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Іван ДРАЧ 

НАД КРЕМЕНЧУЦЬКИМ МОРЕМ 

Беру я синю ніч на руки, 
Горну я зорі до грудей, 
Де опадають вогкі звуки 
В бурунне море молоде. 

Он чайка заспана тріпоче, 
Купаючи миг.1иву т:нь. 
Зіркішають тривожні очі, 
Черкають вії далеLJінь. 

Заплівся гострий місяць в чубі, 
Шерхоче шерет біля н~г. 
Шепочуть освіжі.1і губи 
Про щось незвідане мені, 

Що пісня чиста й несувора 
Піде в небачені краї, 
І обрії людського моря 
Розправлять обрії мої, 

Бо те, що досі пережите, 
І те, що в роздумах палких, 
У цьому морі треба вмити, 
У найчистіших хвилях цих. 

БАЛЯДА ПРО КОНЯ БЕЗ ВЕРШНИКА 

М. Вінrрановському 

Москва затихає і спить при світлі. 
Куняє вітер. -Позіхає міліція. 
Ніч - це держава, і все на світі 
Звучить баладно у тьмі по вінця. 

І з України, вулканної tгисячоліттями, 
Вицокує бруком кінь білолобий. 
Розсипалась грива осніженим віттям, 
І зоряний хрускіт коню до вподоби. 

Мій Коню Степович! Чому у розпуці 
Так іржете Ви щоночі на цвинтарі? 
Кому б це зарадити Вашій муці? 
Кому б Ваші сльози душею витерти? 

Почує з труни Олександр Петрович, 
І схилить іржун оксамитні коліна. 
Підніме художник засніжені брови, 
Зірок йому всипле, дасть вічного сіна, 

Понюхає яблук з коневої спини, 
І кінь йому виїрже денні турботи, 
Про те, як він возить кіно України, 
Про те, що немає йому там роботи. 

- Сідлають мене сліпці недорікі, 
Вудилами рвуть мені губи шовкові. 
Ступну я диш крок -- і вони вже каліки. 
Вилазять в сідло і калічаться знову. 
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У них моя доля заночувала. 
Припнута на прикорень бевзякуватий, 
Вони не витримують тихого чвалу, 

А що про галопи космічні казати! 

Студія стогне в зубах анекдотів, 
Годована кпинам, 

плювками 

і лайкою. 
)Киве в кіносимфонічній роботі 

Кінобарабаном 
та кінобалалайкою. 

А людство летить у ракетному вихорі, 

А сонце не спить над полями-лугами ... 
Мій шлях у сльозах у пекучих вигорів, 
Хто ж стисне боки мої острогами?! 

Розсипалась грива осрібленим віттям. 
Сонячний хрускіт коню до вподоби. 
На Україну, вулканну тисячоліттями, 
Чвалає щоранку кінь білолобий. 

Архітектурний диптих 

І. Mllil СМУТОК 
Смертний вирок цигарці. Очі дихають синню 
Густо сиплеться звідти волошкова солона печаль. 

Я ламаю асфальту зволожену лінію, 
Я шепочу печалі: "Проклята, відчаль!" 
Ось проспект мого смутку, вулиця імені Сорому. 

Несмаку диктатура зав'язала на серці вузла. 
Зверхньо бридиться небо з холодними зорями 

Над рахітами цегли, заліза і скла. 

Коробки безрозумні, кам'яні недоноски пихаті 
Із бундючною увертюрою (подих часу закляк!), 
Вони нишкнуть щоночі, низькочолі, горбаті, 
Вони раком стоять, бо в душі у них рак. 
Вони плачуть з потворности, б'ють дверима себе 

у груди. 

Аж на ках"1янім лобі виступає холодний піт. 
Вони з тої досади, з кам'яної крутої огуди 

Совість зодчих гризуть, що спотворила ними світ. 
Чи вам в душі ніколи не сипався вечір, 
Чи ви серцем не втямили золоті лагаритми зорі, 
LЦо, завдавши сто ніг на свої забур'янені плечі, 
З жахом ті~-.:ають од вас незабудовані пустирі?! 

11. МОЯ РАДІСТЬ 
Веселострога і духм'яна, 
Проста і му др а, і легка, 
Встас вона, кам'яностанна, 
І носить хмари на руках. 

Художній синтез вийшов з моди, 
Чи смак на цвинтарі живе?! 
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Мажорні тішаться акорди, 
І за живе бере нове. 

Сучки обрубані. Світає 
В архітектурі. Грає скло. 
І вітражів веселі зграї 
Блакиті буйній цілять в лоб. 

На землю зорі - в шиби, в душі! 
І сяде небо за столом. 

Бо цвіль підвальну вперто душgть 

Озон і сонце, і зеJю! 

Нам треба неба без ліміту, 
Землі нам треба й поготів. 
Співмірна музика граніту 
З архітектурою хребтів, 

Людських хребтів. 

(«Зміна», ч. 8, 1962.) 

····~>·<~·~··· 

Борис АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ 

УДОСВІТА 
3 книги "I.l.J.Io коuпує чорний хліб" 

Осінь 191 б року випала для мене незвич ай
ною. Передусім, я перейшов у восьму клясу -
останню к.11ясу гімназії, після якої мало почати

ся життя. Нам так і казали гімназичні вчителі: 
"Через кілька місяців ви вийдете в життя". Ви
ходить, досі було, власне, не життя, а лиш го
тування до нього. Ми товкли мертві, хоч і ми

лозвучні, латинські слова, чИ'таючи Овідія й Го
рація, морочилися над синусами й косинусами 
тригонометричних задач, заглиблювалися в пре

мудрість філософської пропедевтики, або, про
сто кажучи, логіки, бо все це могло знадобити

ся нам у житті. Як саме й для чого - невідомо, 
а..11е кожний учите.1ь запевняв, що, не знаючи йо
го предмета, ми бу демо борсатись у житті без

порадні, як сліпі кошенята. 
Якби це були мирні часи, коли абітурієнти, 

покинувши стіни гімназії, спокійно вступали до 
університетів та інститутів, може, ми й поваж
ніше ставились би до вчительських повчань, але 
третій рік точилася Перша світова війна. Вона 
захрясла між колючими дротами й окопами на 

великому просторі від Балтики до Чорного моря, 
спалахувала в морських сутичках під Синопом і 
Трапезундом та Відгукувалась артилерійською ка
нонадою аж під Ерзерумом - за південно-кав
казьким кордоном Російської імперії. Невситима 
паща війни ковтала ноnі й нові людські резерви, 
і не бу ..'І о видно кінця-краю тому. 

В останніх двох клясах гімназії нас готували 
тепер не стільки до університетів, скільки до 
шкіл прапорщиків і юнкерських училищ. На чіль
ному місці в клясі, над учительською катедрою, 
височів портрет царя не в мундирі, як на інших 

портретах, а в СІ<ромній польовій формі, і під 
ним надрукована жирними літерами цитата з 

Горація: "Радісно й почесно вмирати за батьків
щину". Ми, сімнадцятирічні хлопці, ·не замислю
валися ще, наскільки воно справді радісно вмер

ти за ту "батьківщину", що звалася Російською 

імnерією. Три роки тому, коли під бравурні мар-
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ші й шалене "ура!" від'їздили з міста військові 
еше.11они на віі'шу, ми, ще смаркачі тоді, заздри

юt солдатам. Щасливі! Через кілька днів кожний 

з них може стати героєм. Урятуй полкове зна
мено або вирви вороже, захопи в полон австрій
ського офіцера або винеси з бою пораненого сво
го - і груди твої прикрасить найвищий вій
сьюший орден - Георгієвський хрест. Війна ви
давалась нам цікавою, гарною розвагою, де під 
звуки музики й лопотіння знамен кожному легко 

зажити слави. Це позначилося й на наших гімна
зичних уподобаннях: якщо .раніш якийнебудь 
третьоклясник, начитавшись Майн Ріда й Купе
ра, тікав потай від батьків і гімназичного началь
ства в Америку шукати золота іі пригод, то те
пер з гімназії тікали тільки на війну. Звісно, на 
ближчих же станціях утікачів завертала назад 
по.7Ііція, і тільки окремим пронозам таланило діс
татись з бідою до фронту. Зрідка траплялись ви
падки, коли через деякий час такий утікач при
їздив до рідного міста з Георгієвською медаллю, 
а то й з самим Георгієвським хрестом. На якийсь 
тиждень він ставав загальним куміром і плавав 
на хви .. 1ях СІ<ороминущої воєнної слави. 

Але що далі йшла війна, то більше й більше 
ме.1ькало на зелених гімнастьарках таких хрес

тів, а в двох шпиталях тихої повітової Охтирки 
більшало поранених і навіки покаліченИх людей. 
їх не зустрічали тепер на вокзалі з квітами, ци
гарками й солодощами, до них теж звикли й 

перестали звертати увагу. Ні, війна, як виявило

ся, була не гучна бравада, а брудна й до того 

ж безкінечно тягуча морока. Та й далекий во

рог, якого попервах начальство гаряче заклика

ло нищити, вима.7Іьовувався тепер зовсім в іншому 

світлі - юрби полонених австрійців, раді, що збу

лися небезпечної халепи і тепер під ріденькою 

вартою йдуть через наше місто мирно працюва

ти в поміщицьких економіях. Звичайні, такі ж, 

як ми, люди, тільки що в іншій уніформі; деякі 
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з них, галичани, навіть і говорять, як у нас, -
по-хохлацькому. 

Російські армії давно вже уступилися з Поль
щі й Литви, дочвалали до Риги - на півночі й 
до Тернополя - на півдні і якось ще трималися 

в окопах з обмаллю патронів і майже без гармат
нів. Мало хто цікавився тепер фронтовими зве
деннями, де раз-у-раз повторювалися самі тільки 

перестрілки та пошуки розвідників, і вже нікому 
не вірилося в переможний кінець війни, - хіба 
що якось союзнички витягнуть на західньому 
фронті. 

Проте, війна тривала і для неї треба було го
тувати нові кадри солдатів та офіцерів, тож да

лека колись перспектива опинитися в окопах, 

щпб "радісно й почесно" вмирати "за веру, царя 
и отечестзо'' дедалі ближче насувалася й на нас. 

Через те ми вчились погано, абияк, і вчителі му

сіли диВІи:тись на ue крізь пальці. Навіщо бо, 
справді, вивчати докладно всі планети й сузір'я 
кос.\юграфії, коли незабарnм у бою тобі помер
кнуть усі світи! Чи не доцільніше влосконалюва
тися .лише в тому, що безпосередньо стосується 

війни? Ще рік тому в двох останніх KJlЯcax гім
назії запроваджено повий предмет - "военньІй 
строй", що витиснув сокільську гімнастику з їі 
симпатичним викладачем, чехом Отокарам Бо
гоміловичем Бемом, якого кудись заслали, як 
австрійського підданця. Військового мистецтва 
навчали нас дві псоби: теорію викладав підпол
ковник Страхов, контужений на початку війни і, 
мабуть, через те трохи придуркуватий, та якийсь 
унтер, типовий солдафон-тиловик, прізвище яко

го ми навіть не знали, а звертались до нього про
сто: "господин у}jтерофицер". Підполковник 
Страхав був яскравим представником тих старо

світських капітанів і полковників, що вели цар

ську Росію від поразки до поразки під час япон
ської війни, його ле·кції складалися більше із 
спогадів про бій під Олександрією в Польщі, де 
підполковникові єдиний раз випало взяти участь, 

та й то невдало. Чи то через контузію, чи про
сто через старість підполковник заговорювався і 
молов часом таке, що не держалося r<упи: 

"- ... и вот при гр ом о в о й тишине дон
ские казаки с диким гиком и ликами наперенес 

кинулись в атаку, а наш пехотньІй полк с м о

лит в о й на уст ах и криками "ура!" бра
силея на неприятеля в штьши ... " 

Всі тактичні завданння, які він загадував 

нам розв'язувати, збігаю1ся з невеликими варін
ціями до одного - поставити в належному місці 

вартових. Це супроводжувалося завжди одною і 

тою ж сценою: підполковник креслить на клясній 
дошці крейдою пл ян і поважно каже: 

- Вот вам река, через реку - мост ... 
А з протилежного кінця кляси "камчадал" 

Педашенко, постійний заводій обструкцій і вся
кої шкоди. трохи зміненим басом додає: 
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- Ж. --- широка, а на ж. - хваст. 
Підполковник озирається назад, але, види

мо, не розчувши, дарма що Педашенків бас чути 
навіть у коридрі, каже: 

- Нет, не так - надо расставить часовьІх. 

Зате наука опецькуватого, верткого унтера 
западала нам глибше і давала певні наслідки. 
Унтер викладав Ті з виразною мімікою і крутою 
жестикуляцією без зайвих "разговорчиков", як 

любив він висловлюватись. йому не раз свербіли 
руки затопити по лиці котрогось із незугарних 

гімназичних телепнів, що не мог.11и вправно, трьо
ма заходами, взяти рушницю на плече, але "ру

коприкладство" до гімназистів, майбутніх "бла

городіїв", було категорично заборонено, і унтер 
обмежувався тільки тиканням: 

- Сделай свирепое лицо и - коли! Дела!і 

- раз! делай - два! делай - три! .. 
Крім розставляння вартових, та й то здебіль

шого недоладного, бо ми ставили їх, бідолашних, 

на відкрито."'У місці, де ворогові легко було під
стрелити, ми так нічого путнього і не навчилися 

в підполковника, зате під командою унтера стрі

ляли з рушнищ") шротинами в ціль, кололи багне

тами мішки з соломою, двоїли і четверили ряди 

і хвацько марширува:rrи. "Гарматне м'ясо" з нас 

майже достигло, щоб стати солдатами для вій
ни, але до нього треба було ще додавати всяких 
спецій у військових школах, щоб зробити з нас 
офіцері~. Та ні перше, ні .тr.руге вже нікого не 
вабило - війна давно вже остогидла всім, і на
віть ми, восьмиклясники, цікавились тепер у га

зетах не фронтовими зведеннями, а промовами 
опозиційних депутатів у Державній Думі, цьому 
недалугому паrлЯ.\о\СНТі царської Росії. 

Проте війна випадково наштовхнула мене 
на несподіване відкриття, коли я знайшов собі 
не т!льки !дезл, який світив мені далі на всіх ета
пах життя, а воднораз і знайшов самого себе. 

Стз.'lося це ще на весні 1916 року, коли я кінчив 
сьому клясу. Старший брат мого гімназичного то
вариша Гожієнка, бойовий офіцер, приїхав з 

південно-західнього фронту у відпустку і привіз 
із Галичини "Кобзаря" Тараса Шевченка. Навряд 
чи він прихопив цю книжку, як дорогу реліквію, 

скоріше це був його трофей з війни, як ті ко
роткі австрійські багнети-ножі та гвинтівки, яких 

він понавозив додому раніш і якими хизувався 
перед нами його молодший брат-гімназист. Бать
ко Гожієнка був дрібний крамар, що пнувся в 

пани і терся між купецтвом, через те й сини 
його з усіх сил тягнулися до синків земського на
чальства, протоєрея і начальника пошти. В гім
назії мова була, розуміється, російська, і вчителі 
дбайливо викорінювали в учнів навіть україн
ський акцент. Особливо в перших клясах. Кож
не українське слово, що ненарm<ом прохоплюва

лося в необачного першоклясника, підпадала ви
сміюванню й цькуванню. Через те малі гімнази-
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сти пильно стерегли ся тих ганебних "мужиць
ких" слів, щоб не осоромитися. Та інша річ була 
в старших к.1ясах, де ми вже начиталися Некра

сова і Тургенєва, а дехто нишком брався і за 
твори Льва Толстого. Нас захоплював нігі.'Іізм 
Базарова і Волохова, ми піднесена, як молитву, 
співали, коли не чуло гімназичне начальство, 
"Укажи мне такую обитель" і розчулювались від 
цих останніх некрасовських слів: 

Волга, Волга! Весной многоводной 
Ть1 не так заливаешь поля, 
Как великого скорбью народной 
Переполнилась наша земля. 

Та в ці російські слова великого народо
любця ми вкладали наші конкретні українські 
поняття, бо навколо нас була українська при
рода, серед якої поневірявся .в наймах і гинув 

у солдатських шинелях на війні наш український 
народ. Це його "ве.1икою скорбью" переповнила
ся вщерть ця родюча українська земля, причав

лена поміщиками-дворянами, яких так гнівно кар

тав палкий уболівальник народнього горя. Невже 
ж ми, юнаки, що мріємо стати Базаровими та 
Інсаровими, бу демо цуратись і далі свого наро
ду, як цураються і кепкують з нього наші не

численні .rющені паничі-одноклясники, що, крім 

свого дворЯ!-ІСьІ<аго походження та батьківських 

маєтків, нічого за душею не мають? 
Щось почало прояснюватись у наших голо

вах, щось неусвідомлене ще, але вже відчуте 

входило в наші молоді душі. Дедалі більше по
ве.1Іося в нас говорити між собою на перервах і 
поза гімназією мовою цього народу. Для одних 
це було ознакою демократичности, мало не ре
во.1Jюційности, для інших знадною модною нови

ною. Адже під час Першої світової війни все ук
раїнське культурне життя опинилося під забо

роною, тож значить усе українське, думали ми, 

є антицарське, антибюрократичне, передове. Не 
дивно, що й Гожієнко, тугий на будь-які ідеї, але 

швидкий на всяку моду, поспішив принести до 
к.1яси галицького "Кобзаря", що не проходив 
лабет царсько'і цензури й мав усі заборонені в 
Росії Шевченкові твори, і дав одному з перших 
мені почитати його. 

Ім'я Тараса Шевченка було відоме мені й 
раніше: ще в третій клясі я прочитав у гімна
зичній бібліотеці проціджений цензурою "Коб
зар" з "Причинною" і "Тополею" та першими дво
ма й останньою строфами "Заповіту"; я бачив 
у nачекальні охтирського дантиста Халфіна ілю
стровані "метелики" з Шевченконими віршами, 

які сюди підкинув, мабуть, хтось із так званих 
"свідомих українців", бо ·зросійще-ному євреєві 
Халфіну було байдуже до того, чим розважаю
ться в пачекальні його пацієнти, -- аби тільки 
терпляче чекали своєї черги. Тоді Шевченкові 
рядки лиш збудили в мені призабуті дитячі спо

гади про Недригайлів та Ромен, де жили мої 
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баби й де "хрущі над вишнями гули", - і тіль
ки. Далеко бі .. 1ьше враження справив на мене піз
ніше декляматор "Досвітні огні", де я надибав 
на укра'інський переклад "Сповіді Наливайка" 

Рилєєва. Тепер же, коли я допався до повного 
"Кобзаря", передо мною наче вдруге народився 
Шевченко. Не автор ідилічного "садка вишнево
го" чи відомої всім пісні "Реве та стогне Дніпр 
широкий", яку так .11юбили виспівувати охтиря
ни, хильнувши в неділю на березі мальовничої 
Ворскли чарку горілки, а - бунтар, непримирен
ний ворог усякогп насильства й кривди, полум'я
ниїt пророк свогп народу, що передрік його май

бутнє: 

І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата, 

А буде сюr і буде мати, 
І будуть люди на землі. 

Не тільки Тарас іlІевченко, а все довкола 
стало тепер видаватися мені в іншому світлі. 
Взяти хоч би наше повітове містп Охтирку з 
тюрмою, поліцеrtськ()ю управою, крамницями та 

чотирма uерква.'\Ш в центрі, від якого відійди тро
хи вбік чи назад або вперед -- і вже побачиш 
хати під стріхами, вербн, тополі, журавді кри

ниць. Той панський центр з начальством, пана
мн й офіційною "панською'' мовою був ніби по
золоченою коростою, яка тонким шаром вкрива

да стародавнє українське місто, що й досі поді
лялося в народі, як і за козацьких часів, на де

сять сотень. Той чужий і ворожий народові пан
ський центр з чотирма церквами й поліцією за
валиться, як та церква в Суботові, а "з-під неї 
встане Україна". Так сказав Шевченко, і інакше 

не може бути. Наче глибоку межу проорали в 
моїй свідомості слова "Заповіту": 

Поховайте та вставайте, 
каrщани порвіте 
І вражою злою кров'ю 
Волю окропіте. 

То ті.1ьки перед Шевченком була тиша і по
кора в моєму пригнобленому народі, але далі 
так не буде. Буде бунт, боротьба за волю, коли 
стануть "громадою обух сталить" і добе виго
стрять сокири, щоб ворожа зла кров потекла сто

ріками в синє море ... Я сам собі повторював за
бороне!-Іі слова "Заповіту і вони відлунювали в 
моїй душі, як заклик з того світу, як святий за
повіт боротися, який рано чи пізно треба було 
неодмінно виконати. 

Я був саме того віку, коли юнак починає 
стверджуватися в житті, коли нова віра починає 
розпирати, і П вже годі таїти - вона рветься 
на люди. .1\'\ені кортіло заманіфестувати десь 
свою відданість LUевченкові та його ідеям. Така 
нагода незабаром прийшла сама собою. 

Російську літературу, чи "словесность", як 
вона тоді називалася, в нас викладав сам дирек-
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тор гімназії Пав.ао Якович Квіцинський, прозва

ний за криві ноги Клишком. Та, незважаючи на 
ті ноги, які, бувши сту.1ені разом, справді ски
далися на ){.lешню, ПaBJlO Якович був досить 
жвавий, всюдисущий і всезнайко. Він тихцем, як 
пантера, підкрадався під час уроків до клясів і 

непомітно підглядав у круглі віконця в дверях, 
вистежуючи, хто що робить і як поводиться; ви
риlіав із пітьми в глухих завулках, де утаємни
чувались закохані пари, і несподівано наскаку

вав ня. квартири, де мешкали гімназисти, наче 

наперед знаючи, хто гуляє десь у заборонений 
час. Ходили цілі .1еrенди про клишкових шпигунів, 
яких він мав і серед учнів і навіть серед міських 
перукарів та крамарів, що підглядали за гімна
зистами. Поляк з національности, нащадок засла
ного учасника польського повстання 1863 року, 
Квіцинський давно відступився від свого подола
ного народу та його мови і скоривсЯ перед силь
ними. Він навіть перейшов з католицтва у пра
вос.lав'я, щоб усе в нього буао як у "истинно

русского". Як і всі рснеrати того часу, він був 
крайній монаrхіст і запек.~1ий русифікатор. З йо
го наказу в гімназії скрізь на чільному місці ви

сіли портрети царя й цариці, а гімназичний хор 
при найменшій нагоді виконував гімн "Боже ца
ря храни". Коли почалася війна, на офіційних 
гімназичних вечорах співалося на мотив поль
ської "Єще Польська не згинела" - "Гей сла
вяне, здесь свободно речь родная льется", а за
мість української "Гей на горі та женці жнуть", 
"Полк пехотнь1й на войну идет". 

Проте, треба віддати йому належне - Кві
цинський був непоганий педагог; він прагнув, 
щоб учні не тrльки .сліпо товкли текст підруч
ника, а іІ осмислювали прочитане, складали про 

нього васну думку. Ми вивчали творчість Гого
ля, ко.'Іи одного похмурого жовтневого дня він 
викликав мене під час лекції. Коли я докладно 
переказав усе, що було надруковане в підручни

ку про великого клясика російської літератури, 
Павло Якович спитав, чи все мені подобається 
в Гоголя, маючи на увазі, чи всі його твори 
заімпонували мені. І тут мій молодечий запал 
знайшов, нарешті, нагоду проявитися. 

-Ні, не все, - відповів я. - Мені не по
добається, що Гоголь писав свої твори не своєю 

рідною мовою ... 
-Цебто як- не рідною мовою?- аж ви

рячив очі Павло Якович. 
- Він не писав їх по-українському, як то 

робив його сучасник Тарас Шевченко ... 

Я одразу виклав свою нову солодку віру 
найбі.Льшо_І\\у Уі супротивникові в гімназії, але я 
ще не розумів тоді, що мимово.1і зачепив прис

пане су:vтіння перекинчика. 
- Ах, он воно що! .. - вихопилося в Кві

нинсhкого, і я приготувався прийняти на свою 
го.rюву в~і гро.\Н·І й 6.1искавю1. Та розумниїt пе-
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дагог знав, що я радо сприйму навіть кару -
за ідею треба ж бо страждати, і він у дався до 
іншої тактики. Пильно подивившись на мене й 
помовчавши хвилину, Павло Якович розвалився 
на стільці і став висміювати те, що було мені 
найдорожче. 

- Та хіба ж можна серйозно говорити про 
якусь "українську мову", цей мужицький жар

rон, який, крім базару, ніде не можна застосува
ти? Невже ви думаєте, що цю мужицьку говір
І<у можна ввести в словесність, у культурне 
життя? .. 

- Вона вже ввійшла... - стиха зауважив 
я, але Павло Якович не обурився й на цей раз, 
а тільки здивувався з моєї затятости і тут же 
знайшов арrументацію і проти цього: 

- Є, правда, подекуди фантасти, що захоп
люються цією химерою, але треба ж бути реаль
ною людиною, тверезо дивитися на речі. Я знав, 

наприк.1ад, у Балуйках одного такого нотаріуса
українофіла. Освічена, поважна ЛІQдина і раптом 
''баJ1акає по-хохлацьки" і у вишинаній сорочці 
ходить! Ue ж смішно. Просто блазнювання якесь! .. 

Він говорив, силкуючись показати, які то 
смішні й неоковирні ті чудні люди, що захоплю
ються Шевченком і "всякой хохлатчиной", аж 

поки гучний дзвінок не провістив перерву. Та 
трохи згодом, під час великої перерви, він ви
кликав мене до свого директорського кабінету, 

і там відбулася розмо'Ва вже не в жартівливому 
тоні. 

- Скажіть, Давидов (Антоненко-Давидо
вич - це прізвище моїх предків-козаків, яке я 
повернув собі, ввійшовши в літературу; у гімназії 
та університеті я значився, як Давидов), відкіля 
це ви набралися таких шкідливих і небезпечних 
ідей? 

Я ще не ЧІ·пав тоді Карла Маркса, щоб від
повісти його словами: "Ідеї не вигадують люди, 
ідеї самі народжуються і захоплюють у сферу 
свого вп.1иву людей", а спокійно відповів: 

- Ні відкіля. 

- Хто на вас вплинув, що ви так захопи-

.тшсь Шевченком? - спитав Квіцинський, нама
гаючисh вивідати, чи не попав я до українсько
го нелеrального гуртка, який діяв під керівниц

твом сухотного стельмаха Бездрабка і про який 
директор гімназії, мож~1иво, дещо вже пронюхав 

через свою шпигунську аrентуру. 

-- На мене ніхто не впливав, --- відповів я. 

- "Кобзар" Шевченка я прочитав у гімназичній 
бібліотеці, з минулим України я познайомився 

через "Історію України-Русі" Аркаса, яка вільно 
продавалася в книжковому кіоску. 

Все це була суща правда і нічого забороне
ного в тому не бу.1о, але Кв!цинський занотував 
собі назви книжок, які породжують ншкідливі й 

небезпечні ідеї", і вже іншим, лагіднішим тоном 
сказав мені: 
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- Я не хочу псувати ва.\\ життєву кар'єру, 
Давидов, бо ви все ж непоганий учень, але по
переджаю: ці ідеї ви викиньте з голови, бо як

що я дізнаюсь, що ви їх поширюєте, - виба
чайте тоді: перед вами зачиняться двері не тіль
ки охтирсько·і гімна3ії, але всіх середніх учбових 
зак.1адів Російської імперії ... 

Квіцинський загрожував мені "вовчим біле
том", але хіба ж я міг зректися того, що вже 
вкоріншюся в мені і стало часткою мого "Я"? 

Через п'ять місяців, коли вибухнула в Пет
рограді Лютнева революція, я прийшов до ка

бінету директора й попросив дозволу провести 
в гімназичній залі загально-міські збори учнів
українців. 

-- Прошу! З великою охотою! Дозволите й 
мені бути присутнім? - відповів Павло Якович, 
спритно переорієнтувавшись у нових обставинах. 
А ще через рік, за гетьманщини Скоропадського, 
ко.1и я, вже студент, приїхав на короткий час 

до Охтирки й зустрівся на вулиці з Квіцинським, 
тоі! звернувся до мене не тільки по-українсько
му, а ще й з таким запитанням: 

- Скажіть, Давидов, чому це в Києві ще 
й досі стоїть пам'ятник Богданові Хмельницько
му, а не Мазепі? Чому взагалі ланькаються з ка
цапами? Якщо - українська держава і гетьман, 
то кацапів треба вигнати з України! Я цього не 
розумію ніяк ... 

Я мимоволі усміхнувся, пригадавши, як цей 
Сіlмий Павло Якович погрожував вигнати мене 3 

гімназії за шкідливі ''українофільські" ідеї. .. Якби 
гетьманщина задержалась і Павло Якович став 
директором української гімназії, він без сумніву 
переслідував би російський акцент у вимові уч
нів і виганяв би їх з гімназії за любов до прек
расної російської літератури. На щастя, того не 
сталося, за радянської влади він невдовзі 
помер ... 

("Зміна", березень, 1964. Київ) 

... >·~>•<~·-<··· 

СЛОВО ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
Тарас Шевченко не тільки великий майстер 

пера й пензля, він насамперед справді велика 
особа, .'lюдина дії і творчости. Він був худож
ником і письменником, автором прозаїчних і дра
матичних творів, найвидатнішим поетом. його 
громадська діяльність і художня творчість не
розривно зв'язані між собою. Він діяв, малював, 
писав в ім'я свободи і незалежности свого наро
ду, був послідовним революціонером, брав участь 
у народніх патріотичних рухах. Багато років він 
провів у тюрмі й засланні, під поліційним нагля
дом. йому було заборонено писати й малювати. 

Вражає плодотворність його титанічної пра
ці. lJJевченко по праву є основоположником літе
ратурної української мови, якою написав дуже 

багато віршів. Він створив історичні драми, по
вісті, а також сотні картин і малюнків - живо
пис Шевченко вважав своїм основним ху дожнім 
заняттям. 

його життя було коротким, але бур~1ивим. 
У грудях його палав вогонь волелюбности. Як 
інші поети того часу - Міцкевич, Петефі, - він 
виступає в історії як герой і як поет, а якщо го
ворити точніше, то як поет-герой. 

Уся поетична творчість Шевченкова спира
ється на історію українського народу, який довго 
боровся за свою незалежність. його творчість 
насичена пристрастю і гнівом, викриттям гноби
те.lів, закликами до свободи. Вона була поклика
на допомогти визвольній боротьбі українського 
народу. Поет черпав надхнення в історії, у наро

дніх казках, леrендах кобзарів. 

Незважаючи на всю велич поетичної спад
щини Шевченка, його твори, хоч вони й перекла-

б 

дені повністю або частково російською, польською, 

чеською, угорською, німецькою й аглійською мо
вами, усе ще залишаються не дос.ить відомі. Обо
в'язком ЮНЕСКО було виправити таке станови
ще. Можливість для цього створиJ1ася у зв'язку 
з святкуванням І 50-річчя з дня народження поета. 

По правді кажучи, ЮНЕСКО не чекала тіль
ки цієї дати для того, щоб віддати належне по
етові. У І96І році у зв'язку 3 І ОО-річчям з дня 
смерти поета в журнаJlі "Кур'єр ЮНЕСКО" бу
ло вміщено у чис~1і за липень-серпень велику 

статтю, присвячену Шевченкові. У І 962 році під 
час І2-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 
в приміщенні ·QРганізації було відкрито виставку, 
присвячену Тарасові Шевченкові, а також демон

струвався фільм-балет "Лілея", створений за мо
тивами творів поета. 

У 1962-1963 роках у виданнях ЮНЕСКО 
"Інформація ЮНЕСКО" і "Хроніка ЮНЕСКО" 
були опубліковані статті і різні документи, при

свячені Шевченкові. У цьому році "Кур'єр ЮНЕ
СКО", що виходить 8 мовами загальним тира
жем 400 тисяч примфників, умістить ряд мате
ріялів, які віддадуть належне пам'яті поета. Од
ночасно три рівнобіжні радіопередачі французь
кою, анг.11ійською та еспанською мовами розпові
датимуть про вк.1ад цієї видатної людини, поета 

й художника в скарбницю світової культури. У 
цих радіопередачах читатимуться також уривки 
з творів поета й виконуватимуться пісні на Со~'ІОВа 
його віршів. 

Та всі ці заходи, хоч би якими значними й 
численними вони не були, мають минущий ха

рактер. Для того, щоб забезпечити знання твор-
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ІJости й пам'ять про ве~1икого поета заволоді.1и 

думками й серця-"\и тих, для кого призначались 

його заклики. З цією метою ЮНЕСКО у спів
робітництві з Українською національною комісі
єю у сnравах ЮНЕСКО вид~є в серії "Сучасні 
поети" (де пуб.1(куються біографії й твори най

видатніших поетів світу) .монографію, присвячену 
UІевченІ<ові. У цій праці, авторами передмови до 
якої є Максим Рильський і Олександер Дейч, роз
повідається про життя Шевченка, тяжкі випро
бування, яких він зазнав, про його діяльність в 
ім'я свободи народу. Крім того, численні ілю
страції підкреслюють талант Шевченка-худож
ника. 

Основну частину книги становлять вибрані 
вірші Шевченка. Одю-1 з кращих сучасних поетів 
Франції Гійєвік по-братерському багато попра
цював, уклав весь свій талант, щоб передати 
французькою мовою мелодійність української мо
ви, не втратити чудавої свіжости поезії Тараса 
Шевченка, якого він любить і яким захоп.1юється. 

Водночас для показу Шевченка як людини 
i"'t прозаїка в іншому виданні публікується повість 
"Художник" та уривки з його автобіографії. Пе
реклад цих творів зроблено також за участю 
Гійєвіка. 

ЮНЕСКО має за щастя взяти участь у свят
куванні 150-річчя з дня народження Т. Г. Шев
чею<а і визнає в ньому поета, який зміг краще 
за всіх виразити думи і сподівання українського 
народу, захистити і прос.-1авити його величезні 
людські можливості. Він боровся і страждав за 
свободу, за кращу долю для народу, якому су

дилося пізніше· пережити найстрахітливіші ви
пробування безжа.1існої війни. Нині цей народ 
уже заго·ів завдані війною рани й будує мирне 
життя. 

ЮНЕСКО знає, що як в години випробу
єань, так і під час творчої праці український на
род прагне завжди бути гідним тієї високої дум
ки, яку мав про нього його найвидатніший поет. 

У цьому дусі від імені організації, керувати якою 
мені випала честь, я звертаюсь до письменників 
і поетів України, спадкоємців Шевченка, і до 

всього українського народу з побажаннями міц
ного миру і розквіту, коли зможуть виявитись їх 

таланти на добро всього .1юдства. 

Я вислов.'Іюю побажання, усе значення якого 
підкреслюють жертви, які зробив Шевченко; я 
хочу: щоб народився такий світ, де поети мог

ли б вільно писати все, про що вони думають, і 
ТІЄЮ МОВОЮ, ЯКОЮ ВОНИ ХОЧУТЬ. (Підкр. 
наше. ред.) 

. Рене МАИО. 
Генеральний директор ЮНЕСКО 

(РАТАУ) 

("Літературна Україна", 17 березня, 1964. Київ) 

НО В І .1/l /, ТРАВЕНЬ, 1961 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

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

1. Л. Деполович 
БУКВАР 

Дев'яте видання 
Uіна: у Канаді і CUIA --- 1.25 дол., 

в Анг.11ії - 10 шіл., Автралії - 11 шіл. 

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
П'яте видання 

Ціна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Анг.11їі - 1 О шіл., в Австра.'1Їі - 1 1 шіл. 

3. Петро Волиняк 
КИїВ 

Трете видання 
Читанка для 3-ої кляси 

Uіна: у h:анаді і США - 1.25 дол., 
в Англії - 1 О шіл., в Австrалії - 11 шіл. 

4. Петро ВолинЯІ< 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Трете видання 

Uіна: у Ка·наді і США - 1.25 дол., 
в Анrо~1їі -- 10 шіл., в Австралії- 11 шіл. 

5. Петро Волиняк 
ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Є.1нний на е~tіrрації підручник такого типу. 
Книжка ілюстрована. 

Uіна: у І{анаді і США - 1.50 дод., 
в Анг.пії - 10 ші:t., в Австра.1ії - 12 шіл. 

6. Дмитро Кислиuя 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфолоrія). 

Видання друrе. 
Підручник пристосований до українських 

е:\tіrраuій·них шкіл (багато nрикладів і завдань). 
Сьогодні - не єдиний nідручник 
з української :\ІОВИ на еміграції. 
Uіна: у І\ана.1і і США - 1.70 дол., 

в Анг.1ії - 1 О ші.1., в Австралії -- 12 шіл. 

7. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАІНСЬКОІ МОВИ (синтакса) 

Ціна: у Канаді і США- 1.60 дол. В Англії- 10 
шілінг ·~ в Австра.тtії - 12 шілінr. 

8. Петро Волиняк 

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАІНИ 

Підручник багато і.1юстрований, фота~ш, картами, 
та схе:\tЗ:\ІИ, стис.1о наnисаний, має багато 

rшрзв і завдань д.1я са:\юстійної праці учнів, гарно 
видрукуваний на доброму паnері . 

Ціна: у Канаді і США - 1.60 дол., 
ІЗ Анr:tії та Астра.1ії --- 12 шіл. 

Замовляти в "Нових Днях". UІколам і книгарням 

та uерковним громадам - знижка. 

-----------,-·-·····-~ 
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Новий фіJІьм 
Михайло СТЕФАНОВИЧ 

~І арадній артист У РСР 

ВІДЧУТА КРАСА ПОЕМИ 

"У вінок великому Кобзареві" - прочитав я 
на першому кадрі картини "Наймичка" і поду
мав, що ця посвята зобов'язує: у чудесний ві
нок слави, благого~ння і вдячности, який ство
рює в пам'ять геніяльного народнього поета все 

проrресивне людство, можуть бути вплетені тіль
ки прекрасні квіти! 

Переді мною розгорталася мелодійна стріч
ка, звучала, пройнята справжнім духом україн

ської народньої пісенности, музика М. Вериків
ського, і я все більше й більше відчував творче 

захоплення і ве.:шчезну любов усіх учасників філь
му до Шевченка. Я відчував щирість і людяність 
у змалюпанні образів героїв "Наймички", худож
ню довершеність зображення - усе те, що да

ло право авторам картини присвятити свою ро

боту пам'яті великого Кобзаря. 
Сценаристи поставили перед собою завдан

ня якомога повніше і глибше передати суть тво
ру Т. Г. Шевченка, оспівати велику красу і жер

товність материнської любови й гірку долю зрад
женої дівчини. Якщо з урахуванням можливостей 
оперної сцени, то д.чя сценарію фільму автори 
використали й поему, і однойменну повість пое

та. Таким чином, цей сценарій значно відрізняє
ться від лібретта опери. У ньому стало можли

вим показати і жнива, і свято "обжинок", і зу
стріч Ганни з уланом-спокусником, і цілий ряд 
епізодів, які надзвичайно збагатили сценарій у 
порівнянні з оперним лібреттом. З іншого боку, 
сценаристи І .. Молостова та М. Ткач у співдруж
ності з композитором В. Рибальченком любовно 
й бережно поставились до музичного тексту опе

ри М. Вериківського. Таким чином, це не просто 

екранізація опери, а створення своєрідної нової 

форми кіноопери, форми дуже цікавої, що вра

жає й розширює рамки музично-драматичного 

мистецтва. Дуже можлюю, що вона набуде по

ширення, і наші композитори писатимуть музи

ку, призначену спеціяльно для кіноопери. 

Чи ж недивно, що в такому реалістичному 
фільмі, як "Наймичка", серед справжніх речей і 
природи діючі особи співають? Ні, зовсім не 
дивно. Спів тут сприймається як щось природ

не, навіть необхідне. І це обумовлено перш за 
все драматичним напруженням переживань Ган
ни, яке створює природну, органічну атмосферу 
для музики і співу. Uя атмосфера так захоплює 
й переконує слухачів, що невеличкі уривки прози, 
які вставлені в деяких епізодах авторами філь
му, звучать, наче щось чуже. 

Музичній атмосфері фільму співзвучні чудо
ві за своєю поетичністю пейзпжі. І режисери-

В 

,,Наймичка'' 
постаноrзники І. Мо.1остова та В. Лапокниш, і 
оператор С. Лисецькиіі, і художник М. Резник 
виявили багато смаrу й художнього відчуття, 

обираючи м:сця для натурних зйомок. З окремих 
кадр:в !\tожна було б скласти цілу галерію чу
дових за красою і поетичністю картин уІ<раїн

ської природи. Прекрасні нічні кадри, опромінені 
сріблястим сяйвом місяця, що п.пиве серед хмар, 
картини сходу сонця й передранкового серпан

ку ... Скрізь чудові, м'які й природні барви. 
Дуже вдало підібраний склад виконавців. В. 

Донська-Присяжнюк грає ролю Ганни, а вакаль
ну партію співає Л. Лобанова. В. Донська-При
сяжнюк напрочуд музикальна і абсолютно іде

а.пьно знає музику опери. Вона так синхронно 
"співає" свою партію з Л. Лобановою, що слуха
чам і на думку не спадає наявність двох вико

навиць. Образ зрадженої покритки й матері

r.траждаJшці глибоко відчула артистка. Усе в П 

поведінці природне і просте, rона ніде не "грає" 
- вона живе життям своєї героїні, примушуючи 

глядача вірити їй і всім серцем співчувати. У 
хвилюючій сцені, де Ганна вперше залишається 
наодинці з ма~еньким Марком і притискає сина 
до грудей, мимоволі в пам'яті ~шникають слова 

поета: 

~' нашім раї на землі 
Нічого кращого немає, 
Як тая мати моладая 
З своїм дитяточком малим, 

слова, які автори обр3.11И епіграфом до свого 
фі.11ьму. На наших очах Ганна перетворюється з 
молодої дівчини в літню жінку, і це перетворен
ня В. Донська-Присяжн~к проводить з надзви
чайним тактом. Який контраст між тією дівчиною, 
що боязко відчиняє двері в хаті Трохима, про
понуючи себе в наймички, і тією Ганною, яка в 
Київській ~1аврі перед байдужими святими марно 
шукає собі розради і просить щастя для сина. 

Л. Лобанова дуже хороше й виразно співає 
партію Ганни. Вільний, м'який і красивий за 
тембром голос артистки звучить повно і свіжо. 
Але мені здається, що останні передсмертні фра
зи Ганни передаються дещо натуралістично. 

Скільки зворушливої простоти, сердечного 
тепла й безмежної доброти в образах Насті й 
Трохима - Л. Руденко та Б. Гмирі. Кіноопе
;rа за~1ість найціннішого безпосереднього спілку
вання актора з глядачем у театрі дає і ряд пе
реваг. Актор зві.1ьнений від необхідности "співа
ти в залю", він одержує ту свободу руху і спіл
кування з партнером, які дають йому широкі 
можливості для найповнішого розкриття почут
тів свого героя. Чи можна забути сцену, коли 
Настя й Трохим знаходять підкинуту дитину або 
коли розважають маленького Марка дитячими 
пісеньками-казками? Щиро шкодуємо, що пар-
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тія Насті невелика, і що Настя так скоро розлу

чнється з нами. Зате Б. Гмиря все ширше й шир
ше розкриває перед нами душевну красу Тро
хима. Розкриває в стриманій, мудрій простоті 
сценічної поведінки, у чудесному звучанні голо

су, у надзвичайно гнучких і проникливих інто
націях. 

Дуже вдало підібрані всі виконавці ролі 
Марка, починаючи з найменшого - Вітапіка Лан
да і кінчаючи ст у дентом театрального інституту 
А. Поддубинським, що грає вже дорослого 1\\ар
ка. Вокальну партію співає В. Тимохін. 

Великої душевної чистоти і свіжости спов

нений образ Катрі у виконанні М. Форманюк. Мо
лода артистка наділена сценічною чарівністю, як 
і В. Донська-Присяжнюк, вона демонструє свою 

музикальність в абсолютному поєднанні з вакаль
ною партією Є. Чавдар, чИй голос звучить яс
краво й молодо. Виразний образ. спокусника
улана створює О. Мовчан. 

Rідчувається, що виконавці ясно бачать пе, 
ред собою завдання: якомога переконливіше до

нести ідею любови до людини, прагнення до 

добра і гн~вного засудження несправедливости, 

що звучать у Шевченкових творах. Весь ансамбль 
спаяний єдиною манерою сценічної поведінки, 
сповненої правди, простоти і реалістичної вираз

ности. У цьому величезна заслуга постановників 
І. Молостової та В. Лапокниша, і в першу чер
гу, мабуть, '1. Молостової, бо вона поєднує в со
бі і сценариста і режисера, для кого постано

вочна робота на музичному матеріялі знайома й 
близька. 

Найголовніше, найзначиміше 'в роботі поста
новників фільму - це глибоке розуміння не тіль
ки свідом:стю, а й усім серцем, усім єством сво
·,м людської краси шевченківсьІ<их героїв і того 

високого гуманізму, яким пройнятий твір вели
кого поета, що послужив основою для опери М. 
Вериківського. 

Високої оцінки заслуговує також чудова ро
бота оператора й художника фільму. Ми не ба
чимо на екрані дириrента. Кіно на відміну від 
оперного театру перетворює його в невидимку. 
Та від цього аж ніяк не зменшується його ооля 
у фільмі. Міцна і впевнена рука С. Турчака сnря
мовує музичний потік, з якого виростають заоо

ві образи кіноопери, надаючи їй живого і тре
петного ритму. 

Фільм "Наймичка" - це чудовий подарунок 
усім, для кого ім'я Тараса Григоровича Шев
ченка є символом боротьби за щастя людства. 

Борис ГМИРЯ 

На родній артист СРСР 

БУВ БИ ДОБРИІіІ ПОЧАТОК 

Запросили мене наспівати на магнітну плів

ку партію Трохима для фільму-опери "Наймич-
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ка", а на зйомку в цій ролі не запросили. Воно 
й зрозуміло. Дирекція й режисери картини, зна
ючи мене як оперного співака, побоювались: "а 
що як заріже увесь фільм своїми оперними 
штампами, адже в кінофільмі він виступає впер

ше". (До речі, треба сказати, що кожній люди
ні доводиться робити вперше те, що вона поті,'\t 

робить звичайно ... ) 
Законне побоювання, а наважитись на твор

чий риск не всякий схильний. Тільки режисер 
Ірина Молостова та директор картини Л. Коре
цький зважились на це, до того ж Молостова 
теж уперше виступає як режисер кіно. 

Довелось мені самому сховати в кишеню са

молюбство й поставити питання різко: "або і 
співатиму і зніматимусь, або ні те, ні друге". 
Мені надто дорогиіf наш Кобзар, щоб допусти
ти в його геніяльному творі, та ще й на юві
лей, профанацію, бо інакше я особисто не можу 
назвати ;плямкання губами під фонограму, нас
nівану іншим. Адже коли знімаєшся під фоно
граму чужу, і думки і дії підкорені лише син
хронності, а що ж лишається для внутрішнього 

життя образу? .. 
Ті.1ьки в поодиноких випадках буває син

хронність духовна, і нам повезла - наша най

мичка - Віра Донська-Присяжнюк щасливо по
єднала цю синхронність з рухами душі своєї ге
роїні. Вона досконало вивчила партію і музику, 
що їі супроводить. їй ue не так важко було й 
зробити, бо вона закінчила інститут ім. Гнесіних 
як співачка. 

Треба сказати, що музика М. Вериківсько
го в кінокартині виграла. Вона ніби наблизилась 
до нас, ми немов притулились серцем до неї, і 

в цьому секрет їі могутнього впливу на слуха

ча. В оперному ж театрі вона звучала якось "на 
в:ддалі", і чудові барви не всякому були від
чутні. 

IJto можна ще сказати про нашого Кобзаря, 
коли, читаючи його твір, рідко кому вдавалося 
стримати сльози? Немов усе це було давно, дав

но ... Перемінились і суспільство, і ставлення .тrю

дей один до одного, немає уже "покриток", "бай
стрюка", що викликали презирство до себе, але 

чуття людське, чуття материнське, як чуття лю

бови не можуть змінитись, зникнути од вікv і 
до віку. В інтимне почуття словами~ якимись т~п
лими, рідними, своїми, Шевченко, як додому, 
проникає у кожне серце і там панує, творить ве

ликеє дідо - облагороджує людей. 

Зйомки на натурі почалися в Каневі. Тут усе 
надихало, підносило настрій - і могила Коб.за
ря поряд з готелем на Чернечій горі, і Дніпро, 

і кручі, і селяни, що напам'ять цитують майже 
всього Кобзаря, і звичайно, "Наймичку". 

Ентузіязм і режисерів-постановників, І. Мо
ластової, і Б. Лапокниша, і ператора С. Лисе
цького, і всіх акторів, і директора картини Л. 
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Корецького ... Та що перелічувати, коли вся гру
па працювала з великим хвилюванням і нат
хненням, і тому картина встигла в намічені стро
ки до ювілею, і в добрій якості. 

Треба тільки подивитись на чудову природу 

нашої України, їі заводі, верби, трави, очерет, 
лани широкополі ... А небо! .. Як щиро воно "спі
ває" в музиці: або виблискує біленькими хма
ринками на безкраїй б.1акиті, або темно-сірими 
хмарами, що проносяться вихорем, згущують ту

гу матері, яка мусить підкинути свого первістка 
чужим людям ... 

У часи "Наймички", у райській красі при
роди України лилися гіркі сльози знедолених 

кріпаків, піт і кров рясно змочували рідну зем
лю в непосильному труді на пана, а через цей 
фільм, через мистецтво, яке він несе, люди всьо

го світу взнають, що то є за Україна тепер, як 
вона цвіте й напоює .11юдей наснагою будувати 
ще краще життя. 

Мені довелося працювати "з притиском". 
Треба було дійсно "вижати" емоцшю оперні 
фарби, бо опера - це олія, а кіно - акваре.1:я, 
та ще й дуже прозора аквареля. У переключенні 
на кожний епізод мені дуже допоміг досвід ка
мерно-концертної діяльністи, і після кількох нев
дач на початку все пішло легко. 

Легко було шукати творчий стан, коли во
кальний образ уже зроблений, і тобою зроблений, 
після цього вже не так важко досягти органіч
ности у злитті з музикою. 

У картині бережно залишені стиль та дух 
творів Шевченка й Вериківського. А це головне. 

Покищо "кіно-олімп" оцінив нашу картину 
першою категорією. 

Будемо ж з хвилюванням чекати безсто
ронньої оцінки глядачів. 

("РадянсьІ'Іа культура", 18. 3. 1964. 1'\иів) 

ВІДПОВІДЬ 
ДІЯЧАМ КУЛЬТУРИ 

YKPAlHCЬKOl РАДЯНСЬКОl 

СОЦІЯЛІСТИЧНОl РЕСПУБЛІКИ 

ВІД 

ДІЯЧІВ УКРАїНСЬКОІ КУЛЬТУРИ 

В АМЕРИЦІ И КАНАДІ 

Дороrі землвин! 

Вашоrо листа до українців, до украінс:~окоі rромадн 

в США, до Комітету пам'втннка Т. Г. Шев'Іенкові у 

Вашінrтоні, ми про•нтаnн з веnнко10 уваrо10. 

Про•нтаnн з уваrо10, поперше, тому, що iloro під· 

пасаnн здебіnьшоrо шановані нами старші й моnодші 

творці й дів•і українськоі науки, nітератури й мистец

тва, а, подруrе, ще і1 тому, що це вперше за двадцать 

рокі1, пі~пІІ аимушеноrо нашоrо веnнкоrо іс:ходу з рід· 

JO 

ноrо краю, ви знайшли змоrу промовити до нас, вк 

до синів одноrо народу. 

Нам було приємно прочитати, що ви позитивно 

оцінили зуснллв нашої rромадн в США збудуІf.атн 

власними силамн пам'втиика веnнкому поетові украін

сьноrо народу в стоnиці Споnу•еинх Штатів Америки 

- Вашіиrтоиі. З зацікавnенивм про•нтаnн ми, що ви 

були б раді приїхати до нас і взвтн у•асть в уро'ІН· 

стому відкритті пам'в'!'ннка Шев"Іенкові. Внвв такоrо 

вашоrо бажаана ще раз nокRзус, яку моrутн10 снnу має 

сnово нашоrо націоJІальноrо rенів, коnи воно отак єд

нає всіх українt,ів. Відкрнттв пам'втннка Шев"Іеккові у 

Вашінrтоні - це таке велике сввто украінськоrо народу, 

ЩО ВЗRТН В НЬОМУ у"ІаСТЬ - ТО '!еСТЬ і Право ВСіХ УК• 

раінців, де б вони не перебуваnн. Ми сподіваємосв, що 

Bau!f" &ажаннк настільки щире й активне, що Вам DO· 

щастІІть nеребороти всі перешкоди й приїхати на це 

наше СЕВТО. 

Ми подіnвємо Ваші думки, що ім'в поета 'Украіни 

ТарасІ\ Шевченка, велнкоrо rуманіста, виразника прав· 

ди і всебі•ноі свободи всіх поневоnеннх, засnуJКено 

стоіть серед найсвітліших імен n10дства. Ви слушно 

иажете, що Шев•енко був великим українським пат

ріотом, вірним сином своrо народу і що одно"Іасно він 

з rлибоко10 пошаноJО ставивеа до інших народів. По

важати й любити інші народи моJКе по-справJКньому 

тільки той, хто nоважає й любить свій народ. А Шев

'Іенко не тільин л10бнв Украіну, свій поневоnений на

род, а й боровек за йоrо nрава, не побоввшнсь в'взннці, 

каторrн й досмертноrо виrнаинв з рідиоrо кра10. І що 

найважливіше, - страждав і боровсв Шев"Іенко не за 

вкусь там абстрактну Украіну, не за саму nише назву 

ії, ~е за куце право раба rоворнтн своао мово10 і спі

вати своіх пісень, а за веnику, справді віnьну й неза· 

nежну 'Украіну, де справJКнім rосподарем і суаереном 

був би сам украікський народ. Це універсапьна, веnн

ка, всел10дська ідев свободи, що, вк ви правдиво пи

шете, близька й зрозуміnа всім nоневоленим народам 

світу; а ми сионкретизуємо - DO'IHHaJO'IH від усіх ва

родів російсьІ'Іоі імnерії, що тепер зветьсв СРСР, до най

менщих народів Африки й Азії, виі сьоrодні прокнд810· 

тьсв в своіІі націонаnьиІВ свідомоста а, прискореним 

темnом, навіть випередJКаІО'ІИ 'УкраІну, здо6ува10ть сво10 

державну незалеJКність. За ц10 універсаnr.ну іде10 все

бі•ноі свободи народів, за справJКній патріотизм та за 

зразково-rідиу nошану 13;0 всіх народів світу ми й ша

нуємо нашоrо Кобзарв. 

Шев•енио мрівв, пишете ви, "щоб усі сnов'внн ста

ли до6рнмн братами". Це, додамо ми, не тіnr.кн мрів, 

це - мета й nеку•а потреба рівности й друJК6к мі• 

наро~амн. Вона була виnлекана в коnі най6nиJК'ІНХ дРУ· 

зів і однодумців Шев•енка - у Кириnо-Методіівсько

му Братстві. Саме Іх політк'Іккй маніфест - "Кннrа 

:Витія уираінськоrо народу" - та інші проrрамові до· 

кументк стверджуваnи біnьше вк сто nіт тому, що 

"Україна буде Рі"І'ІІО Посполито10", непідлеrло10, рівноJО 

серед рівних, віnьною серед вільних, де не 6уде ані 

"старших", ані "мо-nодших", ані "велнк-.х", ані "мап-.х". 

Таку ідею справжньоrо інтернаціонаnізму, іде10 справ

жньої друJRбн між віль•rнмн і рівноправними народа· 

ми заповів усім своїм нащадиам, а сере~ них і вам з 

нами, Тарас Шев•енко. 

Ви приrадуєте нам сnова Шев•енка: 

І •у•ому нау"Іайтесь, 

І своrо не цурайтесь. 
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Ми nриймаємо ц10 nриrа~ку й nри тому камемо вам: 

nам'втаємо, nовтор10ємо й нав 11аємо своіх ~ітей. І nа

м'втаємо не тіпьки ці ~ва рs~ки, а BCJO ціnість Щеі -
заnовіту Шевt:Іенновоrо "Послані&". Живемо сере~ ве

пикоrо аиrпомовиоrо мори. Та копи б ви ві~ві~аnи наші 

'Інспеииі товариства, І(Пtобн, школи, 10иацькі орrаиіза

ціі, наші наукові установи, пітературио-мистецькі ве'Іо

рн:, мапврські виставки, товариства українських піка

рів, інженерів, nрофесорів Америки й Каиа~и, або ще 

nоназовіше - збори наших робітни'ІИх, фармерських, 

кооnеративних орrанізацій, 'ІН наші 'Іиспеииі церкви, 

- ви скрізь no'lynн б українську мову. 

Та нам би хотілось nо'Іути, ак там у вас, на ук

раїнській ~ержавиій території, сере~ украінськоrо мов

ноrо мори, винонується цей заnовіт Шев'Іеика? 

Поза цим, ваш лист має рв~ трнвомних, суnере'І

пивих і nросто з арсеналу хопо~иоі війни заnози•еинх 

фраз і твер~жеиь. Та ми не бу~емо іх коментувати. 

ОбііІ~емо зовсім мов'Іаино:ю· суnере'Іие з тоном вашоrо 

nиста встуnне сnово ві~ ре~акціі "Літературної Украі

ни". Натомість зуnинимось ще на ~еRкнх важnивих nн

та.ннвх. 

Наш "~ревній і віІІио Іоний Киів" ви скромно на

зиваєте nише "столицею нашої ресnубліки", а Москву 

- "стоnице10 нашої Батьківщини" (з веnикоі nітери!). 

Цей nасаж викпикає у нас ціnу rаму rірких ~умок. Та 

не бу~емо іх висnовJІJОаати. Ми тіпьки заnитаємо: нев

же кривава інквізиці11 Стаnіна, виба•те, "поба нуnьту 

особи", так 6езна~ійио nозна•иnаси на сві~омості на

віть ~ів'Іів вупьтурн УкраІнСІокоі РСР? Невме ~оре'Іно 

6упо 6 тут nриrадати, ак ставивсs Шев'Іеико ~о всіх 

рабів і "~в~ьнів оте'Іества "Іумоrо", ~о всіпвкоrо "вар

шавськоrо сміттs" й "rpsзi Москви", ~о всіх тих nере

вертнів, що ~оnомаrа10ть "Москаnеві rосnо~арювати та 

з матері nопатану соро•ку зиімати"?І 

Теза - "Москва, стоnица нашої Батьківщини" 

тісно в'аметьсв з nporpaмo10 nартії, що 6yna ухваnена 
ХХІІ-им З'із~ом -КПРС. Цs nporpaмa, ак ві~омо, 3anns-
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кувала "стираиив національних ві~міиностей" за уто

nійиоJО анаnоrіє10 з "стираиивм класових rраией". Ду

маємо також про о~верто nрокnвмоваие і з~ійсиюване 

вимішуваннв иасепенив та наукових, техиі'Іних, rocno
~ap'lиx, культурних і rрома~сько-а~міиістративннх иа~

рів no всіх ресnубліках. Думаємо про русифікацію шкіл, 
та про урs~ове nроrопошеннs російської мови "~руrою 

рі~ною мовою" неросійських наро~ів СРСР. Думаємо 

про вирок смерти неросійсьним иаро~ам, ак иаціам. 

Нова проrрама русифікації всіх націй СРСР nрово~ить

СJІ В ЖИТТJІ З XOJIO~HOIO• ПОСПі~ОВИіСТІО, ПрО ЩО СВі~'ІаТЬ 

nостійно 'Іиспенні матеріяnи в самііі ра~анській пресі. 

Мимовоnі сnа~ає на ~умну, що крім обіжника Валуєва 

1863 року й "Емськоrо указу" 1876 року та rеноци~у 

1930 років - історів ще не знала такоrо цииі'Іноrо аи

типJО~ськоrо курсу на умертвпениs nоиевопених иаро

~ів, ак націй. 

Ми живемо ~алеко ві~ рі~ноі землі. Нам трудно 

ба'Іити в nовному обсазі, ак ~иректнви XXII-ro З'їзду 

КПРС про "збпшкенна націй" відбились у щоденному 

житті нашоrо наро~у. Але копи навіть у такому листі 

до українців, що "nоза nітІІизиоJО сущі" ви змушені бу

nи назвати Москву "стопице10 нашої Батьківщини", ко

nи ми з ра~sнськоі nреси ~ові~уємось про rаnьмуван

на зrори nоширІОванна українськоі радвнеької книмки 

й nреси на користь російської, про бран українських 

nі~ру'Іиинів та викпа~а'Іів україисько10 мовою ~па тех

вічиних наук, npo русифікаці10 театрів і журнапів у 

центрі украінськоrо Донбасу, про зарахуваниа Опек

саи~ра Довженка ~о російської кінокультури (див. "Те

атрапьиуІО Еицикпоnе~іJО", 1963) та ексnорт йоrо тво

рів за кор~он, ак російськоrо кінорежисера й nисьмен

ника - і безJІі'І nо~ібиих фактів - то нам ви~аєтьси, 

що все це иаспі~ки зви'Іайноrо російськоrо вепикодер

мавиоrо шовінізму, розnаношеиоrо й короиоваиоrо но

вою nporpaмo10 КПРС. 

Нотуємо ц~ все зі сві~омістю нашої великої сnіль

ної траrе~іі, а не ~пи тоrо, щоб вас особисто в 'ІОмусь 

обвииува"Іувати. Ділимоси з вами тою тажкою тривоrою 

за ~олю иашоrо народу, sка оrортає нас тут і не ~ає 

сnокою. Нам хотілось би ~умати, що ваш лист може 

ОЗИа'ІаТИ no'laTOK КіИЦfІ ТіЄЇ ПОЛіТИКИ, ЩО nід фірМОІО 

"~ружби иаро~ів" тотально заnере'Іує nриродні nрава 

неросійських націй на ~ержавну незалежність та в ос

нові руйнує rрунт дпа сnравжньої ~ружбн народів. 

У цих умовах ще сильніше і актуальніше зnучать 

заnовіти llІев"!енка. Ті заnовіти впа~но внмаrають здій

сненна іх! 

То, хай же, - nовторимо ми ваші nобажаинs, -
Шев'Іенківсьні роковини стануть ~ними nоширенна і 

з~ійсненнs - ~о~амо ві~ себе - вепи'Іиих, але ніким 

не сnотворених, і~еалів Поета. Хай вони сnри1110ть зміц

ненню купьтурнкх, а ми б ще nобамапи: і ~иппоматич

ІІИХ, і торrовеnьиих зв'азків різних иаро~ів з Україною, 

ак ~ержавою суверенною, без 'Іужих наrпа~а'Іів. Хай 

же стануть ці Шев'Іеиківські роковини nо'Іатиом иашо

rо з вами, куnьтурними ~іи'Іами Украіни, бпиж'Іоrо вза

єморозуміииs. Нехай же yna~e назавжди залізна завіса! 

Щиро кажемо Вам: ми ра~ о б з вами зустріпнсs і 

nоrоворили. Просто, безпосередньо, вк пю~и з пю~ьми. 

У зви'Іайиих, без офіційних формальностей, зустрі'Іах і 

розмовах ~ів'Іі культури пеrше моrпи б зрозуміти од

ні о~них. А~жеж ми, пк і ви, любимо й шануємо иа

шоrо безсмертноrо Кобзарв. Ми, ви і ви, працJОЄмо мі· 

рою всіх наших сил на ~обро й розвиток культурн й 
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науки нашої нації. Ми так, ик і ви, хотіли б ба~итн 

ціnиВ: світ остато~но звільненим, ви ви впу~но nишете, 

"ві~ усикої тиранії й імnеріалізмів всіх мастей". Ми 

так, ви і ви, не хо~емо нової світової війни, не хо~емо 

бачити на~ Украіною й пю~ством смертельних сві~ок 

термои~ерннх бомб. Ми, ик наnевно і ви, хотіли б ~о

жити ~о з~і.йсиенни Шевченкових і~еапів свобо~н й 

любови, копи сnрав~і таки нарешті 

... на оновленій землі, 
Bpara не бу~е, суnостата, 
А бу~е син, і бу~е мати, 

І бу~уть пю~н на землі! 

Петро Ан~русів 
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Остаn Тарнавський 

Кость Туркапо 

Юрій Тарнавський 

Левко Чикаленко 

Мниопа Шлемневич 

rриrорій Я!'ІОВІІІЇ 

Яр Спавутич 

Василь Софронів·Левицькнй 

Роман Осіичук 

НАйКРАЩИй ПОДАРУНОК 

для Ваших дітсЇІ у юнаІthІ<ОМУ віці це пеrсдплата 

на ціюшиі\ гарний, ілюстрований місячник 

юцаl( 
Річна пеrедп.1ата -- 4.00 дол. 

8 Порадьте Вашим дrузям і знайомим, щоб пе
редплатиди "Юнака" для своїх дітей. 

8 На бажання нисиааємn бсзкоштnвно показnвс 
числn. 

YUNAK 

2199 Bloor St. West, Apt. 5 
Toronto 9, Ont., Canada 

Василь ЧАПЛЕНКО 

Вимушене вияснення 
Моя nримітка ~о статті "Дпа коrо nотрібна пітера

турна критика?", на~рукованої u ~. 168 "Нових ~ків", 

несnо~івано викпнкапа такі "ві~rуки", що в не можу не 

nо~ати ві~nові~ноrо винсненни. Найбільшу бучу зби

ли члени nартії І. Баrриноrо, а матеріипн, на~руковані 

в ч. 111 "Молодої Украіни" та в ~- 169 "Нових днів", 

ски~аютьсв на сnравжню судову розnраву наді мною. 

Правда, ик во·ио й личить ~емократнчннм часоnисам, на 

цьому "суді" в мав і оборонців. От реданцін "Молодої 

Украни" зазначила, що мов nроnознців щодо nопіnшеи

нв тексту одумівського rімну "з nрофесійноrо боку ... 
сnушна" (бо й ци мои nроnознців внnпнвпа ви матері

ял "обвннувачеинп" в листі аноніма В-М. А редактор 

"Нових днів" наnисав аж дві суnровідні до листів "об

вннувачеини" 1амітки, оборониючи мене. На жаль, у 

добрознчпиво·rо до мене Петра Кузьмовича вні:шпо так, 

що він не виnравдання для мене внмаrав, а тільки nро

сив nолеrкости в nрисуді. Він же наnисав: "Я nевен, що 

н, на його місці бувши, тієї nримітки не давав би". І ще: 

"Чи варто йому буnо так nисати? Я б на йоrо місці так 

не nисав. Бодай теnер". А далі він зазначив, що в мав 

nраво на висповпеинн "думки ... навіть неnравнпьноі, nо
милкової". Крім тоrо, в наведеній у ньоrо розмові з І. 

Баrряним він зrоднвся з тим, що н, редаrуючн "Звіро

повів", nоnсував икнйсь там образ і тим "не noмir, а 

nошкодив". 

А звідси й йоrо nросьба до "суддів": "Але "роз

стрілювати" В. Чаnnеика таки не спід - він ще не раз 

вам, nанове, nриrо~ивсв б" (може nрнrоднтнсь? 

В. Ч.). 

Це з одноrо боку. А з дpyroro - Петро Кузьмович 

не вико-ристав дпи моєї оборони відомі йому факти 

(без зnої, виднма річ, думки). От він наnисав, що в, 

виnравпnючи текст, "Титроnовів", дівв "nроти волі Баr

рииоrо", а тим часом n мав від ньоrо "карт бпвиш", ви 

и про це зrадував у своїй nримітці. Знав Петро Кузь

мович і про ТЕ", що и за жнтти І. Баrрвноrо nротесту

вав у пресі nроти йоrо nере~мовн до дpyroro видан

ни "Тнrроповів", - знав, але не зrадав. А до всьоrо 

цьоrо Петро Ку1:и.мович ще й не сnростував тоrо, що 

він сам у суnроводі до моєї статті "Для коrо потрібна 

nітературка критика?" nідказав (ane теж без зпоі дум

ки) иаnримок можливих nроти мене вистуnів, наnисав

ши: "А колись "критикне" ще й живих, а не тіnькн 

мертвих". Це саме він nовторив і в отій своїй фразі: 

"І)одай теnер". 

Така обережна оборона мені зрозуміла: Петро Кузь

мович иахоnився на nротести nевної частини своіх чи

тачів, і йому треба було nеред ними виnравдуватись, 

ane й у такій ситуації він міr би сnростувати свою ви
nадко·во. иеnрод'Fмано наnисану фразу про "критику 

мертвих", і тим би мене, своrо довrоnітньоrо сnівробіт

ника, краще оборонив. 

Бо саме в цю "то~ку" вдарнnк "судді", автори на

друкованих в обох журнаnах листів "обвинувачення", а 

танож той nоет, що скористувзвси і: цим разом т. зв. 

"Вільним сnо·вом". На жаль, редакціs "Молодої Украі

ни" не заваrаnась надрукувати пнсrа аноніма В-М з 

цитатою з йоrо хупіrансько-КДБ·івськоrо доносу, що 

nоставив nід заrрозу моїх рідних. 

А тпм часом R в цій статті не критикував нікоrо 
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ні живих, ні мертвих, а тільки добнр~в ретроспектив

но факти з моєї попередньої нритн'Іноі дівпьностн дпа 

уrрунтуваинв моєї нової тези в теорії критики про не

потрZбність справжньої критики дпа письменників. Так 

ЦJО моІС· статт10 й зрозумів Юп. Мов'Іан у кадрунованім 

у тому ж таки 169-ому 'Іиспі "Нових днів" листі до ре

даКІ~іі, та ще й додав до моїх думок девні свої мірку

ванна. О'Іевида'Іnи, вік правильно зрозумів і мій добір 

фактів з иинупого, бо ні одним словом мені цього на 

о'Іі не викинув. А що це факти з минулого, про це 

повинен знати nон:сн, xro стежив за нашо10 пресо10 хо'І 
би останніх десsтьо·х років. Наприклад, мов "сути'Іка" з 

В. Дорошенком від5упаса ще на шпальтах детройтсько

го "Українського Прометев". А мій конфлікт з І. Багра

ним у зв'язну з редаrуваннвм "Звіроловів" ставеа ще 

раніше. Але ця останна спр:1ва потребує донладнішого 

внясненнв, бо саме навколо неі з'Інннпася та шура-буря, 

що примусипа мене й це виасненнв писати. У всіх на

друкованих у дЕох згаданих журнапах листах автори 

"обурютьсв" переважно тим, що, мовпвв, 'ІОМУ аж тепер, 

nіспа смерти Багряного, написав про це, а не писав за 

його життя Чапленко. "Чому авторові "Тигроловів" не 

пригадати (було) ще тоді, що в "Тигроловах" зроблено 

багато змін, а не пише вставлемо одну фразу, як пише 

Іван Баrраннй?" - запитує Олексія Коновал з Чікаrо. 

- Бо, звн'Іайно, тепер, копи Іван Баrраннй уже відій

шов від нас, мои,на все писати, він не заступнтьсв за 

себе. Але тому, що не було, ак нам відомо (? - В. Ч.), 

ІІіsкоі критики чи завваr до тоrо, що було написано 

про народженив "Тиrроповів" за житта автора, посмер· 

тні завваrи внкпнка10т певні сумніви". У першій своїй 

фразі автор цьоrо листа має на увазі статт10 І. Баrрв

ноrо "Народженна книrн", що була надрукована в "Ун

раінськнх вістах" 1956 р. ('Іиспа 1 й 2·3), а в тій статті 

Баrра•rнй написав, що 'Іерез те, що редактор "осміпив

са" вставити фразу: "Невже ти мене справді п10бнш?" 

він не тільки "r.:~дер ка дрібненькі шмато'Ікн" книжку, 

а й сам "подерса на стіну". 

ПЕРША УКРАїНСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 
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ВідповідаJО'ІН на це запитанна й "сум•rіви", а скажу, 

що сnростовувати написане в статті 1. Баrрвноrо мені 

не треба було, поперше, тому, що а... спросту

вав авну неnравду передмови до дpyroro виданна 

"Тнrроповів" ще в 1950 р. в замітці "До історіі одноrо 

тексту", надрукованій у журналі "Всесвіт", '1. 2 за той 
рік (а статта Баграноrо була надрукована 1956 рову), а 

подруrе - й про саму статт10 Баrриного а довідавеа 

вnерше з оцьоrо пr~ста О. Коновала. Про це моє спро

стованна І. Баrраюtй знав, а своrо 'Іасу надіспав те 2 
'Іиспо "Всесвіту" цо редакції "Укранськнх вістей" (ак і 

до інших редакцій), і він відrукнувса у своїй статті ІІа 

цtо· мо10 замітку в тому місці, де написав, що "дехто rо

ворив (? - В. Ч.) навіть у пресі" про rапицизмн в йо

rо мові (бо то а "rоворив"). Про ці ж самі rапнцизмн 

вік знов наrадав мені під 'Іас останнього nриїзду до 

Нь~е-Иорку, сказавши: "Ви теж писали про rапицнзми в 
моїй мові". Я удав, що не зрозумів, про що мова (бо 

тема була неnриємна), і спитав: "Де?" Але він обірвав 

на цьому мову. А про передмову до дpyroro виданни 

"Тиrроповів" а з ним розмовпав ві'І·на-ві'І ще в Ново· 

му Упьмі. Я запитав йоrо: "Як ви могли таке написати?" 

А сін відnовіЕ: "Знаєте, r. мене така nам'ать, що а навіть 

J'оми nам'ятак". Мені rен~ не запишилось ні'Іоrо, ак тіль· 

кн обірвати мо·ву: це була неправда, сказана в живі 

очі. Та й видавець "Тигроловів" п. Пападійчув на моє 

усне заnитании сказав мені: "Звн'Іайно, ми скпадапн за 

вашим львівським виданнам". 

Отже, асно, що сказане в передмові було неnравдою 

й вепнк"ю невдячністrо до тоrо, хто на 3/4 зберіr текст 
цього твору. Якби а йоrо тоді не надрукава, то пізніше 

ніяка "nам'ать" авторові не допомогла б, а йому дове

лоса б усі 4/4 писати наново. Та 'ІН й захотів би він 

знов це робити? А тнм '!асом ота передмова ще й досі 

вводить в оману чита'Іів і навіть дослідників. От, на

приклад, "nрофесор Міяківськнй" (це так надруковано в 

"УкраІнськнх вістах", ч. 9 з 1 березна 1964 р.) у статті 

"Нотатка про творчість І. Баrраноrо" написав, що "ав· 

торові довепоса: ... відновпJОватн з своєї иопосапьноі (? -
В. Ч.) пам'атн nервісну редакцію "Тнrроповів", ака за

rннупа разом з реданційним архівом Уираінськоrо ви

давництва". 

Зупин10сь докладніше на питанні npo те, аи я ре

даrував текст "Тиrроповів", цю nотребу підказус мені 

й лист Опексів Коновала, і "оборонна промова" Петра 

Кузьмовн•rа (мовляв: "краще було б написати статт10 на 
тему" ... ). 

Прочитане тепер у статті Баrраного "Народжеина 

книги" підтвердн,ує те, що а писав у nримітці до своєї 

статейки "Дпа :коrо потрібна пітературка критика?", 

тобто те, що nоданий мені 1943 року текст Баrраноrо 

"був цілком сирий, noraнo оnрацьований і, мабуть, на

швидку написаний". Сам же Баrраний у своїй статті 

свідчить, що він наnисав цей роман за 14 днів, що це 

сnо'Іатку була "н{адна книrа" і що nізніше ії нібито 

вдосконапнr.о nередрунуванна на машинці (спачатну він 

друкував сам, а потім йому допомоrпа икась друкарка). 

Тут Ні!.Самперед виникає nитанни: 'ІН можна за такий 

малий час написати роман на 400 сторіно-к машинодруІtу 
(цей розмір подає сам Баrраний)? Я дума10, що відпо

відь на це питанна дпа всіх абсолютно ясна. Друrе пи

тання: 'ІН може бути досБонапий текст, nродиктований 

друкарці нашвидку? І на це пнтаина заnере'Іиа відnо

Еідь ціпном зрозуміла, особпиво дпа письменників. Отож 

мені й довепоси таRи добре попопрітн над цим текстом. 
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І, звичайно, я не тільки ту одну фразу вставив, що про 

неї згадує І. Баrряний, а зробив усе те, що про ньоrо 

R пишу в своїй примітці до статті "Для коrо потрібна 

літературна критика?" Думаю, що й тут усвке зрозуміє, 

що, редаrуючн такий неопрацьований матеріал, будь

який редактор мусив би змінити більше, ніж одну фра

зу. Та й хто міr би "дертися на стіну" тільки 'Іерез 

одну фразу? Он мені краківські редактори "Украіисько

rо- видавництва" змінили, без поrодженнв зі мною, за

головок "Велика диЕовижа" на "Зиаіідений скарб", і в 

ніиІ(оrо ranacy з приводу цьоrо не зробив. 

Але тепер, коnи в супереч'Ку встряла ще й удова 

иебіж'Іика І. Баrряноrо (див іі "Відкритий лист" у 'І. 

171 "Новнх днів"), справа з цією "фразою" виrnвдає тро

хи інакше. Вона ж уже навела аж два абзаци, що іх ні

бито я напІІсав. Можливо, що це, справді, в написав, а 

можливо, що й не все в цьому моє, бо дnа мо-rо мовости

лю було б властивіше сnсво "приrориув", а не "притис

иув". Проте навіть у такому виrnвді цей текст не заслу

говує на те, щоб йоrо називати "шедевром" у лапках, ви 

це робить некомпетентна в nітературних "смаках" пись

менннкова вдова (якоі, крім тоrо, в момент конфлікту 

біла Баrряноrо й близько не було). 

Ane чому все таин Баrрв:инй у своііі статті зrадав 

тільки одну фразу? Думаю, що він не хотів роз'ятрю

вати цієї будь-що-будь не дуже приємної длв иьоrо 

справи. Він же й моrо прізвища не назвав. Jl також ув 
отій замітці "До історіі одиоrо тексту" йоrо не називав, 

а писав про видавиицтво: сваритисв "прим о" мені теж 

не хотілоса. 

Щоб читачі уявили собі хо'І приблизно, ви в реда

rував "Тнrроловн-Звіроnовн", в спробую показати це на 

теІісті наново наnисаних розділів з дpyroro видавив іх. 

І. Багряний у статті "Народженив кииrи" про свої rа

nицнзми написав. що "при друrому виданні... іх мaiiJRe 

всі повикидав". А ти:r.І часом досить побіжно проrnвиу

ти цей текст, щоб знайти в ньому такі rаnицизми (тоб

то ненормативні в:вища), ви от "то є етап", "rей би ко

мета", "жиє", "трікн", "nописувавсв", "ідіііот", "м'Інть 

на зламанив карку" тощо. От такі ввища в виправлвв. 

Багато в цих нових розділах неперекладених росіііських 

фраз та висловів, - в б іх також скоротив до мінімуму. 

Назви гральних карт у друrому розділі тeJR російські: 

"черви" (треба "чирва"), "піни" (треба "вино")... Та 'ІН 

не найважливіші були зміни в тексті - nогі'Іие впорвд

ку:ваинв його, а це вимаrаnо переста:вnвинв абзаців, до

пнсуваинз: фраз тощо. І на це в можу знайти "ілюс

тративний мn.терія:n" в новонаписаних розділах. Напри

клад: експрес із Моси:вн "летить" на Делекий Схід, але 

він спочатІіу "пролітає" Урал, а потім Ватку (т. І, стор. 

28), - ясно, що ці речення треба було б переставити, 

бо Влтка nеред Уралом, а не за ним. Зrадує автор ви 

далекосхідніх "піонерів" протопопа Аввакума й rеть

мана Мноrоrрішноrо ось так: "Але цей розкольник був 

другим, а першим був... Дем'ян Миоrоrрішниіі" (стор. 

32). У дійсності ж було навпаки: Аввакум був на зас

ланні від 1653 р. до 1658 р., а Мноrоrрішноrо заслано 

с Сибір післи 'ioro, як скинуто з гетьманства, тобто 

nісля 1672 року. Далі про Аввакума Баrрвннй пише, що 

він буЕ "вільнодумний", тнм 'Іасом ви загальновідомо, 

що це був тупий реакціонер, що за "двоперстиое сnо

женіє" пішов на воrнище й зrорів. Гетьман Мноrоrріш

ннй теж був не такий "бунтар" і "ізмєинік" (ви пише 

Баrрвннй), бо разом із синами придушуввв на доrоду 

цареЕі повстання поневоленоrо народу - бурвтів. Чи не 

14 

всио, що такі алогізми та псевдоісторизми редактор му

снІ: би повнправnвти? А це ж пвпсусн, вибрані на 

швидку ру'І тільки з двох розділів, а скільки іх моrло 

бути на 400 сторінках! А виі на цих сторіиках знаки 

розділові! Та й правопис ... 
Але, мабуть, rоді. Jl сподіваюсв, що об'єктивні 'ІН· 

тачі зроблять тепер, nicns цьоrо вивсиеннв, відповідні 

"зміни" не тільки в передмові до дpyroro видавив, а й 

у висновках тоrо "суду", що :відбувсв на сторінках жур

налів "Молода Україна" та "Нові дні". Jl думuо, що й 
на отих листах до редакцій 'Іnеиів УРДП баrато зава

JІ(Нnа зІІичайна непоінформованість щодо моєї "війни" з 

І. Баrрвннм, і іх, тих листів, автори зрозуміJОть тепер, 

що й їхній покійний лідер не був такий уже "сввтий" 

(ви і всі ми, живі люди). 

Ane це не значить, що в ньоrо немає й своіх зa

cnyr. Найбільша його зacnyra в тому, що він зумів зор
ганізувати таку міцну nартію, як УРДП, з іі nрибудів

ками, вка не тільки проробила велику роботу серед ук

раїнськоі еміrраціі, а й спопуnвризуваnа йоrо твор'Іість, 

зокрема допомоrnа видати йоrо твори 'Іужими мовами. 

Про себе 1к в можу ще сказати, що, не зважаІО'ІН 

на справу з "Тигроловами", в себе не вважав у стані 

"війни" з І. Баrряним. Запротесту:вавшн проти обвину

вачення в знищенні "Тнrроnовів" у 1950 р. і не знавши 

про статтю Баrряноrо "Народженив кииrн", в думав, 

що ця справа вже ліквідована. Про те, що Баrриний по

дер nерший примірник "Звіроловів", в довідавеа ще в 

Кракові від Р. Купчннсьио·rо, а. про те, що сам :Ваrрвннй 

про це написав у зrадаиііі статті, в ке 'Іув. Тим то в 
й не знав, що він "воює" зі мною все 'Іерез тих таин 

"Тнrроловів". І дnв мене було ціnновитою неспо·діван

кою те, що в "судових матеріалах" оце аж тепер nодав 

Петро Кузьмович, - що він і далі :вваJRав, що в "по

псував nерше виданни "Тигроловів" і що R такий поrа

ний редактор, що про мене можна сказати: "То ви так, 

то хай не беретьсв редаrу:ватн 'Іужі твори". Тепер мені 

стало всиіше й те, чому він внкреслював мене з ук

раіиськоrо письменства (конкретно - з рецензії на· "Сад 

Гетсиманськнй"). "Внкресnюваnн" мене й інші, не тіль

кн :Ваrрвннй, Rne в ще й досі живу та працюю, не по

кладаю'Ін рук. Яку вартість має цв мов nрацв, про це 

скажуть об'єктивні судді пісnа моєї смерти. 

До рt;;чі про "посмертну критику". На це пнтаНІUІ 

почасти відnовів Петро Кузьмови'І, висловившись проти 

"заброизову:ванв Івана Баrрвиоrо". Jl міr би ще сказати, 
що вираз пісnа смерти й по'Іинаєтьсв історн'ІИе жнттв 

nисьмеиика, коnи починають вивснювати всі обставини 

йоrо т:вор'Іости та об'єктивно оцінювати йоrо надбаннв. 

Ще живі йоrо сучасники nишуть npo ньоrо споrадн, і 

ніхто нікому не може цьоrо заборонити. Звн'Іаііно, й 

тут мусять бути певні норми суспільної поведінки, бо й 

над авторами споrадів завJRдн висить крнти'Іна думка 

інших людей, що з:вн'Іайно намаr;uотьсв внввnвтн, що в 

написаному - правда, а що - брехни. Рі'І вена, що й 

ув отій моїй примітці до статті "Дnа коrо потрібна лі

тературна критика?" були вJRe елементи моїх споrадів 

про Баrряноrо - одні засвід'Іені документально (nеред

мова до дpyroro виданна "Тнrроnовів" і порівивкив тек

стів, внкресnенив моrо прізвища з рецензії), друrі з nо

кликанив на свідків - Р. Куп'Іниськоrо й д-ра М. Шлем

кевн'Іа, треті - подані на віру, хтось може йнвтн мені 

віри, а хто й ні. 

Але в ціnому в самііі статті, в примітці 

це, кажу, не була в мене "nосмертна критика" ні В. 

НО В І Д Н l, ТРАВЕНЬ, 1964 



Дорошенка, ні І. Баrраноrо, а тіпькн nовторенна тоrо, 

що а сказав &ув ще за жнтта цих nисьменників. Та й 

то~і це була мов самооборона nроти несnричиненої з 

моrо &оку наnасти (обвииувачеина в nорноrрафіі) та 

зиеваrи моєї ре~акторськоі rі~ности. Якби І. Баrраиий 

не наnисав &ув отієї nере~мови, то а 6 цієї сnрави ні

коли й не nорушував. Хіба в тіпькн йоrо твір ре~аrував 

у "Вечірній rо~ині"? Та й не тіпькн в ній. А в ж про 

це нічоrо й ні~е не nисав. (Ane такоrо "снроrо" мате
ріаnу, ак у Баrраноrо, ні в коrо 6іnьше не &упо). 

ЦАР МОСКОВСЬКИfІ КПИТЬ 3 ХОЛОПА •.• 

Як ві~омо з nреси й ра~іа, Микита Хрущов ие~ав· 

но відвідав Ма~арщииу. У числі йоrо почоту &ув і пер

ший секретар ЦК комnартії Украіни n. Шеnест. Ма~ари 
заnииуnи М. Хрущову, що СРСР не ~оставлає ім о6і

цввих машин та іншоrо заво~ськоrо устаткуваии.ІІ. Ми

кита Хрущов nризнавсв ~о вини і сказав: 

- Я ЗНВІОr ЩО В ЦЬОМУ МОЖУТЬ ЗаВИНИТИ або Ук· 

раіна, або Леніrра~, або Москва. Перевіркою установле

но, що завинила таки Украіна і rоловний винуватець 

цьоrо скаи~аnу є сере~ нас. - І при цьому він своїм 

"царським nерстом" показав на П. Шелеста. П. Шелест 

розrубивсв й почервонів. Важко нам сказати, чи він 

nочервонів ві~ nочутт.11 вини, чи, що імовірніше, від nо

чуттв сорому за невихованість своrо "боса". 

Всемоrутньому nовелителеві московському ~уже cno
~o6anocь, що керівник українських комуністів rотовий 

nроваnнтиса крізь землю. Він, очеви~ио, забув, ак йому 

&упо "nриємно" танц10вати rопака на наказ n'aиoro -
не тіпьки ві~ rоріnки, а ще біnьше ві~ відчуттв своєї 

всемоrутиости - Стаnіна... Тому він ~алі цинічно нас

міхавеа на~ своїм холоnом: 

- Ось тут маєте т. Шелеста. Бачите, вк він смачно 

уnлітає ваш ryл.11w, але машин вам вчасно доставити 

не вміє... Мені з~аєтьсв,. що вже пора ~обре nриrлвиу· 

тись до цьоrо з~о·чиицв з Украіни ... 
При цьому М. Хрущов розреrотавс.11 і: ~о~ав: 

- Поrлвиьте на товариша Шеnеста І Він виrлв~ас 

так, наче ковтнув живоrо їжака ... 
Чудово, nравда? І делікатний ~отеn, rострота ро-

зуму, а rоловие - "старшобратив" любов до "nрезреи· 

ноrо малороса'' внввлена. 

3 иаrо~и 150-літтв з див наро~женнв Тараса Шевчеи· 
ка nриrа~аємо nанові Шелестові ви rеиівльиий Кобзар 

пере~6аqав йоrо почуттв, йоrо ставленив ~о "старшоrо 

брата": 

За боrами - панства, nанства 

В серебрі та златі! 

Мов кабани rодоваиі -
Пихаті, пузатіІ .• 
Аж поті.Jоть, та товплвтсв, 

Що& то ближче стати 

Коло самих: може, в~арвть 

Або дуnю ~ати 

Блаrоволать: хоч маленьку, 

Хоч nів~улі, аби тіnьки 

П.ід самую nику. 

І всі урв~ nоставали, 

Ніби без'азикі -
Ані телеиь. Цар цвенькає ... 

Це нап11сане 1844 р., себто рівно 120 літ тому! Ні, 

Шевченко таки rеній, 

11 О В І } 1/ І, ТРАВЕНЬ. 196.J 

Пан Шеnест був щасливий - о~ержав не вкусь там 

"nівдул10", а таки иайбіпьшу, вка тіпьки існує. Та й таки 

"nід самую nику". Вітаємо з черrовою ві~зиако10·І Ane 
не тішмось, бо це ще о~ин ~оказ колоніальноrо стану і 

російської окуnації Украіни. І ~оказ, вкоrо ніхто заnе

речити не зможе. 

БЕЗПЛАТНО 

ЧИСТИМО ФОРНЕСИ 

і даємо 

безплатну цілорічну обслугу печей 

усім нашим відборцям опалової оливи. 

Гаму корнетайте з цієї нагоди і замовляйте не

гайно в нашій фірмі опалову оливу. 

Будете мати повне вдоволення та 

ПЕРШОРЯДНУ ОБСЛУГУ 

DNIPRO Fuel ОіІ Ldt. 

196 Bathurst St. 

Телефонуйте: 

У день і вночі: ЕМ 6-6539, ЕМ 6-6530 

ДОРОГИІіІ ЧИТАЧУ! 

Не забудьте, що 27 червня 1964 р. 
у столиці США - Вашінrтоні відбуде
ться 

ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА 

ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ 

Це nодія величезного "ультурноrо 
й політичного значення для визвольної 
боротьби нашого народу. У спіх ії зале

жатиме від "іль"ости учасників. 
Хай же не забра"не Вас і всієї Ва

шої родини на цьому великому Націо
нальному Святі! 

Не лег"оважте цією справою! Не 
допустіть, щоб Ваші діти пізніш доко
ряли Вам, що- Ви позбавили іх змоги 
узяти участь у найбільшій за їх життя 

У"Раїнсь"ій "ультурній і політично-ви
звольній демонстрації. 

ВСІ ДО BAlUІHrTOHY! 
УШАНУйМО КОБЗАРЯ УКРАїНИ! 
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ONl 
Мінімальна платня 

поширена на ціле Онтаріо 

PROVINCE, 

INCLUDED IN 

ZONE 1 R"TES 

North Вау 
Sudb•и~ 
Timmins 
Soult Ste. Mone 
?ort дrthuІ" 
Ft.Williom 

ЗОНА 1 
Розпорядження загальні та для готелів і ресто
ранів. 

чоловіки жінки 

29 червня 1964 р. $1.00 $0.85 
28 вересня 1964 р. 0.90 
28 грудня 1964 р. 0.95 
29 березня 1965 р. 1.00 

Розпорядження для будівельних робіт 

29 червня 1964 р. $1.25 

CtNТARtO 

- aunvaou...-
- ZOМ880UII~ -, ... .." .......... 

WAA8-··· ··-

ЗОНА 2 
Розпорядження загальні та для готелів і ресто
ранів. 

чоловіки жінки 

29 червня 1964 р. $0.85 $0.80 
28 гру дня 1964 р. 0.90 0.90 
27 грудня 1965 р. 1.00 1.00 

Розпрядження для будівельних робіт 

29 червня 1964 р. $1.15 
27 грудня 1965 р. 1.25 

R(Іш Онтзрі!"tсІ>кий Дспаrтамент Праці підкрес о~lює, що тут наведені тільки важливіші винятки Розп ор~ 

ТНЕ J.JABOLТR STANDARDS BRANCH, ТНЕ ONTARIO DEPARTME 

ONTARIO DEPAJ 
де прогрс 



~ 
~RІО 
'PORTUNПY 

Минулого року введено Закон про мtнtмадьну пдатню в ін
дустрія.~Іьній окрузі Торонто-Гамі.льтон-ОІІІава. Він виявив
ся ду.>кс успіllІним і тепер я маю приємність прогодосити, 
що з днем 29 червня цей закон буде по1.нирений на цілу Про
вінцію. Я прошу вас докдадно прочитати наступні виїмки, 
щоб ви точно буJlИ поінформовані, які користі принесе вам 
це важ . .1иве й поступове законодавство. 

ОСНОВІ-ЮМу НОВі РозпорЯ.l.ЖСНІВ нrо МІНІ,\-\а,lьНу плат
), які встанов.1яє і переводить у життя ваш Департа
~нт Праці Онтаріо, :\\ають за завдання охороняти кож
ІГО працюючого чоловіка 11 жінку в нашій провінції від 
Ізиску та встановляють мінімальну платню $І.ОО на го
шу ($1.25 у будівельній індустрії). 
)ЗПо;>ядження. які вже діють у "підкові" Торонто-Га

,льтон-Ошава, з днем 29 червня будуть поширені на ці

' Провінцію. Але Іцоб працедавці мади час пристосу
пися і включити вищі ставf{И, Розпорядження будуть 

Іронаджувані поодинокими стадіями. 

HON. Н. L. ROWNТRВB, Q.C. 
Minister of LDЬour 

Нижче пояснюt:мо, як взш Онтарійськиіі Департамент 
Праці плянує це перевести в життя. Провінція буде поді
лена на дві зони. Зона 1 охошпь густіше засеJ1ені й ін
дустріялізовані округи їt центrи. У цій зоні мінімальна 
п.'Іатня $1.00 бу де впроваджена не пізніше, ніж впродовж 
місяця березня наступного року. У зоні 2, яка охопить 
решту Провінції, мініма.1ьна платня буде впроваджена у 
місяці грудні наступного року. 
У будівельній індустрії мінімальна платня $1.25 на годи
ну буде впроваджена в такий самий спосіб у обох зонах. 
Мапа й таблиuі платень на цій сторінці показують оби
дві зони й плановані підвишки платень. 

СПЕl!ІЯЛЬНІ ГРУПИ 

агальні розпорядження про мінімаІJьну :платню не від
осяться до: зареєстрованих че.іядників; таборових ви

овників або студентів, які працюють у деяких розваго
их програмах; сторожів апартаментоних будинків, які 

ам живуть; продавців нерухомостей і асекурації та про
авців, які самі для себе встано&ТІяють години праці; 
рофесійних .1юдей і вчите.1ів; хатніх слуг; фармерських 
обітників. 

:пеціяльні ставки (80 ц. у зоні 1 і 75 ц. в зоні 2) сто
уються таких осіб: студент, який не працює довше, ніж 

8 годин тижнево; сезоновий робітник, який працює при 
ереробці швидко псувних овочів і городини і який не 
рацює більше ніж 16 тижнів на рік. • 
:пеціяльні ставІ<и (60 ц. у зоні І і 50 ц. у зоні 2) сто
ується таких осіб: післанців, доставців, продавців часо
исів, поставцін фігурок у кругольнях, носильників rоль
ювих мішків, які .'v\ають менше ЯІ( 18 років життя. • 

В обох :категоріях сnеціальних ставок, став:ки зони 1 будуть 
ідяоситисн до. зони 2 з днем 27 rруднн 1965 р. 

ЗАВВАГИ ДЛЯ ПРАЦЕДАВЦІВ 

Якщо робітникам п.патиться на основі виконаної поштуч

ної роботи і якщо принаймні чотири п'ятих з них зароб

о~lЯЄ принайменше мінімальну п.1атню, тоді такий праце

данець є зобов'язаний виконати Рсзпорядження. 

СтавІ<и для учнів таt<і: коли робітникам платиться на ос

нові виконано]" поштучної роботи, учні можуть одержу

вати платню на 20 ц. нижчу, ніж подана мінімальна став

ка впродовж перших трьох місяців праці та 1 О ц. мен

ше впродовж наступних трьох місяців. У всіх інших ви

ладкав учні можуть отримувати І О ц. менше, як припи

сано МІНІмальною ставкою впродовж перших чотирьох 

місянів праці. Розпорядження для готелів і .ресторанів 

установляє спеціяльну ставку для учнів, яка на І О ц. ниж

ча від приписаної мінімальної ставки впродовж першого 

місяця праці. 

ння про мініма.1ьну платню. Якщо хочстс докладно /)знайомитися з Розпорядженнями, тоді пrосимо писати до: 

OF LABOUR, 74 VICTORIA STREET, TORONTO 1, ONTARIO, Tel. 365-5251 .. 

·мЕNТ OF LABOUR 
Ілянується для народу 



Докія ГУМЕННА 

Родинний альбом 
Прадовження 

Отже, ці гетити (хетти, а в англійській 
назві ніттітеs) говорили якоюсь цікавою мовою, 
що в ІнИ1: упізнають дослідники 1ндоевропейські 
коріння та назвали 11 протоіндоевропейською. • 
А як згадати, що вони спустились десь із-за кав
казь·ких гір, може з Кубані, то зовсім стає ці
каво. Що за гетити? Може наші предки? 

Були вони майстрі швидкого бойового напа
ду, якого ще ніхто досі не знав. Вони вигадали 
легкі двоколісні бойові колісниці, запряжені трьо
!\іа кінмпі, й на них летіли в бій. Один пога
няє коней, а двоє б'ються. Під натиском такої 
блискавичної армії, звичайно, не могли встояти 
народи, як:і досі нічого подібного не бачили. На
віть могутній Єгппет nотерпав і терпів поразки 
від гетитів. 

Та, крім кінноти, гетити мали ще одну nе
ревагу: ·вони вже мали залізну зброю й були мо
ноnолістаJ\tИ цього, нового в ті часи, металу. 

Яка рідкість і цінність було залізо в ті часи, 
можна судити з того, що залізо цінилось у п'ять 
разів дорожче за золото та в сорок разів дорож

че за срібло. Залізо вживалося для прикрас, так 
було його мало. Са'м єгиnетський фараон про
сив у гетитськоrо царя, щоб той наділив його 
залізом. На це гетитський володар, що себе на
зивав сар.мат:!. («цар землі»), ві·дnовів сnо
чатку вщмовою, але nотім на знак прихильно

сти трохи таки дав. Залізо ж _. основна пере
вага того, хто його ·має, і не ·в інтересах ге

титів було nостачати ним сусіді'В. Де ж брали 
залізо ca\ti гетити? 

Це була таємниця окремих родів у кавка
зьких горах. Деяким племенам nощастило навчи
тися добувати залізо з руди 1 цього винаходу 
вони пікому не nередавали. Ще тисячу років 
тримали вони в секреті техніку видобування за
ліза, бо хто мав секрет, той і був .володарем 
світу. І гетитські царі мали десь у бганках чис
ленних гір у свої.й державі такі nлемена залі

зоробів. 
Що сталось із ГетИ"Тською імnерією? Її ЗІНи

щилн ,нові завойовники десь 1 200 року до Р. Х. 
Нові «люди з моря» ішли зі своїми nожитками 
та дітьми через усю Малу Азію й Сирію, аЖ 
дійшли до єгиnетських укріnлень. Вони бу ли вже 
цілком озброєні залізом. 3 Гетитської імnерії не 
стало, але довкола Чорного й Каспійського мо
рів порозселялися народи з схожими між собою 
назвами та укладом. 

І так само европейська археолог.ія стверджує, 
що приблизно за одну тисячу років до Христа 
якісь верхівці із залізними сnисами й сокИрами 

• Перша фраза, що іі розшифрували, була така: 

"Ну нінда-ан ~ццатені вадар-:м:а е:к:кутені", що означає: 

"А тепер будемо істи хліб і пити воду". 
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nерейшли усю Евроnу і дійшли до найвіддале
ніших 11 ·закутків, до найдальших острові:в. Їх 
nеревага бу ла у здібності швидкого nересуван·ня 
та в зброї, що досі ніхто не знав і не бачив. 

Цей багаточисленний нарід верхівців переніс 
свої тотемно-релігійні уявлення з бика на ноня. 
У же кінь стає жертвенною тварююю, охоронцем 
і віщунш .. І, йому nриписуються чудесні здібності. 
У же в стародавньому індуському збірнику гімнів 
Ріr-Веда кінь починає грати видатну ралю в мі
тології. Пара коней - Ашвіни _. везуть у ко
лісниці ранкове сонце У шас.4 У пізнаємо .в цих 
Ашвінах грецьких близнят Діоскурів, що везуть 
Еос, ранкове сонце, по небі в колісниці. 

«Є nідстави nриnускати, що на Криті шану
nали, як божест.венну істоту, дерев'яного коня. 
Що коні в.важалися божественними, надnрирод
німи, ·відомо з «Іліяди». Коней nоїли кращим ви .. 
ном. Д;нрдомаха виносила їм їжу nерше, ніж Гек
тарові, що nовернувся з бою. Звертання до ІЮ
ней із nроханням доnомогти, хара'Ктерне, як мо
литва. Коней ·завжди /називали на імена. Як і 
гомерівські герої, вони - нащадки богів і мають 
славетний родовід. Вони безсмертні. Коні оnла
кують смерть Патрокла за всіма nравилами ри
туалу. «Коні плакали, Я·К nобачили, що їх шля
хетний водій упав. Вони стояли нерухомо, зві
сивши голови долі. З .віtй їх ллялися гарячі сльо
зи на землю ·в пісок, від туги за вбитим водієм. 
Пишні грпви їх уnали на землю з обох боків і за
брудни.ансл чорною землею». Не загибіль Пат
рокла, а горе коней ви=кликало сnівчуття Зевса. 
Коні говорять людським голосом і пророкують, 
наперед оплакуючи смерть Ахілла».•• 

Подібно ж і в масаrетів - кінь шан~ть
ся в асоціяції з сонцем. «Масаrети ... богом вва
жають тіль·ки сонце. а в жертву йому приносять 
коней».:. Кінь уже жертвенна тварина, r а це оз
начає, що він і сам - божество. 

Ці індуські Ашвіни-«коні» об'явллються і в 
Ірані. Асва (asva) або acna (aspa) - це іран
ська назва коня. Так само і ·В санс·криті ашва. 
(asva) - кінь.• Об'явллються вони і в сучас
них грузинських закінченнях nрізвищ « ... швLЛt», 
що означає «господар коней».• Один арійський 
князь у Сирії, згаданий у єгиnетських заnисах, 
звався Бірідашва, що означає: «влаоник велиRо
го КОНЯ».8 

І що nи сн.ажете на те, що і в далекому за
ході Евроnи, у Франці·ї, 'Кінь зветьс~я так само:
шєваль (cheval). а від цього шевальє (chevalier). 
«верхівець», а також і «шляхетний», «дворянин». 
Інши:'І.ІИ словами, панівна верхів.ка, що прискака
ла на конях і під.Rорила місцеву людність. З цього 
«шевальє» есnанці зробили «кабальєро» в тому 
ж самому значенні. Наше слово - кавалерія _. 
<<кіннота» того ж nоходження. 
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Не важко впі·знати в цьому Ш-В стаJJовин
не С-В ( Сварог і його браття). Воно тільки пе ... 
ренеслося на нову істоту. ·коня, що став централь ... 
ною постаттю, а колишні сВІЯтощі ·відтиснув у 

царину пережитків. Із перегляду поширення 
Ш-В ·в·ідразу видно, що рознеслося воно разом 
із верхівцями по всьому евразійському світі. Не 
тільки Франція, входить у цей ареал і Англія із 
своїм свіфт ( swift) <<швидкий» _., а це головна 
ознака коня. НаР.іть Швеція, що їі називає наш 
літописець Свеї, носить відтиск цього Ш-В. 
Справді. як ка·зав біблійний пророк, нарід цей 
давнезний і численний. 

Але це вже не ті архаїчні часи, коли вбира
лися в шкуру свого звіра-божества, давали їм 
жерт.воприношення, вважали їх царями тощо. Ні, 
культ коня набирає вже інших форм. Кінь і із ... 
дець зливаються в одну фігуру. Кінь _., чудес
ний, несе на край світу, вивозить із уся·кої біди. 
але й їздець якнайпильніше дбає про свого вір
ного товариша. Він надзвичаWно турбується про 
зовнішню виставність коня. Збруя на коневі вся 
в •мист~цьких орнаментах, у інкрустаціях, сяє й 
виграє коштовними металами, сідло дороге, ки ... 
лимове, вишите... У ее це має значення, як обе ... 
реги, охорона ·коня від злих сил. Коли їздець 
помирає, то й його товариш-кінь іде з ним у 
могилу, бо вони ж нерозривне одне. Поминальні 
трапези-тризни відбувають·ся з жертвенним конем. 

І відповідно з'являється новий образ. Уже не 
звіролюдина, Я·К, скажімо, у асирійських зобра ... 
жен.нях, а їздець на коні. Сіявуш, мітичний пре
док хорезм-ійців (Середня Азія), в образі бога
верхівця - у люблений сюжет на хорезмійських 
монетах :від 1-го століття до Р. Х. і до VIII' 
століття після Р .. Х.' Те ж саме й на перських, 
боспорсь·ких, тракійських монетах. Верхівець на 
коні - найпопулярніше зображення у скитів, 
кельті-в, сарматів ... У могильних склепах, на мо ... 
гильних каменях, на прикрасах тощо. 

На тлі цього велетонеького процесу, що три ... 
вав кілька тисячоліть, починаючи з nояви гети ... 
тів (ще не вершників, але вже конярів), причор
номорсІJкі с·кити - один з епізодів, але який 
значний! Перші ·з·вістки про них з'являються у 
сьомому столітті до Р. Х.. а востаннє вгадую ... 
ться вони у 11-IV столітті •після Р. Х. Самі ж 
скити мали перекази, що живуть вони над Бо ... 
ристеном (Дніпром) уже тисячу років, як роз по ... 
відає r еродот. 

Скити проживали не тільки в У країні. На 
західньому узбереж·жі Чорного моря була Мала 
Скитія, на відміну ·Від Великої Скитії ( «Вєлікая 
Скуфь»). Вони ж посідали незміренні простори 
в Середній Азії під збірним іменем масаtети. по ... 
діляючись на численні nлемена. За Каспієм були 
саки, а ці, що проживали в північному Причор ... 
номор'ї, на грецький лад звалися скити, біблій ... 
на їх назва ашкеназ, асирі:йська - аск.чзаї ... Самі 
причорноморські скити звали себе сколотами. Ува ... 
жається, що ці сколоти, вірніше їх держава, про ... 
існували ;в північному Причорномар'ю 800 років. 
І ще вважається, що ці скити - західня гілка 
закаспійських саків, іраномовні, і без ніяких по ... 
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мі тн их слідів розпливлися у морі слов' лнських 
племен. 

Чи справді не маємо нія-кого відношення до 
цих іранамовних вершників, що перебували 800 
(а вірніше тисячу плюс вісімсот) років у степах 
України і nотім, як мильна булька, зникли із 
своїми дивни~ш іменами: Скілур, Анахарсис, 
Ідантирс тощо? Знову ж ·візьмімось ми до нашого 
випробуваного способу, пошукаймо в нашій мові 
пояснення на ці питання і сумніви. І вже відра ... 
зу кидається в.вічі на·йперше близьке до слова 
скит - скот, скотнна. Це - збірна назва для 
свійської худоби. А коло цього слова відразу ж 
розквітає цілий ·кущ литоменних українських слів, 
таких, як скора, скіра, скура, ruкypa, шкіра. _., 
це - «частина», «верх>> скоту. 

Аж п'ять варія·нтів. Це показує, у якому ве
ликому обігові в нас подане слово. 

Скоро - синонім слова швидко; обидва сло
ва відповідають нaзnavr богів-коней: Діоскурів і 
Ашвінів, але в нас вони побутові укра1нські слова. 

Скут - що потім став «щитом». Скутум 
( scutum, лат.) - велию1й довгастий щит." Скут 
робився з !Волової шнури. У «Повісті временних 
літ» є також це слово. «Гліб же возьма топор под 
скутом».10 

Шкапа - стара коняка, що вже здатна тіль
ки на шRіру. 

Сакви - мішок на плечі, потрібний для ман ... 
дрівного життя, очевидно. шкіряний. 

Сак. сачок, - короткий верхній одяг, зруч
ний для верхі'ВЦЯ. На зображеннях скити саме у 
та·Rих саках показані. 

Скитатися - переходити з місця на місце. 
«жити, ЯR скит». Царські скити були номади і 
зневажали осілих хліборобіів, «маючи їх за своїх 
рабів». 

Вияснюється, що скити - скотарі, які мають 
справу із шкурою, скотом. За те їх, очевидно, 
греки й наз·вали цим іменем. З їхньої ж мітоло
гії довідуємось, що це ще означало й Rоня. Раз 
якось Посейдон заснув на скелі Атте Ко.тюнус 
і під час сну його сім'я впало на скелю, а вона 
після того народила жеребця Скіфіоса (Skyphi
os) чи Скіронітеса.11 (Skironites) 

Ну. а богів-юнаків близнят Діоскурів ми 
вже згадували. Дослівно: «боги Скури», що уяв
лялися, як пара баских коней. Вони щоранку ви
їжджають на небо, запряжені в колісницю, везу
чи ранкове сонце. 

Так за допомогою грецької омітології ми ви
яснили, що ж таке ці скити були. А були вони 
конярі, табунники н.оней. Такими їх і показано 
на знаменитій скитській вазі, викопаній із моги
ли Чоrтомлик (біля Нікополя). Степовики при ... 
борk.ують коней, вчать їх приклякати на передні 
коліна ... 

Перська назва саки ( sacae). саклаб12 мало 
відмінна від грецької. Так перси звали своїх су ... 
сіді·в, що проживали в закаспійських стеnах і бу ... 
ли одним із масаrетських племен. Але назва ця 
заходить у ще старіші часи, коли в двох проти

лежних Rінцях знаходяться народи з цим самим 

іменем. На заході Европи - Саксонія (провін
ція Нї.м~ччини) і сакси, що взяли участь у тво-
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ренні англ нІСької нації; а на сході. у північній 

частині Індії - плем'я сак я. що з нього похо
дить Будда.1 ~л 

Це ж можна сказати й про споріднене сло
во скот. Воно нібито наше слов'янсьн.е, а тим часом 
таким іменем називають себе шотляндці 
скоти. Скоти чи шкоти гордяться своїм іменем 
і старовинністю. Сухою мовою археологія пові
домляє, що одним із складників старого населен

ня Шотляндії були вихідці із північно-европей
ської рівнини біля двох тисяч років до Р. Х. 
Вони жили на пастушестві більше, ніж на осіло
му хліборобстві. і їх вожді виділялися тим, що 
їх ховали nід високими могилами із зброєю пре
стижу у вигляді тонко зроблених бойових соки
рон .. Різні міркування наводять на думку. що цей 
нарід прийшов із South Russia. себто україн
сьн.их степіР., де він був у контакті з вищою ци
вілізацією сходу ... Кожне поховання цього наро
ду - під високою могилою. Цей похоронний 
звичай ловинен бутп зв'язаний з носіями бойових 
сокир і їм мають бутн приписані найраніші мо
гили n Шотляндії. 1 : 1 

Я ке це знайоме! Високі могили. спочатку на 
Кубані. а потім у причорноморських степах ... 

Причорноморські скити, чи як самі вони ес
бе називали, сколотн: звали себе ще й склав. Як 
могло перетворитися «склав» на «слав», то на 

це є таке пояснення: у старовину кожне бойове 
з'єднання мало свій вигук, що з ним ішло в бій. 
Отже, коли склави йшли у бій і кричали «Склав!» 
то к стерлось і стало звучати «слав!» Ми ж і 
досі вигукуємо в урочистих випадках: «Слава! 
Слава!», як інші вигукують «Ура!» чи ще інші 
<<Гіп-гіп, ура!» ( Гіл - hippo - «кінь»). а п.ав
казці - «Асса!», це їх улюблений вигук при тан
ках, і очевидно. теж «кінь». «Слава», це ж і 
«слово», бо той родовий чи племінний вигук і 
буn одне слово. В англійській мові «склав» 
(sclav) і досі означає «слов'янин», а ·В -перській 
теж і досі слов'я•н звуть «саклаб». 

Ніхто не заперечить, що слова слава й хвала 
- рівноправні синоміми у нашій мові. Алеж 
«хвала» - звуковий варіянт відомих уже нам 

«шеваль» (коняка), «швілі» (володар коней). \ 
так, коло замикається, бо якщо «хвала» - сино
нім слова «слава». то напрошується думка, що й 

«слави» це «ті, що звуться коні». Народжені в 
багатовіковому процесі назви - саки. сколоти. 
саклаб. склави. славll. а також і козаки - все 
це тільки варіянти. Сталась лише одна знаменна 
заміна: шва, а як виявилося, то ева (Сварог), 
перемінив свій образ бика на образ коня. І де це 
сталося? Може на Кубані, біля Хвалиського моря 
(тепер воно зветься Каспійським). І коли? Може 
в другій половині третього тисячоліття до Хри
ста. бо це ж там на Кубані знайдено на·йдавніші 
(з ІІІ-го тисячоліття до Христа) золоті могили 
стеnовях можловладців у товаристві з табунами 
коней . (від 20 до 400) . 

Якщо ж назва «слов'яни» не є спадщина від 
с1штів чи nак «склав>.'. а слов'яни це щось зовсім 
відмінне. що в ньому безслідно розпливлися ски
ти, то де- в нас узявся культ коня в його різно

манітних пережитках? Колишні кінські голови, що 
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їх вішали на хаті, на городі чи на воротях, тепер 

замінили виробленими з дерева кінськими голів
ками, що оформлюють верхи хат. Знайти кін
ську підкову - означає щастя і П прибивають 
на nорозі, щоб усе з добром ішло до хати. Кін
ський гній - ліки від болю в грудях. На Новий 
рік уводять до хати коня, - «саме божество за
вітало».н Прізвище Рябокінь чи Сивокінь - спад
щина від предків, що звалися «Рябі коні», «Сиві 
коні», бо такий був їх родовий тотем. Був же 
в nоляків герб «Кобиляча голова» і називали ж 
носіїв цього герба «Кобилячі голови», бо вони 
таке вигукували, коли йшли в бій.15 

Культ коня можна простежити в усій нашій 
пісенній спадщині. Звідки це, як не від народу 
н.онярів. скотарів? 

Ці верхівці-скити були голосні в історії Ев
ропи й Азії у останньому тисячолітті до Р. Х. 
Це ж вони своїми навальними й нищівними по
ходами у Закавказзя. г. Малу Азію розтрощили 
Асирію, зруіінували Ніневію. добігали до єги
петських укріплень. Це ж вони заснували сто
лицю свою Саккіз в Урарту (Вірменія). Це ж про 
ппх лементували біблійні пророки, як наведено 
на початку цього розділу. Західнім своїм крилом 
вони набігали за Дунай, нищили балканські кра
їни та допікали римським володінням своїми без
перервними наскоками й нападами. Ух сліди-мо
гили знайдено тепер у Мадярщині, у Німеччи
ні, бож добігали воюr аж до Райну. 

Углянувшись у туманні обриси минувшини, 
що їх щораз значніше вимальовують новітні від
криття, можна ·вже бачити, що скити ішли тими 
ж шляхами, які за тисячоліття до них були вже 
відомі гетитам. Скити - наступна фаза того на
вального руху вершників, який започаткували 

гетити, чи як називали себе вони zатті. Вони, 
якісь гатті, прийшли в Анатолію «з~за моря», сnо
чатку змели попередників, а потім на тому ж 

місці заснували свою Хатузу, - укріплену сто
лицю, що панувала в Малій Азії. Південні межі 
тієї імперії вже добре відомі, але ян.і північні? Як 
далеко простяглася сфера впливу цієї держави 
на північ, на схід і на захід? Бачимо тільки що 

• о • • ' 

рlзю тепер народи в р1зних юнцях мають одна .. 
кові назви. На захо~і Чорного моря відоме тра
кійське плем'я даки (Дакія - попередниця Ру
мунії) і в Середній Азії масаrетське nлем'я 
даки. теперішнє туркменське nлем'я теке. Або 
rети. Середньоазійські масаrети («великі rети»), 
західньочорноморські rети, (і в тих, і других 
імена цариць: Таміріс. Томирис). Біблійні гетії, 
мешканці Палестини. Давидові псальми співали
ся nід акомпаньямент zиттейських гуслів ( Псаль
ма 21 ). Давид забрав жінку Урія Гетійця (2 Са
муїлова, 11). Нарешті, появляються rоти ... 

Установлюють, що ес панське слово каз а 
( casa) «замок». фортеця» і zауз ( house) німець
ко-англійське «дім», і українське хата, хижа ~
мають один корінь jз гетитським словом хатуза 
(«фортеця»). 

Нарешті, велика кількість назов місцевостей 
наче пунктиром накреслює сферу впливv гети
тів. У Еспанії є провінція Каталонія. осіДо~ на
роду І(ОТи. Tipa-reтtt - rети. що жили коло Ті-
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расу. А СRіЛЬRИ є Хотинів! Один у Басарабії, 
другий Хотин у Чехії, третій - на Волині. Під 
Києиом - Хотів, Гатне. У Білорусії - Катинь. 
А ось ще яRась Хотена в північній частині Вір
менії. а нарід - хотени.16 

СRільRи питань насувається разом із цим! 
Може й справді вірні здогади В. ЩербаRівсьRо
го й В. Петрова, 1 ' що населення часів Трипілля 
було гетитсьRе. ЯR поRазує й антропологічне ви
вчення трипільських черепів та вигляд статуеток? 

У гетитів найвище божество була Велика 
Мати богиня, Мати гір і piR, са·ма сонце ... Але 
все це таRе темне, темне! Поруч із цим бачимо 
па єгипетсьRих барельєфах полонених гетиті-в і 
ось один із них - із RозацьRим оселедцем. і тип 

- зовсім не східній ... 
Той безмежний резервуар евразійсьRих сте

пів зроджував же все нові сили, безRонечні наз
ви племен, що мои у Rалейдоскопі змінювали од

не одне ... Навіть і сRити - це ж тільRи збірне 
ім'я, а племен та назоз роді.в було безліч. 

Та ось на допомогу нам знову поспішає на
ша уRраїнська мова. Вона зберегла цю назву 
гатті у слові ... геття. «Геття!» і «гаття!» Rажуть 
тільRи до Rоней. ·до волів цього слова не скажеш. 
То ЯR таR, воно ж і означає: «коні». Та й упіз
наємо в цьому самоназву гетитів, гатті, що таки 

означає «Rоні». TaR і бачиш, ЯR вони проносять
ся на СВОЇХ баСRИХ RО'НЯХ. МОВ буря. У СЛОВНИКУ 
ГрінченRа є ціRаві родичі цього слова, «Rінські». 

Г атал а - навсRач. 
Г аталай - галопування Rоня. Це таRе на

роднє слово, що навіть може прибирати ще ін
ших форм. «МаленьRий Микола'ЙчиR по припіч
RУ гаталайчию> приRазують до малої дитини. 

Г аталати - бігти навсRач. 
Гача - (гачати. род. відм.) лоша. 
Гачур - жеребець. 
Гачура - 3-хрічна Rобила, що не мала ще 

лошат. 

Чи ж не видно. що гаття. гатті - Цt" й є 
«ROHi»? 

А от іще далі. Старослов'янсьRе слово гаті 
( праслов'янсьRе hatja) ,q в уRраїнсьRій мові зву
чить гачі. Це - штани, така хараRтерна одіж 
для RіннотниRів. Погляньмо тільRи, яку одежу 
носили стародаnні народи? Хітони, туніки, тоrи. 
халати тощо. Аж ось Rіннотники запровадили 
штани й стали вони універсальною чоловічою 

одежею нашої цивілізації. І звалися вони іменем 
тих, хто перші почали носити - гаті. Гетитів 
тан і поRазують - уже в штанях, між іншим по 
цій одежі вже встановлюють ЯRийсь зв'язоR між 
гетитами й сRитами, бо називають: «у сRитсьRій 
одежі». 

Але в тому ж ГрінченRовому словниRу ми 
знаходимо ще й інші слова. що малюють цих 

гатті, ЯR вояRів. Ось - гатити - означає: «бити, 
рубати, сильно вдаояти, сильно стріляти, з гар
мат наприRла'д». Іншими сло'Рами: «брати при
ступом фортецю таR, як це роблять гатті». 

Гатитися - «битися, рvбатися, зударятися». 
А ось народня форма зберегла й назву стар

шого, - гатаман. То й гетьман же - тільки ва
ріянт цього ж са,юго значення. І витворився він 
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з того ж Rореня - народу RіннотниRів, вояків, 

що самі себе знали «Rоні». Свій RінсьRий тотем 
вони жертвоприносили і його їли побожно. Є й 
слово гателити - їсти жадібно, жерти. Ми вже 
знаємо, що значило в минулому «жерти». То це 
ж можна приRласти й до слова «гателити». 

Але гетити не тільRи ж наші предRи. Вони 
предки й греRів, Rельтів. римлян та інших серед

ньовічних народів. Аж тепер ми можемо розшиф
рувати ще одну назву божества ( Rрім Діос та 
Бог). НімецьRе Гот ( Got), англійське Гад ( God) 
вияснюється, ЯR перенесена з тотемного божества 
назва на найвище християнське ·Поняття Бога. 

Наш здогад можна перевірити й на україн
сьRій мозі. ДсяRі питоменні слов'янсьRі слова з 
цього Rореня відRлалися у нас у значенні «добро». 

Вгіддя - земельні посілості, добра. 
Гідний, гожий - гарний. Позитивне зна

чення. 

Вигода - знов слово з позитивним зна· 
чен ням. 

Пригода - дивна. незвичайна подія. 
Годи ти - старзтисл бути в пригоді Rомусь. 
Згода - мир. 
Годцвати давати їсти. Чи божество 

(<<год») · годvє собою. чи його годують (дають 
жертву). · 

Гадати - думати. 
r адать - ворожити (рос). Мати стосуноR 

із надприроднім. вгадувати майбутнє. 
Вгадувати - приблизно таке ж значення. 

лк і попереднє. 

r од, год - piR. Новий год! Новий piR! Но
nий бог-сонце! Кінь і сонце були дуже перепле
тені в мітології. Тут розRривається зміст звичаю. 
приводити в хату на Новий piR коня. 

Тепер, Rоли ми придбали собі таких знаме
нитих родичі·и, ЯR гетити, то нам повинно стати 

ціRаве про них усе. Аджеж усе, що про них стає 
відомо, стосується у велиRій мірі й нас і навіть 

у більшій, ніж заходу. бо ми з найдавніших часів 
перебуваємо у щільному зв'язку зі сходом. від
стані не переділені морями. доісторія наша й схо
ду переплетена. Багато чого вияснимо й для се
бе, знаючи про гетитів. а вони ж залишили ба
гату спадщину. У їх хатузах розRопують бібліо
теRи-зрхі·ви з десятками тисяч записів-глиняних 

табличоR. Стіни їх хатуз вRриті барельєфами й 
різьбами. Вони подбали. щоб далеRі наступні по
Rоління про них знали. 

ЦіRаво ж зирю1ути. які божества-опіRуни 
охороняли гетитів. Багато між ними й нам зна
йомі. Ось бронзо:о.а статуетRа оленя; бронзова 
статуетка вола у ярмі; Rрилата людина з голо

вою птиці, тримає сонце; Rрилате сонце; богиня 
на левові; биRо-люди: ноги, хвіст, роги тваринні, 
а рую·І й ту луб та обличчя людські - ця істо
та тримає сонце; Rорогва-сонце, що дуже подіб
не на нашу різдвяну з.візду.111 

У ее це - льоRальні родові охоронці-боги, 
між ними не помічаою Rоня, він ще не богує у 
самих гетитів. Ці їхні тотеми дуже старовинні. 
Але на перше місце вибивається сонце. що було 
державним знаRом гетитів. Цар мав титул сон
ця й сам себе іменував: «мол сонячність». Ось 

21 



молитва, виписана з ритуальної церемонії царя 

Муваталліса (1300 до Р. Х.): 

«Боже, Сонце неба, пастуше людей! 
Ти встаєш із моря, Сонце небесне, 
Вгору по небі ти йдеш своєю дорогою 
Сонце боже небесний, мій пане! Дітям людським, 
Собакам, свиням. диким тваринам у полі 
Ти даєш справедливість, о. божественне Сонце, 
День~у-щень!»!О 

Цей державний знак - крилате сонце - піз~ 
ніше ста.в державним знаком Персії. Країн сон~ 
ця в тім східнім напрямку об'явилося багато. Хур~ 
рити ( «хурр» це й є «сонце»), Хорасан, Хорезм 
(«Земля сонця»). Хорсабад місто ... 

Чи не впізнаємо ми й нашого слов'янського 
Хорса, бога сонця? Німецькою й англійською 
мовою це ж означає «кінь» (horse). 

В Англії якісь далекі предки на горбах ви~ 
кладали білим каменем велетенські фігури вер~ 
хівців на конях із сонцем і ті фігури мали іме~ 
на Гоr, 1Maror. Боги й богині сонця, а також і 
далека ремінісценція біблійного князя Г ora з Ма~ 
rоr~землі. Хтозна - чи то скитського, чи ге
титського ... rt 

** * 
Відтоді. як людина сіла на коня й стало мож

ливим дуже швидко пересу.ватися в просторі -
прискорилось схрещення народів, а з ним і схре

щення і'дей та на цій базі витворення нових, ви
щих. Якби не було коня й заліза, то не бvло б 
і нового кроку людства. І по цей день у Европі 
було б так приблизно, як застали еспанці у пів
денній Америці. Це завдяки коневі настала та 
епоха. що в ній живемо й діємо. 

Навіть велике божество попередньої епохи, 
Сварог, перейшов на службу до нового й став 
ковалем, що підковує коні. 

_ Та й цей тотем. коня. вже вигасає. Ніхто й 
не здогадується, що цей ветеран, якого засту

пив кінь сталевий. був колись божеством. Уже 
не вішають ІНа воротях оберега. череп кінської 
голови. як було ще не так давно. Але підкову все 
таки прибивають на порозі, .внутрішнім випшом 
до хати, - щоб усе входило до хати з добром. 
Знайдена на дорозі підков<'t - добоий знак. тре
ба їі берегти на щастя. Піцкову-брошку мож
на побачити дуже часто. Це тепер прикраса. а 
колись був охоронний амулет, символічна части~ 
на божества. 

** * 
Так пройшла пеnед нами еволюція божества. 

Від звірини-са.миці, Великої Матері роду, через 
рогату корову, що носить на рогах сонце, коро

Ау-небо. - до бика. що символізує відтворчу силу 
природи й культ сЬаллоса. у переплетенні з со
нячним культом. Сонце й стихії ( грім-блискави
ця. вітер-буря тощо) та .влада царя-патріярха. 
самого бога пастухів. Нарешті, кінь, що басує 
на небі. З яким трудом витнорювалось уявлення 
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про єди1ного Бога, що вище людського розу
міння! 

З появою заліза дійшов до кінця подвиг лю
дини - освоєння більшої й дужчої за себе фізич
но тварини; перший етап оволодіння природою 

скінчився. Людина вже давно виділила себе із 
звіриного царства. Вона вже різко ·Відмежовує 
себе від звіра, звір стає для неї домашнім при
ятелем, слугою, тягловою силою. шкірою, вов

ною, харчовим продуктом - усім. тільки не бо
жеством. Та й то не конче. Усе це людина про
бує вже замінити синтетиqними, штучно вироб
леними матеріялами: з газу робить матерію для 
одягу, з плястику - заміну шкіри, а м'ясо та
кож може бути замінене таблетками. Людина 
тепер уже великодушно творить інституції охо

рони тварин. як слабших істот, від людської 
жорстокости. 

15. КОЛИСКА 

Чи варто було стільки шпортатися в давно
минулих віруваннях, себто вигадці диких і при~ 
мітивних людей, що стояли недалеко від звіра й 
уявляли себе частиною звіриного світу? - спи
таємо себе •nісля всього цього, що було попере
ду сказано. 

У цих словах - жахливе недооцінення то
темізму. Навпаки! Тотемізм не тільки відіграв 
величезну ралю у становленні людини людиною. 

як .всебічна школа, але ще· й сьогодні має таке, 
чого слід сучасній людині повчитися. 

1. Тотемізм це, насамперед. тренувальна 
школа. що в ній людина навчилася мислити. Ці
лі co'I'Uii тисячоліть nроходили, поки людський 
розум здобувся проробити ту маленьку розумо
ву операцію. що сьогодні легко робить п'ятиліт
ня дитина. Магія - вірування в споріднення за 
суміжністю й за подібністю - відклалась у на~ 
шtи мислителью-и системі, як зттібність РОбити 
асоціяції за суміжністю й за подібністю. Це -
підстава абразового мислеJння поета. Усі перші 
с.в.яті книги написані цією абразовою мовою. мо
вою звіриних символів. як і належиться мудро

сті. вптвореній в лоні тотемізму. У нашому що
денному вжитку залишилися ці (деякі) ходові 
символи: кішка - «затишок». змія - «розум» 
лис - «хитрість» тощо, тощо. Звірнина символі
ка - перший коок до .вміння абстраrувати. вжи
вати одного збірного поняття. замість перечис
лювати багато поодиноких. Цим ми зобов'язані 
багатьом тисячоліттям тотемізму. Без цього не 
могли б відбуватися логічні і всі складніші nо
зумові опера·ції. що базуються на логічних. Ви
сокорозвиноое мислення не могло б існувати. як 
не може існувати вища математика без перших 
чотирьох арнтметичних правил. Велика заслуга 
тотемізму, щn він підготував ум до абстрактного 
мислення. Отже. на фундаменті тотемістичного 
мислення базуються всі дальші його форми. 

2. Виявом мислення є мова. Мова це набір 
словесних символів. що ними оперує думка. хоч 

і не такий гнучкий та багатий. як сама думка. 
Мовні звуки це звуковий вияв мізкових вібрацій. 

(Далі в черговому числі) 

НО В Т Д Н Т. ТРАВЕНТ., 1964 



РЕЦЕНЗІl 

НОВА ПРАЦЯ З НАШОї ІСТОРІї 

Петро Шумовськнй, Остріr. Історн'ІННЙ нарис. Ін

ститут Дослідів Волині, ред. М. л. Боровський, стор. 12], 

Марrет, Аиrліа - Віииіпеr, Канада. 1964. 

Цю книжку написав доктор медицини Петро Федо

ровн'І ШумовсLкнй. Автор rімназійну освіту одержав в 

Острозі, а писав книжку, практнкуІО'Ін лікарем в Aн

rnii, і використав першаджереnа Брнтанскоrо Музею в 

Лондоні. Використаної літератури подано 85 назов. 

Саму назву "Остріr" автор виводить від "укріпnено

rо місцв-тверднні". Самий дерев'вннй замок, збудований 

на лівому березі р. Binii в ХІІІ стоnітті. Первісна бу

дова не збереrnасв, бо буnа зруйнована, а потім пере

будовуввnаси декіnькаразово уже з кам'внимн мурами. 

Розвиток перебудов від давніших 'Іасів з 10 іnJОстра· 

ціамн і ситуаційним пnвном з XVII в. за r. н. Лоr

внном подано на И-28 сторінках. 

Даnі коротко розrnвнуто Литовсько-Руську (україн

ську) добу з основоположником роду кивзів Острозькнх 

кн. Федором Даннловн'Іем Острозьким (rравюра на ст. 

]2). Походи кнвзв Федора в ЧехіІО свід'Іать про давній 

зв'взок Украіни (власне, Волині) із Заходом у.-е в пер· 

шій поnовнні XV віку. Автор зупннвстьсв на "З'їзді 

шnвхтн Европи в Луцьку" (1427, зrл. 1429 рр.), на вко

му rоnовннмн nредставникамн буnн: цісар німецький, 

король поnьськніr, веn. кнвзь литовський, представники 

татарських орд, імnератора візантійськоrо та інших, а 

Русь-Украіна тоді формально входила до Литви. Як заз· 

начнв Т. Стецькі, "Воnннь бу nа неnеремаж на, з тінн10 

певної незалежности, 6yna в неонресnенім відношенні 

так до Польщі. вк і до Литви". Цей з'їзд закріпив мо

мент остато'Іноrо переходу Русі в орбіту Заходу. Від 

цьоrо моменту сусnільно-nравні відносини на Воnнні ні

'ІНМ не різннтьсн від тих, що були в Середній і Захід· 

ній Евроnі. Найбільшими оборонцвмн Русі-Украіни й 

усьоrо руськоrо аж до XVII стоnіттв були кнвзі Ост

розькі. 

Кнвзь Федір коло 1441 р. передав кнвз10ваннв сниові 

ВRснnеві, а сам в Печерській Лаврі в Києві постриrсв 

в ченці, де упокоївек в 1446 р., у 1490 р. був призна

ний свнтнм. Кн. Васнnь во10вав nроти Поnьщі й Литви, 

був поnав у невоn10, з вкоі звільннвсв, розбудував за

мок в Острозі й Боrоввленську церкву, у 2кій був 

сnершу похова.ний (nізніше останки перенесені до Кнс

во-Пе'І. Лаври). Особливою усnішною войовнн'Іістю від· 

різннвсн онук цьоrо кназв Коствнтнн Івановн'І, що став 
веnиким rетьманом Литовським. Він баrаторазово роз

бивав татар і був заrаnьно признаний найвнзна'Інішнм 

nоnководцем на Сході Европи; короnь Знrмунт називав 

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

(а t Dovercourt) 
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йоrо "Руським Сцнnіоном" (був перемоищем у ]]-х 

битвах). За всі оті військові усnіхи кн. Костинтин Іва

новн'І був наrородженнй велн'Іезннмн земеnьннмн ма

єтками й замками "Остріr, Дубно, Полонне, Стеnана, До· 

роrобужжа, Зввrель та інші). 

Сни Конствнтнна Івановн'Іа від дpyroro подружжв 

кн. Васнль-Коствнтнн наслідував післв суду всі бать

нові добра1 у 1552 р. став старостою Воnоднмнрськнм, 

а з 1559 р. восводо10 Київським. Цьому кнвзеві дове

nоси тако• воювати з татарами, але rоnовні йоrо засnу· 

rн вк політика, оборонцв українства, правосnав'в і твор

цв куnьтурннх цінностей. Кн. Костинтин Конствнтнно· 

ВН'І заступав Русь на Л10блннській Унії в 1569 р. Він на

маrавсв відстоити вкнайбільшу автономіІО дnв Русі-Ук

раіни і мав заnевиенна короnа поnьськоrо, що Русь 

прнймастьсв, ви "рівний з ріпним". Разом з кивзами Чор· 
торнйськнм, Корецьким і Вншневецькнм Кост. Кокет. 

27. 5. 1559 р. nідписав rрамоту Унії, ви воєвода Киів

ський. К. К. Острозький був найбільшим маrнатом то

дішньої nоnьщі (втричі баrатшнй самоrо королв), йому 

иаnеж~лн: 80 міст, 2700 сіл, 1000 слобід, ]000 млинів та 

інше. Маєток давав рі11ноrо прибутку 1,200.000 зоnотнх. 

Але нивзь робив і зна "Іні витрати: збудував 600 церков, 

20 манастнрів, заснував Академі10, збудував друкарн10, 

фабрику паперу, латинський костьоn парафівльннй (1582), 

ме'Іеть длв татарів і жидам сннаrоrу, були тако• мо

nнтовні доми длв І!Ріан і л10теран. Така тоnеранціа іно· 

вірних свід'Інть про державницький підхід кнв:sв. 

За думко10 автора, найбільш .. м освrом безпере'Іно 

була Академіа й друкарнs та освітний і видавни'Іий рух. 

Це була "тривзи'Іна" (українська, rрецька й nатниська 

мови) школа, 'ІН колеrів, вк іі ще иазнваnи. У цій шкоnі 

були методи й правила західньоевропейських шкіn. Тут 

прац10вав rурт визиа'Іиих у'Іеиих. Першим ректором 

був Гарасим Смотрицькнй з Подіnлв - редактор "Біб

лії й "Календар& руськоrо". 

У ~рукариі працJОвали Іван Федорови'І з помі'Іни

ком Т. Мстисnавцем, що втекли з Москви, ~е іх о6вн

иуватили в єресі. 

Видавни'Іу дівльність кнвзь розвинув дуже швидко: 

1580 р. буnа видрукована перша Єваиrелів українською 

мовою, а 1581 р. вийшла й ціnа Бібnіа. При виданні Біб

лії дуже баrато праЦюеаnо знавців rрецькоі, rебрейськоі, 

латинської і слов'внськоі мов. Одио'Іасно з Біблією ви

йшли: "Хроиолоrіа", "Вірші" Андрев Римші, "Календар 

Руський", "Похваnа". Трохи nізніше: "Октоїх", "Листи 

Патріврха Ереміі", "Диарій" Патріарха Генадіа, "Вірші" 

Гар. Смотрнцьноrо, Просвітера Васиnв "О единой нс

тниой правосnавній вірі", "Казаиие" св. Кириnа патрі

врха Єрусалнмськоrо, "Сnужебник", "Моnитвосnов", 

''Требник", "Треиос", "Часосnов". Тодішиє письменство 

мало рЕ'nіrійио-поnеміІІний характер, ви звзиа'Іас автор. 

Особлиса роnи була ки. Коствнтииа Коствнтнновн'Іа 

в боротьбі nроти Унії, де він став провідинком право

сnавних. Автор описав Берестейський Собор, що сиnав· 

са з двох: уніятськоrо, що засі~ав у катедраnьному со

борі і був З КаТОnНЦЬКИХ ПОnЬСЬКНХ ДОСТОЙНИКіВ На 'IOni 
зі Скарrою тв унівтських єпископів, та ~pyroro - пра

восnавноrо в приватиому буднику, O'IOneнoro кн. К. К. 

Острозьким. На друrому буnи представники царrород

ськоrо патріарха, православие ~уховенство й вірні. Дру

rий собор ціnновкто засудив Уні10 й віJІкинув іі, а уній

ний собор вважав за некаиоиі'Іний. Кн. К. К. Острозький 

nрибув ~о Берестн з відділом військ і rарматамн і міr 

би розіr11ати унійний собор. Не зробив цьоrо, на дум-

23 



ку автора, не бажаючи в той час вІИнн з Поnьщею. Ав

тор вважає кн. К. К. Острозькоrо в справах реnіrійннх 

за ~уже обережноrо і тоnерантиоrо. 

Розrnа~ає автор також значніші реnіrійні рухи, ви 

со._інuнізм чи арівнізм, rуснтство тощо, що пожвавн

nнсь в XVI стоn:ітті. Удіnена уваrа також козацькому 

повстанню Северина Наnивайка, що пере~ цим був на~

вірннм сотником кн. Кост. Кокет. 

До книжки доnучений ро~ові~ ві~ св. Воnо~имир3 

(1В15) ~о Даниnа і даnі ~о Яна Воnо~имира. 

У книзі стнсnо, ane вичерпно по~ана істарів визнач
ноrо в нашій історіі міста Остроrа й важnивіших по~ій, 

що зв'взані з цим містом і кіnькома покоnінивми кив

зів Острозьких. Тут є баrатий матерівn ~nв історика. 

З приємністю й користю її прочитає також і кожен 

куnьтурний українець. 

В. ІВАНИС. 

------------·-------------------
Новnвидан~' книжку Петrа Шумnвськnгn 

"ОСТРІГ" 

мn ж на замовити на такій адrесі: 

Mr. А. Shumovsky 
254 Evelyn А ve. 
Toronto 9, Ont., Canada. 
Ціна - 2.00 дол. (з пересилкою). 

З МІСЦЕВОГО ЖИТТЯ 

ЮВІЛЕй ДИРИrЕНТ А 

7 березна ц. р. в "Jani кате~ри св. Воnо~нмира в То

ронті відбувсв ювіnейннй вечір, приевичений 40-nіттІО 

~нрнrентськоі праці ro"ІJo&koro ~нрнrента кате~рн Юрів 

Гоnовка. 

Ювіnей зорrанізував rрома~с~окнй комітет у скnа~і: 

В. Грнrоряк (ronoвa), І . .[!oвran•, д. Преrорннцький, П. 

шк.,.рка. Допові~ь про ювіnвта прочитав архиєпископ 

Мнхаіn. З привітаннамн виступаnн пре~ставннкн хорів 

Торонта, Гаміnьтону та інших міст, а також пре~став

ннки різних орrаиізацій міста. 

Юрій Гоnовко наро~нвсв 25 березнк 1906 р. в ро· 

~ині свищепика Нестора Гоnовка. Закінчивши сіnьс~оку 

початкову шкаnу, вступив у ~уховиу шкаnу в м. Туnь

чині на Пo~inni, ику закінчив 1919 р. І тоrо ж року 

вже був студентом Кам'анець-По~іnьськоі ~уховної се

мінарії. Ревоnюційиі по~іі перерваnн навчаннв, бо на

віть і сам бу~ннок семінарії був занвтий пі~ штаб ук

раінської армії. Тому наш ювіnвт вступає ~о вчитеnь

ськоі семінарії, вка пізніше буnа перетворена на вищі 

пе~аrоrічні курси, акі він і закінчив у 1924 р., пісnв 

чоrо вчитеnював ~о 1927 р. 

1927 р. вступає Ю. Гоnовко ~о Кнівс~окоrо иузичноrо 
інституту на хормайстерський факуnьтет. То~і ректо

ром інституту був Мниоnа Оnексієвич Грінченко, курс 

rармоиu та контрапункту вів Левко Ревуцький, учнем 

вкоrо й був наш ювіnвт. Восени 1929 р. був засу~женнй 

на 8 років, ane йому в~аnосв ~обитись скасувании виро
ку су~у і ~обитисв звіnьненнв, хоч йоrо позбавиnн пра

ва жнтн в Києві. Тому виіз~нть на Донбас, 11е ві~ 1 
rру~нв 1929 р. ~о червив 1912 р. працює на поса~і ~РУ· 

roro хормайстра Державної Капеnі Донбасу "Вік". 

У 1912 р. о~ерж.,.є право повороту ~о Києва в 

19;)3 р. закін•ує хормвйстерський факуnьтет, ane, що6 
поширити й уJІосконаnнти свої знакив з музичиоrо фа-
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ху, вступає на снмфоиічно-~ириrентсLкий факуnьтет. 

Одно"Іасно з цим розпо-rннас працю· на поса~і асистен

та хормайстра Київської державнеі опери. У 1919 р. став 

хормайстром опери і працював на цій посаді аж ~о 

війни. 

У час німецької окупації (осінь 1941 р.) зорrанізував 

професійний хор у Києві, ane ronoд і умови тоrо часу 

не ~озвоnиnн на працю хору, тому Ю. Гоnовко переїхав 

~о Фастова, ~е керував церковним та світським хорами. 

Щоб уникнути вивозу в Німеччину на працю, вертаєть

св знову ~о Києва і пр:щює на поса~і хормайстра те

атру Музичної комедії, з якою в 1943 р. і вніз~ить на 

еміrрацію в зах. обnасті Украіни, а потім у Німеччину. 

Тут у м. Бреrенці над Бо~еиськнм озером орrані

зовує хер і концертує з ним ~о вересИJІ 1945 р. У ве

ресні 1 ?45 р. переїздить з своїм хором на американську 

зону ~о м. Авrсбурrа, де об'єднуєтьсв з хором Нестора 

Горо~овенка, який не мав чоnовічоrо скnа~у, ane скоро 
заnишив працю в хорі і переїхав ~о Н. Уnьму, ~е роз

почав працю в церковному хорі. У церковних хорах 

працював аж ~о виїз~у в Кана~у (1948 р.). 

У Канаді розпочав працю в цер:{овному хорі м. 

Е~монтону, а ві~ 1952 р. керує хором кате~рн св. Во

nо~имнра в ТоронтL 

~рій Гоnовко справді фаховий днриrент з веnнким 

~осві~ом. Сьоrо~ні в Кана~і, вищо не брати ~о уваrи 

такоrо веnетна, ви Нестор Горо~овеико, який тепер фак

тично не прац1оє в цій ~іnвнці, Юрій Гоnовко не має 

конкурента. На жаnь, хор кате~раnьної rрома~и не ~ас 

йому змоrи по·Іністю розrорнутн свої мистецькі з~ібно

сті; хор має досить ~обрий жіночий сиnа~, ane потре
бує пі~снnениа в партівх тенорів та басів. Якби хор 

підсІІnити бо~ай тенорами, то це буnа б справ~і пер· 

шоридна мистецька о~нницв. 

Катедраnьний хор пі~ керуваннам Ю. Гоnовка уже 

записав на пnатівку nітурrію. Конечно треба записати 

й повну всенічну та иоnп~и. Це буnа б найкраща ~о

кумеитаців праці хору, честь і сnава rрома~і та веnи-

// () R Т .7 // 1, ТР.ІRЕ//Т,, J.%-1 



ка nриємність JІ!~бнтеnвм нашого церковного сnіву. Тнм 

більше, що nерша сnроба ціnком себе виnравдаnа мате

ріяnьио - уже зроблено другий накпад заnису nітургіі. 

ВІДЗНАЧЕНО І ОО-ЛІТТЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ГИМНУ 

12 квітни ц. р. n залі Украінського Дому на Крісті 

відбувсв концерт на nошану творців украінського на

ціонаnьІrого гнмну nоета Павла Чубинського - автора 

тексту "Ще r!c вмерла Україна", та о. М. Вербицького 

- автора музики гимну. 

Свито nідrотуваnа Організацін Оборони Лемківщини, 

відик nоходив комnозитор о. М. Вербицький. Відкрив 

ве'Іір голова КУК д-р О. Бойко, добру доnовідь npo 
обох авторів гимну nро'Іитав о. В. Жоnкевн'І- У концер

товій 'Іастині взsnи у'Іас:ть: архнєрейський хор nраво· 

сnавної катедри nід керуванмвм Юрів Гоnовка, вкий nро

сnівав три реnігійні твори о. М. Вербицького - "От'Іе 

наш", "Тобі сnіваємо", "Сnава, єдинородний", 'ІОnові'Інй 

хор "Прометей" nід керуваннам С. Гумініnови'Іа ("Ду· 

ми мої" і "До зорі" о. М. Вербицького), соnістка С. Сах

но (арів з оnери о. М. Вербицького "Підгірвнка" і nем

ківська nісна "Ой верwе мій, верше"), тріо сестер Дуб

nиниць (Марківна, Лідін й Дарів), нкі виконаnи кілька 

nемківських nісень. Між іншим, сестри Дубnнниці ви· 

стуnили в nемківськнх однгах. 

Другий відділ розnочато доnовіддю· З. Сагана npo 
Лемківщину в минулому та су'Іасному. Доnовідь буnа 

досить змістовна, ane, на нашу думку, на цьому свиті 

зайва. Вона звузнnа рамки свнткувань і факти'Іно зве

nа справу гнмну до одної nровінції Украіни. Ії можна 
б буnо з усnіхом nро'Інтатн на сnеціsnьному концерті, 

прнсвs'Іеному Лемківщині та іншим nодаро·ваним росій

ським окуnантом Поnьщі нашим кравм: Хоnмщнна, !Іід

nвшшв тощо. Звн'ІаіІио, ми не сміємо вирікатись цих 

наших земеnь, ane на все є свій 'Іас і місце. 

У другому ж відціnі внетупив з деиnвмаціє10 вірша 

Р. Завадови'Іа "Пісна npo безсмертн", nрисвв'Іеного ав

торам нашого гнмиу, Юрій По'ІенJОи. Декnвмаців 

відбуnасн у фортеn'вновому суnроводі А. Ярошевн'І. 

Зведений хор ("Чайка" і "Прометей") nід днрнrуваннвм 

о. В. Жоnиевнча ВНJ{Онас два твори о. М. Вербицького: 

"Заnовіт" т. Шев'Іеика та "Ще не вмерnа Україна". 

Акомnаиь10ваnн: Г. Гоnннська, С. Жовнір-Кnос та А. 

Ярошевн'І- Сцена буnа nрикрашена nортретамн обох 

творців гнмну. Ве'Іір був культурний, добре nідготова· 

ний, ane дуже довгий. Публіки буnо багато - nонад 

півтори тнса'Іі. 

КАТЕДРАJІЬНА ГРОМАДА 

ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ 

Православна катедральва громада в Торонті 19 квіт
ин ц. р. відзна'Іила 150-літта народженна Тараса Шев

'Іенка цікаво задуманим ве'Іором. Культосвітній референт 

управи м. Валер, намисливши дати щось нове npo Коб· 
зара Украіни, заnnанував своєрідний "Шев'Іенківський 

nанеnь", хоч ца назва не дуже то й надаєтьсs длв цієї 

nрограми, бож у nанелі маnи б бути вневітnені відмін

ні поrлядн на ту саму тему. 

Було nрочитано 4 коротких доnовіАі: nроф. І. Вла

совський - "Реnігійність Тараса Шев'Іенка", nоет В. 

Сиоруnський - "Ставnення Т. Шев'Іеииа до Росіі", А. 
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Ліщина - "Фаnьшуваннв Т. Шев'Іенка у шкіnьннх nід· 

ру'Іниках в Украіні", І. Бодиар'Іуи - "Т. Шев'Іенко та 

молоді nоети в Украіні". Скіnьки нам відомо, то всі 

доnовіді маnи б бути короткими - по вкнх 10·15 хви
лин КОЖНа, ХО'І фаИТН'ІНО ВОНИ ВИЙШnН ВДВі'Іі ДОВDІИМН, 

закиnи багато часу і стомили nубnіку. 

Це вже загаnьна хиба еміrрації: говорити 'ІН nиса

ти довго, сказати в с е, що знаєш, бути певним, що зна

єш д у ж е б а г а 'І' о, а ті, що тебе слухаJО'І'Ь 'ІН 'ІН'І'аJОть, 

- знВJОть д у ж е м а л о, тому ім треба все до деталів 

розжувати і вкласти готове в рот ... Інакше, мовnвв, "не 
сnовниш свого національного обов'взку" ...• 

Требз nризнати, що всі доnовіді були цікаві, змі

стовні, доnовіда'Іі nодавали маловідомі 'ІН й зовсім не

відомі факти. Але nодавали це так детально, розжову

вали "все до ниточки", іниоли впадали в "аrітаційний 

nатос", що зовсім зайве, нищо маєш добрий матеріsn, 

~кщо орудуєш фактами й документами. Аrітка - най

більше зло еміrраціі. Перш усього, аrітка, навіть і куnь· 

туриа, сnрІІ'ІННІОЄ nоро:'Киечу в наших заnах: нищо тіль· 

ки nюди відчуnи, що Іх угощатимуть аrітиоJО, - не 

йдуть на "імnрезу". Якщо nевні, що її не буде - заnа 

не вміщає nvбліки-Чо:v~у б цього не врахувати? Це сто

суєтьсs не nише вечора, npo виий nишемо, а всієї емі

rраціі у ссіх країнах иашоrо nоселеннн. Щодо цього 

ве'!ора, то п. м. Валер мусів би nоставити nнтаннв ру

ба: "Тільки 10 'ІН найбіЛІ>Wе 15 хвиnии, RK ЗаПЛJІНОВаНО, 

і ні хвилнІІН більше!" І nам'атати, що в заn і сидить 

здебільшоrо І<ультурна nубліка, акій буде дуже непри

ємне "роз~~овуванна фактів і nовторенна". Це буnо б 

заnоруноJО на майбутнє мати nовнішу зал10. 

По доnовідах відбувся концерт, у JІІ\ому взаnи у'Іасть: 

с. Сахно, л. Головко, r. Швед'Іенко - СОJІЬОсnівн на 

тексти Т. Шев'Іенка, Д. Ромзник - декламаціs уривків 

з "Гайдамаків". 

Декламаціа була також довга. Взагаnі "довгого" буnо 

чимало. А вк і було щось коротке, то хіба nлаттв на 

одній сnіва'Іці, що сnравді не nacyвano до цього - на 

загал иуnьтурноrо - ве'Іора. Одне діло естрада, а зов

сім ;нwе к·вілейне вшанvваннв Кобзарв Украіни. І тут 

требі\ 5ути теж безжальним: не одвгласа відnовіцко -
не nіпеш на сценv! 

Загаnьио ж ве'Іір був цікавий, змістовний. Задума

ний ориrінально, що робить 'Іесть і громаді, і іі куnьт

освітньому референтові. Публіки було маnо (вких 100-
120 осіб). Мабуть, nерешкодиnо те, що того ж див в 

залі УНО відбувсв концерт, nрисва'Іений nам'вті ком

nозитора Васнла Барвіисьиого. 

СТЕПАН ДЗЮБА 

ПОЧЕСНИй ВОЖДЬ ІНДІйЦІВ 

23 ивітнв відбулпев збори індійців nлемени Су, вке 

скnикав Віиніnезький відділ Крайової Національної Ради. 

На цих зборах голову міста Вінніnеrу Стеnана Дз10бу 

обрано nо'Іесинм ватажком цього nлемени ("Гонорари 

Чіф"). 

Стеnан Дз10ба 

був ЦІО nочесть. 

nерший українець у світі, що здо-

ТОРОНТО ВШАНОВУЄ 

ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО 

19 исітин в залі УНО відбувса концерт на nошану 

недавно noмepnoro (влітку 1963 р.) внзиа'Іного украін

ського композитора Василв Барвінсьиого. Без жодного 
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сумніву можна сказати, що це був один з найиуnьтур

нішнх музн'Іннх ве'Іорів цьоrо сезону у нашому сnав

ному Торонті. 

Концерт улаштував Музи"Іннй інститут ім. Мниоли 

Лисенка в Торонті. Якість ве"Іора пonвrana в добре ук

ладеній проrрамі ве"Іора і вдало дібраних внионавцвх, 

sинх було три: відома піиністиа, у"Іеннцв Васнла Барвін

ськоrо Дарів Каранови"І-Гординсьиа, оперова співа"Іиа Є. 

Стоnврчув-Бімс та оперовий співак й. Гошуnвк. 

Жодної промови на концерті не було: добре І'Кдана 

проrрама концерту містиnа ще й довідки про компспи

тора та виконавців йоrо творів на цьому концерті. Крім 

тоrо, публіка одержала ще й нарис JКиттв та твор'Іости 

В. Барвінсьиоrо (на 14 сторінок), вкий написав проф. 

Іван Ковалів. 

Д. К.-Гордннсьиа виконала преn10діі: с-моnь, фіс-дур, 

r-моnь, б-моль (хорал), ц-моnь, мІншт10ри: Колискова, 

Уираінсьиий танок, Лірницька пісна, Гумореска, Думка, 

Марш та Українську с10іту: Преn10д, Скерцо, Пісна і 

Фуrа. 

Д. :К.-Гординська - піииістиа високої кваліфікації, 

тонко й rnибоко від"Іуває й розуміє твор"Іість своrо В'ІИ· 

теnв і досконало передає зміст йоrо творів сnуха"Іеві. Уі 
контакт зі сnуха"Іем - "Іудовий: публіка сnухає іі rpy, 
мов заворожена. Чоrо ще моJКе більше баJКати вико

навець? 

Йосип Гошуnак (бас) виконав два твори в. Барвіи

сьиоrо: "9-ий псаnом Давида" та "Ой поnи ви, поnа". 

Цьоrо разу й. Гошуnвк, ак кажуть, був у "повній фор

мі": Jioro ronoc зву"Іав чисто, повно, тебмр приємний, 

інтерпретаців творів rnибока. Bзarani, й. ГошуJІІІк цьоrо 

разу співав, "ви король". Аиомпаиь10ваnа йочу М. Крав

ців-Барабаш. 

Є. Стоnврчув-Бімс виконала два твори в. Барвіи

сиоrо: "Ой JІІОJІі, JІJOni, мов дитино" (на слова Т. Шев

'Іениа) та йоrо відому обробку пісні "Ой не світи, мі

СІІ'Іеньиу". Пані Стоnвр'Іук мас великий драмати'ІНИЙ 

сопрановий rолос, присмноrо тембру. Інтерпретує твори 

rnибоио. Єди~tе nобажавиа, 11ие можна б внеnовити до 

неі, - удосионаnеина дикції. Здастьсв, це единий не

доnік у її проникnивому співі. Акомпань10ваnа ій А. 

Ярошевн'І. 

Концерт не був перевантажений. Твор'Іість Васнла 

Барвінськоrо була представлена повно і вскраво. Публі

ка стомлена не була і більшість її охо'Іе слухаnн б ще 

і ще. Публіки було, ви на концерт такої вкости, баrато 

- IIRHX 400 ОСіб. 

ЧИТА ЧІ ПИШУТЬ 

Шановний Редакторе, дозвольте висловитись про 

статт10 В. Чаплеква "ДЛ.R КОГО ПОТРІБНА КРИТИКА?" 

("Нові Дні" ... 168). 

Бувши ще студентом, зайшов в одноrо разу у Вар

шаві до ресторану на обід. Подаnн мені, між іншим, 

пе"Іеню з алови"Іиии. Ніби й добра була, але з'їв іі nи

ше кусок. Щось не смакувала. 

На друrиіі день в пішов до сусідиьоrо ресторану. 

Тут подаnн мені таку самісіньку пе"ІеиJО. Цим разом в 

з'їв її всІС· з великим еманом. 

Уве"Іорі, nіrшн в ліжко, 11 прнrадав собі обидві пе· 
'Іені і по .. ав думат11: 'І Ому перша мені не смакувала? 

В уsві 11 зайшов до першоrо ресторану. Ні"Іоrо особ
ливоrо. От звичайний ресторан, 11иих у Варшаві можна 
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побачити майже на воJКнііі втnнці. Недостатньо освіт

nенніі, з 'Іервоно-теминмн стінами, rнуті віденські стіль

ці, стоnи квадратові... Мій стіп був вакритий папером, 

що де-не-де темкіn плвмамн від товщу. Мабуть не одни 

обід був спожитий на ньому. Подавала •інка у фар· 

тусі сумнівної свіжости і сама маnа зму'Іений внrnвд ... 
Приrадав друrнй ресторан. Гарно устаткований. 

Скрізь вазони. На вікнах 'Іудові rардини, що приємно 

rармоgуваnи з темно-зеленою барво10 стін. На моему 

стоnі "Іиста поnотияиа скатертина. Накрнттв блищить. У 

кутку радіо rрає... Обід подавала "Інсто зодвrнеиа жін

ка з nрисмиоІО усмішкою на устах, у біленьному фар

тушку ..• 
Обидві печені буn11 прнrотоваиі ідентн"Іно і з по

дібноrо м'вса. Навіть ціна була та сама. Ще прнrадав, 

що й смаком були подібні ... 
І а nрийшов до висновку, що в першому ресторані 

не вміли подати вн сnід. 

Toro ж ве"Іора, за асоціацією, прнrадався мені одни 
випадо:к. Це було в сусідньому селі. Досить замоJКниіі 

rосподар справnав синові rу'Іне весіnnв. І от на дру

rий день зустрі'ІаІО знайому, що була на тому весіллі. 

На моє питанни, пк вона в'Іора бавилась, відповідає, що 

все було дуже добре: і моnода rарно зодвrиена, і друж

ин також, і танцювали аж до ранку, бо музики були з 

міста. А. що вже їжі, то столи аж уrинаnнсв від над

міру добрих та_ сма"Іиих страв. І пити було всьоrо 

вдосталь: і rоріnин, і пива, і квасу ... А от прийшла до
цому rоnодна. 

- А це ж "Іому? - пнта10сь. 

- Бо не вміли припрошувати. Не буду ж сама на-

кидатись на їжу, мов з rолодиоrо кра10 прийшла ... 
А тепер перейдемо до суті справи. 

На початку статті п. Чапленко навів слова Т. Шев· 

ченка: 

далі: 

... Не похвали собі, rромадо, 

(Без неі, моJКе, обійдусь), 

А ради жду собі, поради! 

... Хо'І слово мудре, щоб в знав, 

Дл в :коrо в пишу, дnа 'IOro .•. 

Над цими сnовами сnід добре застановитись 

меиникам, і критикам. 

ПНСЬ· 

Денні наші критики, а це ториастьсв також r п. 
Чапnениа, JІІобnать у своіх рецеизівх ви не зрізати до 

коренв, особnІІВО слабших та по"Іатиівців, то ХО'І уко

nоти. 

Наведу приклад. На стор. 7, шпальта 2 написано 

дослівно: 

" ... Одноrо иnшоrо поета .R, можна сказати, вивів у 

світ" (зайва самохвала. В. В.) І дапі: " ... Він просто ХАР
КНУВ (трохи вуnьrарио. в. В.) мені в обnи'І'ІВ... вико

риставши дnа цьоrо торонтську rазету, що ЧЕРЕЗ ЯКЕСЬ 

НЕПОРОЗУМІННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ "ВІЛЬНИМ СЛОВОМ" 

(прннаrідно вколено rа:;ету. В. В.). 

Там же п. Чапленко пише ще й таке: " ... .R, мі.Jк ін

шим, внеловився іі проти заміру одноrо нашоrо мово

знавци видавати сnівник українськоі мови по-анrnій· 

сьиому ... і це стало прм'ІННОІО повноrо розриву взас· __ _ 
мни між тнм мовознавцем і мно10 •. .''. 

.R взив цих кілька прикладів із статті п. Чапленка і 

підІ(реслнв іх не тому, що хо"Іу йоrо критикувати, а 

тільки тому, що не MaJO іищнх рецензій під руио10. 

По суті ці приклади можуть бути подекуди міриnом і 
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длв інших критиків. Як не длв всіх, то длв баrатьох 

з них. 

Критики картають за помилки, а не кажуть, вк ці 

помилки виправР-тн та вк іх уникати в майбутньому. 

Часто лк.Sлвть, ви в вже казав, уколоти, забувuо'Іи, що 

це породжує або "відколюю'Іу" реакцhо (в пресі), або 

взаrалі неrатнвну: в одних - несмак, у друrнх - об· 

разу, а там дивись і розр3в настав між прнвтелвми. За 

маслані вншкварки, ви кажуть. 

Із статті п. Чаплекив вкходить, що в баrатьох ви

падках у ньоrо дііІшло до розр11ву навіть з добрими 

привтеламн 'Іерез аібито йоrо критику. 

Я хо'Іу подивитv.сь трох:І rлибше. Мені здаєтьсв, 

що не критика завинила, а спосіб її висловлюваинв. 

Поасн1о це на прикладі. 

До трамваю заходить пасажир шукає, де б при-

сісти. Ба'Іить, що в о·дному місці, вне призна'Іеио на 

трьох, сидить собі виrідно тільки двоє. Він nідходить 

до них і просить місцв. Подаю два варівити йоrо звер

неннв. 

- Гей, панове! А 'loro це ви удвох так розсілись, 
ви міністри, коли тут призна'Іено місце на трьох? Не 

знаєте порядків? Ану, посуньтесьІ 

Тут твжЕо передба'Інтн реаицhо, бо вона буде за· 

лежати ві~ характеру тих двох. Може навіть і до бій· 

ин дійти. У ко·жиому разі буде неrативна. 

Друrий варівнт: 

- Внба'Іте, панове, що турбую вас. Чи дозволите 

присісти отут сир аю, бо мені дуже ноrн бопвть? О'Іе· 

видно, оскільки це ие буде длв вас перешкодою ... 
Смію запевнити, що в друrому випадку пасаІКнр 

дістане місце без спротиву і без тіні невдвопеннв. 

Кожна аиців викликає · реаицhо. Немає наспідків без 
nри'Іни. Ян при'Іина була добра, то й наслідок не по

rаний; ак акців додатнз, то й реакців: корисна. Ці ак

сіоми відомі всім, тіr.ьки про них забувають саме тоді, 

ви іх треба nам'втати. 

Мету можна освrиути не кон'Іе сваркою, лайкою, 

"політичною дискредитацією", ви каже п. Чапленко, 'ІН 

акимсь наклепом, що пізніше спростовуєтьсв. 

Критика безумовно nотрібна длв всіх, бо інакше не 

буде проrресу. Вона повнина бути не тільки вnу'Іна та 

об'єктивна, але й досить елвстн'Іна, щоб иікоrо не об

разити, а особливо тих, що мuоть ХО'І мапу іскру та

ланту. Такій людині треба допомоrтн не тіпьки стати 

на "літературні ноrн", ane й скерувати іі на напопеr

ливу працю, щоб вона мorna діііти до висот пітератур· 

НОЇ ТВОр'ІОСТИ. 

Критика не повинна мати характеру ПOB'IUO'Ioro 

всезнайства та иепомнльностн, бо, правду каJКу'Іи, у 

кожній рецензії уважний 'ІНТа'І завJКди знайде щонай

менше одну помилку 'ІН то у вислові, 'ІН в ортоrра

фії, 'ІН в заnози'Іенню (полонізм, русизм 'ІН москапізм 

або інший "ізм"), чи в 'Іомусь іншому. 

Отже критика повнина бути, ви у моіх приипадах 

на по'Іатиу статті, подана ви спід і припрОШУJО'ІВ. 

По~ана: речево, без ~олю'ІОК та сарказмів, а в шлв

хетнііі, вві'Ілнвій, товариській формі так, щоб письмеи

нни від'Іував не батіr, а батьківську опіку. 

Прнпрошую'Іа: до поправи, до праці над собо10, до 

вдоскоиапеинв. 

Баrато наших су'Іасннх пнсьменнииів, вк, напри· 

кпад, Улас Сам'Іук, Іван Баrрвннй, Тодось Осьма'Іка, 

Василь Гайдарівський та інші, вкнх перелі'Іувати не 

буду, є добрими письмеІ-Іниками без застережень, хо'І 
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ніхто з них не є rеиієм, хо'І, може, в й помнпв10сь, тоді 

прошу но брати мені цьоrо за зле, бо n10дн кажуть, 

що rеній родитьсв тільки раз на сто років. 

Маємо таz.:ож баrато посередніх письменників і слаб

ших та ПО'Іатківців. Якщо длв кращих внетане леrка 

завваrа, то длв посередніх треба вказати капрамок до 

поправи, а вже дла слабших та ПО'Іатківців необхідна 

доnоміжна pyt{a т.а добре поасненна, вк вийти на ши

року дороrу, щоб і талант розвинути і корнсть длв 

л10дей принести. 

Ще хо'Іу nорушити справу "недокін'Іеиих" завваr. 

Дуже 'Іасто наші МІІnі критнии роблвть завваrн про не

правильність висповів, про вживанна невідповідних або 

"t[оваинх" -sужих слів тощо. Наприклад, у рецензії п. 

Чаnлеква на збірку поезій Діми ("Нові Дні" '1. 166) ска

зано: "ПрІtємно мені відзна'Інти нормативну впорвд

ко·ааність Дімнноі мови. Можу знайти тільки девкі по

рушенна цих норм. Це слова: "потвr", "rейбн", "прав

днвІІй" ... Пан Чаnленко каже, що замість "правдивий" 

nовинно бути "сnравжній". Це добре, але не сказано, 

що робити 3 "nотиrо·м" та "гейбн"? Так само далі не 

подано, nинм словом треба замінити внелів "спиваю

чих". Даруйте мені, апе в таких випадках а завжди 

маю вражеІІнІІ, u:;o крнтик хо'І і знає, що внелів є хиб

ний, проте не знає, 'ІНМ йоrо замінити, бо не подає. 

Краще вже поставити кр3пку над "і". Доrоворити, ви 

кажуть, до кінцв. 

Пишу це все в добрій вірі, хо'І, може, й помнлВJОсь 

в де'Іому. Якщо ж, боронь Боже, хтось по'Іуваєтьса об

раІкеннм мо!м:1 завваrамп, то щиро прошу внба'Іеннв. 

Віталій ВОЛКОВ, Фіпаделфів, США. 

Вельмишановний Пане Волиивк! 

У Вашому журиалі (ч. 170, стор. 27) Ви дали від

nовідь п. Л. Будипові, 'Іому, на Вашу думку, треба пи

сати Іларіон, а не Варивом, 'Іому Михаїл, а не Михайло. 

Якщо виходити ::: иаціон<tльиих nо'Іувань, то Ваша від

nовідь nравильна, а ак ураховувати зміст, акий 3акладе

Jrо 11 іменах, то Ваше виясиеиюr вдоволькити не може. 

Рнмлаии, грс!іІt й ІІаші nредки не давали своїм ді· 

тим імен ота:t собі, нічого не 3НВ'ІУ'ІИХ· Наприклад, Со

фіR - озна'Іис Св. Премудрість, Віра, НадіІІ й Л10бов 

- 'Іесноти і т. д. Більшість імен прнв'азувалн до Боrа 

у різних варіs:ціRх. Боr по-rрецькому Фтеос (у роман

ських народів - Теос), тому баrато імен у слов'вн по

'ІннаІотьса з "Фео": Феодот, Феодосій (Божий дар), Фе

офан, Феодор і т. д. 

Те саме зиаченна: має частка "in" в іменах, акі по
ходвть від ізраїльтин-юдеїв: Михвіл (хто, ви Боr), Гав

рніл (Сила Божа), Данніл (Суд Божий) і т. д. 

Так само й старі наші імена: Владимир - володар 

миру, Сввтослав - свата слава і т. д. 

Тепер баrато імен поскоро'Іувано й тому вони тра

тать на своєму змісті. Наnриклад, у нас є: Олександер, 

О:tелько, Олесь, Сашко, Шурко і т. д•, Гриrорій, Григор, 

Григір, Лнrор, Грицьно, Гриць і т. д. 

Tenep про імена сващеии'Іі та єписькопські. Духов

ні особи мусять носити імена, у виих іх висвв'Іено, бо 

то ніби іх друге хрещеннз. Андрей по-грецькому зиа

'ІИТЬ мужній, хсрабр!-::9 (Аидреос). Наврад 'ІН можна 

домагатись 'ІіІ вv.маrатн, щоб єnискоn іменував себе Ан

дрієм. Те саме 3 ім'лм МІІхаіл. Я, наприклад, узвв собі 

це ім'в на 'Іесть архистратиrа Михаіла. 

Внхода'Ін з цьоrо, и не раджу настоювати 'ІН при-
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мушувати коrось називатиса так, ак декому хо"Іетьси, 

хо"І би і з мотивів мовно-національних. 

З добро10 nошано10 до Вас 

Архиєnискоn МИХАІЛ, Торонто, Канада. 

ДакуІо· за виисненни, дороrий Владико! Зви"Іайно, 

що в з Вами не nоrоджу10сь, ane сnере"Іатись не буду, 
бо треба було б цитувати літоnиси, виnисувати, ни де

акі імена nисаnнсь у старовину, ак вони тоді вимов

nаnись, кк та вимова змін10ваnась і т. д• Все це є в 

nідру"Іниках і кожен чнта"І, ак захо"Іе, то це все зна

йде й внв"Інть: nеретвор10вати ж журнал на nідру"Іннка 

а не буду. Я зна10 одне: nо-українському треба nисати 

й казати Андрій, а не Андрей, Павло, а не Павел, Петро, 

а не Петр, Володимир, а не Владімір і т. д. Єдиний 

можливий виниток щодо Михаїла, бо в nітературиііІ 

мові, зокрема в nоезії, у нас таки вживаєтьса Михаїл 

(архнстратнr Михаїл) і це ім'а, хо'І і архаі"Іне сьоrодиі, 

О'Іевндно можна вживати в окремих виnадках. 

Ані а, ані n. Буднnо нікоrо не nримушували, а nро
сто внсnовнnн свої nornsдн, икі хтось може nрнйнати, а 

хтось ні. От, наnриклад, на нашій катедрі стоіть ан

rnійсько-JО мовою "Вnадімір", а на українській nраво

сnавній церкві в Нь!О-Норку (в сnеціяnьно nрнднвnивси, 

ни був недавно в тій церкві) "Володимир". Думаєте, що 

в Нью-Норку тнм щось "ІН коrось зневажено? 

Ane кон,еи має nр:аво на сво10 думку і свій nornвд. 

Жнтти ж скаже, кому треба буде nостуnитись. 

Внеокоnоважаний Редакторе! 

Казав мені І;оnись nрофесор математики: "Хто "ІН· 

тає журнал не nepeдnna"ІyJO"'И й не кynyJO'IH йоrо-, а 

nозн"Іеннй, то це те саме, що ходить у "Іужих штанах ... " 
Так ото, щоб "не ходити в "Іужих штанах", шn10 Вам 

десать доларів, з них на мо10 nередnлату 4.00, на nе

редnлату К. Л. (Чікаrо) 4.50, а 1.50 на розбудову. 

При цій наrоді хо"Іу Вас дещо заnитати: 

1. Яка Ваша думка про зміст відnовіді еміrраційннх 

діа"Іів культурн діа"Іам культурн з Украіни у сnраві іх 

у"Іастн у відкритті nам'итннка Шев"Іенкові у Вашінrтоні? 

2. Чому nід ціє1о відnовідд!С· нема Вашоrо nідnису? 

3. Чи цк відnовідь остато"Іна, "ІН ще буде відnовідь 

від Комітету "ІН УККА? 

Ви ж один з визна"Іних nубnіцистів, що формуєте 

rромадську думку, тому був би вда"Іннй за виисненна. 

З rnибоко!О nошано10 до Вас 

А. ЛІЩИНА, Торонто, Канада. 

Дику10 за все, Вельмишановний Пане Ліщино. 

Щодо Ваших заnитань, то на них не так і nerкo 

відnовісти, щоб було коротко, ТО"ІНО й щиро. Ane 
сnробу10. 

1. На мою думку, щодо змісту відnо·віді діа"Іів куль

турн діа"Іам культурн в Украіні, ака, до ре"Іі, видруку

вана в цьому "Інсnі, наврад "ІН можна мати застережеи

ии: вона вві"Іnн~:~а, добре вмо-тивована. Ма10 nише сум

нів, 'ІН доцільно її було друкувати, себто, "ІН вона 

відnовідає вимоrам су'Іасноі nолітики. То"Ініше: 'ІН буде 

вона корисна дnа нашої сnрави. Я дума10, що ні. 

Щоб це nитаиич вирішити, то треба раніш виріши

ти інше: "ІН корнений нам контакт з живими n10дьми 

з Украіни, чи ні? Як Вам відомо, а дума:к:·, що корисний 

і ион"Іе nотрібний. Нашвидко й коротко цьоrо не вмо

тивуєш, тому не буду й nробувати. Скажу nише, що а 

на цю тему дума10 наnнеати сnеціиnьну статтю. 

2. Чому нема моrо nідnи~у nід відnовідд10? Бо ме-
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на 11 не заnроnонували nідnисати. Од11а відnовідальна 

в цій сnраві особа nоnередила мене про це ще в НьJО

Норку. Дума10, що називати іі сьоrодні ще рано, вnас

не, а не заnитав її дозволу на це. Заnротестувала ніби 

інша відnовідальна в цій сnраві n10днна, виставивши 

мотив, що "Воnнник - відnовідальний редактор і ви

давець, акнй веде свою власну nіні10 в журналі" і т. д. 

Звн"Іайно, nоrікн в цьому нема. Це мене зовсім не 

стурбувало, ane nовірте, що Ви "ІН не сота n10днна, ака 

мене про це nитає. Ane Ви nитаєте делікатно, а с такі, 
акі nросто кажуть, що а не nідnисав тому, що "хнтру10", 

"бо10сь", не хочу "вnнnатн" в nолітику", а ХО"ІУ бути 

"незапежно10 заrадко10". А це мені дуже неnриємно. І 

боюсь, що а мушу боронитись, бо 11 вважа10, що а, ХО'І 

і nоrаненьІ>нм, ак декому це здастьса, ane діа"Іем куль
турн таки є. Не тому, що а видаю "Нові Дні", а ХО"І би 

тому, що а видав уже nонад 75.000 nримірників шкіль

них nідру"Іннків, і більшість з них а сам і наnисав. Це 

ж таин найменше 100-125 тнсач дітей В"Інnось "ІН В"Іа· 

тьса за моїми nідручниками. Ще раз кажу: вищо на

віть не враховувати моєї вндавнн"Іоі nраці в Австрії 

й тут (разом 18 років!) і не враховувати тоrо, що а на

nисав сам (ще в Украіні й тут), то nише шкільні nід

ручники с доказом, що 11 nрнсnужнвса нашій культурі 

не 11зиком, а таки ділом. Та "ІН а знаJО, може ж, ще 

щось і "Нові Дні" варті, а, може, ще щось варте й 

дещо з тоrо, що я наnисав сам •.• 
Ви, мабуть, теж знаете, що одна n10днна в Торонті, 

11ка не раз робила мені дуж~ великі неnрнсмності, дав· 

но вже nошнр10с через усакнх nримітивів поrоnоскн: 

"Тепер від Баrраноrо, Кнтастоrо :й Воnннака нам сnоді· 

ватнсь ні"Іоrо, бо вони зв'азані по руках і ноrах - Баr· 

ранив і Кнтастий ма10ть в Украіні синів, а Воnннвк 

до"Іку, то вони теnер і не nікнуть ... " Уавnвєте, ви це 

мені боліло? Тнм більше, ЩО завдаки етаnінові :й rіт

nерові а залишив сво10 до"Іку, ак ій буnо nише 8 мі

сяців. І тнм більше, що а вважа10, що "!есть і слава 

кожному, хто не внрікастьсв своіх дітей, батьків, братів 

і сестер. Ви ж читаєте "Нові Дні" стало :і самі ба"Інте, 

що в ніде й ні в чому не nостуnивса й не зміннвса. 

Знаєте ж, що й nокійний І. Баrрвннй теж не змінивеа й 

не nостуnнвса до самої смерти. Ніак і ні в 'Іому не 

змінивеа й r. Китастий. Тепер відсутність моrо nідnису 
nід відnовідд10 дехто (бодай у Торонті!) теж nи'азує з 

моїм страхом за до"Іку. І nовтор1010, що буду змуше

ний боронитиса. І борокитимусь rостро. 

До ре'Іі, nід відnовідд10 нема nідnисів і кількох ко

лишніх і теnерішніх дуже засnужених авторів "Н. Днів": 

нема nроф. В. Чаnnенка, нема В. Свароrа, Ф. Мелешка, 

д-ра nроф. І. Розrона і т. д. Не зна10 ще, чи ім nро

nонували їі nідnисати чи ні, ane дума10, що ні. Пере· 

ві рІО• 

Ви можете nоставити ще й інше nнтаннв (ви не Ви, 

то баrато інших читачів цим дуже цікавnвтьса): чи в 

nідnисав би "Відnовідь", якби мені заnроnонуваnи це 

зробити? Я ніколи не крнводушу, то й тут скажу щи

ро: ні, не nідnисав би. Бо вона наnисана не на nовен 

ronoc. Діяч культури у вільному світі мусить бути від· 
важним і внсnовnJОватнсь то"Іно. Отже: або ви евиі

nеретакі о~упантські наймитИ і ми вас ні "Іутн, ні баЧ:н

тн не хочемо, щоб не втратити своєї національної й 

n!Одськоі чистоти, себто не заразитись від вас окуnант

сько-nідnабузницькоtо nроказоzо, або їдьте, дороrі брати 

іІ сестри з окуnованої Украіни, і ми висловимо вам усі 

наші претензії й поба:наинв до вас, а ви до нас ... 

НО lJ І _і !І І. Т/'.ІВЕ!ІТ>. 1.% і 



У "Відnовіді" ж замість цьоrо сказано: "Ми споді

ваємось, що Вам nощастить nеребороти всі nерешкоди 

й nриі"атн на це наше свито". 

Це внrлвдає трохи... иомі'Іно, бож єднно10 nерешио

дсJО длв nриїзду ді11чів культурн з Укранн є брак ви

разного заnрошеюrв ('Ін бодай дозволу!), виоrо дівчі 

культурн самі домаrа10тьсв! 

Це силадне nнтаннв. Про це в вже nисав. Писав, 

що не ма10 й nевностн, що і ви робити, але nисав і 

nишу й теnер: сьогодні в дума10, що контакту з JКН· 

внми n10дьмн з Украіни ми не тіпькн що не мусимо 

бовтнсь, а nовинні шукати йоrо. Крім тоrо, така nono· 
винчаста відnовідь дасть змоrу обвинувачувати емі

І'раціJО в страху, у нерішучості, у нещирості. А це 

буде на корнсть окуnантові, а не нам. 

Тут же мушу одно'Іасно відnовісти й на n'вте Ваше 

nитаннв: чи це остаточна відnовідь еміrраціі, 'ІН ще 

буде й відnовідь Комітету 'ІН УККА? Комітет відnовів 

майже одночасно з дівчами культури. Відnовідь Коміте

ту rостра, ane точна, і зводитьсв до одноrо: ми вас, 

евиі-nеретакі окуnантсЬІ(і nідлабузники, бачити тут не 

хочемо. Jl вважаю ц10 відnовідь nаnітично неnравнnь

ною·, ane скажу щиро, що в її nідnисав би скоріш, ніж 

відnовідь дівчів культури, бо вона точна й щира, у ній 

сказано одверто те, що члени Комітету дума10ть. Інша 

сnрава, що хтось може з не10 не nогоджуватись, але nJO· 
ди не внкручуJОтьси, а rоворять щиро й одверто. 

Відnовіді Комітету :1 не друку10, бо мені іі дла дру .. 
ку не nрислали. Та вона була в щоденниках і тижне

виках. Ви іі nросто не завважнnн. 

Хочу звернутись. до всіх читачів у цій сnраві: не 

rарвчімось, не робімо nокваnних висновків - це сnра

ва виняткової скnадности. Вона не nочаnась "Словом" 

діачів культурн з Украіни, тнм більше вона не кінчн

nась відnовідами Комітету й дів'Іів культурн на емі

rраціі. Це скnадний nоnіти'Іннй nроцес, вкий розnочавеа 

вже давно. У "Нових Днвх" npo це й nоnереджу:валос:. 
уже кілька років тому. На мо10 думку, rоловиа небез

аtеиа не в самому "Слові" і не у відnовідах еміrрації 

(байдуже, чи вони nравильні чи ні, чи вони сnокійні 

чи nонад міру rар:tчкові!), а в тому, що девкі кола емі

rраціі схильні це все сnростити і сnрнмітивізувати аж 

ФАХОВО. СnРАВНО. СКОРО. 

СОЛІДНО. ДЕШЕВО!!! 

Наше бюро полагоджує в ці
лому світі: прогульки групо
ві, індивідуальні, і.міrрацій
ні справи, купівлі квитків на 
.1ітаки, пароплави, поїзди, 
автобуси на всі світові лінії. 
nлянуєте подорож і хочете 
заощадити? 
Іlиш іть або звертайтесь осо
бисто по проспекти до єди
ного українського представ

ника нашого Бюра Подоро
жеІі --

МАРКІЯНА КОГ~'Т А 

ТНЕ POST HOUSE TRAVEL BUREAU, 
2402 Bloor St. West, Toronto 9,. Ont. 
Телефони: 767-7580 або 767-7589 
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до тоrо стуnив, що думаютL "закрити" ц10 сnраву ... ре

золюцівми на громадських вічах. Jl дуже уннка10 сnова 
"nровокаців'', але тут вона може бути. Якщо б JКОден з 

иеwих читачів не nіддався nровокації, то в вважав би 

себе найщасливішим редактором nід сонцем. Обов'взком 

усіх розсудливих л10дей є стримувати темnерамент мас 

(особливо отих "неnомильних"І), бо чим біпьше "рево-

Христос Воскрес1 

З Великоднем вітаємо наших канад-

ських членів та все українське громадян· 

ство, а водночас пригадуємо, rцо цей 

рік є роком 

7о-р,іччя існування нашої установи, 

яка кожне своє десятиліття відзначує 

дальшим ростом та збільшеною служ

бою для своїх членів і всієї української 

громади. 

Закликаємо всіх, які rце не є члена

ми УНСоюзу і не користають з його 

господарських культурних надбань, 

щоб включилися у нього 

і стали ювілейними членами УНСоюзу, 

придбавши для себе і своїх рідних ко· 

нечне життьове забезпечення, без яко

го ніхто обіІ':'tтисн не МО)І{е. 

Тільии у велииій громаді можливі ве

лиІ<і досягнення! 

Допоможіть нам збільшити престиж і 

можливості українців v Канаді і Аме

риці, збудувати бодай одну організа

цію зі 100,000 членами! 

УКРАїНСЬКИй НАРОДНИІіІ СОЮЗ 

Централя: 

81-83 Grand St1·eet 
Jersey City 3, N. J. 

Tel.: НЕ 5-87 40 

Канадська Канцелярія: 

297 College Street 
Tш·onto 2 В, Ont. 

Tel. : W А 4-6302 



люціЯних віч", тнм більше шансів длв окупанта. І чнм 

більше сnокою й холо~ного розсудку, тнм більше шан

сів на перемогу нашої поневоленоі нації. 

Не уnо~ібнюймось до "бдітєnьного протестанта", 

вкнй nерелвкавсв, що весною росте трава, тому кннувсв 

закривати іі каnелюхом. Росту трави не зупинимо, а 

тільки виснажимось і поnадаємо, а тоді нас поідвть оку

пантські мухи. А от скоситн ту траву і згодувати іі ко

ровою, щоб потім надоіти заnашного молока, ми змо

жемо. Звичайно, вищо будем розумними господарвмн, а 

не мітниrовими комнезамами. П. ВОЛ. 

Високоповажаний і Дороrнй Петре Кузьмовичу! 

Проrрішнлнсв ми з Дружиною і перед Вами, і пе

ред видавництвом "Нові Дні". 

Гарний, корнений і nотрібний журкаn "Нові Дні"! 

Чнтас:мо його уважно, nильно, з цікавістю. Знаходимо в 

ньому цінні матеріилн. А вже Ваша друкована перепис· 

ка - неперевершена! Правда, nодаєтьсs в журкаnі дещо 

в матерівлах, оrог.:ошеииsх, що нам особисто не подо

баєтьси, але... то наше особисте. Не можуть Н(е всі бути 

підстрижені під одни гребінець, та ще й тут, у Канаді! .. 
Пишемо, що сідцавна читаємо "Нові Дні". "А де 

1к ТJІ, чоловіче, береш ті "Дні", не nередnлачуючн?" 

Слушно! Скажемо Вам, на вушко: сидимо ми в Сас· 

катуні, в старому буднику . Інституту ім. Петра Могили. 
Виконуємо посильну nрацю в ньому. А тому, що цей 

Інститут оnравдано заслужив серед rромадииства, ви

давництв й інституцій шану, багато українських видав

ництв у Канаді й Евроnі висилають до бібліотеки й ве· 

ликоrо архіву Інституту свої виданна безnлатно. Серед 

них є і Ваше цінне видавиицтво "Нові Дні". За це тим 

видавництвам, і особливо Вам, шановний Петре Кузь

мовн'Іу, велика подана і громадське призианна і від

Інституту, і від иашоrо громадииства, і від студіюючої 

молоді, що в ньому (Інституті) перебув ас І Спасибіг 

Вам! Велике сnаснбіr! 

Тому в й корнетуюси тими надісnаннмн матерівла

мн, газетами, журналами. Щоб передплатити іх ще со

бі особисто - нам трудно, бож заробітки наші не ве

ликі, власного буднику ми не маємо, зберігати ту всю 

писаку цінність нам ніде... Але ж і совість нас гризе, 

сумлінна nодає свій голос ... 
Поміркували ми з дружиrІОІО та й вирішили: пош

nем до видавництва Вашого, ХО'І цим разом, нашу 

скромну Велю!:одну писанку у сумі $10.00. То оце й по
силаємо чека. А Вас nаскаво просимо потруднтисs й 

вислати до Европи комусь із наших заnншеиців там 

"Нові Дні" на один рік. Те, що залншитьсs, повериіть на 

видавничий Фонд Baworo ціиноrо журналу. Шкодуємо, 
що більше вислати цим разом не можемоІ •• 

Вас sкиайтеnліше вітаємо з Великодними Сввтами. 

Христос Воскрес! Хо'Іемо, щоб Ви й даnі були здорові, 

духом кріnкі, Боrом люблені, та все щоб стовnи в обо· 

роні Правди і СправедливоетнІ Щирий привітІ 

З глибокою nошаною до Вас, землвин Ваші 

Іван і Евфрасяна РУДЕВСЬКІ, Саскатуи, Канада. 

ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОІ ГРАМОТИ 

Приватні лекції рисунку, малярства та компо

зиції для осіб різного віку дає Петро Магденко 

в Торонті. 

Зацікавлених проситься телефонувати на 
LE 5-8545 

-----------
зо 

13 ГОНИТВІ ЗА ОРИrІНАЛЬНІСТЮ 

Під таким заголовком у "Радвиській Культурі" (Ки

ів, 9 квітни 1964 р. вміщено "репліку" В. Варакова. У 

rriй пншетьсs про обкладинку журналу "Радинська Жін

ка", RKY "прикрасив" своїм малюнком Анатолій Зубко. 

Автор репліки nригадує, що в тому ж 'ІНСлі "Ра-

дииськоі Жінки" циту10тьсв Шев'Іенкові рRдки 

... Hi'loro r:ращо•о немає, 

Як тав мати молодан 

З СВОЇМ ДН'f&ТОЧКОМ МаЛИМ· 

Він вважає це кощунством над шев'Іенковою ідеао 

матері й жінки взагалі, бо А. Зубко зобразив ту матір 

з "вкнмос• деrеиератнвним облн'І'ІІІМ, неnриродною тов

сто•~ шиєю, руками, що нагадують ласти ... ". 
Та цей же А. Зубко внrотовнв ціпу "Шев'Іенкіsну" 

n таиому ж стилі, і одним з "nортретів" Т. Шевченка 

з цієї серії прикрашено обкладинку місв'Іного журкаnу 

дла моr:оді "Зміна". 

Ось ви оп:;:сує В. Вараиов цей "портрет" Т. Шев

ченка: 

"Навмисне чи просто через иевміина художник іr

норує проnорц:і, р~сунок. Грубі, неохайні штрихи не 

ліплать, а навn:::.кп, руйну1оть форми голови, облнччs. 

Про образ Т. Г. Шевченка тут rоді й говорити". 

Маємо ми це число "Змін11". Що й казати - крити

ка правдива. Це безnереq:но найбридкіший портрет Т. 

Шевченка, &КІtЇІ ми будь-коли ба"Інли. Хтозна, може 

можна робити досвіди і з Шевченковою голово10, ane 
друкувати ті досвіди на обладниці молоде"Іоrо журиа

лу з иаrодн 150-літта з дни народженив Кобзар& таки 

не л~rчнть. Тим більше. коnи цей журнал вндаЄ'fьсs тн

ражем 63.800 прим. У Канаді рахують, що кожен при

мірник "Іасопису читає 5 осіб. В СРСР кожен примірник 
читає иай.."t!еише 20 осіб, а в сільських місцевостах то 

й до 50, бо там же загалІона бідність на все. Отже, таке 
число журналу зіnсувало настрій, а частково й смак, 

ІІИІІМ тр~оом мільйонам молоді. 

В YKPAIHJ ПЕРЕЙМЕНОВАНО НАЗВИ ВИДАВНИЦТВ 

В Украіні перейменовано видавництва. Так колиш

иііІ Держnітвидав Укрзі11и тепер зветьсs видавиицтво 

"Дніпро", Вндавництzо Академії Наук УРСР - в-во 

"Наукова Думка", Львіосьие обласне видавиицтво - в-во 

"Камеиар", Донец~оке обласне видавиицтво - "Донбас", 

Диіпропетро:сське обласне видавиицтво в-во "Про

мінь", Одеське oSnac11e видавиицтво - в-во "Мавк". 

ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДІіІ" 

Кожен річник окремо, гарна полптш,на 

золотим тисненнюІ, ра:юм 432 сторін"и 

Uіна за річник 

оnрапа із 

друку. 

5.00 

MODERN HEATING 
Г)J1АЛЕННЯ: 

Водяне - Па рове -- По:\rпІІ 
Оіл Борнери та наnрави. 

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

PHONE: ЕМ 8-6602 
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Іван ДРАЧ 

СЛОВО КОРОЛЕВОГО ЦВІТУ 

На що мене Boz поставив 
Цвітом на сім світі? 
Щоб людей я веселила, 
Тих самих. що вбили 
Мене ... ? 

Т. Шевченко 

До· ніж ности, до сніжности твоєї, 
До снігоцвіту - пелюстки лtлеt 
Незайманої цноти - звідусюди 
До тебе, чесна, тягнутьсЯ облуди. 
І солодять у(:та медоточиві, 

Очікvючи ніжної поживи 
Од твого скону по свому закону --
Без твого стогону і без твого прокльону. 
Не вір, що сніжно-білою красою 
Зупиниш смерть з іржавою косою, 
Не вір, що в чорнім затінку діброви 
Сховаєш вид свій тихосвітанковий. 
Коли несила смерти nбминути -
З краси своєї витисни їм трути, 
Із ніжности, із сніжности своєї, 
З пелюсток непокірної лілеї. 

Іван МАНИЛО 

ПАМ'ЯТІ ПОЕТА В. СА·МІйЛЕНКА 

Степ розлогий, придніпровський, 
І роздолля трав, 
І Велику У країну 

ГАРНИИ ПОДАРУНОК ДІТЯМ 

,,соняшник,, 
ШІСТЬ РІЧНИКІВ 

оправлені у три великі книжки 

у кожній по 440 сторінок друку) : 
1. За 1956 і 1957 роки ціна: 6.50 дол. 

2. За 1958 і 1959 роки - ціна: 6.50 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, оо 

8 У цих трьох книгах знайдете відповідні ма
теріяли на кожну пору року, на кожне політнч
Ііе чи релігійне свято. 
8 У цих трьох Ішигах знайдете ~1атеріяли з 
історії та географії України. 
8 У цих трьох к11игах знайдете твори най
кращих сучасних дитячих письменників і пись
менників-клясиків. 
8 У цих трьох книгах знайдете багато доб
рих ілюстрацій майже до ІШжtюго твору. Об
кладинка кожвого числа ВІІдрукувана у двох 

кольорах. 

Книжки гарно оправлені в полотно, із зо
лотими витисками. 

Замовляти в "Нових Д11ях". 

НО В 1 д Н 1, ТРАВЕІІБ, 1964 

Рідну пригадав. 
Смуток. Жах і безнадійність. 
В Києві ЧеКа ... 
- Ой. загинеш, Ун:раїно, 
Від большовика! .. 
В чужині я плакав серцем, 
Гнівом пломенів, 
А приїхав - і ридаю, 
Жаль твоїх синів. 
Мабуть, дорога Матусю, 
Вже й мені не жить, 
В тихих вербах не кохати 
Дніпрову блакить ... 
Знаю добре: гнів пекельний 
Горами гойда ... 
... А надворі ніч, як море. 
Стогне і ри да ... 
Самійленко впав на ліжко, 
Груди біль стиска. 
Бродить смерть навколо хати 
Чорна. моs ЧеКа ... 

А в У країні інколи й посміхаються •.. 

Cepziii ВОСКРЕКАСЕНКО 

ХВИЛЮЮЧИН РОМАН 

... Я над романо."' вашим так рохвилюв:.в.-~І. 
Що потім три дні чортихався. 

Я знаю сам, це некультурно, 
Але нащо ж писать халтурно? 

ПОДЯКА ПИСЬМЕННИКОВІ 

Спасибі вам, я збувся скрути, -
Без ваших творіа· я не міг заснути! 
Бо все снотворнеє старе 
Мене давно вже не бере. 

ЕЛЕКСИР МОЛОДОСТИ 

Хоча мені й copor{, 
Та я ще - е-гей! 
Бо й досі читаю книжки для дітей. 
Тому і стійкий оптиміст я на вдачу 

І маю рум'яна і мислі дитячі. 

ПОЕТ-ОПТИМІСТ СВОІМ КОЛЕfАМ 

Не тому я засмучений нині, 

Не про те мої скарги й жалі, 
Що ви в поетичній драбині 
Засіли го~рішні щаблі. 
Живу і внизу я, нівроку! 
ЛяІ{ає ж, прnте 

Мене те, 

Що ви намнете мені боки, 
Кnли відтіля впадете. 

Федір САМОйЛОВИЧ 

ЦІКАВИй СИНОК 

Батько якось каже Бові, 
П'ятирічному синкові: 
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- А тобі ось невеличку 
Чорногуз приніс сестричку! 
Хчеш бачити, кажи? 
- Чорногуза? Покажи! 

("Літературна Укrаїна", З. З. 1964). 

ЯК ЗАГ АРТУВАТИ ОРГАНІЗМ 

Заrартуванни орrанізму nі,Rвищує йоrо стійкість nро

ти засту,Rиих та баrатьох інших захворювань, ,ROnoмaraє 

в nраці. 

По'Іинати заrартовуватись зви'Іайио треба вnітку з 

обтираинв всьоrо тіnа теnnуватою во,Rою, nостуnово зни

жую'Ін її темnературу ,RO кімнатної. Пере,R во,Rиою nро
це,Rурою cni.R виконати в о,Rвзі кіnька (3-4) nовких ,RH· 
хань біnи ві,Rкрнтої кватирки 'ІН вікна. Обтнраннв роб-

nsть 'Інстнм rрубнм рушником ві,R rpy,Reй до n'sт. Пісnа 

цьоrо рушник оооnіскують і знову обтирають усе тіnо. 

Потім тіnо розтираІОТЬ доnонsмн і робпsть nerкy зарsдку. 

Дуже важnнво ,Rобре заrартуватн ноrн. Це сnід nо

чинати з хо,Rіннв по росі, мокрому камінню і nіску або 

во,Rі. По'Іннати треба з кіnькох ·.хвнnнн, постуnово ,RO· 
во,Rs'Іи час до 20-40 1 хв. ;Проrуnвнкн босоніж cni,R nро
,Rовжуватн .RO rnнбокої осени, а на .Rруrнй-треті:і: рік 

- .навіть і ~о :зими. 

Останній етаn - куnанна .RO rnибокоі осени. Мето

дика при цьому та ,ж, що й nри ранкових розтираикsх. 

Куnатяси треба 1-3 хвиn., ~поки це бу,Rе .nриємно. 

Найшвидша і найдешевша в Торонті 

ПЕРЕВОЗКА ХАТНІХ РЕЧЕй І МЕБЛІВ 

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

Українська :Книrа 
ПРОПОНУЄ ВАМ 

КАТАЛОГ ПЛАСТИНОК НОВОЗАПИСАНИХ 

АРТИСТАМИ УКРАЇНИ З НАГОДИ 150-РІЧНОГО 

ЮВІЛЕЮ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

ДОВГОГРАЙНІ ГРАМПЛАСТИНКИ - 33 1Р ОБОРОТІВ 

НА ХВИЛИНУ. ВИСОКОЯКІСНА РЕПРОДУКЦІЯ. 

Ціна: - 10 цаnеві - $1.95 

12 цаnеві - S2.95 

За ІШСІІnку nошто:з дод~йте 25 ц. до кожної nnастники. 

J О" Д 12977-78 
"І мертвим і живим" - Т. Шев'Іенко. Читає В. Дукnер. 

"Минуnи nіта молодії" - (А. Нижанківський Т. Шев

'ІеІrко). Вико·нує Л. Дороніна. 

"Вечір" - (П. Чайковс:!.кий - Т. Шев'Іеико). Виконує С. 

Прео5ражеиський. 

"За думою дума" - (Я. Стеnовий - Т. Шев'Іенко). Ви

конує А. Коробей'Іенко. 

"Утоnтаnа стеженьку" - (Я. Стеnовий - т. Ше:з'Іенко). 

Виконує Н. Гои'Іаренко. 

"Moнonor Ганюt з опери "Найми'Іка" - (М. Вер:t~ів

ський - Т. Шев'Іенко). Виконує Л. Лобанова. 

"Чоrо мені твжко" - (Т. Волошин - Т. Шеn'Іеико). Дер

іІtавна кanens УРСР "Трембіта". 

"Я оnвть О,Rином" - (С. Рахманинов - т. ШевчеІtко). 

Виконує В. Гм11ря. 

"Не тоnоnю внсонуа". Виконує Петр:ІІІенко. 

10" д 12919-920 
А. Филнnенко· - "Думка про безсмертного кобзарв". 

Вокаnь:ио-с11мф. nоема. Хорова кanens "Думка". 

А. Штоrаренко - "Душа nоета". Поема дns струнної ор

кестри. Груnа струнної оркестри оnерової сту.RіЇ Київ

скої державної ~:онсервао:ор:ї. (В. Тоnьба - соnіст. В. 

Чернов - чельо). 

10" д 12809-810 
Т. Шев'Іеюtо - "Художн11к", фраrмеити з nовісти. М. 

Романов. 
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10" д 12973-974 

"Думи мої" - Наро,RІІЯ nісив на сnова Т. Шев'Іеика, ви· 

конує В. Гмирв. 

"Сонце заходить" (Раздомський - Т. Шев'Іеико). Дер· 

жавна каnеnв УРСР "Трембіта". 

"Зацвіnа в доnниі" - (І. Шамо - Т. Шев'Іеико). Виконує 

Н. Міссіиа. 

"Три шnsхи" - (Я. Стеnовий - т. Шевqенио). Виконує 

М. Гриwко. 

"Така її доnв" - иаро,Rии nіски на сnова Т. Шев'Іенка. 

Виконує І. Внnннник. 

"Юродивий" - nоема Т. Шев'Іенка. Читає Е. Воробйов. 

"Заnовіт" - народни nіски на сnова Т. Шев'Іеика. Дер

жавна хорова иanenn б:ш,Rуристів УРСР. 

10" д 12967-68 
"Кавказ" - nоема Т. Шев'Іенка. Читає В. Зубарьов. 

"Така її доnи" - народив nicнs на сnова Т. Шев'Іеика. 

Виконус В. Гмирв. 

"Три шnих11" - (Я. Стеnовий - Т. Шев'Іеико). Виконує 

К. Лаnтьов. 

"І баrата п" - (М. Лисенко - Т. Шев'Іенко). Виконує В. 

Борисенко. 

"Така доnв мов", "У rаю, rаю" - (1. Шамо - т. Шев

'Іеико). Виконує Н. Міссіна. 

"Доnи" - (М. Лисенко - Т. Шевченко). Виконує А. 

Крнв'Іенв. 

10" д 12983-84 

Вокаnьні твори українських комnозиторів на тексти Т. 

Шев'Іенка: "Лі'Іу в невоnі дні і ио'Іі" - Державна ка

nеnв УРСР "Трембіта", Снмфоні'Іна орнестра Львівсt.v.оі 

фinap~1o:tii. 

"Ой одна и, одна" - А. Штоrареико. 

"На вropo,Ri коло бро,Rу" - Державна каnеnи УРСР 

"Трембіта". 

"Три шnяхи" - я. Стеnовий. 

М. Лисенко - "Ой по ropi ромен цвіте", "По ~іброві 

'Вітер віє", "Садок ~шшиевий". Виконує Л. Виnинник. 

lf ()Л 1 ,7 111, TP.-IRF.ll~, lf/6-i 



10" д 12911-12 

Державна академічrrа хорова капели "Думка" виконує 

украіиські народні пісні на слова Т. Шев'Іеика: "Реве 

та стоrие Дніпр широкий", "Заповіт", "Думи мої", "Ой 

з-за rори туман иалвrає". 

10" д 12969-70 
"Реве та стоrие Дніпр широкий" - (М. Лисенко - т. 

Шев"Іеико). Виконує М. Грншко. 

"Зоре мов ве'ІірнJІJІ" - (М. Леоитови'І - Т. Шев"Іеико). 

Державна хорова кanenn УРСР "Трембіта". 

Арів Насті із 3 діі опери "Найми'Іка" (М. Вериківський 

- Т. Шев"Іенко). Виконує Н. Гои"Іареико. 

"Думи моі" - народни пісна на слова Т. Шев"Іеика. Дер

жавна капели бандурнстів УРСР. 

"Заповіт" - народив пісна, слова Т. Шев"Іеика. 

"Тече вода в синє море" - (Б. Литошинський- Т. Шев

'Іенко). Державна хорова капели УРСР "Думка". 

"Три літа" - Т. Шевченко, виконує Е. Воробйов. 

"Садок вишневий коло хати" - (М .. Лисенко Т. 

Шевченко). Виконує Є. Чавдар. 

10" д 12985-86 
Г. Майборода - "Асенаn". Фраrмеитн з опери. Викону

rоть Б. Руденко, В. Тимохін, Орнестра Державного те

атру опери та балету УРСР ім. Т. Шев"Іенка. 

"Заспіваnи козаченьки" - народни піски. Державна ка

пели бандуристів УРСР. 

"Марі'Іка" - (С. Сабода - М. Тка'І). Прикарпатський 

ансамбль пісні й танцrо. Соліст Д. Гнатrок. 

"У вишневому садочку" - народив пісна. Д. Гнатrок. 

"Якби мені не тнно"Ікн", народни пісна. Виконує Д. 

ГиатІ<:·к. 

10" д 13187-8 
А. Кос-Анатольський - "Безсмертний заповіт", кантата. 

"Якби мені черевн"Ікн" - (Ф. Колесса - Т. Шев"Іеико). 

"Не женисв на баrатій" - (Ф. Надеменко - Т. Шев"Іен

ко). Державна хорова капели УРСР "Трембіта". 

Українські народні пісні на слова т. Шев"Іенка. 

"У недіnrо вранці рано", дума з поеми "Сліпий". 

"Тече вода в синє море" - народив пісна. 

"Вітер в rai не rуляє" - (Я. Степовий). Виконує Ф. 

Жарко при акопаньвменті на бандурі. 

10" д 12971-2 
''Реве та стоrне Дніпр широкий" - (М. Лисенко - Т. 

Шев'Іенко). Виконує І. Паторжннськнй. 

"Ой одна в одна", "Закувала та зозуленька" - (І. Ша

мо - Т. Шев"Іенко). Виконує Н. Міссіна. 

"Давно те минуло" - (А. Кос-Анатольський - Т. Шев

"Іенко). Виконує М. Кармалrок. 

"Ранок" - Т. Шев"Іенко. Читає О. Омеnь"Іуи. 

"Садок вишневий коло хати", "Те'Іе вода" поеми Т. 

Шев"Іенка. Читає О. Кусенко. 

"Над Дніпровоrо caroro" - (Я.Степовнй - Т. Шев"Іен

ко). Виконує Ф. Жарко, вnасний акомпаньвмент на бан

дурі. 

"Якби ви знали пани'Іі", поезів т. Шев"Іенка. Читає Р. 

Івнцький. 

"Думи мої". Виконує Ансамбль пісні й танцrо КВО. Ху· 

дожній керівник - В. Мнзиіков. 

7" д 00012843-4 
Moнonor Ганни з onep:a "Наймн'Іка", музика 

ськоrо. Виконує Л. Лобанова. 
Снмфоні"Іна Орнестра Украінського Радіо, 
Арів Насті з опери "Наймн"Іка", виконує 

ренко. 

М. Вери:кіs-

Климов. -
Ніна Гон"Іа-

7" д 00012917-18 
"Давно те минуло" - (А. Кос-Анатольський - Т. Шев· 
"Іенко). Виконує М. Кармаnrок. Снмфоні"Іна Орнестра 
Львівської Державної філармонії - І. Паія. 
"Плавай, пnавай, лебедонько" - (К. Стеценко - Т. Шев
ченко). Виконує Клавдів Рад'Іенко. Снмфоні"Іна Орнес
тра У:краінсь:коrо Радіо - Л. Григор'єв. 

7" д 00012915-16 
Романен українсь:ких композиторів на слова Т · Шев
"Іенка: "Минули літа молодії" (0. Ннжанківський). Ви
конує Лrобов Дороніна, Г. Гейфец (скрипка), Б. Оnек· 
саидріи (фортепіано). "Не тononro внсокуrо", "Утоптала 
стеже"Іну" (В. Заремба), виконує Н. Котnярська (фор-

тепіано). 

7" д 00012847-48 
І. Шамо. Реманен з вокальноrо циклу на сnова Т. Шев
"Іенка: "Та:на доля моя", "У raro, raro" - Н. Міссіна, "За
цвіла в долині", "Чоrо мені тяжко", "Ой ron-ronaкa" -

Н. Міссіна. 

10" д 13183-4 
"Єретик", поема. Шафриков і В. Зубарев. 
"Тоnоли", балада- О. Косенко, К. Рад"Іеико (спів). Хор 
Українсьиоrо радіо. 

tG" Д 12873-76 (2 nn.) 
м. Верииівсьиий - "Наймичка", опера за noeмoro Т. 
Шев"Іенка. Хорова rpyna Ансамбnrо пісні і снмфоиі"Іна 
орнестра Українського радіо. Климов. 

10" д 12975-6 
"Реве та стоrне Дніnр широкий" - народни nісна на 
слова Т. Шев"Іенка. Державна хорова каnели "Думка", 
"Гей, nіта орел" - народни nісня на слова Т. Шев"Іенка. 
Ви.конує Б. Гмиря. "Те"Іе вода з-nід ввора" - (М. Ли
сенко - Т. Шев"Іенко). 

"А мій батько орандар" - (Ю. Мейтус - т. Шев'Іен

ко). Державна каnеnя УРСР "Трембіта". 
"Думи мої" - народни nісня на слова Т. Шевченка. Дер
жавна академі"Іна хорові\ каnеnв "Думка". 
"Полюбила в на nечаль свою·" - (С. Рахманінов - Т. 

Шевченко). Виконує Н. Обухова. 

"Заnовіт" - nоема Т. Шевченка. Читає Р. Івицький. 

"Закувала зозуленька" - (Лrодкеви'І - Т. Шев"Іенко). 
Виконує Державна хорова каnеля "Трембіта". 

12" д 11719-20 
С. Лrодкевн'І (р. 1879). "Кавказ", симфонів-кантата на 

слова Т. Шев"Іенка (украінськоrо мовоrо). Державна хо

рова каnеля УРСР "Трембіта". Симфоні'Іна орнестра 

Львівської державної філармонії. Дириrеит М. Колесса. 

12" д 012901-4 
М. Аркас. "Катерина" опера. На поему Т. Шев'Іенка (ук

раіиськоrо мовоrо). Хорова капеля і симфоні'Іна орнестра 

Украінського радіо. Дириrеит К. Сімеонов. 

Ukrainska Knyha 
962 BLOOR STREET WEST TORONTO 4, ONTARIO 

Telephone: LE 4-7551 
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ОГЛЯНЬТЕ ОНТАРІО --ВЕЛИКИй КРА·й . . 

ВАШИХ ВАКАЦІй --- . 
Онтаріо має велич і різноманітність, що може 

дати ва.\1 одні з найкращих вак;ш, ій у вашо:му 

житті . 

Перш усьо го, Uнтар іо охоплює простір 

415',000 квадратових ми"1 ь і тут знайдете дуже 

бсtгато цікавих рсч е іІ . Ц і ~lа провінція всіяна чверть 

мільїюном озер, де під час вакаці іІ можна про

вести час купаючись . їздячи човнами чи ловля 

чи рибу. 

Природа в Онтаріо чудова . А що бі.-rьше, в 

Онтар і о є ст~ ровинііі замки й собори, мистецькі 

!алерії та музеї , рожеви:м серпанком оповиті го-

ри й могутні гармати . .Онтаріо - це теж ве

лич н і водо спади Н іяrари та ч арівні відкриті ка- .:-
варн і. 

В аш і вакації в Онтар іо будуть цікавими й 

зворушливими . Бикристайте це літо, щоб озна

(юм ити сь з Онтаріо . 

По докладн іш і і нформації пишіть до 
1: 
І • 

Ontario Department of Travel, 
Parliament Bldgs., Toronto, Ontario. 

Література є англ ійською мовою . 

Honourable J ames Auld, Minister 

Room 271; 
' . 

·-
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