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30-РІЧЧ.R "ЗВЙОНЗКОВЦА" 

ПольсLииіі тижневик "Звйонзковєц" (Торонто) в лис· 

топаді відзначив 30-літтв існуваннв. На це свито були 

запрошені редактори всіх етнічних 'ІJасопнсів Торонта. 

"Звйонзковєц" належить до поступових польських 

часописів. Йоrо засада: польсьио.українські взІ!ємннн 

в Европі - одна справа, ику ма10ть розв'взати польсь· 

кий і український народи. а польсько-українські взає· 

мини в Канаді - цілком інша справа: ми тут мусимо 

співпрацювати длв добра обох наших національних rруп 

і дnа спіnьиоrо добра Канади. Наша співпрацв і спів· 

життв на еміrрації може до девкої міри навіть внрів· 

н10ватн наші розбіжності й у Европі. 

Ніде правди діти - не баrато польських часописів 

на еміrрації трима10тьсв такої засади. Треба від":Jначн

ти, що й сам "Звйоизковєц" ще вких 10 - 15 років тому 
робив час од часу солідні "вилами" з цієї йоrо теnе· 

рішиьоі лінії. Та, ак кажуть, час - чудовий лікар. 

Треба також відзначити, що колись, ви "Нові Дні" 

мали труднощі з місцем друку (дехто сnодівавеа цим 

ліквідувати наш журнал), друкарка "Звйонзковца" nіш· 

ла нам на зустріч: відвели місце в друкарні на наш 

власний лінотип і друкували наш журнал на своіх ма· 

шинах. Сьоrодні ми з приємніст10 відзначаємо, що вза· 

ємнни в цій друкарні в нас були найкращі: навіть на· 

тану на вкусь "політику" чи нещире ставленна не було 

- це були найкращі бизнесові взаємини. 

РедаrуІОТЬ "Звйоизковєц" Франк rлоrовскі (ron. ре

даІ;:тор) і в. Гайденкорн. Франк rnoroвcкi теnер О'ІОЛІОЄ 

І{nхоб Етнічної Преси в Торонті. 

Бажаємо "Звйонзковцеві" дальших успіхів у nраці 

серед поnвків, а також і в nраці щодо поліпшеннв поль· 

сько-украінських взаємин І 
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Щедрівка 
Ой, на річці, на йордані, 

Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров'я! 

Там Пречиста ризи прала, 
Вона прала, вимахала, 
Повісила на ялині. 

Де не взялись янголята, 

Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров'я! 

Понесли попід небесами -
Всі небеса розтворились, 
Всі святїt поклонились. 

А тут Господь сів вечеряти, 

Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров'я! 

Прийшла до нього Божая Мати: 
"Оддай. синv, золотії к."Іючі -
ОдіМКН)~ти те прокляте пекло, 
Випустити ті грішнії душі 
Та впустити у святий рай!" 

Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров'я! 

"Тільки однієї та й не випускати, 
Бо тая душа сидьно согріши.т~а: 
Gатька й неньку та й полаяла, 
Не полаяла, .1иш подумала". 

Шедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров'я! 

Віталій ВОЛКОВ 

Микола СИНГ АУБСЬКИй 

Матері 
З новим щастям! І з Новим роком! 
Уявилось, наснилось мені, 
Як безмовним святковим кроком 

Ви до ліжка прийшли у сні. 

Ви по правили ковдру ніжно: 
Спи дитино - зозулин цвіт, 
А надворі морозно і сніжно 
То морока для Ваших літ. 

На кvткv нашім піють півні 
І пробуДжують тихий двір. 
Запізнилися птиці дивні: 
Мати встала раніш від зір. 

Тільки птиuі збудили спомин 
І досвітиііі вогонь у печі. 
І вітри залишають комин .. 
Де ховались і снили вночt. 

Не мети, не шуми. сніговице, 
Не приманюй зайців у сади. . 
Перший слід поведе до кринищ 
Моя мати лишида сліди ... 

З новим щастям! І з Новим роком! 
Не приснилось, а видно мені, 
Як величним і сильним кроком 

Переходим у кращі дні. 

Тільки ні, я не вмію ніжно 
Розказать про твої літа. 
А надвоrі морозно і сніжно, 
Вітер снігом стежки заміта. 

(«Літературна У країна», Київ. 1. І. 62 р.) 

Дивний • 
rІСТЬ 

НОВОРІЧНЕ ОПОВІДАННЯ 

-- Ал-ал-ап-чхи! Ап-чхи-и-и !.. Га-а-а ... -
розляглося по хаті так сильно, що дитина в ко
лисці прокинулася й заплака.т~а. 

Охрім провів рукою під носом туди й сюди, 
а докінчив рукавом. 

читачів Усіх наших співробітників 

вітаємо зі святом 

РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

бажаємо щастя і успіхів у НОJ~ому Році! 

ХРИСТОС РОДИВСЯ! 

Редакція 

Н ()В І Д 1/ І. С'І'ІЕІІЬ, 1964 

- Чого це так кихається сьогодні? Може 
забагато гною нанюхався, як викидав з хліва, 

чи що? 

- Це на щастя ... Улянка! Покалиши їі тро
хи~ Нехай засне, - кинула жінка Палажка до 
старшої донечки і знов до Охріма: - Так і не
біжка тітка Домаха казада, царство їй небесне, 
що коли кихається на багатий вечір, то неодмін

но щастя прийде. 

-- І ти віриш у бабські забобони? Ех, Па
лажко, не мали ми з тобою щастя ... Так у злид
нях і доживемо свого віку. Хм ... Діждалися бага
того вечора, а їсти нема чого. Вареники з капус
тою та якийсь узвар з гниличок ·--- хіба це їжа? 
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- Не кажи так, бо узвар трохи сшюдкиrt: 
я вкинула три грудочки цукру. 

-- Де ж ти його вискіпала? 
- О, ще на Покрову в Селищах. Пам'ятаєш 

стару Мокревю? Цілу жменю дала для дітеr1. Я 
- дітям по гру дочці, а решту в скриню. 

Вона сіла поруч Охріма, що сидів біля печі 
та дивився на вогонь. 

- Пригадуєш Покрову? Ще сонце так припі
ка.І1о, що старий Максим кожуха скинув. І от 
щойно три місяці пройшло, а ти подивись, що 
надворі робиться. 

-- Страшенно мете. Кажу тобі, така заве
рюха, що й світа Божого не видно. 

--- От тобі й багатий вечір. Не один десь 
бл~·дить та клене, а як стомнться, то впаде й 
засне навіки ... 

їхні діти, Дмитро чотирнадцять і Михалко 
десять рочків, вовтузились на причах. бо Михал
кові все хотілося зіпхнути брата на долівку. П'я
тирічна Мар'янка 1 сиділа недалеко й реготіла, 
дивлячись на них. Раптом вона замовкла і пока
зада пальцем на покуть, де був дідух. 

-- Сцо він хоце, той дідуньо? 
Х.1опці глянули на покуть і зніяковіли. Дій

сно там за столом близько дідуха сидів старий 
дід з довгою бородою і пильно придивлявся до 
дітей. Дмитро зіскочив з прич і підбіг до мами. 

- Мамо! - зашепотів на вухо. -- Там за 
столом якийсь дід сидить. 

- Де? .. Охріме! Тож у нас гість сидить. 
Чом ти його не вітаєш? - а сама по.1.умала 
Де Ж ВіН TVT УЗЯВСЯ? 

Це й Охрімові видалося дивним. 
- Так забалакались, - дvмав, - що й не 

зог.JІеділись. як хтось ЧУЖИЙ у хату ввійшов. Але 
треба привітати, - і вже на голос: - Ща сти 
Боже. дідv! Спасибі, що до нас завітали на ба
гатий вечір. Будьте нашим гостем, тільки ... 
він зиркнув на Палажку - тільки теє ... ми не 
маємо, чим вас гостити. 

- А ви не турбуйтесь - пілвівся дід. 
Дозвольте й мені поздоровити вас із щедрим ве
чором. Дай вам. Боже, щастя й здоров'я, та щоб 
діточки на славу повиростали ... Я зайшов до вас 
відпочити трохи з дороги та обігрітись. Я не 
гп.:юдний. Маю з собою, що їсти. Навіть стільки 
маю, що можу ще й з вами поділитись. Вибач
те, що я роздягнусь. 

Він скинув з ·себе свитv, потім кожуха, три
чі перехрестився до обпазів, уклонився господа
рям і поклав свою торбу на стіл. 

- А тепер можемо й за святу вечерю за
сісти. 

Розв'язав торбу і вийняв великий буханаць 
білого хліба, два кільця ковбаси та печену шин
ку. В хаті приємно запахло. Діти позривались і 
мершій до столу. 

- А кутю маєте? 
-- Та ·маємо трохи. 
- От це мед до куті -- поставив пляшку 

з чистим липовим медом. 

~· господарів аж очі розгорілись. 

- Невже це все будемо зараз їсти? - ду
МЗ.7ІИ обоє. 
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А діти зареаrували по-своєму. 
- Найсмачніше місце -- це припечене. Ба

чиш, Миха.1ку? - завважив Дмитро тоно\І 
знавця. 

- Я хочу плипецене-е-е... Мамо! Дай мені 
плнпецене, -- вхопила Мар'янка маму за спід
ницю. 

- Діти, відійдіть від столу! -- гримнув Ох
рім. -- Вас покличуть, як буде треба. 

- Нічого, нічого ... Не хви.ТJ:юйтесь, господа
рю! Таких і Христос благос.1ов.1яв. Сідайте, діт
Юі, біая нас. Повечеряємо разо:\І, бо вже пора. 
А ви, госпосю, дайте мені ножа покраяти хліб 
святиї1 та це грішне м'ясо ... 

І години не пройшло, як від їжи один спо
мин задишився. Закінчили узваром з медом та 
кутею, Охрім ще й студеною водою запив. 

-- От я вже 11 відпочив і нагрівся. Дякую 
Богові, що в такій гарній родині повечеряти до
велося. А тепер пора в дорогу. Дякую вам за 
х.1іб, за сі.1ь. 

- На здоров'ячко! Це ми повинні дякувати 
вам за таку дорогу вечерю ... А.1е зараз про до
рогу іІ не думаїпе. Та куди ж у таку заверюху 
та ще 1'1 проти ночі? Переночуєте в нас, а рано, 
як стихне, підете з Богом, куди вам треба, -
доводив Охрім. 

--- Ні, не можу ночувати. Мушу дістатись до 
Дорогобужа ще сьогодні. 

-- До Дорогобужа? Цё ж далеко і дуже не
безпечно в таку погоду. 

-- Надворі вже тихо. 

Охрім покрутив недовірливо головою ви-
Іtшов з хати перевірити. Справді, надворі стоя
.1а чудова зоряна ніч і тільки кучугури снігу на
гадували про недавню метелицю. Він постояв, 
подивився на хлів, щось подумав, мабуть, гарне, 
бо усміхнувся й вернувся до хати. 

НАй 
СПОЖИВАЯТЕ 
ВІДЖИВНІШИА 
СТРАВНІШИЯ 
ДЕUІЕВШИЯ ХАРЧ, 

UlO МА€ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, UE 

молоко 

МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

€ДИНО1 УКРАУНСЬКОІ МОЛОЧАРНІ 

ROGERS DAIRY Ltd. 
459 Ro~rers Road, Toronto, Ont. 
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- Ваша правда, діду. Надворі тихо й зо
ряно. Якщо конче хочете дістатись до Дорогобу
жа, то я вас відвезу. 

Палажка подивилась на Охріма здивовано, 
але не перечила. 

- Тату! Я з ва:\Ш поїду, - обізвався Дми-
тро. 

- І я, і я! - закричали діти. 
- І ти, Мар'янка, поїдеш? 
- Ні, я сце хоцу меду. 
- Дмитре, одягайся! - вирішив Охрім. -

А ви всі лягайте спати. Ми скоро вернемось. Ви, 
діду, посидьте трохи, поки ми коня запряжемо. 

Сан ки бу.lІи короткі, тому посідали поруч 
себе. Дмитра вмоститt посередині. Перехрести
.ТJись і Охрім шарпнув за віжки. 

- Вйо-о-о, б\7•7Іаний! 
За ce.lo:\1 не було стіт>юІ снігу. Вся дорога 

вкри~1ась тонкою верствою і лише денеде попере
мітало. Від'їха.1и зо три кілометри., ЯІ{ дід вхо
пив Охріма за руку. 

- Обережно. Там щосt) лежить. 
Охрім здержав коня. 
-- Де? Я щось не бачv. 
А.пе дід vже зліз і пішов наперед. Охрім в:а 

ним. Дід прогорнув перемет, видно мав очі, як 
у кота, вийняв із снігу щось замотане, не то в 
хустку, не то в рядно чи ковдру, і передав Ох
рімові. 

- Занесіть у санки і трохи відігрійте. 
Охрім взяв пакунок і поніс до санок. Там 

поклав на со.1омі на дідовому місці й почав роз
гортати. Рука намацала щось м'яке, яке трохи 
поворушилось. Відрухаво відтягнув руку і в тій 
же хвилині почулось тихе, наче хрипке: "А-а-а ... 
а-а-а ... ". 

- Тату, воно плаче, як дитина. 
Охрім ще раз помацав. Сумніву не було. 
- Ти, Дмитре, ляж бі.ТІЯ неї, а я вас накрию 

рядном, щоб будо тепло. Та добре хукай на неї. 
А де ж дід? 

Кинувся Охрім і туди і сюди, а дід наче 
крізь землю запав. 

- Дивись! Побачив, що дитина, і змився, 
щоб не бути свідком. Це ще нtчого, але гірше, 
що старий може в дорозі загинути. Краще до
жену й завезу на місuе. 

Може з кілометр або й більше проїхав Ох
рім надарма. Так і не дігнав діда. 

-- Він напевно дасть собі раду, а тут тре
ба дитину рятувати. 

ЗавернуR коня й почав перемощувати, щоб 
краще дитину зогріти, коли дивиться, а в ногах 
кожvх лежить. 

·_ Звідки взявся Т\''Т кожух? Напевно дід 
за.1ишив. Ах, який же в'ін необачний: v такv по
году залишитись в одніІ't свитині! Воно, правда, 
як іти приспішено, то і в мороз гаряче стане, а 
все таки недобре ... 

Палажка як побачила, що їі Охрім уніс у 
хnту, то аж руками сплеснула. 

-- Де ти взяв цю дитину? 

Охрім розповів. 

- Закутав його в кожух і поклав біля 
Дмитра, щоб грів. А тепер, бС\чиш, уже й пос-
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міхається, закінчив своє оповідання. - Во-
но напевно голодне. Дай йому трохи молока. 

- Нема. Решту ІОвгінка допила... Що во
но: хлопчик чи дівч-инка? 

-- Здається хлопчик... Побіжи до Олени. 
Може дасть трохи. Скажи, що відроблю. 

Як кажуть: про вовка помовка, а він у хату. 
Не вспіла Палажка напняти хустку на себе, як 
на порозі з'явил:ася сама Олена. 

- Ще не спите? Це ж кv ди ти зібралась? 
- звернvлась до Палажки. · 

- Та до тебе. Охрім знайшов дитину на 
дорозі. Хотіла nогодУвати. та не маю чим. Може 
маєш трохи молока? Охрім відробить. 

- Оттакої! Як же ти ·п знайшов? Розкажи. 
Охріме! 

~амість Охріма. Палажка розповіла. Одно
го тільки не розуміла: звідк;ля взявся той дід і 
чому зник так несподівано. Навіть кожуха за
.1ишив. 

- Напевно якийсь характерник, - впевняла 
О.ТІrна. 

--- .Чnні зла~т .... ся. шп тп бvв святий Микола. 
- LЦе б па'<! - усміхнvвся Охрім. - Ти 

,..,r,,..,r1r-ш. Ш'' ,..вsпиіf М"Іr<).'Т~ тr:~к заnаз і почне тvп

буватись тобою та печені ковбаси поиносити до 
хати? Він і без тебе має над чим думати. 

- Я ж не про себе кажу, а про дитин~~. 
Навмисне витягнув тебе з хати, щоб урятувати 
ДИТИНУ. 

Охрім тільки плечима знизав. Олена довго 
розгдядала дитину та убрання на ній і щось ду
же зацікавилась вовняною хусткою, у яку дити
на бУла замотана. Вона П і так, і сяк, і на світ
до, і в руках. А потім: 

- Ой, Боженьку мій! Та ж це Тетянина 
хvстка. 

· -- Якої Тетяни? 

ПЕРША УКРАІНСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 
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- Та тієї, що у Носкодавського пана за 
мамку при дитині. 

- Невже це панський синок? - дивувався 
Охрім. - Зрештою, завтра перевіримо. 

А на другий день рано справа вияснилася. 
Носкодавський пан, сам удовець, їхав з дитиною 
до сестри в Дулібах на зустріч Нового Року. У 
дорозі Тетяна задрімада й випустила дитину ~ 
рук. Схопилась, як уже були недалеко від Дуліб. 
Пан наказав завернутись і шукати хлопця. Так 
цілу ніч і проїздили ні з чим. Яка ж була його 
радість, як рано побачив свого сина на руках в 
Охріма. 

- Дякую тобі, Охріме, що врятував мого 
сина. Цим ти 1'1 мене врятував... Але ти хви
линку почекай. 

Їlішов до кабінету й відрахував сто золотих. 
Перевірив ще раз і... затримався. 

- Сотня -- це забагато. -Досить для НЬ()ГО 
й половини. 

Відрахував п'ятдесят, а решту пок .. 1ав назад 
до каси. А вже перед кухнею ще раз змінив своє 
рішення. 

-- Це завеликі гроші д.1я хлопа, -- поду_'\\<lR. 

Дмитро МІЩЕНКО 

Лісова 

-- Навіть не знатиме, що робити з ними. Краще 
дам на косте.1, а д.1я нього й десять вистане. 

- Візьми, Охріме, нагороду за врятуван
ня мого сина. - Простягнув до нього десятку 
так, щоб усі бачи.1и. 

Пр()те· сумління підказувало, що він робить 
недобре, що треба було віддати всі п'ятдесят, 
як несподівано стрілнла до голови інша думка. 

- Знаєш що, Охріме? Я потребую для мого 
гаІіового доброго пшrtічника. Будеш доглядати 
мій ліс і за це діставатимеш ординарію, як і всі, 
ну й ... дещо грішми, в за.!Іежности від твого 
старання. Згода? 

Очевидно. що пог()дився, бо 11 так злидні за
їдали. 

--- А на костел я зараз не дам. Хіба що во
сени, як зберу добрий урожай, - вирішив пан 
у д~·.\\ці і на тім заспокоївся ... 

-- А що? Не І<аза.1а я тобі, що тітка До
маха Пf1<lВд \' ганорила? --- док()ряла потім Па
.1ажка Охрімові. - От і по їі вийшло. А ти 
зпр<1з : бабські забоб()НИ ... 

Філадслфія. жовтень 1961 р. 

казка 
НОВОРІЧНЕ ОПОВІДАННЯ 

У мене багато племінників і ще більше пле
мінниць, але Катрю я люб.1ю найбільше. На це, 
звичайно, є свої причини: адже я буваю з нею 
частіше, ніж з усіма іншими. Та й зустрічі у нас 
завжди цікаві. 

Живе вона з батьком (братом моїм) і маті
р'ю у лісі коло річки. Селища поблизу немає, 
тільки неширокі луки, а далі .ліси й ліси ... Я мис
ливець і дvже люб.1ю .1іс, його сонливий шепіт 
чи навіть грізний шум у горобині ночі. Як тільки 
вибереться вільний день, сідаю в трамвай, по
тім - в автобус і їду аж до мосту через неши
року річку, а від мосту до хатини .чісника М()Ж
на дійти й пішки. 

Брат не завжди може мені бути за компань
йона - у нього, як не є, робота. І тому моєю 
супутницею у мандрах по лісу здебільшого бу
ває Катруся. Вона ще зовсім дитина, недавно їй 
сповнилося дванадцять, та мені приємно ходити 
з нею. Катрі відомий кожен закуток у татково
му, як вона каже, лісі, і, крім того, нам завжди 
є про що говорити. 

- А ви знаєте, який сьогодні день? - зу
пиняється вона раптом на стежці, що веде із 
їхнього подвір'я у ліс. 

-Неділя. 

А ще який? - веселішає дівчинка, в 
очах 11 спалахує єхидна іскринка. 

- Ну, гарний, можна сказати - весняний. 

Катря вдоволена, проте не злорадіє j не кеп
кує з моєї необізнаности. 
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- Сьогодні 21 березня, перший день весня
ного сонцестояння. А в лісі це неабиякий день 
-- це свято весни. Ми відзначаємо Новий рік 
першого січня, а дерева, пташки святкують його 
сьогодні. Бо в цей день народжується весна, при
ходить тепло, а тепло несе їм життя. Бачите, як 
зазе.1еніла трава? Це значить, що земля вже ви
грівається. І дерева повеселішали, і пташки ще
бечуть сьогодні не так, як на тому тижні, як на
віть vчора. 

~ То ми йдемо з тобою не просто на про
гу~янку, а на свято? 

Ага. Сьогодні в лісі свято. 
Я перей-маюся Катрусиним настроєм: 

- На такому святі не гріх би й побенке
тувати, а тут зараз гол(), з лісу нічого не візь
меш. 

- Що ви! -- перечить племінниця. - А бе
резовий сік. Пrо березовий сік забули? 

І так завжди: коди б не вийшди, куди б не 
пішли, у Катрі знайдеться що р()зповісти мені. 
І розповіді її не пусті, як часто буває у людей 
бадакvчої вдачі, а надт() в дітей їі віку, а зав
жди Змістовні, не по літах серйозні. Бо Катря 
справді багато знає, особливо про ліс, про жит
тя живих і неживих його мешканців. Це вона 
повідала мені, що лишаї на деревах такі ж па
разити, як і .лишаї на ті.1і тварини, що життя 
лісу багато в чому схоже на життя .1юдей: усе 
тут народжується і все вмирає. Дерева, як і дю
ди, м~ють своїх друзів, тих, хто оберігає їхнє 
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життя, а:Іе мають вони і своїх ворогів. Найбіль
ший друг для них - сонце, потім - земля й 
вода. Не було б сонця - не було б світла, зем
ая не ПJІОдоносила б, без води не поїла б їх сво
їми соками, не дарува.1а б найбільшого дару на 
зе~1.1і - життя. 

- Та це взага:Іі, --- пояснює Катруся. -
.-\ пригляньтеся до життя :Іісу уважніше. Прав
да, хороше тут у травні: і зе.1ено, і весело, і за
тишно. А.1е то тільки здається. Подивіться хо
ча б на цю сосонку. Бачите, як затиснули її су
сіди? Думаєте, вона не тужить за чистим небом, 
не марить сонцем? Думаєте, не нарікає на свою 
до.1ю? Тяжко їй із такими сусідами, та що вона 
зробить, ко.пи вони вищі за неї! 

У нас бу.:lи свої улюблені :місця. Одні на
весні, ко.1и цвітуть квіти, інші влітку, треті ті.lь
ки зоаотої осені. Та.\\ ми часто спочива.1и з Кат
руссю або просто мш1увалися краєвидами. У та
кі хви.пини я JІюбив лягти горі.1иць, підк.1асти 
під го.1ову руки й зосереджено дивитися в не
бо. Катря поважа.1а мою задуму й теж мовча
ла. Та іноді мовчання надто затягувалося, дів
чинка не нитримува.1а, шукала в своїй го.;Іівці 
вагому причину на порушення тиші. 

Одна така ;\\овчанк<І з.\\уси.lа її повідати ме
ні свою таємницю. 

- А знаєте (вона, між іншим, часто почи
нала розлюву цими с.1овами) ... А знаєте, у мене 
є тут свій дубок, своя береза і своя ялинка. 

-- Як це - своя? -- підвів я голову. 
-- Дубок посадив тато в день мого народ-

ження, а березу та ялинку посади.1а я. Доглядаю 
їх, дбаю, щоб їм ніщо не заважа.1о, щоб бу.1о 
вдоста.1ь і сонця, і вологи. 

- А чому ж це я досі не знаю, де твої де-
рева? ,, 
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Дівчинка знітилася. 
Бачите, я присяглася не показувати їх 

нікому, аж поки не виростуть. 
Це вже зовсім цікаво. 
- Он як! - дивуюся. -- І нащо та при

сягала? 
-- А щоб ніхто не пошкодив або не зрубав. 

Я так і сказала тоді собі: якщо утримаюсь, ні
кому не покажу, значить, вистоять. 

Мені стає смішно з її затії, і я не стримую
ся, сміюся. 

- Ну, вважай, пропа.1и. Раз видала дядь
кові таємницю, значить, усе, не бачити тобі сво
їх дерев. 

-- Ага, - не вірить п.1емінниця. - Я ж не 
показа.1а, я тільки розпові.'Іа. 

Це бу.1о пізньої осені, ко.1и ліс потроху за
мирав, поринав, як казала Катруся, у зимову 
сп.1ячку. Через кі.1ька днів мене пос.1али у дво
тижневе відрядження, а там підоспів кінець ро
ку, треба бу.1о надолужити п~1ян, і я до самої 
зими, В.:lасн~, до новорічної ночі не був у бра
та, не провщував свого улюбленця -- лісу. 

Ко.1и б ви бачи.1и, як зраді.1а моїй появі 
Катря! Вона, здавалось, підросла за цей час і 
стааа ще серйознішою. А го.1овне - ще гарні
шою, такою святковою і душевно багатою, що 
я не стримався і сказав братовій (звичайно, ниш
ком, щоб ніхто не чув). 

-- Ну й дівка росте в тебе, Оксано. Аж за
видьки беруть. Виросте - од женихів не оді
б'сшся. 

Братова посміхнулася вдоволено, потім ска-
за:Іа: 

----- За язика вкусися, Тимофію. 
- Чого це? 
- Хай краще має одного, та гарного. 
Я посміявся з її насторожести і вийшов 

надвір. 
Катря .1агоди:1а .;lижви. 
-- Куди це ти проти ночі? - питаю, ди

вУючись. 

- -. Не видавайте мене, дядьку Тимофію. Хо-
чу в те проскочити. Розумієте, тепер злодії так 
і нишпорять із сокирами. А я за ці.1ий день не 
мог ла навідатися до своєї ялинки. 

Я пообіцяв їй бути німим, як могила, а ко
.1и зайшов до хати й сів до гурту, пригадав рап
том нашу розмову й насторожився: чому це Кат
ря проси.1а не видавати їі батькам? Може, те
nер у .1ісі небезпечно ходити. Адже раніш вона 
нікого не пита.1ася -- .1іс для неї, що власне под
вір"я, коли хотіла, тоді і йшла. 

Брат розповідав саме якусь цікаву історію, 
та я не міг уже саухати тих розповідей: над го
,:ювою висі.1и стародавні ходики і не тільки за
глуша,lи рит:\1ічним стуком розмову, -- неначе 
.1\ю:ютом били мене по тім'ю. Сидів, мов очмані
ли(!, а в ушах: "тік-тік, тік-тік. тік-тік, тік-тік!" 
І що далі, то СІІ.lьнішс-си.1ьніше ... 

Нарешті не вІІтри.\\ую, питаю в брата: 
<- С:tуха(І, Іване. Це правда, що тут здодії 

об'яви:шся? 

Іван здивувався тш'"У несподіваному запи
танню, однак не втратив гумору. 
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А яких злодіїв ти маєш на увазі: двоно
гих чи чотириногих? 

Та .. двоногих. 
. Є й такі. Новий рік же. От і їдуть зві-

дусtль за я.1инками ... Ну, та з тими можна зо
ру д_увати. Тут інше бентежить: вовки, брате, 
навщуються. 

- Вовки? 
- Уяви собі. Не було - не бу.1о, а оце ці-

~1а зграя вештається. 

Я обімлів. 
-- Слухай, - кажу, заметушившись, - хо

дімо в ліс. 
Іван не розуміє мене. 
- Чого це тобі заманулося? Приїдеш після 

Нового року та й попо.1юєш, гуляючи. 
- Не про те мова. Катря пішла до лісу. 

Ти що? - злякався брат. - Чого пішла? 
Ко.1и піш.1а? 

- З півгодини тому. У неї там ялинка. Бої
ться, щоб не зрубали. 

Іван не роздумував. Одягся мерщій, дістав 
.І)ИЖВИ, і МИ руШИЛИ. 

- От капосна дівчина, - бубонів дорогою. 
Я ж попереджав ії, щоб не ходила. 
Просувалися ми швидко й мовчки. 
Десь не витримувала гілка, і тоді чувся лун

кий серед вечірньої тиші тріск, сичали, осипаю
чись, сніжники... Іван не оглядався - він по
ві.1ьно дивився уперед, дослухався, чи не чути 

чогось тривожнішого, зокрема, звідти, куди піш
ла Катруся. Один я прищулювався у таких ви
падках і навіть поривався зняти з-за спини руш
ницю. 

Ко.1и підійшли до молодих насаджень, серед 
яких росла Катрина ялинка, Іван зупинився, зід
хнув полегшена і, засунувши за пояс рукавиці, 
витер шапкою .1оба. 

--- Це тут? - питаю його, тамуючи подих. 
--- Тут. 
-А де ж Катря? 
- А он, по.1юбуйся, - показав він ліворуч, 

на засипані снігом молоді деревця. - Піду та 
відшмагаю як слід. 

Я пробував заступитися. 
- Не треба, Іване. Це моя вина: не спинив 

·й, не розрадив. 

Брат не дуже прис,;1ухався до моїх слів, і хто 
знає, чим заКІнчилася б та тривожна для всіх 
нас подія. 

Катря не зразу обернулася на скрип .1ижов, 
а коли оберну.аася, в очах ії стільки було туги й 
суму, що ми, не змовляючись, зупинилися. 

- Невже зрубали? - першим запитав 
батько. 

- Ага, - стверди.1а дівчина. - Самий пе
ньок .1ИШИВСЯ Від МОЄЇ ЯЛИНКИ. 

:ми підійш.1и ближче, дивимося на утоптане 
чиїмись ногами місuе. 

- І треба ж бу.1о, щоб зрубали саме цю 
яаинку, -- співчуваю я дівчині. - Якби одна 
росла тут, а то ма.ІJо не вся га.нявина засадже

на ними. 

Катруся звела на мене очі і, хвилюючись, по
яснила: 

б 

-- Моя я.1инка бу.па, дядьку, наі""Ікраща, от 
їі й зруба.1и. 

Не знаю, ~и задумува.1ася дівчина над тим, 
що говори.1а. Сказала, здава.1ося б, просто, а в 
мене мороз пішов шкірою. Дивився на ··-і вродли
ве, аж надто вродливе личко і думав якщо це 
так, як~о це .. ~правді істина, то бережи тебе, 
доле, ВІД ТаКОІ ІСТИНИ. 

(«У країна», ч. 24. Грудень, 1962. Київ.) 

Вершок самокритики 
ФАНТАЗІЯ 

Кабінет кrитика. За СТ0~10М критик. Вбігає 
посг. 

Поет: Ви критик? 
Критик. Критик. 
Поет. Ви писа:т рецензію на збірку моїх 

віршів? (Показує). 
Критик. Писав. 
Поет. Я вб'ю вас! 
Критик. Не треба. 
Поет. Уб'ю. 
Критик. Але за що? Адже я хваJШВ вашу 

збірку. 
. Поет. За це вас убити ма.1о! (Цитує) " ... У 
Віршах поета є глибина думки й повнота змі
сту ... ". Ue в моїх віршах глибина й повнота? Та 
в них - ні думки, ні змісту! 

Критик. А.1е дозвольте ... 
Поет. Не дозаолю! .. Ну, що ви пишете? (Ци

тує) "Поема "Ноги" є прекрасним зразком лю
бовної :rірики ... ". Та як ви можете? Адже за ці 
"Ноги" мені руки поперебивати ма.1о! 

Критик. Ви повинні писати ... 
Поет. Я писатиму! .. На себе! .. Фейлетони й 

анонімки! .. Я доведу, іцо я нездара й плагіятор!!! 
(Ридає). Я доб'юся, tцо мене виженуть із Спі.:І
ки письменників! .. 

Критик ( г.1адить його). Не треба! Благаю 
вас, не плачте! .. 

Поет (крізь сльози). Буду!.. Вам цього не 
зрозvміти: ви - критик ... 

ІСритик (теж крізь сльози). Який я критик! .. 
Адже я рецензію напнсав, а віршів ваших і в очі 
на бачив! Хай нас обох виганяють зі Спілки 
письменників! 

Поет. Друже! (Обнімаються). 
К!Jитик. Гнати нас треба! 
Поет. Боротися з нами треба! 
Обидва. Таким. як ми, не місце серед нас! 

Кінець. 
(«Літератцрна Україна». Київ. 1. /. 62 р.) 
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В. ЧАПЛЕНКО 

)Lжя коrо потрібна критика? 
(Висновки з досвіду) 

Як і більшість людей, я довго думав, що :кри~ 
тика потрібна наса:\-Іперед для письменників. У в 
одній із своїх статей я навіть висловив був дум~ 
ку. що критика - це свічадо. в якому письмен~ 

ник може бачити себе, з усіма своїми добрими й 
лихими рисами. Таку думку про :крити-ку підтри~ 
мували •В моїй свідомості й висловлювання дея~ 

ких письменників, наприклад. відоме Шевченкове 

Ли&онІt, уже десате nіто, 

.Rк n10дам дав а "Ко&зарн", 

А ім иеиа"Іе рот зашито, 

Ніхто й не rавкне, не nайие, 

Нена"Іе й не 6yno мене. 
Не noxaanи собі, rромадо, 

(Без неі, може, о&ійдус•), 

А ради жду собі, nоради! 

далі: 

Мій Боже миnийІ JІв хотіnосІt, 

Що& хтоне6уд1t мені евазаа 

Хо"І сnово мудре, що6 а знав, 

Дnа воrо а nишу, дnа "Іоrо ... 

Що його ( Т. Шевченка) не задавольняна 
похвала. це знати і з його запису в «Щодення~ 
ку» під 18 березня 1858 р.: «Закінчив перепису~ 
вати та переціджувати свої поезії за 1847 р. Шко
да. що ні з ким як-слід прочитати. Михайло Се~ 
менович у цій справі не суддя для мене. Макси~ 
мович - той з побожністю ставиться до мого 
вірша. Бодянський також. Треба буде зачекати 
на Куліша. Той хоч і жорстоко, але інколи таки 
скаже правду. Зате ·йому не кажи правди. якщо 
хочеш зберегти з ним добрі взаємини». 

Згадка про Кулішеве ставлення до критики 
його т-ворів підказує вже іншу думку: чи, справ

ді. письменники хочуть знати справжню :критич~ 

ну думку. чи. може. вони хочуть тільки похва

ли? Або. може. тут треба розрізняти та·ких ге
ніїв. як Шевченко. що не бояться критики, і зви~ 
чайних письменників. що. мавши пересічні талан~ 

ти. тремтять за свою «славу»? 
Не знаю, може. мені не доводилось мати 

справу з геніями. але, підсумовуючи тепер свою 

майже сорокріЧ'ну критичну діяльність, я при~ 

ходжу до висновку. що письменникам потрібна 
тільки похвала. а зазначування хиб у їхній твор~ 
чості вони не тільки не хочуть. а й психологічно 

не можуть сприймати. Про психологічний бік 
цього явища я скажу далі. а тепер відзначу тіль~ 

ки те. що моїми приятелями залишились тільки 

ті письменники. яких л «похвалив». мавши якісь 

для того підстави в їхніх писаннях. а всі ті, в ко

го я хоч дещо з неrативних явищ відзначив. ста

:ш моїми ворогами. Та ще й якими ворогами! 
Бі_,ьшнх за них ворогів я взагалі в житті не мав 
і не маю! Згадаю деякі з цих фактів. не нази
ваючи прізвищ живих письменників. 

От один із наших активних у другій поло
вині 40-их років критиків написав був, що Ось~ 

11 О 11 І .1 11 І, t/'Jf.IIJ,, 1.96-і 

маччина повість «Старший боярин» означає «віч
ну Україну». над якою «дзвони гудуть», а я 
взяв та й висловився проти цієї думки. Тоді він, 
редаrуючи «Арку», написав у тому журналі, що 
мій збагачений реалізм - це те саме, що й біль~ 
шовицький «соцреалізм». А як я зажадав, щоб 
він спростував цю політичну дискредитацію, він 
відпові<в: «Не буду спростовувати». А пізніше він 
хотів посадити мене в «карантин», тобто вилу~ 
чити з літератури. Так ми посварились на все 
життя. 

Уже в США один з наших молодших пое~ 
тів надіслав мені свою :книжку, з відповідним 
похвальним для мене написом, та :коли я в ре

цензії визначив його поезії як твори середнього 
рівня, він написав мені: «Прошу повернути книж
ку! Я помилився адресою». Коли я в рецензіях 
на дві великі книжки нашого популярного пись

менника довів, що «велика література» - це не 
тільки великі розміри творі,в, а й певна літератур

на якість текстів, той письменник почав ширити 
про мене чутку, що це я з заздрости та за бра~ 
ком «благородства» в моїй натурі так учинив. 
Звичайно, і цей письменник став моїм ворогом. 
Одного нашого поета я, можна сказати, виві·в у 
світ, написавши декілька позитивних рецензій на 

його перші збірки. Та :коли я написав, що він 
почав дедалі гірше писати, що в його поетичній 
творчості зайшла якась криза. ·він просто харкнув 
мені ~в обличчя (лагіднішого вислову тут не мож~ 
на вжити). використавши для цього торантську 
газету. що через якесь непорозуміння називаєть

ся «Вільним словом>>. Писавши проти асиміляції 
нашої науки на чужині, л, між іншим, висловився 

й проти заміру одного нашого мовознавця вида
вати слівник української мови по-англійському 

(та ще й видавати власним коштом!), і це стало 
причиною пов·ного розриву взаємин між тим мо

вознавцем і мною, дарма що перед тим нас зв'я
зували майже братерські почуття. Мої «покаян~ 
ні листи» залишились без відповіді. 

Коли я написав фактично позитивну рецен
зію на збірку одного нашого гумориста, але на
прикінці відзначив яв·ні мовні помилки, він бага
тозначно «замовк» (хоч перед тим писав мені 
досить часто), а як я спробував був через третю 
особу вияснити ситуацію, він написав, що не гні
вається на мене. але ні з однією моєю заввагою 

не згоджується (то. мовляв, «вільності поетичні», 
а не помилки). 

Цікаво тут відзначити, що на мене обража
лись навіть ті. що я на їхні книжки рецензій не 

писав. І\1абуть. ·вони це так зрозуміли, що я їх 
зіrнорував. Коли я надркував рецензію на книж
ку В. Гайдарівського. один наш прозаїк написав 
мені, що це ляпас для нього (бо й його книжка 
в мене бу ла) . Тільки після того, як я написав 
йому. що в цьому його здогаді (про ляпас) не~ 
має ніякої логіки. він відмовився від такого мені 

7 



закиду, але мою єдину заввагу (в листі), що 
слово «зеленаве» в патетичній фразі «моє ти зе~ 
ленаве» (поле) недоречне, таки ·від~инув. Можу 
тут згадати, що й небіжчик І. БагрЯний також 
не міг мені простити такого «іrнорування», і про 

це навіть сказав мені під час останнього приїзду 
до Нью~йорку. Тож, мабуть, невипадково він не 
зовсім толерантно трактував мене в с-воїй газеті 

«Українські вісті», як про це свідчить хоч би не~ 
давній (але зроблений ще за його життя) факт, 
що моє прізІВище було викреслене з перекладу 
французької рецензії на його роман «Сад Гетси~ 
манський». Про те, що моє прізвище було у фран~ 
цуз~кому тексті, я довідався з перекладу цієї ре~ 
цензії, надрукованого в журналі «Сучасність». •) 

Природньо, що дехто може спитати, як я 
сам, як письменник, сприймав критику моїх тво

рів. На це питання мені не так легко відповісти, 
оскільки й я повинен підпадати тому психологіч-

•) Мо і взаємини з І. Багриним ускладнила була ще 

й сnрава з його ловістtо "Тигролови". Як відомо, .11 був 

редактором цього твору, і вnерше він вийшов у Львові 

лід назвою "Звіролови". :К:оли автор nодав його до "Ук

раїнського видавництва", а nотім його nередано мені 

кк редакторові "Вечірньої години", це був цілком си

рий, nогано оnрацьований і, мабуть, нашвидиу наnи

саний текст. А як я сказав авторові, що в такому ви

гляді твір не може бути nрийнятий до друиу, він ска

зав мені: "Робіть із ним, що хочте, аби мені гонорар 

заnлатили". Тоді ж таки він дав мені згоду й на змі

ну назви "Тигролови" на "Звіролови", що іі .11 заnро

nонував з огляду на зміст: у творі ж ловлять не т1льки 

тигрів. Але nізніше мені довелося змінювати в цьому 

творі не тільки назву, а й сюжетні ситуації (наnриклад, 

я зблизив молоду лару - в сцені на кладці, .11 послав 

іі наnрикінці твору до Манджуріі, бо в nервісному те:к

сті нія:кого сюжетного :кінця не було) та численні мис

тецькі деталі, не кажучи вже лро мову, лун:ктуацію 

тощо. Взагалі я мав з цим руколисом дуже багато кло

поту, але я мусив його оnрацювати, щоб виnравдати 

гонорар, заnлачений авторові на лідставі моєї заnиски, 

nоданої головному редакторові д-рові М. Шлемкевичу. 

Та :коли цей твір вийшов з друку, зміни, що я іх ло

робив, так вивели з рівноваги автора (nсихологічно це 

зрозуміле), що він nошматував даний йому nримірник, 

.и:к про це оловідав :мені Р. :К:улчинсь:кий. Але це не 

nерешкодило авторові лередру:кувати nізніше без будь

яких змін зредаrований у nершому виданні те:кст, на

віть найдрібніші суто-технічні деталі ловторено (напри

:клад, мої підкресленик деи:ких слів), хоч він у nередньо

му слові й наnисав, що відтворив увесь те:кст з па:м'ити. 

Додав він тіль:ки ті розділи, що .11 іх мусив був скоро

тити з оглиду на обмежений розмір "Вечірньої години". 

Але й текст цих розділів виразно свідчить, що и іх не 

редаrував. 

Та щоб ніхто не nодумав, що я хвалюси и:коюсь доб

рою своєю роботою над цим те:ксто:м, и с:кажу, що цей 

твір та:к і залишивек в літературному розумінні не

досконалим: бра:к добре збудованого сюжету, пJІи:катно
хідлині персонажі (це відзначив і В. Винниченко в лис

ті до І. Багриного), nеревантаженість олисами nрироди 

(лісу) тощо - усе це знижує його літературну и:кість. 

Правда, :картини природи в ньому досить .ис:краві, алеж 

вони н~як не гармоніюють із лригодниць:ким сюжетом. 

8 

ному законові, на підставі якого я далі буду го
ворити про непотрібність літературної критики 
для письменників. Але хай про це судять читачі, 
я наведу тільки відповідні факти. Як відомо, я 
мав свого часу «сутичку» з В. Державиним у 
зв'зку з ти~І. що він написав, нібито я «свідомо 
вибілюю більшовицьку дійсність» у своїй повісті 
«Люди в тенетах». На мою думку, це була по~ 
літячна інсинуація, що для неї не було нія·кої 
підстави в тексті мого твору. Друга моя сутич
ка була з В. Дорошенком, що добачив у всіх 
моїх творах «порнографію», дарма що це були 
тільки деякі елементи звичайної в белетристичних 
творах еротики. і такої еротики більше хоч би в 
наших таки письменників Т. Осьмачки та У. 
Самчука. А як порнографію в США законом 
заборонено, то я й мусив боронитися. Правда, 
можу ще згадати й такий факт: коли один пись~ 
менник написав мені в листі, що в моїй повісті 

«Українці» закінчення ізжужмлене, я взяв це на 
увагу й написав розділ «Суд над супчиком». Але 
це сталося, мабуть, через те, що я й сам був 
свідомий цієї недороблености. 

Алеж яке психологічне обгрунтування тієї 
думки. що письменникам непотрібна справжня 
критика? Цю тезу можна ·вивести з того, безсум~ 
нівного, на мою думку, факту, що всяка доросла, 
психологічно зформована людина непіддатна для 
будь~якого переконування. _ Один із наших нау~ 
ковців - Л. Чикаленко каже навіть, що кожна 
людина вважає себе генієм. Очевидячки, це пе
ребільшення, але якась пайка правди .в цьому 
твердженні є. особливо, як мова йде про пись~ 
менників чи інших інтелектуалів. Вийнятком із 
цього можуть бути тільки мистці-початківці, тоб~ 
то ще не зформовані психологічно одиниці, що 
можуть іще прислухатись до думок старших дос
відом учителів. На психологічно ж дійшлих лю
дей переконування діє здебільшого так. як моло~ 
ток на цвях (скористуюся тут відомим порівнян~ 
ням): що більше по ньому бий, то глибше він 
увіходить у деверо. І таке переконування най
швидше призводить до розвитку зарозумілости 

або й фанатизму. як це буває у справах, де фі~ 
rурують політичні або релігійні моменти (на цьо
му rрунті в мене було «зіткнення» з одним на~ 
шим релігійнім письменником). З огляду на це й 
письменникИ не піддаються ·вказуванню на хиби 
в їхніх творах, обстоюють те, що вже вийшло 
з-під j'хнього пера, інакше кажучи, з їхньої так 
чи так зформованої свідомости. Як мати не може 
бачити вад у своїх дітей, так і письменникякам 
трудно згоджуватися що в їхніх творах є хиби. 
Але зате похвали іноді діють як заохота до даль~ 
шої творчости. Таке казали колись про П. Тичи
ну. - казали, що його треба хвалити, тоді на 
нього находить надхнення, і він краще пише. 

Але чи з цього не можна зробити такого вис
новку, що треба писати дитирамби, а не справ
жню критику? Ні, такого висновку не слід ро
бити, бо, поперше, не всякий письменник заслу
говує на таку психологічну заохоту, а подруге 

- не можна забувати того, що критика потрібна 
читачеві, який не завжди може критично орієнту
ватися в зливі письменницької продукції. Вона ж 
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таки. справжня критика. ще й робить добір повно
цінних вартостей, включаючи їх в історично-лі

тературний процес. Річ ясна. що це має бути фа
хова критика. озброєна всіма досягами літерату
рознавчої науки. а не приятельські компліменти. 

як це в нас частенько трапляється. 

З огляду на це я з приємністю можу від
значити надруковану в ч. 109 «Молодої Украї
ни» статтю l\1. Гарасевич - «Проблеми літера
турних кіл». що висуває саме такі вимоги до на

шої літературної критики. • •) Я вітаю також П 
пропозицію щодо письменницьких зустрічей. Але 
з болем у серці передбачаю, що мене. осоруж
ного критика. вже на ті зустрічі не запрошувати

муть. Тим то й із цих «висновків з досвіду» я роб
лю такий виснозок - не писати більше рецензій 

Петро ВОПИ/lЯК 

на твори сучасних еміrраційних письменників. 
Хай йому всячина! 

• ")Не погоджуюсь із іншими іі думками, особливо з ти
ми, в яких вона майже тотально засуджує нашу емі

rраційиу літературу, протиставляючи ій вищу якість 

"радянської" літератури. У мене враження таке, що ав

торка поплутала вищий рівень мовної культури в "ра

дянських" авторів у порівнянні з поганою мовою наших 

письменників. Але мова й літературна якість (як це я 

вже писав не раз) - це різні речі. Якже говорити тіль

;:..и про цю останню (літературну якість), то еміrрацій

на література перевищує безпосередністю свого висло

ву здебільшого (особливо в прозі й драматургії) мер

твонароджені, казенні писання "радянських" авторів). І 

добра мова та техніка не рятують іх. 

ТИЖДЕНЬ УКРАУНСЬКОІ КУ ЛЬ ТУРИ 
(Продовження) 

ВЕЧІР УКРАіНСЬКОї ПІСНІ й ТАНЦЮ чарований: не ті.пьки тому, що на це треба ба

Цей концерт відбувся в неділю 1 7 листопада 
в залі УНО, яка не може вмістити більше тисячі 
осіб. Не десятки, а таки сотні осіб повернулися 
додому, бо не могли купити квитка навіть на пра
во стояти десь у проході чи під стіною, а не то 
щоб сісти в крісло. З одного боку це дуже доб
р~. uo сві.:~.чить про зацікавлення громадянства 
Тижнем, а з :tругого - дуже погане свідоцтво 
організатор.," Тижня: вони мусі.'Іи передбачати 
дещо і взяти більшу залю. За найкращу концер
тону залю міста, Месей Гол, треба б заплатити 
яких 400-500 долярів. Не знаю, скільки заплати
ли за залю УНО, але комітет Тижня мусів би ри
зикувати 1 50--200 долярами. Тим більше, що в 
ліпшу залю люди йдvть охочіше, бо мають там 
вигоди. Якщо на той день Месей Гол вільна не 
буJ1а, то не треба було огинатись і взяти хоч
би залю "Українського Дому" на Крісті, яка май
же вдвічі більша від залі УНО. У таких випадках 
нема чого зважати на бандерівців чи мельників
цін, бо й перші і другі наші і важко сказати, 
які з них ... вибачте, мушу сказати - .ліпші ... 

Можливо, хтось подvмає, що я отак собі ви
тягаю справу за.1і, щоб ті.'ІЬКИ "ущіпнути" наШИХ 
партійників. Ні, я не з тих. У перерві я запитав 
одного з провідних працівників КУКу: "Хто це 
:і rtac захворів і взяв таку малу залю? Таж ви не 
лише зменшуєте прибутки з Тижня, а ще й зну
щаєтесь над людьми!" Він мені відповів: "От і 
запитаїrте їх: казав же я взяти залю на К,рісті, 
але дехто заперечив: мовляв, забагато банлерів
щини буде ... ". 

Вузьке партійиицтво й мализна людей поз
начилисh нз багатьох ділянках програми Тижня, 
а не тільки на залі. На майбутнє керівники по
дібних концертів не повинні б рахуватися з ма
лими .!Іюдьми, бо нічого ве.ликого не зроблять. 

У концерті взяли участь десятки виконавців. 
Якщо хтось сподівається рецензії, чи точніше 
сказавши, похвали для них усіх, то він буде роз-
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гато місця, а й тому, що це зовсім непотрібно. 
Скажу загально: концерт пройшов, як на бідні 
еміrраційні умови, гарно, чисто, нічого погано
го, що псувало б людині кров і нерви, не було. 
А це вже дуже багато. І за це організаторам 
Тижня належиться щира подяка й похвала. 

У концерті взяли участь: бандурист Г. На
зарею<а з Детройту, що виконав "Думу про 
смерть козака-бандуриста" і одну жартівливу 
пісню, жіночий квартет "Верховина" під керуван
ням О. Глібович, танцювальний колектив "Чай
ка" з Гамільтону під керуванням Я. Клуня, Раїса 
Садова (Гамільтон), Іраїда та Петро Черняки 
(Торонто), Е. Бербенець (Торонто), В. Тисяк 
(Торонто), чоловічий хор ''Прометей" (Торон
то) і театральна група під керівництвом Гр. Яро
шевич а (Манька), що виставила другу дію із 
Аркасової опери "Катерина" (батько - Г. Яро
шевич, мати - Г. Тагаєва, Катерина - С. Фод
чук, Андрій - Б. Климкович). Акомпаньювали: 
С. Жовнір-К.1ос, З. Лавришин, А. Ярошевич. 

Творці концерту народньої пісні й танку: (зліва) 
Раїса Садова. Стефа Федчук. Василь Тисяк. 

.Не оцінюю Г. Назаренка як виконавця дум, 
але дуже добре що його включили в програму: 
у залі було яких 90-95 відсотків людей, що вза
галі не чули виконання козацьких дум, а особли
во молодь, тому саме цю точку програми треба 
відзначити. 
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Ве.11икий успіх мала друга дія "Катерини". 
Ганна Тагаєва - чудова артистка і вона на емі
rрації, мабуть, таки не має конкурентки. Добра 
також була Стефа Фодчук у ролі Катерини. Цих 
дві жінки підкорили переповнену залю цілком. 

Повний успіх мала й гамільтонська ''Чайка", 
хоч вона не мала де танцювати, бо таку вели
ку групу випустити на таку малу сцену, то ue те 
саме, що попутати танцюристів. 

Не дуже я вдовалений зі складу виконавців. 
За винятком Раїси Садавої та Елеонори Бербе
нець, - це все артисти старшого чи в ліпшому 
разі середнього віку. Як мене інформовано, то 
майже всі наші "ветерани сцени" домагались 
участи в концертах, бо їм, як заслуженим дія
чам ку.іІьтури, "належить представляти украУн
ську культуру на сцені". Признаюсь, що я осо
бисто домагався, щоб у програму були включе
ні молоді виконавці - Р. Садова, Е. Бербенець та 
інші. Дуже можливо, що вони й не виступали б. 
До речі, Е. Бербенець включено в склад вико
навців просто таки за день-два перед концертом 
і в друкованій програмі Гі імені нема. Знаю та
кож, що включення в число виконавців Бербе
нець домага.тІИсь і інші особи. 

Я дуже шаную ветеранів мистецтва, віддаю 
їм належне, зле якщо старші артисти не розу
міють, що "все йде, все минає", а молоде мас 
прийти на їх місце, то значить щось не гаразд. 
Підготовка належної зміни в усіх ділянках нашо
го життя є дуже поважною й відповідальною 
справою і нехтувати нею не можна. Розумію 
труднощі, які мав КУК, зокрема О. Глібович, яка 
відповідала за організацію концертів, але часом 
треба піти й на конфлікт з деким. Тільки дві мо
лоді співачки на цьо\о\у концерті, які, врешті, по
пали в склад виконавців під тиском збоку, не 
дуже то добре свідчать про моральний стан те
атрального життя нашої громади. 

Репертуар концерту? Не цікавий. Більшість 
творів співані-переспівані десятки разів у Торон
ті, а сотні й тисячі разів взагалі. Складається 

враження, що добирались виконавці, а н~ репер
туар, а виконавці співали, що хто хопв. Ось 
приклащ·t: "Ой у полі тихий вітер віє", "Дощик" 
і "Чом, чом не прийшов", "Синя чічка", дует 
"Лугом іду, коня веду", "Гандзя" (двічі: раз на 
бенкеті, а вдруге на концерті) і т. д. Якщо ска
жу, що я чув "Гандзю" найменше 300 разів, а з 
того в Торонті 50, то це не буде перебільшен
ням. То невже треба було аж два роки підготов
.1яти Тиждень Української Культури, щоб дати 
мені "приємність" слухати їі ще й 301-ий та 302-
иіІ рази? Все це чудові твори, які можуть зро
бити честь музиці першого-ліпшого европейсько
го народу, але Бога бійтесь і дайте ж щось 
свіже! 

Категорично засуджую виконання в програ
мі Тижня таких творів, як "Лугом іду, коня ве
ду". Знаю, що навіть багато читачів "Нових Днів" 
будуть дуже гніватись на мене, але все таки я в 
цьому творі не бачу нічого: ані ідеї, ані доско
налости чи ориrіна.'Іьности музики, ані україн
ської душі. Що це за вибір і хто за це відпові
дає? Цей дует нагадує мені не :мистецький твір, 
а засмальцьований (без жодного блеску!) фрак на 
районового маштабу аматорові. Невже ж не мож
на було порадити Чернякам взяти інший твір з 
такої ведикої нагоди, як перший Тиждень Ук
раїнської Культури не лише в Торонті, а й на 
всьому континенті? 

Культура виконання? Різна. Навіть дуже різ
на. Та зробимо знижку на убогі е:міrраційні умо
ви й повторимо: усе гаразд, бо нічого винятко
во поганого не будо. Говоритиму тільки про те, 
чого навіть в е\\іrраційних умовах можна було б 
уникнути. Скажу хоч пару сдів про культуру мо
ви виконавців. Я вже бачу, як багато читачів 
хмуряться: ти пиши про голоси) а не про куль

туру мови! Це ж співаки, а не мовознавці! Мо
вознавець - одне, а культурна людина, артист. 

що правильно вимовляє (бодай це!!!) тексти -
інше. Що ж я почув на концерті у програмі 

Тижня Української Ку.1ьт_vри? Некультурну мову! 

/ніqіятор Тижня Українськоі Культури - голова КУК (Торонто) д-р ІИ. Мицик 
(зліва) і танчювальний колектив <<Чайка>> (Гамільтон). 
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Мушу зробити відступ у царину мовознав
ства. Є в мовознавстві термін: африката. Афри
ката - один (підкреслюю це слово!) звук, скла
дений з двох звуків. Африкат в українській мові 
чотири: ц (утворена з т і с), ч утворена з т і ш) 
- обидві глухі, дз (утворена з д і з) і дж (yr-: 
воре!-·tа з д і ж) - обидві дзвінкі. Африкати зба
гачують звуковий склад нашої мови. Викинути 
їх - значить збіднити мову, себто не збільши
ти нашу культуру, а зменшити. Чи ж для цього 
влаштовано Тиждень Української Культури? А от 
молода співачка Е. Бербенець співала не "Ган
дзю", а "Ганд-зю", вона хлопців "у садочок не 
прин:-tджувала", а "принад-жувала". А в залі 
було майже половина молоді, яка вчиться в на
ших школах, на курсах українознавства, в уні
верситетах. Отож у школах їх вчать, а на Тиж
ні Української Культури "розучують"! Чи ж для 
того Тиждень улаштовано? 

Творці к?н~еету укра
їнськоі· mcнt u танцю: 

І раі'да та Петро Черняки. 

Чи можна обвинувачувати Е. Бербенець? 
Ііі, бо вона .молода, виросла на чужині, доброї 
школи не мала. A~le треба обвинувачувати орга
нізаторів концерту, що вони випустили· артистів 
на сцену без перевірки. А чому б не влаштува
ти було так званий громадський перегляд кон
церту? І на ньому перевірити все: і репертуар, 
і техніку виконання, і одяги, і все, все, аж до 
освітлення включно? Якби, наприклад, мені дору
чили організувати подібний концерт, то я б ні
коли не зважився взяти на себе повну відпові
дальність, а скликав би найменше пару десятків 
різних .1юдей і таки солідно з ними порадився б. 

Та найдужче заболіло моє серце, коли на 
сцені появився чоловічий хор "Прометей" під ке
рівництвом С. Гумініловича. Справа в тім, що 
пані О. Глібович заповіла перед виступом хору, 
що СіБіСі (державна радіомережа) весь концерт 
зап~сує для передачі його в Україну, тому хор 
вирtшив змінити програму і виконати такі твори, 
які більше б цікавили сдухачів в Україні. При 
цих словах мене пройняла думка: а чому в кон
церті не бере участи один із стовпів хорового 
мистецтва, .пюднпа, яка створила новий етап у 
нашому хорово.\\~' мистецтві - Нестор Теофа
новнч Городоненко, який так близько від Торон
та --- у Монтреалі? Не вірю, щоб п. Гумініла
вич не поступився своїм місцем Несторові Тео
фановичу. Я навіть nевен, що він вважав би чес
тю для себе щоб його хором з такої нагоди ди
риrував такиі·'t заслужений, відомий не тільки 
Rсій Україні диригент, організатор і мистецький 
І<е!1івник відомої ці;rюму світові "Думки'', яка по-
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.1они:rа серцS1 мільііонів слухачів не тільки в СРСР, 
а й у Західній Европі. 

Мені можуть закинути, що я оминаю О. Ко
шиня. Ні, я розумію, що Олександер Кошиць 
завжди матиме своє місце в історії нашого хоро
вого мистецтва, але на ньому життя не зупи

нилося - Нестор Горадовенко створив новий 
етап у нашій хоровій культурі. Очевидно, що й 
на ньому життя не скінчилося, але сьогодні нав
ряд чи можна говорити про створення в Украї
ні чогось такого, що відкинуJІо б Нестора Городо
ненка в ''праліси історії". Та якби й так, то в 
І{у.lьтур!-Ю.\\У світі приїшято шанувати живих 
творців історії також. 

Якщо Нестор Городовенко, скажемо для 
прикладу, з якоїсь причини не міг би приїхати 
до Торонта, то личило б мати його привіт, 
який би був переданий в Україну через мережу 
СіБіСі. Якщо б з якоїсь причини не було й цьо
го, то якби то було гарно, якби диригент хору 
"Прометей" виступив і сказав приблизно таке: 
"Дозво.1ьте від Комітету Тижня Української Куль
тури іІ хору, а також від усіх слухачів висло
вити наш жаль, що між нами сьогодні (з таких 
і таких причин) нема одного з найвизначніших 
наших диригентів нашого часу, колишнього ди
ригента славної капелі "Думка" Нестора Теофа
новича Городовенка. Комітет Тижня Української 
Культури вислав йо.\\у від імені нас усіх таку 
телеграму ... ". 

Цих кілька слів були б не тільки доказом ве
ликої людяности й високої моралі нашої грома
ди, а ще й великим політичним осягом, бо Ук
раїна Нестора Городовен ка знає (особливо ті, 
хто нашим Тижнем цікавитимуться) і це мало б 
.багато більший вплив, ніж розкидання летючок 
по вулицях міст Канади. 

Оце таке. І_ оце стільки його. Найбільшою 
кривдою було б мені, якби хтось подумав, що от, 
мовляв, обминули центровиків, не закликали їх 
до участи в організації Тижня, то Волиняк те
пер і прискіпується до всього. Нагадаю ще раз, 
що дуже багато перепадає в "Нових Днях" таки 
моїм "східнячкам", а найбільше мені самому. 
Справді, назвіть мені хоч один часопис на емі
грації, у якому б так не тільки критикували, а 
таки лаяли і ображали редактора, як мене в "Но
вих днях". Я ще ніколи не відкинув жодної кри
тики чи лайки на .себе. Згадайте хоч би "похва
ли" славноЗцісного Юрія Косача, які він висло
вив мені у мойому ж таки журналі. 

Ні, тут справа в іншому: ми, центровики б 
то, просто звикли до "іншого стилю". Ми про
сто хворіємо, як "воно щось не таке, як треба", 
і яким те "воно" могло б з успіхом бути. Щоб 
таІ<и переконати, що я критикую не тому, що 

"нас там не буJю", дозволю собі зацитувати із 
"Щоденника" покійного Аркадія Любченка, цьо
го справжнього центrовика-хвильовиста: 

"Будинок Нац. Культури ("Просвіти"). Збо
ри, присвячені пам'яті Петлюри. Призначено о 
10.30, а початок о 12.30 (хахли!). Нагорі,- ви
ставка, бідненька, погано систематизована і бді
до оформлена ( хахли!). Потім панахида в залі ... 
Далі - замість доповіді пrо Пет.люру (не встиг-
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ли погодити тез) виступ із спогадами про нього 
колишнього козака, що особисто кілька разів 
зустрічався з отаманом. Говорить тихо й пога
ною українською мовою ( хах.1и!). Нарешті -
концерт. Хор під керівництвом Ст-го, сольоспі
ви ... все блідо, сіро, бідно. Нема у нас сил, нема 
.тrюдеІі потрібних, нема достатньої культуrи ... 

.. .Який справді нещасливий мій народ! Тіль
ки розвиднятись йому почало - і одразу ж тем
ні хмари насунуаи. А Житомир? А той постріл? 
Ех, хахли ! .. " (А. Любченко. "Щоденник", стор. 
45. В-во "Нові Дні", Торонто, 1951 ). 

Так записав А. Любченко під датою 24. 5. 
42 р. А другого дня записує таке: 

"Вистава "Марусі Богус.-т~авки" в колишньо
му театрі "Березіль". Безпорадність, безкультур
ність, найгірше провінціяльне аматорство. Якщо 
не вернуться згодом наші театри ім. Шевченка 
("Березіль") та ім. Фrанка з большевії, - те
атральна культура наша на кі.1ька років геть за
непаде". 

Бачите гостроту вислову? Навіть кілька
кратно хахлами обзиває. Анv я паписан би: "Ех. 
галичмони !" Чи не довелось би мені тікати не 
тільки з Торонта, а навіть з Канади? А за "хах
ди", то ніхто й не пікнув: ''хахли" тому, що ро
зуміють Любченків бі.1ь і правдивість обвинува
чень, то мовчать, зціпивши зуби, а "галичмони" 
тому, що "так вам, іродовим східнякам, і треба! .. " 

Та я цією цитатою хочу звернути увагу чи
тачів не на "хахлацько-галичмонську" політику, 
а на те, що українська політична еміrрація, щоб 
справді прислужилась св\Jєму народові (тільки 
д.1я цього вона И існує!), мусить день-у-день ро
сти, крокувати вперед, збі.11ьшувати свою куль-

ГАРНИй ПОДАРУНОК ДІТЯМ 

''СОНЯШНИК'' 
ШІСТЬ РІЧНИК•R 

оправлені у три великі к•ш-.ю<и 

(у Кожній по 440 сторінок '~' k"V) : 

1. За 1956 і 1957 роки - ціна : t1 ;;н 110л. 

2. За 1958 і 1959 роки - ціна: 6.~0 дол. 

3. За 1960 і 1961 роки - ціна: 6.50 дол. 
Купіть ці три книжки і позбавитесь клопоту: 
що дитині дати прочитати, чи що їй прочитати, бо 

8 У цих трьох книгах знайдете відповідні ма
теріяли на кожну пору року, на кожне політич
не чи релігійне свято. 
8 У цих трьох книгах знайдете матеріяли з 
історії та географії України. 
8 У цих трьох книгах знайдете твори най
кращих сучасних дитячих письменників і пись
менників-клясиків. 
8 У цих трьох книгах знайдете багато доб
рих ілюстрацій майже до кшкного твору. Об
кладинка кожного числа ВІІдрукувана у двох 

кольорах. 

Книжки гарно оправлені в Іюлотно, із зо
лотими витисками. 

Замовляти в "Нових Днях". 
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туру. Сьогодні вже на "халтуру" місця нема -
на при.\1ітивні "і~шрези" чи "по.1ітику" людей не 
заманиш. Якщо ж тідьки є найменша надія на 
щось більше, на щось культурніше, то народ ва
лить так, що й найбі.1ьша заля всіх не вміщує. 
Так було й на нашому Тижні. І коли я й крити
кую дещо, то .'ІИШе тому, що Тиждень є винятково 
важливим і якісню\\ почшю.\1. Такиї1 почин вар
тий уваги, і похвали, і щирої, одвертої критики. 

На жаль, на цьому перерву. Вибачте, доро
гі читачі, але не забувайте, що в січні і Різд~о. 
і Новий Рік, і д.1я Докії Гуменної трошки місця 
мушу дати, і nрощально-зарікально-вирікальну 
статтю нашого визначного критика В. Чап
ленка видрукувати мушу ( А.1е не тіштесь ті, що 
бояться критики, як нечистий ладану, бо я спо
діваюсь, що Василь Кирилович тільки жартує, 
а колись таки "критикне" ще й живих, а не тіль
ки мертвих!), і Блаженніший Митропо.1ит Іларі
он наше с.1авне місто відвідав, і вчительська кон
ференція українських шкіл при православних цер
квах відбулася, і відкриття нової дуже поважної 
установи - інститут св. Володимира! - відбу
лося. нv, а щось же ще й "невтра.1ьне" в цьо:\tу 
числі муснть О\'ти (свято ж таки Бог дав!), -
то як 1іе все вмістити в однО.\1\' числі. як "Но
ві Дні" мають ті.11ьки Зб сторінок? .. Тому, щоб 
не образити організаторів Тижня, - вони ж та
ки напrсщювались, напрацювались! -- - треба роз
Г."'ІЯНУТИ всю його програму. щоб цим розглядом 
бодай піддати ду.\1ки д.пя обговорення. Ось тому 
я й змушений написати: 

ЗАКІНЧЕННЯ В ЧЕ~ГОВОМУ ЧИСЛІ. 

Знайомому перекJІадачеві 
Із rізних мов -
Із грецької, 
Із гінді, із турецької, 
Із чеської і перської, 
Із польської і сербської, 
З vcix, -- які лиш є, 
Він пе-ре-кла-да-є, 
Хоч мов не зна: 
Ні грецької, 
Ні гінді, ні турецької, 
Ні чеської, ні перської, 
Ні Польської, ні сербської 
По братику-підряднику, 
По словнику-пораднику, 
Все ж пе-ре-кла-да-є; 
І з цhого їсть і п'є, 
Ще й декому віддячує ... 
Він - хочте - мимохіть 
Перекладе з котячої -
Лиш тільки 
Заплатіть! 

(«Літератцрна Україна)>. Київ. 1. І. 62 р.) 

ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 
Кожен річник окремо, гарна полотняна оправа із 

золотим тисненням, ра3ОМ 432 сторінки друку. 
Uіна за річник .. .. . .. . . ... . . . ... ....... . .................... 5.00 

НО В 1 дНІ. rJf!EHJ,. f.%J 



МИТРОПОЛИТ IJIAPIOH У ТОРОНТІ 
5 - 8 rруднв в Торонті відбувавен з'їзд духовенства 

й мирвн Східньої Єпархії Українськоі правосnавної 

церквн в Канаді. На цей з'їзд, ви і завжди, запрошено 

Roro Блаженство Митрополита Вінніпеrу і всієї Канади 

Іларіона. Усе українське православне Торонто майже 

тиждень перебувало під знаком цієї подіі. 

Закриті наради духовенства Єпархії відбувалиев 5 
й 6 rруднв, 6 rуднв від поnудив відбуваласк В'Інтеnь

сІока конференців українських шкіл при правосnавних 

парафівх, а 7 rруднв відбувсв єпархівn•ннй з'їзд ду

ховенства й мнрви, на вкому заслухано такі доповіді: 

Слово Бnаженнішоrо Митрополита Іларіона, інформатив

ну доповідь Внсокопреосввщеннішоrо Архиєпископа Ми

хаїла (про Східи10 Єпархі10 й недіn•иі школи), доповідь 

rоnови консисторії о. прот. Т. Ковалишина про rос

подарські та фінансові справи церкви, доповід• о. nрот. 

В. Федака (Гаміn•тон) про прац10 з україис~око10 правос

nавноJО моnодд10, доповідь nроф. В. Іваниса про стан 

і прац10 украінс~оких шкіл при парафівх Східн~аоі Єпар

хії, доповід• д-ра П. Смиnьськоrо (Гамільтон) про Ук

раіис~окий Інститут св. Володимира, інформації про стан 

окремих парафій, перевибори Єпархівn•иоі Ради тощо. 

У недіn10 вранці відбуnас• візитацін Бnаженнішоrо 

Митроnолита Іларіона в катедрі св. Володимира (офі

ційна зустріч під церкво10, архнєрейс~ока Служба Божа, 

nроповідь, привітанни Архиєnископа Михаїла то~о). 

По Службі Божій відбувсв обід на 'Іест• веnикоrо rос

тв, на вкому Блаженніший Митропоnит сказав доnовідІ. 

на тему: "Розвиток Украіис•коі правосnавної церwви в 

Кан~tді". У доnовіді Владика зrадує заснуванни нашої 

церкви, відзна'Іає іі 45-nіттв (заснована в 1918 р.). Цер

ква теnер має баrато rарних храмів, 4 інститути, у нких 
внховуєт~осв украіис~ака моnодІо: і-т ім. Петра Моrиnи в 

Сас::.атуні, св. Івана (колишній ім. М. Грушевс~окоrо), в 

Едмонтоні, новостворений ім. св. Володимира в Торон

ті і коnеrів св. Андрів у Вінніпезі. Koneriв теnер об'єд

нана з Маиітобс~оким університетом і є поважио10 ус

тановоJО університетськоrо тиnу. С~ооrодні коnеrів є 

ЄДННОІО украЇНСІоКОІО правосnаВНОІО боrОС110ВСІоКОІО ШКО• 

no10 в ціnому світі. "Найпеку'Іішнм завданикм нашим, 

- rоворнт• владика, - здобути відповідну кіnІокість 

студентів-боrосnовів. За 13 років існуваннв коnеrів ви

nустила 43 осві'Іених боrосnовів, з вких 33 висвв'Іено 

на сввщеннків. Тепер стан зі свищеникамн дуже важ

кий - 4 парафіі в Канаді ще не ма10ть сввщеииків". 
Дуже докладно розrnвдає Ватиканс~окий собор. "Ва

тиканський собор, - каже Владика, - баrато nрац10є, 

бо Рим баrато sаrубив, відірвавшис• від нас (від пра

вославних), і теnер муситІа доrанвти". З всnико10 no
waнoJO rоворит• npo покійноrо Папу Івана 23-ro. Митро
nоnит Іларіон вс<tіІ\ає йоrо дужє розумним, та11.товиим, 

.:11о~нно10 велнкоrо ~ерцв й розуму. "Як тіІ'І .. КН в дові

давс:І npo смРрт• Паnи Івана, то неrайно висловив своє 
сnів'Іуттв нашим братам-катоnииL\м і переда'! його ка

тоnнц~окому українському Митроnоnитові Максимові". 

У зв'sзку з nоїз~ко10 Архиєпископа Мстисnа2а в 

Рим, вка тан стурбувала правосnавни~ українців, Вла

дика в своїй доповіді чимало сказав і про що сnраву. 

"Я, - сназав Владика, - ціле своє жнтти сnужив Гос

nодові. Я робив усе, що міr, щоб відновнтк стару, 'ІНС· 

ту украіксІоку православну церкву. Я за єдність усіх 

хрнстивн світу, але Рим нам завдав баrато ран. Ці ра

ин нам болить ще й досі, тому ми ставимоси до Риму 
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дуже обережно". Заnевииє, що Рим хо'Іе не об'єди:.нив, 

а приєдианив. "Ми ж стоімо за nоєднаинв, рівноrо з рів

ним, а не за підкоренив нас Римові". Тут ціnа зали встає 

і влаштовує Владиці бурхливу оваці10. 

Докладно розповідає про свої зустрі'Іі з катоnнц•

кнм украінс~оким Митроnоnитом Максимом. "Ми з ним 

розмовnвnи, ви брати", - каже Владика. - "Ane коnи 
украіис•кі катоnиц~окі єпискоnи запрошували нас на 

Ватикаис~окий собор, то ми, украіис•кі православиі єnис

копи, закnикаnи іх nовериутис• до своєї матірної укра

Інської nравосnавної церкви... На ц~аому ми й розій

шnис• і на ц~аому в стовв, сто10 і стовтиму, бо так ух

валила нарада єnискоnів украіис•ких правосnавних цер

ков на чужині і в не ма10 nрава ЦJО ухвалу ламати". 

Тут знову всі встаJОТІо і вnаштовуJОТІо Владиці друrу 

оваці10. 

Запевнвє, що відмовnав архиєпискоnа Метисnава від 

nоїздки в Рим, бо це було б "зnаманивм нашої nоста

нови", що навіт• nисав йому про це, ви архиєпископ 

Метнеnав nовернувек з Віиніпеrу до США. Тому Вла

дика рішу'Іе запере'Інв усі noronocкн про сво10 соnі

дарніст• з Вnаднко10 Мстиславом. "У сі повідомленна в 

"Свободі" з ц•оrо приводу неnравдиві, однобі'Іиі. Я 

розмовnив з Вnадико10 Мстиславом, ane не про те й не 
так, ви про це подано в "Свободі". 

Розповідає також, що Митроnоnит Іван (США) на

писав йому, що Владика Мстисnав не брав у н•оrо бnа

rосnовеинв на сво10 поїздку до Евроnи і що Украіис•ка 

Православна Церква у США в скорому 'Іасі матиме свій 

Собор. 

Владика каже, що він батІоко всім сввщеиикам. "Не 

тіn•ки тому, що в митрополит, а й тому, що в найстар· 

ший між ними - мені 82 роки вже!" Не зважаJО'ІН на 

свої літа, Владика промовnав бадьоро, енерrійио. йо

rо промова кіnІока разів nерериваnас• оnnескамн, ова

цівми. 

"Важливо донести сво10 моnодіст• до кіицв, - rо

ворит• Владика. - І ми всі повнині ц~аоrо nраrнутн". 

Справді так: Блаженнішому Митроnоnитові Іларіонові 
міr би позаздріти не одни 10иак ... 

Уве'Іорі тоrо ж див в залі катедри відбувсв кон

церт на 'Іест• Митроnолита. У концерті взвв у'Іаст• хор 

катедри св. Володимира nід керівництвом Юрів Голов

ка, солістка Ліда Головко, вка особnиво добре вико

нала арі10 матері із Аркасової опери "Катерина", і бас

баритон А. Сорока, вкнй також nроспівав три nісні. 

На по'Іатку друrоі 'Іастнин концерту Архиєпискоn 

Торонта і Східньої Канади Михаїл про'Інтав добFс оn

рацьовану доnовідІ. на тему "Сучасний атеїзм". Владика 

розrnвнув атеістн'Іні те'Ііі з найдавніших (ще з леред

хрнстнвнс~акнх) 'Іасів аж до с~ооrодніwиьоrо атеїзму в 

СРСР . 
Концерт пройшов з nовним усnіхом, хо'І nубліки 

бу nо вже не баrато: люди nотомнnнс• за кіn• ка днів, а 

до тоrо ще іІ поrода не була сnривтnнва. 

КОНФЕРЕНЦІЯ ВЧИТЕЛІВ 

За браком місцв про конференці10 скажемо коротко. 

Заслухано три доповіді: 

1. о. М. Дебрнн (Лондон): "Співnрацв бат~оків і шко

ли". Доповідь цікава, змістовна, бо о. М. Дебрнн - ко

nишній учитель і ще кілька років тому, сам nрац10вав 

у кзнадськнх школах, тому він мав що сказати. 
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2. Віра Ліщина: "Внвченнв історіі та reorpaфii в 3-іх 

і 4-нх кnисах за чн':'анкамн "Киів" і "Лани". Пані Лі

щина поділилась своїм досвідом у цій справі, фактич

но довела, що в третіх і четвертих кnисах неможn.нво 

й непотрібно вводити в проrраму історі10 й reorpaфi10 

Украіни вк окремі предмети, що девкі недосвідчені 

вчителі намага10тьсв робити. Доповідь була цікавёа й 

~>орисна. 

3. М. Муха (Торонто): "Труднощі навчанни на кур

сах українознавства". Доповідач докладно зупнннвсв, на 

тому, що учні часто не хочуть вчнтнсв, більшість бать

ків не контролює своіх дітей. тому вчителі мусить на

магатнсв унаочн10ватн своє внкnаданнв. щоб цим за· 

цікавити учнів. Подіnнвсв досвідом курсів у Торонті з 

унаочнении внкnаданнв геоrрафіі Украіни: внrотовnен

нв спецівnьннх карт, працs учнів над німкмк картами, 

скnаданни дівграм тощо. Це значно допомоrnо в нав

чанні. 

Конференція також засnухала звітні доnовіді rono· 
ви Шкільної Ради Східньої Канади nроф. В. Іваннса та 

Т. Хохітви. Звіти теж бу nи добре оnрацьовані. Внввн

nось, що голова Шкіn•ноі Ради за рік об'їхав майже всі 

школи. Стверджено також значне збіnьшеннв кількости 

учнів no всіх школах. 

На жаль, конференція маnа маnо часу (nише одни 

день nраці), бо сввщеиикн, акі часто-rусто є і вчитеnвми 

або завідувачами шкіл, були зайивті на сввщеиичих 

надарах. Треба буде обміркувати nитанив npo те, щоб 

учительські конференції сиnикати не в час єnархівnь

иоrо з'їзду, а раніш, щоб мати бодай два nовних дні 

nраці. Це конче nотрібно, бо в школах є чимало не зов· 

сім досвідчених учитеnів і ім треба доnомоrти. Треба 

усвідомити, що нема таких nідручників, вкі б самі 

вчили учив, і нема таких метод, вкі б без умікив іх 

застосувати і без бажаннs учив (віриіш, без бажании 

батьків учив!) nереклаnн зміст nідручника в iloro ro· 
лову. Учитель мусить добре знати матерівn і мусить 

уміти nодати йоrо учивм так, щоб іх і зацікавити і 

вnегшитн засвоєннв iloro. Вчитеnьські конференції му

сsть учителеві доnомогти в цьому. 

Заrаnьио ж, конференція nрошла усnішно, no ді

ловому. Частинно участь у ній узвв Архиєnискоn Ми

хаїл. Владика ж Іларіон тільки nобnаrосnовив іі nрац10. 

Конфереиців nереобрала Шкільну Раду в такому ж 

скnад і, кк вона бу nа й цьоrо року: nроф. Б. Івание 

ronoвa, Т. Хохітва - секретар, митр. nрот. Д. Фотій, А. 

Ліщина та К. Сакаn10к - члени. 

Купіть ці книжки1 
1. Олена Курило, "УВАГИ ДО СУЧАСНОІ УК

РАїНСЬКОї ЛІТЕРАТУРНОУ МОВИ". 
Про ню книгv див. v "Нових Днях" за листопад 

1960 р. на стор. 23. · 
Uіна її: д.1я передплатників ••нових Днів" -

2.00 до.1., а для всіх інших - 2.50 дол. 
2. "НОВИй ОБРІй", ч. 2. альманах, присвяче

ний 1 О-річчю масового українського поселення в 
Австралії. 

ІЗ а.1ь~tанасі є багато uікавих і дуже різноманіт
них матеріялів. 

Uіна за примірник - 1.50 доляра. 
Обидві книжки замовляти в "Нових Днях". 

------·----·-------
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ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

д.1я всіх к.1яс українських шкі.1 на еміrраuії: 

1. Л. Деполович 
БУКВАР 

Дев' я те видання 
Ціна: у Канаді і CUIA -··-- 1.25 до.а., 

в Анг.1ії - 10 ші.1., в Австра.lЇі - 12 шіл. 

2. Петро Волиник 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
П'яте видання 

Ціна: у Канаді і США - 1.25 
в Анг.1.ії -- 10 ші:1., п Австра.'Іії 

3. Петро Волиняк 
КИ їВ 

Трете видання 

Читанка для 3-ої кляси 

дол., 

12 шіл. 

Ціна: у Ка наді і США - 1.25 дол., 
в Англ.їі - 10 ші.1., в Австралії - 12 шіл. 

4. Петро Волиняк 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Трете видання 

Ціна: у І{а.наді і США - 1.25 
в Анr.1.їі -- 10 ші:І., в АвстраJІії 

5. Петро Волиняк 
ДНІПРО 

дол., 

12 ші.1. 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на е:\ІЇГраuії пі.дручник такого типу. 
І{нижка ілюстрована. 

Ціна: у І{анаді і США - 1.50 дол., 
в Англ.їі --- 10 ші.1., в днетралії - 12 шіл. 

6. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Видання друге. 
І Іідручник пристосований до українських 

е:\Ііrранійних шкіл (багато прик.1адів і завдань). 
Сьогодні -- не єдиний підручник 
з української :\ІОВИ на е~Ііrранії. 
Ціна: у Канаді і США - 1.70 дол., 

в Анг.1ії - 10 wi.1., в Австра,лії -- 12 ші.1. 

7. Дмитро Кислиuя 
ГРАМАТИКА УКРАіНСЬКОі МОВИ (синтакса) 

Ціна: у Канаді і CLIJA - 1.60 дол. В Англії - 1 О 
шілінr., в Австралії - 12 шілінr. 

8. Петро Волиняк 
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАїНИ 

Підручник багато і:ІІострований, фотами, картами, 
та схе~Іа:\ш, стис.1о написаю-tй, ~•ає багато 

в.прав і завдань д.1я са:\юстійної праці учнів, гарно 
видрукуваннИ на добро~ІУ папері. 

Ціна: у Канаді і США - 1.60 дол., 
в Анг~1ії та Астра.1ії - -- 12 шіл. 

Замовляти в "Нових Днях". UІколам і книгарням 

та нерковним громадам ·- знижка. 
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Дохія ГУМЕННА 

Родинний аJІьбом 
( Прадовження) 

А Ішли пригадати. що основне зайняття Діви 
це панування над диким звіром. що вона йому на

казує. та коли пригадати стародавнє слово дивий 

звір. що й означає дикий (Дивись словник Грін
ченка). то запахне аж старокам'яним віком, де 
дикий звір був святістю. дивом. Коли логікою не 
втнемо. то відчуваємо за ії стіною в цих одна

кових словах уявлення наших палеолітичних пред

ків про Велику Матір людей і звірів Діву. яку 
треба просити. щоб послала «дивого» їм на по
живу. Вона ж - прародителька й прототип усіх 
дивих у звіриній та людській формі... І вона ж 
- просто «дівчина на виданні». як показує вираз 
«дивьи смотриньІ». звичай у росіян влаштовувати 

на Водохреща оглядини дівчат,~А на виданні. 
А скільки похідних у нашій мові понаростало 

від цього кореня! І то в найрізноматніших зна
ченнях. Ось мала жменя слів. 

Насамперед. ще раз згадаймо слово дівер, 
бо •воно - уламок родової назви, затримане в 
значенні «брат чоловіка жінчиного», а первісно 

(<член роду Дію>. Чи може й «Дівер». подібно 
на «Товар». 

Інші слова родинної номенклятури пройшли 
ве.:шку еволюцію ЇІ походять уже напевно від пат

ріярхального <<Дия>> (Зевса. значить). вони тепер 
у щоденному 8Житку. 

Дід - одне значення: «бог». Приспів у гаїв
ках «Ой. Дід-Ладо>>... чи навіть «Ой. Див-Ла
до ... » - це ж звернення. закликання родового 

предка-божества. Друге значення - найстарший 
член роду. патріярх. 

Дідько - предок. мітична істота предка
опікуна. що живе в домі на горищі. 

Дедя - тато. архаїчна форма. Відповідає 
англійському dad (дед. деді) - тато. 

Дядько - кожен старший чоловік у селі (ко
лись - роді) - дядько для молодших. себто 
брат матері. Подібність цього слова до слова «дід» 
«дєдя» пригадує нам ті часи, коли членами роду 

були тільки сестри й брати (а не чоловіки й 
батьки дітей). Брати-дядьки відогравали ролю 
опікунів. вихоnателів дітей. а також і проводирів 
у всіх зовнішніх стосунках з іншими родами. Мож
на навіть навести один історичний приклад: Во
лодимира Великого виховав дядько його Добри
ня. Це було в дусі стародавньої традиції. 

Можна навести й кілька дієслів. Слово дава
ти, дати має наказову форму дай! Але ж це звер
тання-приспів у колядці: «Ой. Дай Боже!». а ста
ра форма - «Or1. Даждь Боже», що і є ім'я бо
га Даждьбог. Це і є обов'язок та здібність опіку
на. що до нього звертаються. Дия. чи «перекру
чено» Даждьбога. Дайбога. - подавати усякі 
блага. 

Зв'язок із цим самим божеством легко мож
на побачити й у елоnах дивитися, дивуватися, до-· 
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їти, діяти і в іменниках діти, дитина. Діти ж при
ходить від тотему. від опікуна, від Дия, від нев
мирущого джерела. нарешті, від Бога... Чи не 
досить прикладів? 

Не бракує й на означення «нечистої сили», 
але як на те. Діва в жіночій постаті сюди не за
мішана. вона завжди подайниця всього доброго, 
вона - Берегиня. оберігає. Дів же у «Слові 
о полку Ігоревім» має якусь похмуру. недобру 
славу віщуна нещастя. « ... Збися Дів, кличсть вер
ху дерева ... » ... «У же вержеся Дів на землю ... » 
Десь на дереві сидить той Дів і тільки чекає, щоб 
кинутися на землю та накоїти лиха. 

У наших казках є птиця. Див-птиця, що все 
бачить 1 все знає. А то є ще й див-дерево. Іс
нує легенда. що чорт робив горілку з див-дерева.10 

Є й приказки, що натякають про якусь справ
жню істоту. про Дива. «Щоб на тебе Див прий
шов!» «/lій його честі»! «Дій його батькові»! 
(Словник Грінченка). 

Тут треба додумуватися, що цей Дів. Дій, 
Див - представник ворожого племени, а ті ж 
боги завжди для нас злі. Чи може вже його при
несла готовим, виробленим якась хвиля, скажімо, 
з Ірану? 

Бо все ж таки наша Діва заходить у глиби
ну тих прачасів. коли творилися жіночі материн

ські божества. чи вірніше всесвіт-жінка. що в ній 
нміщувалось усе усвідомлене людиною. Тоді ж 
творилась і наз-ва цього божества (звіра). що ма
ла вигляд Діва. Діо - і Тіо, тео тощо. Один із 
основних сумерійсько-асирійських мітів розпові

дає в образах про зміну матріярхату на патрі
ярхат. Зміна не проходила без боротьби. Корот
ко - так: 

Молодий бог Ваал (Мардук. інше ім'я) пов
став на старе божество Тіамат, жінку-чудовись
ко. Точилася велика битва, аж доки Ваал не пе
реміг. Тоді він почав упорядковувати світ: роз
дер Тіамат навпіл, з одної половини зробив не
бо. а з другої - землю. ( Тіамат - як всесвіт). 
Аж ось КОЛІІ з'явилася людина: П боги створили 
з божої крови. змішаної із землею. «щоб устано
вити обслугу богів і побудувати храми».17 З цього 
міту видІ·Ю. яке глибоко старовинне бу ло це ма
теринське божество. Воно вже існувало й старіло
ся тоді. як взагалі не було впорядкованого світу. 
а була хаос-Тіа,.,.ат, що сама з себе народила 
перших богів ... 

Так само й Зевс бореться з доолімпійськими 
богами-.титанами. а жіночі божества допомага
ють титанам проти Зев-са. Ось одна титанка. жін
Rа Онеана. Тефіс ( Tethys). Вона має 41 дочку 
і всіх їх тут можна б перелічити. їх імена відомі. 
Чи не справжня картина великого доісторичного 
матріярхального роду?'ь 

От і Аполлон вже відразу в день свого на-
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родження убиває багатоголове жіноче божество, 
драконицю Пітон ( Piphon) .18 І ще одна жінка
дракон, дочка Гаї, звалась вона Тіфон (Typhon). 

Все це -- удягнені в свої тотемні одяги 
жриці l\іатері Богині, що не так то легко, видно, 
здавали свої позиції перед патріярхальними по

рядками та божествами. 
Ледве помітна подібність цих жінок-чудо

виськ у вигляді й імені вимагає думати, що це 

-- відгомін якоїсь драми, що відбулася в одному 
певно:'І.-tу центрі й що П рознесли потім по нових 

осередках наступні покоління невмирущого люд

ства. Також наводить на цей здогад дивовижна 
схожість словозвуку на означення божества в 
усьому знаному нам світі. Як і сумері,йська Тіамат, 
воно має своє звукове виявлення ( Rрім део, ді о 
та інші) -- тео. 

Тео -- у греків Бог. Звідси й теолоzія. тео_. 
софія тощо. що увійшли до нашого словниRа. 

Та у -- священне слово і знаR (єгипетський 
хрест) у єгиптян. 

Т ао -- священний бик у Китаї й релігія -
таоізм. 

Та не тільки на обширі Еврафразії. Тео ду
же часто -- складова частина назов богів і свя
щенних міст Америки. Ось Rілька приRладів: 

Теотіzуакан -- місто колосальних пірамід у 
толтеків (Мексика) .00 

Тлазолтеотл --богиня плодороддя. або «Сер
це Землі» у ацтеків.21 

Тіаzуанако -- «Місто мертвих» (Болівія) .22 
Теосентлі -- значить «Маїс богів», рослина 

у Мексиці. 2:1 

І навіть у пігмеїв Вабаг (Нова Гвінея), що 
ще не вийшли з кам'яного віку. творець світу на
зивається Таї.'.!" 

Як бачимо. це тео універсальне. 
Де ж відбула ся та драма, що завдала основ

ний удар матріярхальній Тіамат? 

Відповіді не маємо. Бачимо тільки. що Діва 
Матір не була переможена і дшшла до наших 
днів, як велике божество сучасного світу. 

10. ВЕЛЕСОБЕ КАПИЩЕ 

Українська мова особливо багата набором 
назов для рогатої худоби. Дуже звичайна й хо
дова назва (крім тур. товар, дворіг, корова, те
лиця. теля і т. д.) ще віл. Від нього походить 
дуже багато різних слів, що ведуть у численні 
розгалуження вже міцно складеного й ускладне
ного кола ідей. 

Розкішне гроно слів показує. яке стародав
нє в українсьюи мові звукосполучення В-Л. TaR 
само. як і звукосполучення С-Т-Р. С-В-Р. Т-В-Р. 
воно напочатку означало, взагалі, звіря. або точ
ніше -- «щось волохате». «покрите волоссям». На 
думку приходять такі слова. як віл. вовк (старо
винне «волю>). олень, білка, волос, волохатий і 
пелехатий. волічка, вовна, фолюші тощо. Хіба ж 
вони не об'єднані одним змістовим стрижнем, 
закладеним саме у це «ол, іл»? 

І звук В-Л. так само, ян. і С-Т-Р та компа
нія, народився у млі предковічности, у надрах ве

ликих материнських родів, де всі 1·уртом, і чоло-
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віки, і жінки, полювали на звіря та не знали ін

шого знаряддя. як камінь, І(істка та дерево. Ар
хеологія знаходить і досліджує тепер великі ро

дові стойбища, що в них жили роди сестер (у 
· первісному розумінні, -- див. попереду. -- із огни
щами, виробленими знаряддями з кісток та кре
меню, ба навіть із скульптурою. А мі тологія роз
повідає, що перед олімпійськими богами скотарів 
були старіші боги. та не одноосібні, а цілими 
групами, та все названі жіночими іменами: Не
реїди (їх 50). Музи ( 9) . Мойраї ( 3) . Г райяї ( 3). 
Геспериди. Горгони. Сирени. Евменіди. Еріннії, 
Фурії, Харити1 

... Все це - колишні назви вели
ких материнських родів. Все це -- божества, що 
керують людською долею, що не підвладні Зев
сові, а навпа1ш, він на них часто із острахом по

зирає. 

У слов'янській мітології теж знайдемо бо
гинь-сестер. що живуть цілим родом та однаково 

називаються. Саме такі Віли-посестри. що були 
діючими божествами ще не так давно. «І вєроу
ють в ... Віли, їх же числом тридесяте сестрениць ... 
і мнять - нєвєгласи - їх богинями і тако кла
доуть їм треби. і короваї їм молють, коури рє
жуть ... » - досить докладно оповідає «Слово нє
коєго Хрістолюбца» (ХІ-те ст.) про культ Віл
посестер.2 

Сербсм<а легенда малює їх ось як: Віли чи 
Вілії це молоді дівчата в білотканій одежі. з дов
гим, розпущеним на спині й на грудях волоссям. 

Вони живуть у горах. на скелях і при берегах 
рік. Не роблять людям шкоди. а як захочуть. то 
ще й по~южуть. Непинні й прекрасні істоти. Зби~ 
рають хмари, готують блискавку й грім. Проро
кують людям.3 

Це вже олюдинений міт, а тим часом таке 
саме слово - вL.ЛlЯ -- малює нам ще й іншу кар
тину. Як відомо. вілією або велією у нас нази
вають Свят-вечір під Різдво (Наприклад. це на
род ня назва. поруч із назвою Свят-вечір, на Ки
ївщині у Жашківщині). Глибока й далекосяжна 
традиція цього зимового свята. коли рід зустріча
ється, збирається докупи: живі й невидимі помер
лі предки. надприродні істоти у вигляді звірів. 
Усі відміни роду з'єднуються у одному могут
ньому піднесенні, такому самому, як і все в цей 

час у природі. Для дужчого ефекту й самі лю
ди стають на цей час «віліями». себто вбирають
ся у «вілійну» (читай: звірину) подобу. 

Цей драматичний характер свят, коли учас
ники «nеретворювалися» на своїх родових звірі-в 

та влаштовували «ігрища й позорища» ( представ
лення-лицедійст.во). танки - «ігра'ніє, пляса
ніє і гудєніє», -- не раз описані в «nоученіях» 
християнських проповідників та в творах антич

них істориків. що бачили їх власними очима. 
У ХІІ-му столітті архиєпископ ЛуRа пере

сJІідує «масколюдство» (себто маскаради). «На 
Різдво ... -- докоряє він, -- перебираються вовка
ми. лисицями. биками ... бігають по місті з запа
леними смолоскипами. б'ють у бубни, і кричать, 
і ревуть голосами різних звірів».~ 

Те ж саме каже й житіє св. Ніфонта (ХІІ-те 
століття): «В церковние празднікі, одні біяху в 
бубни, друзії же в козіце і в сопєлі соп'яху, ін-
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ніже, возпоживши на ліца скурати, ідяху на глум

леніс человєком і мнозії, оставівше церков, на по

зор течаху»;;. Патріярх Іоакім ( 1684 р.) описує: 
«В надвечеріє Рождества Христового совершают
ся сR:верниє і бесовскіє действа. Мужчини і дє
вушкі ходять толпамі по уліце і поют бесовскіє 
пєсні, проізносят сквернословія. пляшут. Надє
вают лічіни кумірскіє, бесовскіє і косматиє, оде
ти в бесовскіє одежди. скачут і пляшут ... »0 

Для нас тепер цілком зрозуміло: це ж то
темні звірі ходили у цю ніч між людей, це ж 

справлялися споконвічні свята, це ж було коля
дування. Для отців християнської церкви це бу
ли «бісовські позорища». 

На заході Европи діялося те саме. «У скан
динавських і гер\1анських племен 5-го століття 
відбувалися готські ігри 12 днів. У часники одя
галися в звірячі шкури. натирали лице сажею. 

прикрашали голову рогами, в роті носили розжа

рене вугілля і бігали вулицями з криками, співа
ми, і плясали під музику ... ».' 

Та й ось через тисячу років ( 1596 р.) єпис
коп Кентерберійський Теодор 7 -ий видав такого 
наказа: «Якщо хтось під час календів у січні ста
не ніби бик чи олень, себто зробить із себе дику 
звірину і вбереться в шкуру чередної тварини, і 
надягне голову звіря, ці, що так себе змінять і 
виглядатимуть, як дикі тварини, вони будуть по
карані на три роки, бо це по-диявольському».8 

Якщо це свято такої глибокої давности (ма
буть із палеоліту!), то й не дивно, що християн
ським монахам так важко було боротися з ним. та 
що довелося пристосувати час свята Різдва Хри
стового до одвічного поганського. Не диво, що ще 
й у ХХ-му столітті на Святвечір-Белію заклика
ють своїх предків, вовків та ведмедів. Не диво, що 
водять козу, вовка, туроня ... Не диво, що воли у 
стайні цієї ночі роз_мовляють між собою та про
рокують майбутнє. Не диво. що ca~te воли стоя
ли над малим дитятком Ісусом та дихали на ньо
го своїм духом, як про те оповідає колядка. Це 
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ж воли ці - опікуни, і саме їх дихання ,......, вже 
святість. А коли вдуматися, то й народження 
Христа в яслах дуже сусідує з тотемним уявлен
ням про народження божества ... 

Демократичний колектив Віл-матерів (а в 
Галичині - Турицьр) все таки, прийшов час, му
сів поступитися новому, вже одоосібному боже
ству, Велесові чи Волосові. Дивна річ діється се
ред богів: вони копіюють те, що діється межи 
людей. Щораз більше закріплювалася патріяр
хально-скотарська структура суспільства, матрі

ярхат тріщав по всіх с·воїх швах, уся влада зо

середжувалася в руках голови роду - чоловіка, 

що був батьком, жерцем, самодержцем. От саме 
тоді й прийшов час панування Волоса. 

Волос, «скотій бог», як називає його літопи
сець. був один із найпопулярніших слов'янських 
народніх божеств. У Києві на Подолі стояло Во
лосове капище (або Турова божниця), дуже по
пулярне серед людности. У літописі ж записані 
клятви на Волоса. що їх складали князі Олег та 
Святослав. коли укладали мирні договори із Ві
зантією.1u У «Слові о полку Ігоревім» Велес має 
дуже інтимні стосунки з людьми. Спі•вець віщий 
Боян - його внук. Інакшими словами, він з ро
ду Велесів, якогось старовинного тотемного роду. 

Зайво доводити, що культ Волоса ,......, розв~;~
нувся з культу бика. у глибокій давнині - то
тема. Це й так ясно. Є досить свідчень із ста
родавніх часів, як виглядав цей культ. «Биком ся 
об'ядали і рикали, яко волове». «Сідали навколо 
й із зосередженою увагою та побожністю вку
шали м'яса свого божества-бика, так з'єднували
ся ~ ним. уявляли себе биками й на підтверджен
ня свого настрою рикали ... ». 

«Ілі бссом молілась єсі с бабамі єж єсть ро
женіци. і волом, і прочім таковим?» Або: «Лі мо
лілась єсі віла:\-І, лі Роду і Рожаніцам, і Перуну. 
і Хорсу, і Мокоші, піла і єла?» Із запитальника 
при сповіді) .11 

У нашій мові є дуже багато різних слів, ви-
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творених на основі первісного звука В-Л. Лише 
один перелік їх по~ає образ добробуту і всіляко
го достатку. Волос же «скотій бог». а скот це ба~ 
гатство. товар, мінова цінність. Волос - опікун 
скотини, бог достатку. багатства й торгівлі. Ось 
кілька слів із цього rрона (крім уже поданих): 

Воло - пишна шия у вола. 
Волосся - множина від слова «волос». 
Волокно - у ткацтві. 
Вслс-повсле - дуже помалу. «по-волячому». 
Волати - кричати. ревіти. «Заволав не сво-

їм ГОЛОСОМ». 

Вила - приладдя в скотарстві. 
Вельми - дуже. 
А ось і нові патріярхальні поняття, що їх у 

материнсько'vfу ладі-суспільстві не було: 
Володіти. - Поки ніхто нічим не володів, бо 

все було родове спільне. то й цього слова не бу
ло. З установленням нової структури суспільства 
витворилось і нове сюво. а воно таке саме, як і 

центральний образ цієї доби. 
Влада - вже є патріярх. володар. 
Володар - носій влади. той, хто має виключ

ні права, тільки йому приналежні. 

Волхв - жрець Волоса. чарівник. 
Вельможа, вельможний - інша наз·ва воло

даря та його прикмети. 

Власний - нове поняння цієї доби. У ма
теринському роді власности не було. 

Волость адміністративно-територіяльна 
одиниця в наш час. Первісно: «територія. де про
живають члени тотемного об'єднання волів». Оче
видно, було дуже поширене прізвище, що стало 
аж загальним іменником. Пізніше - «та терито
рія. що під владою володаря-патріярха». У наші 
часи - район. Остання назва, <<район». уже ціл
ком ВИТИСНУ Ла <<'ВОЛОСТЬ». 

Воля - позитивне поняття. у протилежність 
;~о «неволі». рабства. Як помічаємо. усі слова в 
rроні В-Л позитивного, доброго значення. 

Вал - можливо, те саме. що в нас тепер 
обора - вал-рів навколо для оберігання худоби. 
Наводить на таку думку англі•йське слово вал 
(wa!l) - стіна. Перші міста в теперішніх пусте
лях Середньої Азії ( масаrетські) це й бу ли висо
кі стіни-вали; у їх середині скотарі тримали свої 
череди. а по боках вони мали свої житла, що 
дверима були в середину «міста». Такі міста роз
копані зовсім недавно. і такі «квадратові вари» 

описані в перському збірникові гімнів, Зснд Аве
сті.Іl. 

Велет - людина могучого сRладу й фізичної 
сили понад звичайні людські норми. Пригадуєть
ся тотемний «Великий Брат», прототип звичай
них осіб і подавець добра. а таRож обжинковий 
слов'янсьRий ВолотRо ( «ВолотRу на борідку» за
лишають останніх RільRа незжатих колосRів). 

Велетень - варіянт слова «велет». 

Велшшй - походить з цього ж куща. 

З назов 1\tісцевостей відразу приходить на 
думку одна з областей У країни. а саме Волинь. 
Саме на Волині у назвах залишилися сліди числен
них тотемних родових груп з різними назвами 

дворога: там же й р. Стир, і місто Бужськ, а як 
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краще приглянутися, то напевно знайдеться й 

більше. 

Велсенсво - село в Галичині. Слідів культу 
Велеса ·в Галичині занотовано чимало, ·вони вже 
тепер просто звичаї й повір'я. На Святвечір на 
покуті ставлять два хліби: Василь (Велес) і Ма
ланка (Лада). Перше теля на Лемківщині відда
вали Велесові біля Перунового багаття й там 
з'їдали. Повір'я: чоловік із густим волоссям на 
руках. грудях та спині (де в чому подібний на 
Велеса) буде багатий ... ]3 

Вілія - доплив Німану. Білорусія. Так роз
віюється вчений здогад. що слово «вілія» латин

ського походження. Ось вам народня етногра
фічна назва річки й, очевидно, роду Вілія слов'ян
ського. сестринського українцям, народу. 

Наnіть у невеличкій кількості поданих тут 
приRладів можна помітити, як тотемне «волоха

те)> божество перетворюється на людину. Воно 
ще в шкурі та масці «волохатого й рогатого», 

особливо. як надходять великі родові свята та 
учти. Одначе. ці шкури й роги та маски дедалі 
стають лише додатком до одежі. амулетами, 

прикрасами, значками тощо. Само тотемне боже
ство вже - найдосконаліша людина, охоронець, 

патрон. 

Ось як уявляють його на Гуцульщині. «Во
лос це стрункий красень з довгим. нижче пояса. 

волоссям. в кожушку догори вовною, з калитою 

(шкіряною торбою) на лівому боці, з чересом 
(широким подвійним шкіряним поясом). В кали
ті у нього матеріяльні багатства. а в чересі -
духові блага. Кого наділяв багатством - сипав 
із калити дари (звідси приказка: «За сиротою і 
Бог з калитою»). А кого хотів зробити nоетом. 
музикою. любомудром. тому з череса діставав 
духові дари. На небі мав Волос своє велике гос
подарство. - череди. пасіки. ткацькі й ганчарні 
майстерні. варио небесний мед... Був він зразко
вий господар».]3 

У же згадували ми. що віщий Боян - внуR 
Велесів. Як внук цього добродайного діда. Боян 
успадкував від нього поетичний та співочо-музич
ний талант. У Rраїнський дослідник Б. Кравців,н 
розшифровуючи постаті «Слова о полку Ігоре
вім». звернув увагу на те. що вдача слов'янсько
го Волоса надзвичайно подібна до вдачі грецько
го бога Аполлона. Аполлон - також бог дос
татку. охоронець худоби. бог поезії, співу. ліку ... 
'Вання і, взагалі. всього доброго для людей. Він 
- Фсб. бог сонця. Дослідження Б. Кравцева ви ... 
крили дуже ціRаву річ. Виявляється. що Аполлон 
це - перекручене на грецький лад Волос. Зрозу
міти це допомагає табличка: 

pellis (лат.) - шRіра. 
vellum (лат.) - руно. 
fell (нім.) - руно. 
fleece ( анг.) - руно. 
pell (ант.) - шкірка. 
fell ( анг.) - шRіра з шерстю. 
pelz. filz (нім.) - фС1ьц. фетр. 
felt (ааг.) - фетр. 
Порівняймо з нашими рідними словами: 

волохатий, пслсхатий, фолюt..аі ( сукновальня). 
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Перед очима встає образ якогось звіря, або одяг~ 
неного ·в звірячу шкуру його представника. 

Чи можна сполягати на перечислєні слова, 
подібні до українських, вишукуючи значення на~ 
зви грецького бога? - поставмо собі скептичне 
запитання. Але ось і в римському пантеоні бо~ 
жеств є с-вій Волос~Аполлон. Зветься він Палес 
(Pales) - бог скотарства у ранніх римлян.1 і; Та 
й сама Італія це «країна телят», та й назов міс
цевостей цього ж звучання у Італії на бракує. 
Приклади: Волсіні. Волтерра. Волкан. Вулчі. 

Звідки взявся Аполлон у Греції? Про це до~ 
кладно розповідає міт. Аполлон Хрізокомос (зна~ 
чить: «золотоволосий») прибув до Греції із Гі~ 
пербореї, із «щасливої північної країни богів»10 , де 
він мав свої безсмертні отари овець та череди 
дворогів. Аполлон так був прив'язаний душею 
до країни свого походження, що рік-річний одві

дував свою милу та любу гіперборейську рід~ 
ню. Прибував він дуже пишно - у колісниці, 
що їі иезли лебеді. У грецькому місті Дельфах 
збудували йому храм, а він і той храм відіслав 
до Гіпербореї. 

Опікун свійської худоби, Аполлон також і 
бог вовків, бо вовки йому присвячені. Адже ж 
мати його Лето, як опов.ідає друга легенда. при~ 
була із Гіпербореї, як вовчиця. Коханець їі Зевс, 
оберігаючи Лето від rniвy Зевсової дружини, Гери. 
обернув Лето на 12 днів у вовчицю, і ото вона 
вовчицею прибула з Гіпербореї до Делосу й там 
народила Аполлона та сестру його Артеміду. Ми 
вже знаємо, що це означає - перетворитися на 

деякий час у звіря. Це значить. що маємо справу 
із тотемними м-істеріями і що Аполлон по мате
риній лінії походить із тотемної групи волохато

го вовка. який потім трансформувався у пожи
точнішу тварину - вола. иелеса. 

Друга легенда . каже. що Лето прпйшла до 
країни вовків Лікії (в Малій Аз.ії) і та~, народи
ла своїх двійнят. Третя легенда оповідає, що Ле
то з народженими вже Аnоллоном і Артемідою 
прийшла до Лікії у супроводі охоронців-вовків. 
До цього треба додати, що в Лікії слово лада 
означало «жінка»,1 ; а звідки висновок, що «Ле~ 
то», це й є «зіпсоване» «Лада». Вірніше. виснов
ків більше і вони далекосяжніші. бо заводять у 
глибину матріярхальних родів із жіночим боже~ 
ством (Ладою) на чолі. із 'ВОвчим тотемом. ко
ли мати роду перебиралась у вовчицю, коли ще 
не було розчленування на відомі атичним пись
менникам народи. а всі ці слова й поняття тво
рив спільний всім пранарід у які,йсь спільній пра

батьківщині Гіпербореї. що була на північ від 
Греції... Сам Аполлон також міг обертатися на 
вовка. З усього видно. що країна та була багата 
на вовків, і що там. взагалі, аж кишіло всілякою 

дичиною. 

Де саме ця Гіперборея була? Може нам хоч 
трохи поможе збагнути це біографія Артеміди. 
Як і елегантний Гіпербореос Хрізокомос. так і 
Артеміда міцно пов'язана з північним Причорно
мор'ям. Ми вже знаємо, що вона іменувалась у 
таврі-в Діва Тавропола. Тавіті у скитів ... Це бу~ 
ла богиня приручення худоби. володарка дикого 
звіря; оленів. ланей. левів, ведмедів. гусей, лебе-
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дів... Вона й сама зображена часом у образ·і ле
бедиці. во~Іа - господиня рік. гір і лісів ... Але 
найчастіше зображують П, як діву-мисливицю із 
собаками, а це значить, що біографія П сягає 
глибоко в часи палеолітячного мисливства. 

Так от же численні легенди. зв'язані з Ар
темідою. оповідають про перенесення їі культу 

до Греції ззовні. Одна з них - їі просто викрав 
(статую И) і перевіз до Греції брат Іфігенії 
Орест. Також і Геродот~~ опов-ідає про країну 
Гіперборею. що лежить десь за Скитією. Ото аж 
ізвідти висилали гіперборейці жертвенні дари для 
храму Артеміди у грецькому місті Делосі. Дари 
ці - колоски - бу ли загорнені ІВ пшеничну со
лому. а несли це жертвоприношення дівчата Гі
пероха і Ляодіка під охороною п'ятьох чолові
ків. Цей тривкий зв'язок із Гіпербореєю, де є 
пшенична солома. звідки прийшла Лето. куди 
щороку у колісниці. запряженій лебедями. прибу
ває Аполлон. куди він відіслав свій храм (чи не 
Велесове капище?) і звідки щороку прибувають 
дівчата-жриці з жертвенними дарами. - підси
люється ще й іншими легендами. Ще дві дівчини 
прийшли до Делосу - Apre й Опіс - а прий
шли вони одночасно із Аполлоном та Артемідою. 
Ще в іншій легенді - Арге і Опіс ще ніби ті 
самі Артеміда й Аполлон. Один факт залишає
ться незрушеним: вони прибули сюди ззовні, з 
півночі. Щороку в честь цієї події відбувалася в 
Делосі урочиста процесія, яка починалась із пів
нічної частини міста. себто звідти. звідки ці див
ні істоти прибули. 

Коли подивитися на мапу стародавніх міст 
Греції, 1~ то можна побачити лунктир їх дороги 
до Делосу. Прямою лінією на північ від Делоса 
є місто Волос ( Volos) у Тессалії. а ще :вище -
:<.,істо Пелла (РеНа) у Македонії. Знаємо також. 
що Румунія звалась Волощиною. а люди в ній 
- волохами. І так. лише одні назви. а вже нак
реслюють лунктир Велссової мандрівки на пів
день. 

Можна навіть визначити час приходу Апол
лона в Грецію. Тут уже не на міти й легенди 
пошлемось. а на дослідників-історикі,в. Ум стає 
все ясніше. що приблизно 1500-1200 років до 
Р. Х. у Греції відбулися якісь великі події. 1400 
до Христа старовинна Крита-Мікепська культу
ра бу ла зметена й розтрощена немов надлюд
ською рукою. Деякі міста погоріли. а деякі за
никли. Якісь нові племена завойовників прийшли 
з півночі. Називають їх ахейцями. Але ахейці 
самі рушили шукати нових земель тому. що на 

них натискали інші племена. 

Десь у країнах східнього Середземномор'я 
стались якісь події, що струсили весь світ. Це бу
ла така катастрофа. що цілі міста й держави роз
летілися в прах і попіл. Цілі народи мігрували 
в розмірах до того невідомих. безконечнпй потік 
зовойовників ринув із півночі на південь. Цей 
струс відомий межи історика:v~и. як егейська мігра
ція. бо простір біля Егейського боря був особливо 
зачеплений. Люди ці везли із собою майно й ве
ли свої череди.20 

Ця міграція тривала Іtілька століть. бо з пів
ночі весь час сунули нові навали. 
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Археологія підтверджує це своєю мовою. 
Десь за дві тисячі років до Р. Х. з'явилися в 
Европі войовничі ватаги людей, озброєних соки
рами. Виводять їх із східнього Причорномор'я з 
Кубані. Дорогу їх дуже добре позначує їхній спо
сіб поховання - у скорченій позі (тому їх нази
вають «скорчениками») посипаний червоною вох
рою кістяк та при ньому сокира. Це ..- номади
скотарі, з мали1\І або відсутнім знанням хлібороб
ства. Вони вже знають, як приручувати коні, а 
це - велика новина того часу. Ух сокири зроб
лені з рогу оленя чи з каменю, а формою вони 
нагадують металеві із сходу (мідні). Мирну Ев
ропу з хліборобським (і дуже рідким) неселенням 
починають заливати нові й нові орди скотарів 

із своїми сокирками. У пошуках за пасовись
ками вони добігають до Райну й далі ... Ці племе
на підбивають Европу й говорять уже індоевро
пейською мовою. 

Чи не про це саме красномовно говорять за 
себе й за всіх імена Волоса та його братів, 
Бєлуна, Аполона й Палеса? 

Нам. як колекціонерам портретів ближчих і 
~альших родичів для нашого родинного альбому, 
не може не кинутися ввічі надзвичайна схожість 

нашого слова віл із малоаз1иським божеством 
Ваалом чи Белом. Може це випадковий збіг зву
ків? Може. але малоазійський Ваал також має 
звірину персоніфікацію вола. Ваал також озна
чає «волохатий». «волохата людина», «крилата 

людина». «сильна людина» (пор. наше «велет»), 
«володар». «власник». Наявні всі риси тотемно
го божества й жерця-патріярха. 

А коли ми ознайомимося із повнішою харак
теристикою Ваала, то побачимо. що ·Вона дуже 
подібна до Велесової. Ваал - бог плодороддя. 
Всі продукти землі - його. Він патрон і причи
на всього росту й урожаю, він - сонячний бог, 
обдаровує світлом. полу!\t'яністю. родючістю. Со
нячний характер цього божества виявляється 
особливо на ранньому святі його пробудження 
після зимового сонцестояння.~:{ 

Мимоволі приходить на думку, що на Новий 
рік. на свято народження Непереможного Сонця. 
у нас припадає «Василя». Загально прийнято вва
жати, що наше ім'я «Василь» походить із грецько
го «Базілей», що означає «цар». Та ми вже зна
ємо із прикладу «Асур-цар», що назва царя це 
одночасно й назва божества та його жерця. Тож 
питання, чи не прибув сам «Базілей» до Греції 
з півночі. як завойовник із сокиркою з оленячо

го рогу. синьоокий. золотобороций варвар? 
То яким же це чином міг Ваал перетворити

сл на Велес а. а Велес на Василя? У який це сві
танковий час доісторії яка група чистих тотеміс

тів і куди подалась із своїм волохатим предком
звіроч. залишивши Ваала на місці свого народ
ження розвмЕатися у столичну володарну соняч

но-полум 'я ну постать? 
Питання це ще без відповіді. Одно тільки 

знаємо. що слово ваал у країнах Малої Азії на
брало значення «володар». «пан». «бог». Так і 
казали: Ваал з Ніппуру, Ваал з Уруку ... Біблія 
на поганських богів каже: «ваали», у множині. 
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Гетити, що мали велику державу на тому місці, 
де тепер Анатолія (кінець цієї держави 1230 р. 
до Р. Х.). і що говорили протоіндоевропейською 
мовою, також мали божество Ваал. Ваал був уша
нований і в Єгипті, де він звався Белос ( Теби, 
Мемфіс) та утотожнювався із Зевсом. Цікаво, 
що на схід від столиці Ваала, - Вавилону, вже 
не.t:а про нього згадки, але на захід ... 

У ·всій Европі був цей культ, аж до Брітій
ських островів. В Ірляндії і Шотляндії до 18-го 
століття затрималося свято Бел-тейн ( Bel-tein. 
Beltane) (день Бела?), що припадало на час літ
нього сонцестояння. Люди йшли в гори й усі пе
реходили через вогонь із різними учтами.2 Та 
навіть у назві країни Велс (Wel'sh) можна впіз
нати Ваала-Бела-Беленуса, якщо не підбирати й 
інших подібних назов сонячного бога. 

Не забудьмо ж при цьому згадати й слов'ян
ського «Баала» - Белбога. Білобога, Бєлуна, -
доброго бога. в протилежність до злого - Чор
нобога. Та й ось. нарешті. розкривається зміст і 
походження нашого слова білий. А може й слова 
цабе: може це скорочене й обшліфоване «цар
бел»? 

З Велесом уже в'яжеться доба розвиненого 
патріярхату. міцного скотарства, влади. чоловіка

священнодія і культ фаллоса. У самому слові 
Велес є вже слово фал лос. У сі оці слова: буйвол, 
буцефал, бафоло. Велес, Палес, Аполлон тощо 
- це тільки варіяції одного_ й того ж слова. 

Велике розгалуження В-Л в українській мо
ві стверджує думну, що слова з цим коренем не 

випадкові запозичення від сусідів, а довговікова 

традиція племен на терені У країни, які ввійшли 
ще одним складнин.ом (крім С-Т-Р. Т-Р, К-Р і 
компанії) до праоснови нашого народу. 

11. БОГ 

Є в нас ще одна діюча назва самця-дворога 
«бик». «бугай». На перший погляд вона вида

сться найпізнішим надбанням у нашій мові і ні
би то відкладенням якогось новішого етнічного 
шару. Маємо велику варіябельність сучасних на
зов цього поняття. й усе чоловічого роду. Ось 
погляньмо: 

Бrzк, бичок - звичайна ходова наз·ва. 
Бугай - витворець. 
Бцзівок - молодий бичок. 
буз я - теля (вживається в дитячій мові). 
Бицьо - здрібніло від слова «бик». 
Бидло - збірна назва рогатої худоби. 
БізСІн - або зубр. 
Буй-тур - старовинна назва. цікава тим. що 

містить у собі злиття двох різних назов. у одну. 
Бцйвол - так само дві на,зви злились у одну. 
Ці буг. буй. бу.1. бид. биц тощо показують. 

як «обтиралось». «обкачувалось» звукосполучен
ня. у якому велююму було воно вжитку та яна 
велика кількість родових груп вживала його. по
ки зроби:юсь воно всенародні~І здобутком. 

А що так і є, то можна навести чимало слів. 
витворених із цього кореня звуково й змістова. 
Вони вживаються в нашій мові. 

Багатий - той, хто маn багато голів товару, 

НО В І ДНІ, СІЧЕНЬ, 1964 



ТіJІьки що иадісJІаві з У країни 
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Купуйте їх у фірмі ,,Українська Книrа": 

"UKRAINSKA KNYHA" 
962 BLOOR ST. W.,. TORONTO, ONT. 

10-ЦАЛЕВІ ЦІНА 2.95 

Д-2062 - 2063 (а) - І. ПА ТОРЖНИСЬКИЙ (бас): 

Про Богдана Хмели, муз. Гайдамаки; Ой і не стелнсв, 

хрещатий барвінку; Як ішов в з Дебречнна; Ой у лісі 

під дубком; Ой у полі озеречко; Дві пісні Виборного 

з опери "Наталка Полтавка", муз. М. Лисенка: Дід ру

дий, баба руда; Ой під вншне10; Аріозо Караса "Ой щось 

дуже загулввсв" з І д. опери "Запорожець за Дунаєм", 

муз. С. l'улака-Артемовського. 

Д-3554 - 3555 (а) - УКРАУНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ 
Й ТАНЦІ: 

Л10лай же мі, л10лай; Там на горі, лемківські пісні -
виконує М. Шевченко; Ой, верше мій, верше, лемків

ська пісна - внконуJОть сестри Бойко (вон. тріо); Чер

воні маки, муз. і сл. Р. Савицького; Ніч така місв"ІJна -
виконує Д. Гнат10к; Якби мені не тиночки; Ой там ко

ло млина - виконує Державна капела бандурнстів 

УРСР; Ой чнв тн, дівчинонько, укр. нар. nicнs - ви

конує орнестра нар. інструментів Укр. радіо; Ой слу

жив s в пана, укр. нар. пісни - виконує державна хо

рова капели УРСР "Думка". 

Раківчанкв, нар. танець - виконує орнестра Держав

ного Закарпатського нар. хору; Співа10, співа10, укр. 

нар. пісни - виконує Державний Закарпатський нар. 

хор. 

Д-3462 - 63 (а) - УКРАУНСЬКІ ПІСНІ Й ТАНЦІ: 
Чи и в лузі не калина була - виконує М. Литвнненко

Воnьгемут; Ой гай мати, гай; Прощай, село - виконує 

жіночий вок. квартет Укр. радіо, А. Бобир (бандура); 

Ой кон10 мій, кон10; Без тебе, Onec10 - виконує Ю. Кі

паренко-Даманський; Розпригайте, хлоnці, коні - ви

конує Червонопрапорний ансамбль; Якби мені не ти

ночки; Ніч ика місична - виконує А. Іванов; Ой на 

горі та женці жнуть; Сусідко - виконує Червонопра

порний ансамбль. 

Д-6191 - 92 (а) - БОРИС РОМАНОВИЧ ГМИРЯ: 

Про Кармеn10ка; Тихо, тихо Дунай воду несе; Та ту

ман вром котнтьсв; Гуnав чумак на риночку; Л'!гом 

іду; Да куди ідеш, Явтуше; Ой кум до куми заnицявсR; 

УдОВНЦІО В ЛІОбНВ. 

Д-3138 - 39 (а) - КОНЦЕРТ АНСАМБЛЮ БАНДУРИСТІВ 

УКРАУНСЬКОГО РАДІО ПІД КЕРУВАННЯМ А. БО!:ИРЯ: 
У долині крнннца, муз. В. Шаповаленка; Гей. пішоє мій 

л10бий, милий; Ой на горі бересточок; Метеnнцв, нар. 

танець; Та туман яром котнтьси; Чом дуб не зелений; 

Добрий вечір, дівчино; По той бік гора; Раз у вишневому 

садочку; Побреду, побреду по коліна в лободу. 

Д-6405 - 06 (а) - УКРАУНСЬКІ ПІСНІ: 
Забриніла в полі пісни - виконує Ансамбль банду

рнстів Укр. радіо; Місвць на небі - виконує Державна 

академічна хорова капели УРСР "Думка"; ЯJСбн мені не 

тиночки - вІіконує Д. Гнат10к; Ой у внwнев.>му садочку 

8 П В І Л Н 1, rt'lf:llЬ, 1.'J6-J 

- виконує полісьІ!ий нар. хор "Льонок"; Гандзи - ви· 

конує Є. Чавдар; Вівці мої, вівці, сл. й муз. М. Грниншн

на - виконує Державний Закарпатський нар. хор; Ой 

піду и до млина - виконує Д. Петрнненко; Вечір надво

рі - виконує П. Билинннк, Державна капели бандурис

тів УРСР; Тандріта - виконує Буковинський ансамбль 

пісні і танцю; Дівчино мов, переисnавко - виконує 

Державний український нар. хор. 

Д-6837 - 38 (а) - ПІСНІ П. МАЙБОРОДИ: 

Коли ти любиш - виконує Державна академічна хоро

ва капеля УРСР "Думка"; Любов мов - виконує В. 

Веприк, хор Укр. радіо; Білі каштани - виконує тріо 

бандуристок: Н. Павленко, В. Третикова, Т. Поnіщук; 

Гей у поnі чистому - виконує хор Укр. радіо; Що ж ти 

ходиш - виконує М. Фокін; Рідна мати мои - виконує 

Д. Гнат10к; Юнацька пісни - виконує Державний укра· 

їнський :нар. хор; Вальс "Друзі хороші мої" - вико

нують М. Фокін, С. Козак, Хор Укр. радіо. 

Д-3692 - 93 (а) - С. ЛЮДКЕВИЧ: 

"Заповіт", сп. Т. Шевченка - виконує Державна капеnи 

УРСР "Думка", худ. керівник П. Муравськнй, еоnіст В. 

Козерацький, Державна симф. орнестра УРСР, днрнrент 

М. Колесса. 

Л. РЕВУЦЬКИЙ: 

"Хустина" сл. Т .Шевченка - виконує Державна ака

демічна капели УРСР "Думка", худ. керівник О. Сорока, 

солісти: Д. Петриненко, М. Фокін, Державна снмф. ор

кестра УРСР, дириrент А. Клімов. 

Д-3470 - 71 (а) - ДЕРЖАВНА ХОРОВА КАПЕЛЯ 

УРСР "ДУМКА": 

Думи мої - виконує Державна капели бандуристів 

УРСР; Ой зійди, зійди. асен місвц10; Ой у поnі озерце: -
виконує І. Козnовський і Державна капели бандуристів 

УРСР; Прилетіла перепі.лонька; Бодай си когут знудив; 

Ой з-за гори ком'аиої; Ой шуми тн, луже, муз. Є. Ко

зак"!; Гей. видно ceno - виконує державна хорова ка

пеn;:r УРСР "Думка". 

Д-3514 - 15 (а) - УКРАУНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ: 
Ревуть, с:тоrиуть горн-хвилі; Стелиса, барвінку; Ох ка

зала мені Conox'\ - виконує державна академі"<Іна хо

рова капела УРСР "Думка"; Гей nіта open; Одна гора 
внеокав - виконvє Б. Гмнрп; Закувала зозуnенька; Тн 

кроnисонько - виконує Л. Руденко; Ой за гаєм, гаєм 

- внконуt:: Г. Шоліна. 

Д-6751 - 5" (а) - СИМФОНІЧНА ОРКЕСТРА УКРАУН
СЬКОГО РАДІО, .J"'ИРИtЕНТ К. СІМЕОНОВ: 

Гуцуnьська Dаnсодіи, муз. К. Домінчена; У Молдавії, 

:м:уз. Б. Гомоnакн. 

ПРИМІТКА: до кожного замовnенна дорахуйте 25 цен. 

за пошту, вищо висиnається в провінці10 Онтаріо, долу

чіть ще 3% "сейлс текс". При замовnе11ні подавайте ну

мер пnастннкн. 
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биків, чи «богів» (багатий же!). а це було мі
рилом багатства. 

Бич - приладдя в скотарстві, батіг. 
Багаття - огнище. але не хатнє, а тільки 

на природі, з полі. у лісі, на горах. Переведення 
худоби через вогонь-багаття було дуже пошире
не в прадавніх звичаях, що говорить про священ

ність вогню і іюго божественну очищувальну 
силу. 

Бігати - це як стрибати (від С-Т-Р). 
Бгати - шкуру означає: П виминати. Може 

це слоно означало іІ приручувати, себто робити 
з неслухняного, неоковирного придатне й покірне. 

LUe бгають коровай. тобто вимішують. Чо-
1\.ІУ б не сказати «місити коровай? Ні, коровай 
бгають, бо ж розуміється тут. що приручується 
жива істота. сш.шолізована в тісті. А що всі дії, 
у тім числі й приручування, починалися благос
ловенням матері. то й коровайниці, перед тим, 

як приступити до роботи, співають: «Благослови, 
.\Іати, коровай убгати». З пісні слова не викинеш! 

Божитися - присягати іменем Бога. Згаду
вати і називати і7-.t'я Бога можна було лише в 
урочистих випадках. на ствердження своєї невин

ности чи що. І в нас є повір'я, що гріх без при-,.. . . 
чини оожитися. шшими словами присягати Jме-

не7-.І божества. 
Бодай - це перестановка слів - з «Дай, 

Боже!» на «Бог. дай!» Два слова зіллялись до
купи. і вийшов прислівник «бодай». У старовину 
це було приспівом у колядках та інших обрядових 
піснях. Та й тепер вираз «Дай, Боже!» - ходо
вий зворот у кожному випадку життя. 

Бодать - (російське слово). По-українсько
му - «взяти на роги», «бити рогами». Як же 
ж видно тут. хто цей той, що «бодає», чи вірні
ше. хто це той бог, у якого просять: «Дай!» 

Бугела - важка, непаворотка людина. 
Баз - (на Донщині) двір, де стоїть худоба; 

стайня. 

Базар - торговиця, де продають, купують, 
міняються (очевидно. скотину). 

ТНЕ POST HOUSE TRAVEL BUREAU 
2402 Bloor St. ,V., Toronto 9,. Ont., RO 7-7589 

полагоджує справи ВСІХ 

РОДІВ ПОДОРОЖІ в Кана

ді, Америці та в цілому сві

ті: літаками, кораблями та 

автобусами. Поради та по

лагоджування документів

безплатно. 

За інформаціями звертатися 
українською мовою та з по-

вним довір'ям до представ-

ника фірми 

n. МАРКІЯНА КОГУТА 

Урядові години: від 9 ранку до 6 вечора. 
СЕРЕДА, ЧЕТВЕР і П'ЯТНИЦЯ до 9 веч. 

СУБОТА до 5 по пол. 

22 

Бузина - кущі. З ними зв'язані міти, що це 
резиденція чорта, дідька. 

Буси - (рос. слово) намисто. Намистові 
приписували чудодшну лікувальну силу. Перші 
«буси» були із зубів тварин. Носили їх не для 
прикраси. а для постшного фізичного контакту 
із своїм тотемним опікуном. бо ж зуб - части
на святого звіра. 

А що бик був тотемним божеством і в уро
чисті дні, на свята та під час обрядових церемо
нНі члени родів «Биків» (оформлені в різнома
нітні звукові вищенаведені варіянти) перетворю
вались на своїх тотемних родичів-звірів, себто 
одягали маски, шкури, роги тощо, - на це про

сто таки пальцем показують такі слова з нашого 

щоденного вжитку: 

Буз я - лице. личко (із дитячого словника). 
Як і <~твар». <<бузя» вживалось на означення ли
ця - частини цілого. як і ім'я «тавр», скажімо. 
для одної назви народу з його тотемом. 

Бісова личина - та маска, що П вдягали в 
ч.Jс релігійних церемоній - «бичаче лице». 

Бузувіри - люди. що вірують у «буза». як
що буквально. А хто ж той «буз»? Бик, бо має
мо слово «бузівок» для молодого бичка. Віра в 
<<бузів» уже давно зникла, а слово залишилося і 
служить далі для означення поняття «не христи

яни». Таке ж слово бусур.wани. 
Бісова віра - вираз. що часто вживається 

(наприклад, у звороті: «А. -ти бісової ·віри хлоп
че!») затримався, як жива пам'ять про людей, 
що мали «бісову віру». Але хто ж це «біс»? 

Біс - мітична постать, що має такий самий 
вигляд. як тотем чи жрець, убраний у тотемну 
подобу. Тулуб людський, а має роги, хвоста, ра
тиці, звірину «бузю». Волохатий. Колишньому то
темному божеству християнство присвоїло репу
тацію «нечистої сили». В дійсності український 
біс - дуже мирна, добродушна істота. тільки лю
бить пожартувати. утнути витівку. Цим. власне. 
й займалися перевдягнені на святки лицедійники. 
що зображували божества старої віри. Ці лице
дійства. треба думати. - жалюгідні рештки ре
лігійних містерій. 

Бцженина - страва з волового м'яса. Очеви
дно. була це ритуальна страва й ото саме і-і «їли 
з зосередженою увагою та рикали при тому, «яко 

волове». 

І який був би удар для добросердних пропо
відників минулих століть. якби їм хто сказав. що 
слово Бо.z. Творець Всесвіту. - із того самого 
rрона слів. що й біс! А це так. Слово це прой
шло еволюцію. подібну до еволюції Діви-Деуса
Дьє, тільки що коли там з трудом доводить
ся дошукуватися тотемістично-'звіриного поход

ження. то ·в в rронах звукосполучень Б-Г і ком
панія тотемістична природа (але цікаво: чолові
чого роду!) так і випирає. Ще до того, як цей 
звук усталився за назвою дворога, вживав ·він 

на означення божества взагалі. як ось, на
приклад. поширений тотем лелеки. І тепер вжи
вані назви цієї птиці - бусол. бузько, боцюн -
зраджують здрібнілі. голубливі назви любленого 
тотема-«бозі». (Він же ще й гай стер. С-Т-Р). 

Із появою хлібного тотема та збірнота. що 
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з неї складається хліб, стала зватися збірною наз
вою: «боги», або збіжжя. 

Іншими словами, і досі в нас є цей тотем, 
бож хліб ми так і називаємо святим. Хліб у 
нашому побуті невід:v~інно приявний при всіх уро
чистостях, церемоніях, жертвах. у церковному 

причащанні. Спечений хліб зветься буханець. бо
ханка. а старовинна назва - боzовиця. Це ж 
якась певна окрема кількість бога. святої субстан
ції. І до неї ставляться. як до живої істоти. Не 
можна класти хліб «догори ногами», себто пере
верненим, то гріх, - так усвідомлює собі змал
ку при постійному пригадуванні старших кожна 

селянська дитина. Не можна викидати хліба у 
сміття, навіть як він поцвів. Тоді годиться спа
лити. але борони Боже. викинути. Є звичай: ле
ред тим, як укусити. треба хліб побожно nоці
лувати. 

Так на наших очах розгортається еволюція 
уяви про божественність, з' являються складніші 
nоняття й уявлення про силу вищу. Із звіря (дво
рога чи якого іншого) словозвук nереносився на 
інші ширші поняття і став, врешті. означенням 

Бога Абсолюта. А що Б-Г (і компанія) відмінне 
від nопередніх nлемінних тотемних назов. обмір
кованих вище. та що не розnливалося й не пішло 

в підоснову нашої мови, як скажімо С-Т-Р чи 
С-В, то це наводить на думку, що nлемена цієї 
назви пізніше уаійшли до складу засновників на

шого народу. ніж ті nоnередні. 
Вони ще живуть навіть, у численних nрізви

щах, «пережитках» тотемної сусnільної організа

ції, як от, наприклад: Божко. Божrrк. Воzун. Бу
цероzа. Буценко. Буцманюк .. Божедай та інші. 

Все це - nрізвища нащадків родів із свіжою 
тотемною традицією. Сам навіть антський князь. 
що жив і діяв у четвертому столітті nісля Р. Х. 
звався Бож чи Воз_. І в «Слові о nолку Ігоре
вім» також згадується якесь загадкове «врем'я 
Бусове». 

А якщо взяти під увагу ще одну прикмету. 
назву місцевости, то виявляється, що той ант

ський князь Бож жив і діяв саме там, де й ло
нині ріка зветься Боz. Зветься ця ріка ще й 
Rцz. і Біz. Лю,'lи. що живуть та:v~, кажуть: Боz. 
А ось іще кілька назов з того ж ареалу. що є 
випадково у нашому розпорядженні. лише для 

nрикладу: с. Бц.зівка (на Гvманщині). містечко 
Бцки. та:v~ же ·недалеко. Обидві ці назви є на 
\tапі Боплана. 

Самі тільки географічні назви можуть нак
реслити. де ж був найгустіший осередок тотем
них nлемен імени бика. Не забудьмо тут і про 
історичних бцжан. що жили над Бугом. А ле nро
стір, заселений «биками». значно ширший. Візь
мімо хоч би Буковr.rну. одну з частин України 
на ії заході. 

Загально вважається. що ця назва nоходить 
від дерева бук. але треба думати навnаки. сама 
назна дерева заnозичена від тотема. Про лоход
ження назви Буковина дуже nроречисто говорить 
герб ії - голова бика. У збірнику «Буковина» 
є тих гербів кілька. 

На молдавських монетах вибита голова би
ка. Печать Стефана Великого ·- голова бика. 
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У гербі Петра Могили - голова бика. Герб 
Буковини-Мо,,давії - на вхідній башті до мана
стиря Путна - голова бика, у рогах цього би
ка є півмісяць і зірки. у середині ..- сонце, рам.: 

ка - напис. Бик наче сидить, а голова в центрі. 1 

Оч~видн(). ця голова nерейшла в герби країни та 
ії верхівки з тотемної родової корогви. На ній 
:~аgжди був зображений олікун і nредок роду. 
Тож чи диво. що герб і назва країни збігаються? 

А тa"vf же nоруч й край Басарабія. колись 
осідок племени Бt?cll. а не так дален:о й Вєскrtд 
- гори в Карnатах. 

Поруч .із Бесами жили Бастарни. а там далі 
країна Боснія. на Балканах. Богемія - nровін
ція Ні~Іеччинп. Беотія - назва грецької країни 
(боус [ЬонR] грецька назва для бика). 

У північній Ітсtлії є гора Беrо.';! Гора ця зна
менита ТІВІ. що на скелях ії знайдено доісторич

ні зображення сцен оранки свійськими биками. 
Тlля нас ці зображення дуже цікаві тим, що в 
У країні ( l\1елітоnільщина) в заловідній терито
рії. яка зветься Кам'яна Могила. виявлено нас
кельні зображення биків. аналогічні до тих, що 
знайдені в північ::~ій Італії на горі Беrо.~ 

Бо.гцс лан --- а це вже аж у Скандинавії. так 
зветься ·шведська провінція. Там на скелях зоб
ражені ці ж самі бики. такою ж манерою, що й 
в Італії на горі Беrо і з тими ж самими супро
відними символами: концентричними колами. ко

ле-сами-хоестами. сонячними дисками.4 

Я R бачи!\Ю, широко розпросторилися Бики ло 
всій Европі. але тільки в слов'янському світі ви
робилася назва Абсолюта - Бог у нашому ро
зумінні. Є це саме слово - б о г - і в інших 
країнах. сtле вже в протилежному значенні. Так. 
наnриклад. слово «бог» у Англії теж існує. Тут 
ось цитата з англійської книжки:5 

«Є історична реконструкція няньчиного дия
вола. що століттями вживався для залякування 

дітей. Так. у ХVІ-му столітті був Реrіналд Скот. 
що скаржився: «В нашому дитинстві ... лякали 
нас огидним дияволом, що мав роги на голові. 

вогонь у роті. хвіст у штанях. очі як у зубра. 
зуби як у пса. шкуру як у негра, голос оявкv
чий як у лева. Коли ми чули вигук: «Бог!» (Boh!), 
ми лякалися. Тепер це - оклик: «Бог, схопи 
·його!» (Boh, catch him!), що ним моя бабуся ча
сто лякала мене в дитинстві на nочатку ХХ-го 
століття. ~Бідна бабуся. вона була дуже стара rй: 
виснажена, виховавши 19-еро дітей. але навіть у 
свої добоі часи вона не знала. мабуть, ніколи, що 
слово «бог» було ім'я диявола. Все ж воно було». 

В англійській мові слово «боуrі» (bogey) оз
наає: «ПрИВИД», «ДИЯВОЛ, ЩО ВОДИТЬСЯ В боло
тах». Само наше слово «болото» - англійське 
«боr» (bog). Правда. й ми маємо подібне слово 
- баzно. А відомо. що в багнах водиться не
чиста сил~. 

А ось хто ц~ такий «огнениЇІ Бугало». то 
хай читач сам собі розбере. Це в «Трудах» П. 
Чубинського занотовано заклинання дівки. що 
вийшла опівночі чарувати. Вона промовляє: 

«Добрий вечір тобі. огненний Бугало!» 
«Здорова була. народжена. хрищена. молит

nенна. раба божа М.» 
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<<Куди летиш?» 
Полечу ліса палити. а землю сушити, а тра

ви в'ялити». 
«Не лети ж ти. огненний Бугало. ліса пали

ти. землю сушити. а трави в'ялити. Полети ж 
ти. огненний Бугало. до козака Н. у двір. де йо
го спобіжиш. де його заскочиш: чи у лузі. чи в 
дорозі, чи в наїдках. чи в напитках, чи у вечері, 

чи у постелі - учепися ти йому за серце. зато

ми його. зануди. запали ти його; щоб він тряс
ся і трепетав душею й тілом за мною народже

ною, хрищеною, молитвенною, рабою божою М. 
щоб він мене не запив. не заїв і з іншими не за
гуляв. усе мене на помислах мав. Тягни до ме
не народженої. хрищеної. молитвенної. раби Бо
жої М. козака Н ... »11 

Другий крайній пункт приявности звуку Б-Г 
знаходимо аж у Індії. Там слово бzут (bhпt) 
означає лісового демона, що його треба умило
стивляти. Він сидить у дереві, зовсім так. як на
ша «нечиста сила» в бузині, та чекає, щоб ко
мусь нашкодити. Щоб умилостивити його, треба 
покрапати землю кров'ю з пальця." 

А от у старовинній Персії ба га ( baga) оз
начало «Бог». «Із !'vІідійсько-іранського світу ті
єї епохи можна назвати багато власних імен, що 
мають у собі це слово. Наприклад. взяти перські 
й мідійські імена з VIII століття до Р. Х.: Ваг
датті (Ba~datti) (Як наше Богдан?). Вагадат
та ( Bagadatta). Вагаміррі ( Bagan1irri). Вагапа
та ( Bagapata). Ваrазцста ( Bagazusta) .8 

Головний бог фрігійців мав ім'я Зевс Вага
йос ( Zeus Bagaios) .9 

І справді. чи не те саме сталося в нашій 
мові із зах·ідньоевропейським означенням боже
ства. деїті (deity)? Для людей, що вірять у Бога, 
Див уже диявол. Чи не те сталося в Азії? Ко
ли для іранського зороастризму Агура-Мазда -
світле й добре божество. то в Індії Магешасура. 
буйвологолавий велетень. тільки й знає. що ви
магати людських жертв. Коли в Індії бzqт - лі
сова нечиста сила. а бzаііла - скотина>' то по
руч є країна Сіям. де священне дерево. на яке 
присягають (бо бог. шо живе в ньому. бачить 
усе). має назву боz (boh). богара (bogara).10 

Є ще й країна Вzитан там же в сусі11J.Іьому 
Тибеті, що значить «Країна Гримучого Драко
на», із своїм божеством Драконом та з страхіт-· 
ливими проти злих демонів машкарами жерu:в 

цього доброго Дракона.11 

Чи не слід було б і в наших значеннях од
ного й того ж слова вбачати відгомін антагонізмv 
й боротьби між різними тотемними групами? В 
усякому разі, дуалістичний світогляд первісної 

сЬілосоrЬії приявний і в усякому разі як Деус. 
так і Бог - звіриного походження. Значило це 
слово навіть і не конче бик. дворіг, а взагалі звір. 

У західньоевропейських мовах закріпилась 
назва дикого звіра за словом біст (beast. анг.). 
на що у нас є відповідник бестія. себто «скоти
на» у переносному значенні. грубіян». А от у 
старовинному Єгипті це саме слово «бестія». у 
вигляді Васт,12 було великим божеством. Баст -
богиня хатнього затишку й добробуту, була ду-
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же популярна. Уй навіть було присвячене місто, 
що звалось Бубастіс. А як ми тепер розуміємо, 
то це місто й бу ло осередком тотемної групи яко
гось звіра-охоронця й предка. Баст. Як же вигля
дало це опікунче божество? 

Це була кішка від лап до голови. Очевид
но. ця rраціозна «пантерочка» відіграла в житті 
предків єгиптян немалу ролю. З локального то
тему Баст перетворилася на всенароднє божес
тво. і то дуже люблене. Незчисленні статуї Баст 
у вигляді кішки характерні для старовинної єги

петської культури. Кладовища священних цих 
тварин котячого роду. були такі колосальні, що 
тепер єгипетські селяни вживають ті скопища кіс

ток. як мінеральне добриво. Чоловік Баст звався 
Бес. Бесові присвячений кіт. 

Цю Баст із П чоловіком Бесом витягли ми 
із єгипетського пантеону богів не тільки тому, 
що П ім' я подібне до імени предків сучасної Ба
сарабії. Крім Беса. приходить на думку ще й мі
сто Бузіріс. де започатковувася культ Озіріса, у 
своїй тотемній природі бика. Ще й грецька назва 
бика Воус Може це випадковий звуковий збіг? 
Може. Але ось і сучасна археологія приходить до 
висновку, що було дві хвилі хліборобської коло
нізації Европи. як у ній стало можливе хлібороб
ство. Одна з Нілу через північне Середземномо
р'я до Швайцарії, Франції й далі. а друга з Ма
лої Азії через Балкани та Дунай і далі ( приб
лизно три тисячі років до Р. Х.) .13 Отже, що 
не'.іожливого в тому. що нащадки колонізації з 

Нілу прийшли із своїм загальним словом на звіра. 
а після численних трансформацій та еволюцій, 
якісь споріднені колись між собою групи об' яви
лися під назвами Бесів та Бастарнів? «Часто ві
домості з Орієнту служать коментарями для ев
ропейської передісторії. Деякі з народів орієнталь
ної античности бу ли близькими родичами неолі
тичних заселювачів частин Европи. Чи не може
мо ми сподіватися, що від орієнтальних родичів 

наших варварських предків ми довідаємося дещо, 

навіть про духове життя останніх?» - запитує 
Гірдон Чайльд.н 

Може в цій останній з розглянених у цьому 
альбомі назов дворога - бик - найяскравіше 
втілено шлях еволюції божества: від самиці-зві
ра взагалі - до культу рогатої худоби, до ви
сокої оцінки ·відтворчої сили чоловічого принци

пу, культу фаллоса, як творця всесвіту. Нові бо
жества чоловічого вигляду перемогли й відсуну

ли божест.ва жіночого принципу. Жінка вже 'ВТра
чає право бути священнодійницею, відставлена 
від жрецьких відправ державної релігії. а ії міс

це посідає жрець-патріярх. У же в Єгипті, де в 
ранніх стадіях божества-охоронці були богині 
(самиця-змія й самиця-яструб), де кожна округа 
мала своє жіноче божес'І"Во-звіра, - у тому са
мому Єгипті пізніше ·виглядає це так: поруч ма
тері богині Ізити стає ії брат-чоловік Озіріс. На 
історичну сцену він виступає вже, як бог хлібо
робства. Озірісові містерії це просто-напросто іс
торія поховання в землю зерна і його проростан

ня. Як відомо, Озіріса (у вигляді бика) вбиває 
брат Сет і розкидає шматки вбитого по всіх по
лях. Ізіда дуже журиться й оплакує Озіріса. але 
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силою своєї любови вона робить те, що Озіріс 
оживає - лроростає в саркофаrу, як це образно 
показано на єгипетських малюнках - і тоді весь 

світ тішиться. Озіріс - умирущий і воскреслий 
бог. Колір його - зелений. «Зображення Озірі
са, обсаджені зерном, жерці поливали й під час 
оранки та сівби ховали в полях з багатим похо
ронним ритуалом та з виявом суму в міміці. На
сіння, що зшшло. представляє тіло розкиданого 

кусками по полях бога і було магічним поштов
хом. щоб зродив розкішний урожай».1 ~ 

І як на те, наше українське зерно також но
сить ім'я цього бога. Зер (Zer) - це старіше ім'я 
Озіріса.10 

У цій зворушливш Історії Ізіда вже бере 
участь тільки, як вірна. любляча дружина. А вже 
в часи Геродота там «жінка не може виконувати 
жрецьких обов'язків, як біля бога, так і біля бо
гині, а чоловіки являються жерцями для обох» 
- це слова Геродота. 1 ' «Щонайвище, вона може 
грати на музичних інструментах при релігійних 

відправах. Згодом жінці навіть заборонено входи
ти в святиню, як нечистій істоті». До речі, у нас 
жінка не має права входити у вівтар, а в геб
реїв жінкам не вільно входити в синагогу, доз

волено тільки на хори. 

І одночасно на сцену виступає фаллічне бо
жество, розбуявся культ фаллоса. У нашій мові 
є чимало відбиток цього нового в світоуявленні 
наших предків. Це вже доба. коли батько й пас
тух стає в центрі родової організації. Головна дія 
переноситься на пасовисько. Боротьба за пасови
ська й охорону черед. або захват чужих стає най
важливішим змістом життя, джерелом наживи, 

початком воєнного ремесла. винайденням пись

ма. зброї. Жрець-батько-пастух переймає на себе 
ролю роздавача І.ЩІ. принесення жертви - від 

матері роду і навіть від П брата. Батько, а не 
брат матері стає володарем і від батька успадко
вують діти. а не по материній лінії. Відповідно 
ж появляються й божества. що мають божествен
ну здібність приносити життя, запліднювати. Ось 
як уявляється наш слов'янський Ярило: 

«У галицьких піснях Ярило (або Джурило, 
Цюрило) семеноноений оплодотворець-бог, вес
няне Сонце. з'являється на землю з огненним 
ожегом (довга жердина. обпалена з обох боків) і 
з огненною мітлою, пробиває лід і змітає сніг із 
гір та полів». «У Дрогобиччині весною вдягають 
хлопця в костюм із лопухів та інших широколис

тих рослин. Хлопець цей із деревиною чи мако
гоном у руці, покритий листям, бігає по селі з 
гурмою лідлітків і доторкається до землі, дерев 

тощо».1 s Словом. майже сам Ярило. Колишня ре
лігійна дія дорослих опинилася серед забав під
літків. Але в цьому все таки впізнаємо Ярого 
бога, повного плетеької сили. вогневого, життє
дайного, з любовним полум'ям. Приходять тут 
на думку й Ярилові ночі. Ярилині пісні, повні 
любовної жаги ... СJ1:овом, наш Ярило, чи Яр це 
той самий грецький бог Ерот. А ще інше його 
втілення - це грубий неотесаний варвар Арій, 
син Зевса, бог війни у скитів. 

У балтійських слов' ян цей самий Ярило звав-
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ся Яровит. А найдальший пункт на заході, куди 
зайшов цей наш родич, це Ірляндія (Erie). Далі 
вже не було куди йти, бо океан. На схід він за
йшов аж до Персії та Індії. Сучасна назва Пер
сії - Іран, а старовинна - Аріяна. Мітична 
країна, батьківщина Заратустри, зветься Айр' я
нем-Веджо. Арья - староіндійське слово, озна
чає: «шляхетні». Зрозуміло: ці арья - завойов
ники, що підкорили місцевих і над ними пану
вали. 

Тож виходить, що наш Ярило-Яр накреслює 
докладну картину розселення «арійських» пле

мен, чи як тепер прийнято казати індоевропей

ців. І в своєму найпервіснішому вигляді це про
сто-напросто - запліднювач, Яр-Тур. Іншими 
словами, «арійська раса» виникла дуже пізно, у 

часи зміцнілого екстарського патріярхату, а не 

в часи. як витворювалися раси, що було на сві
танку людської історії, десь у найдавнішому ка
м'яному віці. 

Словозвук ар. яр. має ще п шше звучання. 
«Р» стає «Й», чи навіть «Ж». Виходить: ай, ой, 
уй. ей, їй тощо. Все це різні варіянти того ж по
няття, що й ар. яр. - чоловічого принципу. Прик
лади? Та от - бугай, а буквально: «бог Ай», 
витворець. Їйбо. - божба. а буквально: «бог Ій» 
(чи Є й) - присяга своїм божеством. Дуна й -
«ріка Ай». ріка биків, точний переклад з старі
шої назви /стр. що означало те саме. Яйце -
власне, зародок. що дасть нове життя. 

Це ж Ай і компанія приявне в основі назов 
людей чоловічої статі: вуйко. а в літописі уй. 

Член роду. дядько (брат матері). «Володімер же 
посаді Добрину. у я своєго. в Новєгородє», каже 
«Повість временних літ».10 Вой, воін - боєць 
вояка. а це чоловіче зайняття. 

Тепер можемо зрозуміти і слово бояри. Це 
була чоловіча частина роду. одної вікової верстви, 
що вирушала в похід. Немаловажна справа була 
здобути дівчину з чужого роду та привести їі до 
свого. Так це слово й затрималося в українсько
му весільному ритуалі. А що походи бували вся
кі, то члени кожної бойової дружини були боя
рами. вибравши з-поміж себе князя. У же ген-ген 
у пізніші часи це стало назвою февдала, титу
лом при княжому дворі. 

Слова. що стосуються чоловічого зайняття, 
теж побудовані на цьому «ій»: війна, бій, кий 
(знаряддя в бою). кувати (тільки чоловіче зай
няття). 

Це ж «ай». «ІИ>> стало оформлювати наказо
вий характер дієслова. як активну дію: «давай!», 
«стій!» Ще раз згадаймо тут Даждьбога, чи Дай
бога ... 

Це ж Ай і компанія у відміні Кай, Кий уві
йшло до складу імени володаря (на зразок «сар
цар» тощо). місцевости чи прізвища. 

Кий чи Кій - леrендарний засновник Киє
ва. І от що цікаво: наш Кий має своїх звукових 
відповідників у старовинних династіях сходу. 

Кей-Хосров - леrендарний основоположник 
першої династії Хорезму.~!\) 

Каян, Саркаян - основоположники старода·в
ніх перських династій. 

Варто зауважити, що це кий у нас дуже в 
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ходу й досі - наприклад, у творенні прізвищ: 
Свидницькнй, Кропивницький чи що, або навіть 
у народніх словах. що мають служити за прик

меrнин.и: «доскоцький», «допитацький» тощо. 

Ці приклади - тільки краплина в океані ін
ших, але чи не досить їх, щоб побачити, яка ве
лика кількість понять входить у обіг суспільства 
на чолі з патріярхом. На всьому фронті йде пе
реоформлення понять і змістів, куються нові сло
ва, твориться складніша мова, старі форми йдуть 
у підоснову, губиться первісне значення слів. 
З'являються такі слова, як чудо. Це те саме, що 
й «диво», але вже фаллічиого походження. 

Худоба - збірнота «чуд», свійські тварини. 
Чудесник і кудесник - чародій, жрець, 

волхв ... 
Чадо - дитина. новий член роду. Слово 

створене на канві тотемістичного світоуявлення, 

бо ж чадо прислане із тотемного джерела. від 
опінуна. що має найближчий стосунок до дітона
родження. Tovry дитина зветься майже чудо. 

Нащадок - те ж саме чадо, тепер у значен
ні «спадкоємець>>. «внук», «правнук» тощо. 

До.чочадці - члени роду, дому, всі, що жи
вуть у господарстві. 

Художник .- вже пізніший витвір. але дуже 
прозоро пов'язаний з словом «кудесник». той, що 
робить «чуда». 

Останнє слово чожна перевірити іншими сло
вами. які походять від іншого кореня колишньо

го тотема, С-Т-Р: .майстер (творець, художник), 
мнстецr,, .маестро. майструвати ... 

Отже. бачимо. 1\Же ~южливі стали терміни, 
що характеризують високорозвинене суспільство. 

Через майстрів. художників, кудеснин.ів, себто ін
телектуалів свого часу. nитворюються ще склад

ніші і,1еї. відбувається схрещення рухливого ев
разіііськоrо населення та їх ідей. і так доходить 

до і.цеї Абсолюта. як мн тепер розуміємо понят
тя Бог. 

13с.'пш.у еволюцію пройшло це слово. Тільни 
н~. незначній частині наших прикладів бачимо. ян. 
від приручуnального наслідування реву звіра 

Б-Г воно піднялась до висот назви Верховного 
Божества. Як би ми не хотіли вжити іншого сло
ва - ми його не маємо. Ми маємо те, що nитво
рило для всього слов'янського світу плем'я тоте
містів. що жило ... може, над рікою Богом? 

12. ЗВІЗДОЧОЛА ТЕЛИЦЯ 

tА:и так багато говори:".ю вже про тотемізм та 
його пережиток. ну льт бика, головного тотемно
го звіра всієї Евразії. Цікаво. як же виглядає 
практика цього культу? Чи є які факти, що ствер
;J,жувалн б усе вищесказане? 

Дуже багато. Матеріял для цього подас ар
хеологія. і він був би незрозумілий. якби етно
графи та мандрівники усіх часів не дали величез
ну різноманітність і кольористість оповідань про 

те, що бачили власними очима. Довго ці явища 
були малозрозумілі, витлумачувалися хибно. Бо 
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й самі факти тотемізму та його пережитків на
брали такого різноманітного вияву, що в них важ

ко було зорієнтуватися. Аж прийшов час вивчи
ти австралійський тотемізм, що найближче сто
їть до найпервіснішого, якого вже ніде на землі 

пе існує. І хоч як важко повірити, а найцивілізо
ваніші народи сучасности пережили в·сі стадії, що 
вважаються властивими тільки дикунам. Ба на
віть сьогодні мають у щоденному вжитку тотемі

стичну спадщину. Ось перед нами обгортка си
гарет «Пел-Мел». На ній є марка фірми, два 
звірі. Фірма запозичила цю марку від герба ан
глійських лордів, скажімо, а лорди дістали П в 

спадщину від предків-тотемістів, що вдягалися в 

подоби своїх предків-звірів під час тотемістичних 
церемоній. 

Або: що ж таке улюблений спорт в Еспанії 
бої биків, корріда? На це театральне видови

ще збираються тисячі людей і пристрасно-захоп
лено дивляться, як тореадор дрочиться з биком 
та доводить його до шалу й знемоги. Ue ж 
і є доведена до артизму сцена полювання люди
ни на звіра. Так само предки тореадора і гляда
чі,в. палеолітичні мисливці. доводили до знеси
лення дужчого за себе звіра всілякими способа
ми, а тоді вже легко його вбивали. Убивати жер
товну тварину .входить у обов'язок жерця. То ви
ходить. що еспанський тореадор у мину лому був 
жрець. а сучасний спорт «бій биків» була релі
гійна церемонія при храмі. Видовище це палеолі
тичного походження, тільки вже здеrен~роване, 

зведене до театральної вистави. І це дуже зна
менно. що саме в тій країні. де знайдено розма

льовані печери палеолітячного населення, у да

леких нащадків його така пристрасть до цього 
видовища. 

Та все ж це вже другий етап у взаєминах лю
дини із звіром: звір - жертва. Майстрі, що роз
мальовували печери. увічнили первіснішу. Ось 
перед нами малюнки із печери .в Альтамірі (Ес
панія). Малюнки переносять нас на мирне па
совисько. що було 25 тисяч років тому. де пасе
ться. сидить, лежить різна дичина. На передньо
иу пляні - велике зображення •вагітної самиці
бізона. мабуть. це мітична предкиня того, хто 
малював, Велика Мати. Вона охороняє й посе
реднин.ує між звірами та людьми. Перед гляда
чем - першИй акт мисливської релігії й магії, -
«Ми й намалюємо. вона з нами», бо ж мати зоб
раження це все одно. що й мати ориrінал. Подіб
не притягається подібним. Це, та перебирании в 
звіра. наподібнювання його голосу та рухів, їх 
повторення - перший етап освоєння тварини. 

Крім звірів, зображували ще й жінок у свя
шеннодійних. благословлющих позах. Що ж са
ме вони благословляють? Мисливську дію. Від 
їх благословення. доброї волі спільної Матері. 
залежить. чи полювання буде вдале. чи дадуть
сп тварини. Поки відбувається полювання, у цей 
час матн чарує й вирішує успішний результат. Ці 
дві істоти - са~шця-звірина й жінка-мати - ви

ступають на перший плян у тематиці первісної 

образотворчости. 

(Далі буде) 
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Інститут св.итоrо ВоJІодимира 
Це вже третm правосnавний інститут у Канаді, а 

ІІНЩО враховувати й нonerilo св. Андрів у Вінніпезі, то 

оаетвертай - на.іімоnодшнй, хо'І підготовна до його ор· 

ганЬаціі (й деІІJ(і кошти) по'Іаnась від 1943 р., бо і-т ім. 

Петра Могили в Саскатуні засновано 1916 р., а і-т ім. 

Мнхаііnа Грушевського (тепер св. Івана) в Едмонтоні -
1918 р. Koneriв ж св. Андрів у Вінніпезі, ана готує маіі· 

бутніх сввщенниів, діє вже 13 років. 

Треба внести неність: згадані вище інстнтутн не 

с нав'Іаnьннмн установами. Це скоріш бурси, у винх 

мешкають студенти-українці, ані В'Іатьсв по універси

тетах і иаnеджах Канади. В університетах вони ма10ть 

одержати знании, а в уираінсьинх інститутах - унра

інску ідеоnогі10. Тут вони за певну заплату, вка, зви

'Іаііно, с ниж'ІоJО, ніж в інших подібних 'Іужнх устано

вах, ма10ть мешканеві німнати й хар'Іуваинв. Крім то

го, інститути ма10ть книгозбірні з українознавства, уnа

штовуJОть лекції, доповіді, дискусії, концерти і т. д. 

У двох інститутах Зах. Канади ви правиnо прніі:ма

ют• nише правосnавних студентів. 1-т св. Володимира 

приймає студентів усіх віровизнань. Орніімас також і 

'Іужннців, акі внв'ІаJОть сnавістниу, економіку та по· 

nітнчно-географі"Іні науки Сходу Европи. Як нас по

відомив директор інституту д-р П. Смнnьсьнніі:, інститут 

відмовив цього року двом студентам-англосансам з тех

ні'Іннх факультетів, Rиі виразно заввнnн, що проблема

мн Украіни не цікавnвт•с:ІІ, ane хо'Іут• мати гарне ін

ститутське помешканив і добрі хар'Іі, тому хо'Іуть меш

нати в і-ті. 

По посвв'ІеИНl 1-ту св. Володимира (зліва): меіі:ор То

ронта +. rівенс, міністер Л. Ровитрі прніі:мас від архи

єпископа Михаїла тільки що посвв'Іеного золотого RRJO'Ia 
від будинку, архиепископ Михаїл, д-р П. Смиnьськніі:, 

протопр. о. д·р С. Сав'Іук. 

Інстнrутк виховали багато вкісних людей. Більшість 

наших послів до провінційних та федерального парnи

ментів Нанади с вихованцsми інститутів. Навіть по

кІнний сенатор В. Ban (католиком він став пізніше) вн

ховувавсв в інституті ім. Мих. rрушевського. 

1-т у Торонті стиориnи персважно колишні ІІНХО· 

ванці таких же інститутів ка заході. Дирекців інстнту

ту купнла будинон (651 Спада.ііна авен10, в ра.ііоні уні

верситету) вартістю 140.000 доларів, ремонт його ко

штував '50.000 доларів, на поширенна потрібно 60.000 

доnярів. У це поширеиив, О'Іевидно, входит• і додат-
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ковий будинок поруч з інститутом, який закупила гру

па приватних осіб (за законом тростизму) і передала 

інститутові для вnаштуваиив в н~оому діво"Іоі бурси. 

Разом інститут потребує суму и 250.000 доларів, акі 

збира10ться з добровільних пожертв. 

Ходвт• поголоски, що і-т купив будинок у районі. 

акин прк"Jна'Іений на розбудову університету, ТО:\ІУ мо

же втратити на цьому: це правда, ane небезпеки дnа 

і-ту в цьому нема иівкоі, бо в такому разі інститутові 

повернут• усі гроші, акі він витратив. 

С~оогодиі в інституті мешкає 14 студентів, у тім 'ІН· 

cni дві дів'Іиии. З хлопців с один католик, а решта пра
вославні. 1-т уже влаштував лекції дnа студентів проф. 

Ю. Луцького, Ст. Давидови'Іа, відбуnасв зустрі'І сту

дентів з Ізидорою Петрівио10 Борисово10, вка розповіла 

студентам про свою матір - Олену П'Ііnку. Ленців

ми і-ту користуютьсв всі студенти, а не лиш ті, акі в 

ньому мешкают~о. 

Офіційне відкрнттs відбулоси в суботу 14 груднв. 

Посви'Іення зробив ё!.рхнєпископ Михаїл, офіційно від· 

крив інститут на дору'Іенни прем'єра Онтаріо міністер 

праці Л. Ровнтрі (мав це зробити державний секретар 

і міністер громадвнетва І. JІремко, ane він тепер nіку

ст~оси). Промовnив таКО1К голова міста +. rівенс. Основ

ну доповідь зробив проф. rордон Сиіnінr, голова цен

тру східн•о-европейських студій при Торантському уні
верситеті. 

Увечорі того ж ни відбувсs бенкет у залі катедри 
св. Володимира. Доповідь на бенкеті (про історіІо та 

значения інститутів) зробив директор кonerii св. Андрів 

(Віниіпеr) о. протопр. д·р С. Сав'Іук. Доповідь була ці

кава, наси'Іена фактами з історіі інститутів, доповіда'І 

поставив вимогу, щоб інститут таки виховував і міцні 

характери в студентів, і українських патріотів. На бен

кеті ж було ::асnухаио цілий ряд привітів від різних 

украіисьиих орrаиізацій Тороита. Була також і мис

тецька 'Іастииа: до'Ікн нолиwньоrо директора і-ту св. 

Володимира д-ра Климашна (з Гамільтону виноиаnк 

кілька ре'Іей на скрнпиах: соnьо, дует, тріо, квартет 

(с іх у н;.оrо чотири і всі добре грають на скрипках). 

Тиждень перед відкриттим відбуласи спеціяnьна пре

сова І~онференція, у икій Езиnи у"Іасть такі "Іасописн: 

"Батьківщина", "Вільне Сr.ово", "Гомін Украіни", "Ми 

і Світ", "Новий Шлях", "Нові Дні". 

Керує інститутом дирекців на 'loni з доктором П. 
Смиnьськнм. 

НАЙЖАРКІШІ МІСЦЯ 

Найвища температура спостерігаєтьса в Доnпні 

Смерти - в Західній півкуnі Землі. Так зветьсв одна з 

найглибших безводних міжгірних западин (инж'Іа від 

рівня мор11 на 85 м) на земній куnі, що лежит• у пів

ні'Іній 'Іастнні пустелі Могав (США). Жі назва похо

дить від загибелі зоnотошуиа'Іів 'Іерез відсутніст• води 

1849 р. 10 липня 1913 р. тут було зареєстровано тем

пературу повітря 56,7 ступнів Цельсів вище від нуnв. 

Близько 10 років це вважаnос• за абсоnютннй макси

мум. Ane 13 вереснв 1922 р. в nівійсьиому місті Азізі 

(Півні'Іна Африка) температура піднвnасв до 58 ступ

нів вище від нуnв. 

У східній півкуnі Землі - в пустелі Сагарі - тем

пература досягає 70 ступнів вище від нуnв. 
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СКІЛЬКИ ЖИВУТЬ ТВАРИНИ 

У різних rpynax тварин траnnВJОтьсв nредставники, 
що дуже відрізнв10тьсв між собо10 за довrоnіттвм. На

приклад, серед комах є такі, нк одноденки, що в доросnій 

формі живуть nише кіnька rоднн. Личники ж девких 

цик ад живуть до 17, а мурашки до 7 років. 

З кnвсн земноводних звичайні жаби виживаnн в не

волі nонад 30 років. Дуже довrо живуть череnахи. Девкі 

з них живуть до 150-200 років. Життв сnоків триває 

до ВОо-100 років, коней до 20-30, овець, собак і кішок 

по 20 років. Середиііі вік ведмедів - 35 років. 

Вовки живуть на воnі 15-16 років, білки - 11, хов
рахи - 5-6 років. 

Великим довrоnіттвм у невоnі відзнача10тьсв девкі 

nтахи. Відомі виnадки, коnи лебідь жив 102 роки, пa

nyra - 105, біnнй чорноrуз - 70, open -104, нетруб -
118, сови - до 100 років. Жнттв чорних дроздів тривало 

до 25 років, nуrачів - до 68, беркутів до 80, свійсьих rо
nубів - до 35, rусей - до 33 років. 

ЮШКА МИСЛИВСЬКА 

На 400 r потрухів - 600 r картоплі, по корен10 

морквн й петрушки, цибулину, 0,5 сиnании пшона, 20 

r сапа, 4 rорошнни ripкoro перц10, 2 лаврових листки, 
2 ст. nожкн нарізаної зеленої цнбуnі, 1 ст. nожку зе

лені nетрушки. 

Курвчі потрухи очнща10ть, добре промива10ть і ва

рить, nоки не будуть rотові. В каструn10 з вареними 

nотрухамн кладуть про:мнте пшоио, нарізану великими 

кубиками партоnn10, зnеrка підсмажені на евиначому 

cani моркву, петрушку й цнбуn10. Варвть усе це 10-

15 хв., дода10ть ripкoro перц10, лавровоrо листу, со

nи й варвть далі, поки не буде rотове. 

РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ 

Кожна n10днна хотіла б мати вкнаііиращу пам'ать. 

це ціnком nриродньо. Залежно від тоrо, що запам'•· 

товуєтьсн і відтвор10єтьсв, розрізнв10ть такі иайважnнві

ші чотири види nам'втн: рухому, образну, сnовесио

рухому й емоційну. 

У кожноrо з нас є всі види пам'вті, ane роnв іх 

здебіnьшоrо буває різна. Дехто прекрасно пам'втає чис

nа, ane все жнттв страждає від тоrо, що не запам'в· 

товує осіб. Чим ширші, різноманітніші й змістовніші 

інтереси, тнм баrатші "запаси" пам'вті. Чим біnьше в 

n10динн знань, тим кращо10 буде в неі пам'вть у від

nовідних rаnузвх. 

Щоб розвивати пам'вть, треба постійно виховувати 

в собі вміннв запам'атовуватн. 

К. Прнсвжн10к, науковий співробітник 

Інституту педагогів УРСР 

КОРАБЛІ, ЩО НЕ ПІДДАЮТЬСЯ ХИТАВИЦІ 

Десвтибаnьннй шторм захопив nасажирське судно у 

відкритому морі. Вирує розбурхана стнхів. Величезні 

хвнnі високо підкнда10ть корабель, жбурnв10ть йоrо у 

водвні урвища, хнnвть на бік. Крен досвrає часом 25 

і біnьше rрадусів. Хнтавнц10 ;цуже важко переносвть 

пасажири. Більшість їх хворіє на виснажливу морську 

хворобу. 

Чи можна уникнути хитавиці, надати судну стій

кости, запобіrтн небезnечним бортовим кренам? Час

тково цьоrо досвrа10ть, розмістивши в тр10мах важкі 
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вантажі. А ціnком уннка10ть хитавиці завдвки особnи

вим стабілізаторам, вкі установn1010ть у підводиііі час

тині судна. Якщо воно хнлнтьсв вліво, починає дівтн 

не тіnькн лівий стабілізатор, а й правий. Оберта10чнсь, 

вік хкnнть судно в протилежному наnрвмі. Щоб швнд· 

ко ввести в дію або, навпаки, вимкнути стабілізатори, 

застосову10ть обчнсn10ваnьио-розв'взу10чу техніку. Вона 

вчасно й точно peryn10є іх роботу. Щоб швидко припи

нити хитавицю, можна застосувати одночасно до де

свтн пар стабіnізаторів. Цікаво відзначити, що нові 

пристрої не вnnнва10ть на рух кораблв. 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - RІРШІ, стор. 44, фориат: 
1 О х 7, 42 і.1юстраuії і nортрет Т. Шевченка робоn. 
Слищенка. Кольоровий друк, обкладинка Авокольо
рова, гарний nапір. Uіна - 50.90. 
Р ААДУГ А - збірочка дJІя дітеА моJІодwоrо віку, 

стор. 16, формат 1 Ох 7 uалів, 26 ілюстраній, rapttиA 
nапір, кольоро~ий друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Uіиа - $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 
І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 uа
лів, великі иа всю сторінку ілюстраuії. обкладннка 
в 2-ох кольорах. Uіна- $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка дJІя дітеА 

молодwоrо віку, стор. 16, формат - 10 х 7 uалів, 
33 ілюrтраuії, гарний nапір, ~ольоровий друк, об
кладинка в двох кольорах. Uіна - $0.36. 
"РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 10 х 7 uалів, 

ве.'ІнІ<і. И r а пні ілюстраuії, кольоровий А рук. 
Uіва - $0.40. 

Замов.1яти в "Нових Днях": 

МОЖНА ПРИДБАТИ ТАКІ КНИЖКИ 
В. ЧАПЛЕНКА: 

МУЗА, збіrка uповідань . $0.75 
ЧОРНОМОРЦІ, істоrнчний rоман $3.00 
їСЬКО r АВА, сатирична поема . $0.50 
ПІВТОР А ЛЮДСЬКОГО, повість $1.50 
ЗОйК, збірка оповідань . $1.50 
УКРАїНЦІ, повість . $2.50 
ЗАГИБІЛЬ ПЕРЕМІТЬКА, повість $2.50 
ДЕЩО ПРО МОВУ, збірка статей . $1.00 
ПРОПАЩІ СИЛИ (укр. літерат. 20-их р.) $1.50 
УКРАїНСЬКА ЛІТ. МОВА (укр. мова в 

українській державі 1917 - 1920 р.) $2.50 
Замuвляти: 

V. Chaplenko, Р. О. Вох 871 
Presidio of Monterey, California, U.S.A. 

ВИСИЛАЄМО БЕЗПЛАТНО КНИЖКИ 

відомих українських письменників, а також 

з01rники «ЕЛЬДОРАДО», «ВОЛОСОЖАР» та 

«ГРІМ ЗА ЗОРЕЮ» ( 1963). На поштові видатки 
проснмо додатн $1.00, або $2.00. 

Адр~са: 

Mr. І. Manylo 
Р. О. Вох 4 72, Vineland, N. J .. U .S.A. 
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НУ, ЩО Ж, ПОЧИНАЄМО 15-Ий РІК 

НАШОГО ІСНУВАННЯ •.• 

. Цим числом закінчуємо фактично 14-ий рік 
Існування нашого журналу, а календарно по

чали вже 15-ий рік (перше число вийшло не в 
січні, а в лютому). Ярмарку ніякого не робимо 
з цього, а тільки пригадуємо нашим читачам 
цей факт, щоб подякувати їм, що вони уможли
вили існування нашого журналу все таки досить 
довгий час. 

14 років існування нашого журналу май
же в.иклІ?чно на кошти читачів, - бо та мізер
на КІЛЬКІсть оголошень, що мн маємо. зааезпе
чити його існування не може. - є доказом того. 
що еміrрація потребує тач:ого часопису: треба 
мати хоч один часопис. у якому б можна було 
говопити про наші недоліки на повен гплос. <<Но
ві Дні» намагаються бути таким часописом. бо 
ми розуміємо, що гrюмада. у якііі не JІ.южна 
вільно висловитись, хвора і -пrиречена на за
гибель чи в ліпшому внпадку на животіння. а 
не на повнокрпвне життя. 

Дехто певен. що в «Нових Днях» говоnить
ся все і про все. На жаль. так не є - я. як ре
дактор і видавень. знаю не краще віл. читачів. 
А оскільюr я, знову таки ліпше. як хтось інший. 
- знаю, що жуnнал тnимається вит<лючно н:t 

читачах, то я перед своїмІ-І читачамн не тюблю 
ніяких таємниць. ніякого хитрування. нещирос
ти. тому й признаюся щипо й одвепто: я на по
вен голос не говорю сам і часто-густо стпимvю 
й наших авторів. себто фактично цензурую їх. 
хоч і як мені не соромно це робити. 

Причина? Тільки одна - мало читачів і 
втрата хоч частини з них могла б загрожувати 
існуванню журналу. А якщо читачі хочуть- пов
ноцінного жvnналу, -то мусять дбати про збіль
ІІІ~ння його <Ьонл ів: зnільшити кількість читачів 
і ппдбати пnо оголошення. Я не домагаюсь. що6 
щпачі самі стало за когось платили, а 11е щоб 

попадили (і то радили послідовно. наполегливо!) 
своїм знайомим передплатити «Нові Дні)>. Це 

1\южна легко зробити. 

Те ж саме і з оголошеннямн. Мені. напри
клад, відомо. що леякі наші дуже щирі й ппи

хильні читачі роблять чималі закупи. Напри
клад. дехто купує меблів на кілька сот долярів 
у мебльовій українській кпамниці. У такому ви
падкові власник крамниці ніколи не відмовить 
дати оголошення. але наші читачі. особливо 

центровики. про це ніколи не подумають. Тільки 

один Іван ПишJ{ало та І. О. (обидва з Торпнта) 
у свій час зробили t~e і тільки з одного речення 
п. Пи шкала «Новим Дням» прийшло понад 200 
долярів. А він сказав коротко: даси оголошен
ня в «Нові Дні» - беру, а ні, то йду до жида ... 
І все. 

Чи не буде це неетичним вчинком щодо на

ших купців? Ні, не буде, бо гроші, заплачені за 

оголошення, уряд відраховує з оподаткованих 

сум, а крім того, їх здебільшого nлатять не на-
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ші купці, а фірми, у яких вони беруть меблі чи 
інші вироби. 

Та не тільки оголошення. Купує наш такий 
прехорошю'"1 читач меблі, радіо, молоко, хліб, 
м'ясо, одяг і т. д., платить порядні суми адво
катові, лікареві і т. д., а не обізветься не тіль
tш що за оголошенням, а навіть не скаже, щоб 
купець чи професіоналіст хоч передплатив жур
нал! От і розбудовуй з такими людьми видав
ництво, от і говори в журналі на повен голос! 
А, між іншим, читачі інших часописів про це 
таки дуже дбають. 

Це не доt<ори читачам, а скоріш поради. 
Читачі в «Нових Днях» за дуже рідкими винят
t<ами - дуже чесні, розумні, порядні й нарікати 
на них просто гріх. Звичайно, у такому чима
лому гурті час од часу трапиться й дурень і лю
дина мала, підла, але це - повторюю - дуже 
рідкий виняток. Буває, що чоловік бере жур
нал, довго не платить, а потім заявляє: «Не 
платитиму. бо ти ся кий-перетакий он який!» І, 
звичайно певен, що він дуже мудрий, бо «об
дурив Волиняка на цілу десятку»! Я в таких 
випадках пишу такому « симпати кові»: «Якось 
то буде! Сталін у мене більше взяв, та й то ду-
6а дав!» І на тому й кінець. 

«Нові Дні» мають багато прихильників, по
мічників. Та мають ще ЇІ багато ворогів, хоч 
цих останніх з кожним роком меншає. Відки ті 
вороги беруться, що і хто їх створює? Ніхто й 
ніщо. Отак, як t<ажуть, з дурної голови. Най
більше із заздрощів: «Як це так, що я нічого не 
можу зробити. а Волиняк робить? Нехай же й 
він не робить!» І вже мають «Нові Дні» воро
га. А такі люди не знають того, що й їм удасться 
щось зробити. якщо вони не будуть хапунами, 
дешевими хитрунами, матимуть якісь знання. 
умітимуть і хотітимуть багато і вперто працю
вати. Звичайно, це не легкий хліб. І не кожен 
витримає це, бо за рік-два не переможеш - тре
ба мати запас сили й терпіння на багато років. 

Який рух передплатників? Нормальний -
хтось вибуває. хтось прибуває. Доброю ознакою 
є те. що прибуває більше, ніж вибуває. Отже. 
стало ростемо. Але ріст такий повільний, що 
він не дуже то позначується. Тільки якась по
важна загроза сколихне громаду наших чита

чів. Як ото, наприклад, пару років тому, певна 
гпупа людей була повела нечувану атаку на 
«Нові Дні» й на мене особисто, тоді наші читачі 
дуже заворушились і таки помогли. За той рік 
«Нові Дні» здобули коло двох сот нових перед
платників, ппесовий фонд майже подвоївся. 
Утпатили ж «Нові Дні» тоді лише 11 передплат
І-шків. 7 з них чесно розрахувались, а тільки 4 
не заплатили. Вийшло так. що замість завалити 
журнал, наші немудрі вороги дуже помогли йо
му. І я тепер інколи думаю: послав би Бог іще 
пару нечесних і нерозумних ворогів - може б 
іще трохи тираж журналу заільшився ... 

На жаль. я ще й далі роалю все сам. І дуже 

мені важко. Часто буває так, що я тижнями сплю 

по З - 4 години на добу. Признаюс1-), що стомлю
юсь. Становище справді нікудишиє: ніби й кида-
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ти по 14 роках шкода, але ЇІ тягнути далі важко. 
Є й такі читачі, що помагають трохи, але треба б 
уже таки мати когось на сталу працю, бо спра
ва ж не в журналі: ще ж є й книжки і та, не ду
же то мудра торгівля, ними. Якби тільки журнал, 
то я б з ним собі раду дав, алеж із журналу не 
проіснуєш, а це значить - кинеш його. 

Прошу наших читачів, а особливо авторів, 
урахувати це все й не гніватись, якщо я комусь 
вчасно не відпишу чи не зроблю чогось так, як 
це мало б бути зроблене. Я іНК(МИ пишу людям: 
вибачайте, але так 1'\1ало часу, що мені не виста
чає його на те, щоб бути порядною людиною і 
відповідати всім і на все вчасно й гарно. І це 
правда. 

Як і кожна редакція, я одержую чимало ма
теріялів, яких друкувати не можна. Я не всти
гаю їх навіть усі перечитати, а автори домага
ються і поради, і допомоги. Можливо, що їх до
магання й виправдані, бо ніби редактори на те 
і є, щоб помагати авторам. Але зрозумійте, що я 
не можу цього робити. бо щоб перечитати ру
І..:описа, часом треба день, а щоб ще й щось по
радити, проаналізувати твір, подумати, чи щось 
з тієї людини може бути чи ні, то ще треба день
два. Потім ще треба той твір пакувати, нести 
на пошту і здавати рекомендованим пакунком ... 
А ці так звані автори здебільшого й пальцем не 
ворухнули, щоб чимсь допомогти журналові. От 
коло року лежить у мене великий рукопис одної 
жінки із США, якої в картотеці ніколи й не було 
навіть. Недавно я одержав від неї «виразного» 
листа: тямущі, мовляв, у цих справах люди за
певняють мене, що трьох місяців цілком виста
чає, щоб редактор прочитав рукописа і сказав, 
що в ньому погане, а що добре, а вже пройшло 6 
місяців, а ви мовчите, тому ви ... і т. д. 

Я прочитав з того рукописа лише одну сто
рінку і бачу, що друкувати його в «Нових Днях» 
не можу. Часу читати весь рукопис нема, бn він 
вею1ю1Ї1. Написати два слова, прочитавши лише 
пдну сторінку, «не піде» не псмілююсь, хоч інші 
так і роблять. Ті «тямущі в цих справах люди», 
які радять цій авторці (а вона ж не одна така!) 
збештати мене, на жаль, не порадять їй (і собі!), 
врахувати. що я роблю все сам у видавництві, яке 
ще пару років тому мало два місячники («Со
няшюша» ж 6 років також видавав!) і тільки 
пдних шкільних підручників вісім, а крім того 
ж іще ЇІ інші книжки. І що б з цих 8 підручни
І<ів я сам же й написав ... Ну, і якщо ставити ви
~юги до видавництва, то чимсь же й помогти 
йому треба. Це ж не держава, а еміграція -
фондів на це все нема. Консультантів безплат
них я такпж не маю, а платити їм за t<огпсь не 

маю з чпгп. Вони ж безплатно не можуть ро
()итн. ()о шt хліб теж зарпбляти мусять. 

Говорю це все, щоб уникнути зайвих нарі
кань, обвинувачеНІ. тощо. Хотів би я бути для 
всіх добрим, але нема часу на це. А часу нема 
тому. що малп читачів і я не можу взяти люди
ну на сталу nрацю, щоб розвантажити себе від 
малих справ і більше часу віддати на редакційні. 

Оце і все. І почнемо рік 15-ий! 

П. Волиняк 

зо 

Христос родився1 

З РІЗДВОМ ТА НОВИМ 1964 РОКОМ, 

РОКОМ ?О-РІЧЧЯ УНСОЮЗУ, 

ВІТАЄМО НАШИХ КАНАДСЬКИХ 

ЧЛЕНІВ І ВСЕ УКРАїНСЬКЕ 

ГРОМАДЯНСТВО ТА ЗАКЛИКАЄМО 

ТИХ, ЯКІ ЩЕ НЕ Є ЧЛЕНАМИ НАШОї 

83,000 ГРОМАДИ, ВКЛЮЧИТИСЯ 

В НЕї І СТАТИ 

ЮВІЛЕйНИМИ СОЮЗОВЦЯМИ, 

щоб придбати для себе й своїх рідних 

І<онечне життьове забезпечення 

та разом з найстаршою у~<раїнсьІ<ою 

установою в світі розбудовувати наші 

національні та громадсьІ<і здобутІ<и. 

ТільІ<и у велиІ<ій громаді 

можливі велиІ<і досягнення! 

УКРАіНСЬНИй НАРОДНИй СОЮЗ 

Централя: 

Rl - 83 Grand St .. 

Jersey City 3, N. J. 

ТеІ.: НЕ 5-8740 

Канадська канцелярія 

297 College Street 

Toronto 2В. Ont. 

ТеІ. : W А 4-6302 
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Усьому 

Українському 

Громадянству 

Торонта і околиць 

бажаємо 

РАДІСНОГО ~ЗДВА ХРИСТОВОГО 

і 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ! 

ХРИСТОС РОДИВСЯ! 

к А '' ниrария ,, рка 

575 Queen St. W. Toronto. Ont. 

ТеІ.: ЕМ 6-7061 

ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОІ ГРАМОТИ 

Приватні лекції рисунку, малярства та компо

зи-ції для осіб різноГо віку дає Петро Магденко 
в Торонті. 

Зацікавлених проситься телефонувати на 
LE 5-8545 

ПРОСИМО ВИПРАВИТИ КОРЕКТОРСЬКІ НЕДОГЛЯДИ: 

У ч. 167 (грудень, 1963) - у першому ридиу остан

нього вірша на першій сторінці замість всіті написати 

світі. 

У ч. 167, стор. 24, 2-га шпальта, 23-ій і 22 ридки 

знизу: Замість М. Меnащенко, Г. Кубарсьинй має бути: 

П. Меnащенко, І. Кубарсьинй. Помилка справді непри

ємна й дивна, бо 11 ж не лише знаю імена цих мали:рів, 

а ик іх і по-батькові величати, вже багато років ... 
На тій же сторінці і шпальті того ж числа у 13-му 

ридку згори замість Вертнпоnох треба написати Верти

порох. 

Дуже перепрошуємо всіх трьох за недоглид. 

Просимо виправити коректурні помнnин в текстах В. 

Чапnениа, що буnн на друковані в "Н.Д." за 1963 рік. 

Ч. 157, стор. 12, ридок 27 згори, надруковано -
Мстиславський, а треба - Миславський. 

Ч. 157, стор. 13, ридок 4 згори, надруковано - зви

чайний, а треба - значний. 

Ч. 157, стор. 15, ридок 4 згори, надруковано - ме

тодологічному, а треба - жанровому. 
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Ч. 160, стор. 14, рядок 15 знизу, надруковано - Не

звичайно~, а треба - Незвично~ 

Ч. 161, стор. 3, рядок 1-2 знизу, - (Переставити ці 

рядки). 

Ч. 162/163, стор. 27, рядок 11 знизу, надруковано 

закінченням, а треба - значенням. 

Ч. 162/163, стор. 28, рядок 10 знизу, надруковано -
сІ.;ритикуват..:, а треба - скрикнути. 

Ч. 166, стор. 10, рядок 11 - 12 - (Викинути ці два 

ридки). 

Ч. 1М, стор. 11, рядок 3 згори, надруковано - "Пур-

хакни:", а треба "Прохання". 

Ч. 166, стор. 11, рядок 10 згори, надруковано - най

кращим, а треба - найважчим. 

АМЕРИКАНЦІ ВШАНОВУЮТЬ 

ЛЕОНІДА МОЛОДОЖАНИНА 

Автор пам'атннка Т. Шевченкові у Вашінrтоні Лео

нід Молодожанни здобув нагороду Джеиоба Стона за 

"класичну стnтую Беатріції Стон", ику наш скуnьптор 

зробив на 50-ту річну виставку Організаціі Мистців 

А:~!ерн:ки. 

Нагороду нашому мистцеві передано на урочистому 

nрнй:кятті в ranepiї Національної Академії в Нью-Йорку. 
Вітаємо Леонідз Молодожаняна з черговим успіхом 

і з чергово1о нагородою! 

ЧИТА ЧІ ПИШУТЬ 

Шановний Пане Воnннаи! 

Дивуюсь і одноразово гордий за Вас, Шановний 

Пане Редакторе, що Ви маєте умінии і внтрнваnість,· 

щоб видавати журкаn майже півтора десвтиа років ~ns 

еміrраціі, подіnеноі на "східнвків" і "галичан". А до 

того ще й подіnеннмн на різних "івців". Не опнр;uо

чнсь на жодну групу чи парті10, журкаn виходить без· 

перебійно і читають його всі оті розсварені групи, а 

також і поважають і журнаn, і його редактора-вндавца. 

Це справді унраїнський журнал не nише з мови, 

nк чнмаnо інших видань, а й змістом. Доказом цього 

є факт його існуванни вже 14 років ЛИШЕ за рахунок 

читачів. Живши в Арrентіні 9 років, n стало читав 

"Нові Дні" - купував іх у С. Кравца. До США при

їхав у 1959 р. і, не ма10чи можливости передпnачува

тн сам, читав у затв. Та то чуже - почитав і поверни ... 
Та й )!(урнаnові з того корнсти не багато, вк один при

мірини читатиме па'ть родин, тому тепер передпnачую 

дnа себе і дnа свата. Адреси додаю. 

Веселих Сват та щасnнвого Нового Року! Дай Вам, 

Боже, щаста, здоров'а і багато років прожити і тримати 

журкаn на такому рівні, ак він був і до сього часу -
на пострах ворогам і на славу Украіні! А також бажа10, 

щоб у 1964 році передnлатники подесатернлІІсь, що 

додnло б Вам енерrіі до праці! 

Щиро Ваш 

Іларіон ГЛОБА, Міннеапоnіс, США. 

Внеокодостойний Пане Редакторе! 

Шлю свій борг і думаю: чому б Вам не прн~батн 

в таких великих містах, ак Чікаrо, збірщнків перед

плат? Бо український еміrрант уже стає професійним 

плаксієм: все нарікає на нестатки, чого фактично не 

було й нема ... 
"Нові Дні" чнта10 з насолодо10, а Ваші статті, то 

сивчаю, ак матеріаn з підручника: чи то з національ-
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ноrо nнтаннн, чи то з nоnітнкн, чи то з nітератури й 

музики. Цін10 й Вашу nоnеміку з nорн~ннмн і брутаnь

ннмн оnонентами. Не в тіnькн, бо таки баrато й ~уже 

баrато n10~ей через Ваші статті у Вас закохані. Самоrо 

секрету, за що саме наш nере~овнй еміtрант Вас nJO· 
бнть, наче каро~ своrо вн~атноrо nоета, в не скажу -
хай коnнсь nри хорошій наrо~і... А статті Ваші nере

конnнві і націонаnьно ~о ~рібкн nравильні ... 

1964 р., а решту - на з~оров'в ... Дуже мені nо~оба10тьсв 
Ваші ~умкн та висnови. 

Був би в чимсь вищим і значнішим, то ~оручнв би 

керуванни світом таким особам: Джона Діфенбейкера 

nризначив би на Америку, Шарnн ~е ronн - на Зaxi.JJ;HIO 

Евроnу, а Вас - на Схі~н10 Евроnу ... 
. . . І так у нас є: 

Гаnичани й волиники файно живуть, ви собаки, за

карnатці й буковинці ма10ть з тоrо no шкуринці, а cxi.JJ;· 
ннки-бі~акн трактуJОтьсн, ни бики! І внхо~ить таке, що 

иадніnрвнець, козак давній, на еміtраціі він безnрав

ний. Чорта забув, ~і~ька знайшов... Не журись та бу~ь 

з~оров! 

Віта10 Вас, Внсоко~остойннй nане Воnнннк, з Новим 

Роком, з новим щастнм! Та з rо~овнм nразнкком -
Різ~вом Христовим! 

Щасти, Боже, Вам f 
Д. КІРЕВ, Чікаtо, США 

Поважаний Пане Ре~акторе! З nошано10 ~о Вас 

В. СІЛЕЦЬКИЙ, Вернон, Кана~а. З nереказу на 10.00 ~on. ві~рахуйте 4.50 на мо10 

nepe~nnaтy, а решто10 nокрийте nepe~nnaтy читачеві за 

Вашим вибором, нкий сам несnроможний заnnатитн. 

Вітаю з Різ~вом та Новим Роком! 

Оnекса ОГОРОДНИК, Трентон, США. 

Сер~ечно ~нку10, Пане Оrоро~ннку! 5.50 ~on. зара· 

хову10 на nepe~nnaтy n. Серrієві Мусієнкові, нкнй живе 
в nритуnну ~nи старших ni~ Парижем (в Абон~ані). 

Очевн~ио, що йоrо nримірник журкаnу чита10ть і інші 

наші n10~и. 

Пане Мусієнко, у Вас ~осі буnо заnnачеко no ч. 148 
вкn10чио. Тепер ~о~ано ~о тоrо 20 чисел (міснців) і на 

Віlшій наnіnці стоіть теnер 168. 

Добрн~еиь, Пане Воnинвк! 

Шn10 10 ~оnврів. З тоrо "зарnлата" "Нових Днів" за 

Двку1о, Пане Сіnецький! Посаду Ви мені rотуєте 

сnрав~і високу. Не зна10 nише о~ноrо: на noca.JJ;y вкоrо 
міністра nризначити Вас? Мабуть, на міністра хлібо

робства, ane в такому виnа~кові ми б "заrнаnн в сліnий 
кут" nібераnьний урн~ Кана~и, бо ви би ми там не ro
cno~apJOвanи з Вами, а Схі~нн Евроnа ni.JJ; нашим з Ва

ми "му~рим во~ітєnьством" nшениці в Кана~і таки не 

куnуваnа б - о~иа Украіна її вс10 наrо~уваnа б... То 

вже, мабуть, nишаймосн nорн~нимн кана,JІ;ськими nа

тріотами: в й ,JJ;ani клоnотатимусь коn о "Нових Днів", а 

Ви ~оrnндайте за своїм са~ом і nро~айте (за nopRJJ;HOJO 
зннжко10 !) "квітучому СРСР" хоч пару ваrонів rарннх 

нбnук ... Н7, і вибачте, що ~ва рв~кн з Вашоrо nнста вн

~рукуватн не можу, хоч вони й cnpaв,JJ;i дотеnні. п. вол. 

список 

авторів, твори вкнх були вн,зруку

ваиі в "Нових Днвх" nротвrом 1963 
р. Пісnв назви країни, у вкій живе 
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• 
СУСПІЛЬНІ ОБСЛУГИ НАЛЕЖАТЬ ВАМ 

У більшості канадських місцевостей є служба здоров'я й опіки, 

доступна всім мешканцям завдяки добровільним організаціям та аrен

ствам. 

Серед них є: 

6 Догляд за хворими в хаті, 

6 Допомога в родинних клопотах, 

6 Розривкові програми для молоді та дорослих, 

6 Клініки для немовлят, включаючи щеплення, 

і багато інших. 

Якщо ви або член вашої родини потребуєте будь-яку з цих допо

мог, не вагайтеся просити і-і. Вам їі радо дадуть. У станови суспільної 

допомоги знайдете на жовтих сторінках телефонної книги під: 

"Social Service Organizations" 
Там вони до ВАШИХ послуг. 

Гі Февро, 

Р'•-

Міністер ГромадЯнства та Іміrрацfі 
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