випередити не можемо в такому великому 
ділі. 

А от із автором з "Молодої України" Ви, п. 
Литвин, nовелися занадто довільно, щоб не ска
зати більше. А може Ви й не читали, що той 
автор там написав? То прочитайте. Коротко: 
у тій статті (у вступі, бо решта статті - з при
воду "Пісні про білий парус" Ігоря Качуровсько
го) автор з "М. У." одним розчерком свого ге
ніяльного пера розправився з усіма нараз літера

турними криками нашого часу, бо, мовляв, усі 
вони - "ялові одиниці". О! А сердиться той са
мий автор на отих "одиниць" за те, що вони 
··Кермо літературного життя на еміrрації узяли 
в свої руки", а ще за те, що вони чомусь "активні, 
освічені, цілеспрямовані". Ото зухвальні! Як вони 
посміли!? І дарма що ялові! 

Бачимо, як Вам не сподобалось, що ми посміли 
~ацитувати в своєму огляді преси частину того 

вступу зі статті в "М. У." за липень-серпень мин. 
року і запросили наших літературних критиків 

відповісти на смертний вирок їм від автора з 
.. Молодої У країни". 
Дякуємо Вам, п. Литвин, що Ви звернули ува

гу на коректорський недогляд ( підкреслюєте ж 
Ви - "Форм ... ". де мало бути Форт. А де ж Ви 
тоді бу ли, коли ми шукали коректора в Торонто? 

РЕД. 

Високоповажаний Пане Редакторе! 

Я пишу вірші на чорноморсько-українській мо
ві. Посиаю Вам один такий вірш. 

З пошаною до Вас А. Земляний 

ХІБА КОЛИСЬ ..• 

Хіба колись так було 
В нас на У країні, 
Щоб діти батьків били, 
Що на світ родили! 

Пішли діти по шляху 
Далеко од хати, 
Щоб не бачить всю рідню: 
Діда, батька й матір. 

Пішли діти вже далеко 
Од рідної хати, 
Посідали на шляху, 
Стали розмовляти. 

"Що теnер будем робити? 
Куди нам діватись? 
Бо назад ми не можемо 
Додому вертатись ... 

"Мабуть, підемо ми в гіппі 
І там будем жити, 
Бо тоді нам буде добре 
З ними разом бити. 

"НОВІ ДНІ", :квітень, 1973 

··Розпустимо свої коси. 
Так будем ходити, 
Наче відьми із болота. 
Мітлою побиті. 

"Запустимо собі патлі 
По самі коліна ... 
І не бриті, і не миті 
Неначе rорилі. 

"Всім уже ми надоїли, 
Нас ніхто не хоче. 
А ми будем жить на волі, 
Як самі захочем!" 

Тепер така стала мода. 
Ми не винуваті, 
Якщо діти більше знають, 
Як батько і мати. 

Тепер стало друге врем'я. 
Всі стали розумні: 
Діти батьків не слухають, 
Бо великі дурні. 

А. Земляний. Каліфорнія 

Хвальна Редакціє! 

Прошу вмістити цей м1и відгук на статтю n. 
Ростислав Василенка "Лесь, та не ввесь", ("Н. 
Д." за лютий ц.р.). 
Дуже влучно та переконливо, подаючи відпо

відні цитати, Р. Василенко показав комуністичну 
діялектику, основою якої є рафінована брехня, і 
силу Божої та людської правди. Висновки з про
читаної статті такі: не тільки Лесь наш подається 
там не ввесь, а і вся духовість української нації 
так само діялектично обrрунтовується брехнею 
задрипанки тьоті Моті. 
Дякую n. Василенкові. що він не цурається тем 

із часів, коли він був "послушником" у храмі 
української Мельпомени. 

Ваш Лавро Кемпе 

П. С. Цікава й потрібна була стаття того ж 
автора - Р. Василенка ( "Н. дні" за листопад 
мин. року) про модерніетичний напрямок у 
шкільництві Канади. Висновки з неї наnрошу
ються самі собою... Л. К. 

Вельмишановний пане Редакторе! 

Дозвольте мені з родиною подякувати Вам 
сердечно за Ваш теплий вислів співчуття з nои
воду втрати нашого дорогого Батька, Луки Пи
моновича Будила. з яким Ви мали нагоду по
знайомитися nід час Вашої подорожі до Каліфор
нії. Як Ви вже знаєте, сталося це зовсім неспо
дівано. Все своє життя покійний болів за долю 
українського знедоленого народу не тільки на 

У країні, а й тут на чужині. Він щиро, безмежно 
любив У країну. сумував і болів за Гі страждання 
і ввесь час мріяв Гі степами, болів за нанесені 
кривди і все ж таки сnодівався побачити їі ко
лись вільною. 

Він кріnко вірив у майбутнє нашого народу й 
nокладав великі надії на наше молоде n'1колін

ня ... Не судилося йому ще раз побачити ті лани 
широкополі, і Дніпро, і кручі. Не відчув Він ще 

~Зl 



раз той чарівний запах степових Rвітів, не поба ... 
чив ще раз високі могили ... 
Поховали ми Иого, нащадка запорозьких Rоза ... 

ків, цілою громадою на Голлівудськім цвинтарі і 
навіки поріднилися з америRанською землею. 
Положили ми Иому в труну трішRи землі 

української, води з Дніпра, засушених васильRів 
та жменю засушених вишень з Рідної Землі... та 
й більш нічого. а тепер сумуємо ... 
Пересилаю Вам чек на суму 18.00 дол. на про

довження передплати журналу. З цієї суми запи
шіть, будь ласка, 5.00 дол. на пресовий фонд .
у пам'ять покійного БатьRа. 
Залишаємося з пошаною до Вас та бажаємо 

Вам здоров' я і успіху в 1973 році. 
Щиро Ваші 

Володимир Будило з родиною 

7. 3. 1973 р. 

Дорогий Юрію Богдановичу і 1'\олеrо пера І 

Щойно довідався з "Нових днів" за січень про 

70-річчя з дня Вашого на'родження і був радісно 

схвильований з цього приводу. 

Ви, я:к літературознавець, nоет, nисьменни:к і 

журналіст та реда:ктор дея:ких газет заслужили гли

бо:коі nошани і дя:ки з бо:ку у:краінсь:кого громадян

ства на еміrраціі. Ваша бататогранив праця на літе

ратурній ниві не забудеться в пам'яті у:краінсь:коі 

громади на чужині, зо:крема ·в Америці, а може, 

дасть Бог, і на Бать:ківщині. 

Від мене особисто Ви заслужили сердечної nо

дя:ки за щиру, nрихильну рецензі•ю на мою збір:ку 
поезій 'Тами далечин" та за :критичний nерегляд 

ру:коnису збір:ки nоезій "Рух і гармонія". 

Висловлюю Вам, я:к Ювілятові, своє щиросердечне 

і глибо:ке nошанування та nобажання сил, міцного 
здоров'я, многих літ життя та' усnіхів на улюбле
ній Вами літературній ниві. 

Ваш Г. ЛОЗЕНІ'\0-ДІБРОВА 

КАНАДСЬКЕ nРОТИРАКОВЕ ТОВАРИСТВО 

спомаrає 

досліди 

усвідомлення 

обслугу паціентів 

Ви можете допомогти 

КАНАДСЬКОМУ nРОТИРАКОВОМУ 

ТОВАРИСТВУ 

Жертвуйте щедро на Квітневу Кампанію 
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Як прожити довго? 

Геріятрів - це галузь медицини, я:ка зайнята лі
:куванням літніх і старих людей. У різних nолі:клі

ні:ках і лі:карнях нашої :кра'Їни фун:кціонує :кіль:ка 

десят:ків геріятричних :кабінетів. Вони вже мають 

nевний досвід лі:кування nацієнтів старшого ві:ку. 

Нині стоіть nитання про nотребу nідготови в ме
дичних інститутах та училищах сnеціялісті'В-герія

трів, я:кі б за ана·логією з nедіятрами були лі:карями 

широ:кого профілю. Ми створюємо :катедри герія

тріі та геронтології. Три ро:ки фун:кціонує, напри

І'і.Лад, та:ка :катедра nри 1'\иівсь:кому державному 

інституті удос:коналення лі:карів. 

Нау:кові дослідження геронтологів і нагромадже

ний досвід лі:карів-геріятрів дають змогу на' ден::кі 

nра:ктичні виснов:ки вже теnер. 

Насамnеред, сnеціялісти встановили, що старість 

я:к ·ві:ковий nеріод і старіння я:к тривалий біологіч

ний nроцес слід гранично розмежовувати. Перед

часне старіння настає, я:к nравило, у людини у віці 

від 40 до 60 ро:ків. Саме в цей nеріод треба а':ктив

но ви:користати ряд nрофіла:ктичних засобів, я:кі 

можуть сповільнити тяж:кі nатологічні відхилення 

організму. 

З' ясувалося, що з ві:ком nослаблюється нервовий 

·вnлив на т:канини, але зростає іх чутливість до 

дея:ких хемічних речовин. Обмінні фун:кціі згаса

ють, але вини:кають нові nристосувальні механізми, 

від я:ких залежить тривалість життя організму. 

А:ктивізувати ці механізми, значить знайти ще 

один шлях nодовження життя. Пошук цих адаn

тацІиних здатностей учені ведуть у різних сфе

рах життєдіяльности організму, особливо в гене

тичному аnараті тканини. 

Учені nрацюють та:кож над створенням засобів, 

я:кі nідвищують життєдіяльність старіючого орга

нізму і збільшують тривалість життя. Сnеціяльні 

речо·вини - антио:ксиданти - на дослідах з твари

нами nо:казали, що можуть nродовжувати .життя На' 

15-20 процентів. Робляться е:ксnерименти і з різ

ними стимул•юючими nреnаратами: лі :кування роз

чинами ново:каіну, вітамінними комnле:ксами, гор

монами, бджолиним маточним молоч:ком та іншими. 

Багато ре:комендацій виробили геронтологи і в 

гВ'лузі найраціональнішого харчування, режиму 

руху, сну. Літнім людям реком~ндуємо зменшу

вати :калорійну їжу - товщі, цу:кор, nриблизно ва 

третину nорівняно з людьми зрілого ві:ку. Радимо 

я:кнайбільше рухатися, регулярно робити фізичні 

вnрави, одна:к не nеревтомлю·.аатись. Слід взагалі 

уни:кати всього, що nов'язане з вели:ким фізичним 

та емоціональним nеревантаженням. Най:краще ·
ходьба. Суворий режим рухання доnомагає не 

пише зберегти бадьорість, але й відновлює нервову 

систему, вражену фізичною бездіяльністю. Засте

рігаємо - не зловживайте алькоголем і :курінням. 

І одне, і друге спричиняє раннє ста'Ріння, :вражає 

серце і судини. 

"НОВІ ДНІ", Rвітень, 1973 



l1ОІЗДКИ tlA УКРАІНУ 
GLOBE TOURS 

16·ДЕИНІ ТУРИ 

ДА ТИ ВІДЛЕТІВ 

(Всі відлети покедіпками 

літакамн "Ейр Кенада") 

1-t- тр~вня 

21 травня 
28 травня 
11 червня 
18 червня 
25 червня 
2 липня 
9 липня 

16 липня 
23 липня 
30 липня 
б серпня 

13 серпня 
20 серпня 
27 серпня 
З вересня 

17 вересня 

$720.00 
720.00 
720.00 
765.00 
798.00 
798.00 
798.00 
798.00 
798.00 
798.00 
798.00 
798.00 
798.00 
772.00 
772.00 
720.00 
705.00 

22-ДЕННІ ТУРИ 

Є ПРЯМИМИ ПОЛЕТАМИ 

ТОРОНТО-КИІВ 

(ЧЕРЕЗ МОНРЕАЛЬ) 

ПОДАНІ ЦІНИ Є З ТОРОНТО, 

БАЗОВАНІ НА МІНІМУМУ 15 

ОСІБ, ЩО ІДУТЬ В ГРУПІ РАЗОМ. 

ДПЯ ЦІН З ІНШИХ МІСТ, ДП.fі 

ГРУП З 15 ОСІБ: 

З БidHIПr.fY - додайте 26.0u 
:.:; МОН.а:JЕАЛЮ-відтиrкіть $ 31/.v.J 
З ЕДМОНТОНУ - додайте 64.00 
З БЕНКУВЕРУ - АОАаЇІТе 103.00 

ZZ·ДEHHI ТУРИ 

ДАТИ ВІДЛЕТІВ 

(Всі відлети четверrаlІrІИ 

л~тан:амн Аероqшоту} 

1 О травня $826.00 
17 травня 8:l6.UU 
24 травня 826.UU 
31 травня 796.UU 

7 червня 857.0\J 
28 червня 891ЛU 

5 липня 882.0\J 
19 липня 89l.UU 
26 липня 882.0U 
2 серпня 89l.OU 
9 серпня 882.00 

16 серпня 89l.UU 
23 серпня 882.00 
30 серпня 865.00 

6 вересня 826.00 

ТУР "А" 
МОСКВА 
КИїВ 

ТУР "В" ТУР "С" .• ~ур "А" ТУР "В" 

ЛЬВІВ 
ТЕ~НОПІЛЬ 
КИїВ 
МОСКВА 

МОСКВА 
КИїВ 
Ті::l'tІОПІЛЬ 
ЧЕРНІВЦІ 
КИІВ 
М.U(;КВА 

МОСКВА КИїВ КИїВ 
а(ИЇВ .11b8lB 1 El'tiOПIJib 
JlbBIB ТЕl'НОПІЛЬ ЧЕРНІВЦІ 
ЧЕl'НІВЦІ КИїВ КИїВ 
іН1Ї8 *СОЧІ *СОЧІ 
1vіUСКВА КИїВ КИїВ 

* JIJITA замінює Сочі в турах, що починаютьс.в: 31 травна ... 
-' чa}JBh)1 . • . ..; НУ!Пня: . . . ~6 липн.в: . . . 9 серпн.в: 

* ОДЕСА замінює Сочі в турах, що nочинаrотьсв: 28 червн.в: ... 
19 липня . . . 2 серпня 

ЦІНИ ПОЇЗДКИ ВКЛЮЧАЮТЬ: Політ реактивним літаком туди і назад, перебуванна в пер
шоклясиому готелі (за винятком Нлти, де перебування буде в готелі туристського клясу) 1 

дві особи в кімнаті 1 сніданок, обід і вечера :кожного дня; всі переїзди в Радянському Союзі, 

одну поїздку для огляду міста в кожному мі сті на маршруті; перевіз і доставудвох валізок 

{максима:льна вага 44 фунти). 

ДУЖЕ ВАЖЛИВА ЗАВВАГ А. З оrлsду на недавню девальвацію американських і ка- j 
надських долирів, ми сподіваємоси підвищ гнив коштів турів. Ми звідомвмо наших 

клієнтів так скоро, вк справа цін вста6і лізуєтьсв. 

1066 Bloor Street West 
TORONTO 
531-3593 (416) 

2679 East Hastings Street 
VANCOUVER 
253-1221 (604) 

GLOBE TOURS 
615 Selkirk Avenue 
WINNIPEG 
586-1886 (204) 

2020 Stanley Street 
MONTREAL 
288-2125 (514) 

і0553А-97 Street 
EDMONTON (East-West TraveJ) 
424-9907 (403) 

1570 Wyandotte Street East 
WINDSOR 
253-0849 (519) 
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має на складІ такІ книжки: 

Гурниць:кий К. І. Кримський ак істо
рик. Видання АН УРСР "Нау:кова 

дум:ка", Киів 1971, стор. 185 Ціна $2.25 

Зara,J:UUІ. Малював Володимир Голозу-

бов. "Весел:ка", Киів 1972. Ціна $0.35 

Коза-~ереза. У:краінсь:ка народна 
:каз :ка. Малювала Г. Савчен:ко. 
"Весел:ка", Киів 1971. стор. 15. Ціна $0.35 

Котик і nівник. У:краінсь:ка· народна 

:каз:ка. Малював М. Назаров. 
"Весел:ка", Киів 1972. Ціна $0.35 

Кривенька Ка"ІІе"ІІка. У:краінсь:ка народ-
на каз:ка. Малювала Ольга Сенчен:ко. 
"Весел:ка", Киів 1972. Ціна $0.40 

Левін Борис. Веселий му~рець. Повісті 
з життя Івана Петровича Котлярев
сь:кого. "Радянський nисьменни:к", 

Киів 1972, стор. 315. Ціна $1.85 
Минуле і су"ІІасие nівиі'ІИОЇ Вуковиии. 

Виnуск І. Видавництво АН УРСР 
"Наукова думка", Киів 1972, 
стор. 145. Ціна $2.15 

Пам'атиики ЗакарnаТТ11. Довідник-
nутівник. "Карnати", Ужгород 

1972, стор. 110. Ціна $0.95 
Едгар По. Золотий жук. Оnовідання. 
Переклад з англійської. Малював 

Євген Семенов. "Веселка", 

Киів 1972, стор. 116. Ціна $1.10 

Родко М. Д. Українська nоезіа nерших 
nожовтиевих років. Академія АН 
УРСР "Наукова думка", Киів 1971, 
стор. 310. Ціна $2.45 

Русаков М. Г. Не жива nриро~а. 
Бібліотека вчителя nсчаткових кля

сів. "Радянська шко:~а", Киів 1972, 
стор. 160. Ціна $1.00 

Сосюра В. Вибране. Лірика та nоеми. 
Для шкільної бібліотеки. ·-·дніnро", 
Киів 1972, стор. 308. Ціна $1.80 

Софія Київська. Державний архітек
турио-історІАИий заповідник. Автор 
ста'Гті та уnорядник Григорій Нико

нович Логвин. 274 ілюстрації. 
Книга великого формату. Видав-

ництво "Мистецтво", Киів 1971. Ціна $27.50 

Тютюник Григір. Батьківські пороrи. 
Оповідання. "Молодь", Киів 1972, 
стор. 175 Ціна $0.90 

Історіа міст і сіл УРСР. "Черніrівська 
область". Видав інститут історіі 
Ака'деміі наук УРСР. Киів 1972, 
стор. 780. Ціна $14.25 

Шейко М. К. Рухливі іrри ~оwкіль
ииків. Видання третє доnовнене. 
"Радянська школа", Киів 1972, 
стор. 252. Ціна $1.10 

УВАІ'АІ До 3аковпе_. ва $1.00 (o~oro ~OIIIIJN1) J8POCIIIIO пркс:JІМ'ІІ 10 ц..И. у И8ІІ8ДІ І США 

Ва ІІОІІП'ОВУ OIIDa'rJ' • 

•• 
ПРИГАДКА: Фірма мас велнкиіІ вибір дІ:ТR'ІІ!:х wхіm.кнх nіІq)r-инкіа та різних ІUІИJКОR 

~ виховаииа наших .цітей. - Kp8JIJIJIЦII ~о ВаІШІХ noc.rryr. 

UKRAINSKA KNYHA 
1162 Dundas Street West 

Toroвto З. Ontario. C:anada 
Tel.: 532-8928 
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