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ХРОНІКА УКРАІНСЬКОГО 

життя. 

КУЛЬТУРНОГО 

е Юра Шкрумеляк. У львівському жур

налі "Жовтень'' появився вірш українсько

го поета й письменника Юри ·шкрумеляка. 

Вірш присвячений Іванові Франкові, має на

головок: "Малий Мирон". Сам Шкрумеляк 

був 1946-го року засуджений большевика

ми на десять років концентраційних таборів. 
Видно, тепер його звільнили й виправдали. 

е Маляр М. Кричевський, що постійно пе

ребуває в Парижі, приїхав віДвідати свою 

родину в Нью-йорку. Кричевський має ~а

мір відвідати Торонто, і з тієї нагод~ ВІД

будеться в Торонті виставка його картин. 

е Ювілей А. Рудниць:кого. У неділю 16-го 

грудня ц. р., заходами місцевого Літера

турно-мистецького Клюбу й співочого Т-ва 

'Кобзар" у Філаделфії, у вщерть виловне

ній ·великій залі Українського Клюбу Горо

жан відбувся ювілейний концерт д-ра Анто

на Рудницького ~ нагоди 35-річчя його ко.м

позиторської діяЛьности. 

• Українські школи в Польщі. .Як под~ло 
варшавське "Наше Слово" в ч. 11 з 28 жов
тня 1956 р. "За даними, що їх має міністер

ство (польське міністерство освіти) від воє

відських відділів освіти, української мови на

rвчають у такій кількості шкіл: у воєвідстві 

Ольштинському - 37 шкіл, у Брацлавсько

му - 27, у Кошалінському - 25, у Зелено
гірському - 22, у Лю.блинському - 11, У 
Ряшівському - ~. у : .. БіJЮстоцькому- 8, . У 
Щецінському - 7 шкіл. Разом 146 шкіл. 
Серед цих шкіл є тільки дві школі з ук

раїнською мовоІ<? навчання всіх предметів 

(крім польської): в селі Ярошувка, пов. 

Злоторийський, :flроцлавське воєвідство, та в 
Банях Мазурськи~, пов. Голдап, Білостоцько

го воєвідства. 

"Повних даних про кількість дітей мініс

терство освіти не М~Є.·. К~ли міністер освіти 
подав нам у червні, · Що нібито в 1955/56 р. 
вчилося 1,114 дітей української мови, то це 

число не маємо з чим порівняти ·В 1956/57 
роках". ("Новий Шлях"). 

• Польсь:кі :катування. .У "Карпатській Ру

сі" за ЗО листопада 1956-го року комуніс
тичний діяч у Польщі Степан Вархоляк опи

•сує, як його били в польській в'язниці: "Ме

не там тяжко мучили, - били по 50 разів 

денно в обличчя, вішали за ноги до стелі, 

замикали до темниці, .це капала вода, і шість 

днів і ночей часто голого, як мати родила, 

держали на 10-ступневому морозі. Казали 

5.000 разів на день лягати на підлогу вста

вати на ноги. І багато, багато інших мук". 
"Так ХQТіли мене замучити тільки за -те, 

що я не вродився полякам". 

Комуністи били комуніста... Поляки оста

ються шовtюстами і в комунізмі ... 
• Свято бу:кваря. "У нашій народній школі 

в Києві стало традицією, - у кінці першого 

півріччя провадити Свято букваря. · 
Підготовка до Свята починається з nерших 

днів навчання і є складовою частиною ·всієї 

навчально-виховної роботи. Діти знають, що 

після закінчення вивчення букваря, У кінці 

першого півріччя на Святі букваря вчитель 

зробить підсумки успішности. І кожен учень 

покаже, як він зберіг перший с·вій підручник 

- буквар, а також інші книжки, зошити й 

шкільне приладдя. 

Крім щоденного спостереження за чисто

тою в класі й акуратністю кожного учня, ми 

два рази на чверть року проводимо nоказо

ву перевірку збереження книг і зошитів. 

. До Свята, на яке запрошуємо учнів інших 
початкових класів, учителів та батьків, го

туємо художні виступи першокласників. Тут 

же в класі влаштовуємо виставку всіх буква

рів і шкіл.ьного І,ІРИЛаддя. Оглянувши •ВИ

ставку, учителька й директор школи вітают.ь 

r;ершокласників з успішним закінченням ви

вчення букваря, хорошою його збережністю 

і бажають їм успіхів у дальшій роботі. Уч

ням, які зберегли букваря в відмінному й 

хорошому стані, оголошується nодяка, а най

кращим - вищіється премія - художні тво

ри. Київ''. 

• Декада української культури в Варшаві. 

"Головне правління Товариства польсько-ук

раїнської дружби і Комітет культурного . 

-співробітництва з закордоном влаштували ве

ликий прийом з нагоди закінчення в Польщі 
деІ{ади української культури. 

На прийомі були nрисутні особи урядові, 
а також керівні працівники міністерства куль

тури і мистецтва, комітету культурного сnів

робітництва з закордоном, артисти варшавсь-· 
ких театрів і державних ансамблів. 

На прийомі також були nрису,тні: делега
ція діячів української культури, очолювана 
міністром культури УРСР Р. В. БабіЙ\чуком, 
солісти оперних театрів Києва, Львова, Оде

си і Харкова, артисти Закарпатського народ
нього хору, яkі брали участь у декаді україн-
ської культури в Польщі. . 
У своїй промові С. Ігнар тепло вітав май

стрів мистецтв і діячів . культури України, 

підкресливши, що декада укр<:J.Їнської :куль

(Закінчення на ст. 3 обгортки) 



ВІРА Й КУЛЬТУРА 
F АІТН AND CUL TURE 

МІСЯЧНИК УКРАїНСЬКОї БОГОСЛОВСЬКОї ДУМКИ й КУЛЬТУРИ 

UРГАН УКРАУНСЬКОГО НАУКОВОГО БОГОСЛОВСЬІ<ОГО ТОВАРИСТВА 

Передплата річна 4 дол., піврічна 2 дол., чвертьрічна 1 дол. 
Окреме число 35 центів. 

Адреса: 101 Cath·edral АVІЄ., Winnipeg 4, M·an., Oanada. Телефон 59-1606 

Aнtho1·ize<l as secoшl class ша.:!, Post Office Departшent, Ottawa. 

Рік ХХ. Січень, 1957 рік. Число 3 (39). 

НЕОЦІНЕННІ ЗНАХІДКИ В ПАЛЕСТИНІ. 

1. ЕССЕї. 

У давніх юдеїв існував особливий 
uрден, яки й провадив суворе життя, 
-- це т. зв. ессеї. Не ·була це сек
та, як їх часто звуть, але власне ор
ден, - товариство юдеїв, що погод
жувалися провадити суворе життя 

за своїм Уставом. 

Про життя давніх ессеїв розповіда
ють йосиф Флавій, єврейський іс
торик, що жив за часу Апостолів, 
фил он (20 до ІХр.-50 по Хр.), пл і
н і й Старший, а також деякі Отці 
Церкви: Іпполит, Порфирій, Єпифа
ній та ін. Знає ессеїв і Талмуд. По
стання ессеїв історики відносять на 
першу чверть 11 століття до Христа. 
Назву "ессей" звичайно виводять від 
арамейського "хасе" - побожний. За 
час Апостолів ессеїв було яких 4000, 
як указують історики. 

Ессеї перше жили по містах, але 
тут трудно їм було ~ровадити суво
ре релігійне життя, і тому вони висе
лилися на Юдейську пустиню, і жили 
біля Мертвого моря. 

Ессеї творили окремі громади чи 
товариства, і жили, як християнські 
спільножитні монахи в манастирях. 
Жили замкненим орденом, з людьми 
сходилися мало. .Навики приймали
ся в орден по трилітнім випро:бову
ванні. 

Вступаючи в ессейство, навики кля-

JІИСЯ: почитати Бога над усе, бути 
любовними до своїх ближніх і всіх 
людей, нікому не чинити зла, не бу
ти гордим, не носити особливої оде
жі (як то робили фарисеї), любити 
тільки правду, і т. ін. ·Клялися та
кож: чужим своєї науки не видавати, 
держатися своїх навчальних 1книг. 
Кривавих жертов ессеї цуралися. До
помагали один одному. 

Кожен ессей обов'язаний був цілий 
день працювати, - вони займалися 
хліборобством, скотарством, різними 
рrмеслами, але ·Продавати нічого не 
вільно, - робили тільки для своєї 
Громади. Власного приватного майна 
еёсей не мав, - усе !було спільне. 
Грошей мати не вільно було. Займа
лися також лікуванням, але тільки 
при допомозі молитов, бо вилікувати 
може один і6ог. 

Жили ессеї за своїм Уставом, як 
опільножитні монахи. їжа була раз 
денно, і тільки спільна й ·прилюдна, 
а спільне споживання в окремій кім
наті вважалося священнодією. Кожен 
ессей присягався, що все своє життя 
буде їсти тільки спільно зо своїми 
браттями. Молодші обов'язані були 
шанувати старших, як ·батьків. 

Жили ессеї без жінок, але самого 
спожиття з жінкою не вважали злом 
чи гріхом. Навчали тільки, що чоло
вік без жінки може дясягти вищого 
чеснотного життя. Але були відділи 



БІРА й КУЛЬТУРА, ч. 3 (39) 

ессеїв, які дозволяли своїм членам 
мати жінок; коли ж жінка вагітніла, 
ессей мусів більше не жити з нею, як 
з жінкою. 
Одежу ессеї носили звичайну, в.бо

гу, й носили її доти, поки вона \te 
спадала з них від старости. Але в 
урочистий час одягали одежу білу. 
Вставали до схід сонця, стрічали сон
це молитвою й купалися для очищен
ня. І цілий день пращювали, а іПри за
ході сонця працю кінчали й знову 
купа.11ися. По цьому відбувалася ве
чірня трапеза, як священнодія, - її 
опаживали в білих одежах усі разом. 
Вечір провадили в навчанні та в чи
танні своїх книг. Святе Письмо вони 
Гиlибоко вивча.1и й' глибоко знали 
його. 
Вступаючи до ордену (по-нашому 

- в манастир), кожен ессе й складав 
присягу на побожне й чеснотне жит
тя. А :коли хто ламав присягу, то за 
це карали, а більша кара була - ви
ключення з громади на певен час. Ко
ли час виключення був довший, то 
це визначало смерть від голоду, бо 
окремо чи приватно їсти ессей не 
смів. Хто розумів свій переступ і ка
явся, тих [Ірощали дочасно. 

Як бачимо, ессеї жили як перші 
християнські монахи, тому вони й 
перші, почувши науку Ісуса з Наза
рету та Апостолів, 1прийняли її та 
стали християнами. Н. Барсов пише: 
"Учені одногодосно свідчать, що ес
.сеїзм до певного ступня підготовив 
грунт для сприйняття Християнства, і 
що між першими масами наслідува
чів Ісуса 1Христа було багато ессеїв". 
Переходячи в Християнство, ессеї 

позоставалися при Законі Мойсея, і 
це вони вимагали від Апостола Пет
ра виконання його (Мт. 5. 17-19), і 
це вони довели до Єрусалимського 
Собору 51-го року (Діяння 15. 1-34). 
А єврейсь,кі вчені підкреслюють, що 
наука ессеїв сильно заважила в Хрис
тиянстві. І твердять, що Іван Предте
ча був ессеєм, що ессеєм до 1певної 
міри -був і Ісус Христос, обидва були 
неоженені. 

Із усього поданого ясно, як для іс
торії перш<;>го Християнства важливо 
!було б більше знати про життя ессе
їв, але нового матеріялу ніколи не 
прибувала. Аж раптом, зовсім не-

жданно, року 1947-го ·появився но
вий матеріял, і то надзвичайно вели
кої ваги! 

2. НЕСПОДІВАНА ЗНАХІДКА 1947-ГО РОКУ. 

Палестина - це терен, на якому з 
глибокої давнини відбувалися вели
кі історичні події, але археологічних 
знахідок про них знайдено зовсім 
мало. І археологи здавна вважали, що 
в Палестині нема чого шукати, - ні
чого не ·знайдем, терен голий на па
м'ятки. Аж раптом року 1947-го тут 
знайдено 1пам'ятки такої великої ва
ги, що поставили Палестину на друге 
(по Єгипті) міаце по числу важли
вих археологічних знахідок. 
Як часто буває, дрЇІбні справи ро

дять великі події. Весною 1947 -го ро
ку в простого бедуїна Юдейської пус
тині, у Мухаммеда Диба, з племені 
Таамире, пропала вівця. ~Шукаючи 
свою пропажу, бедуїн натрапив на 
печеру, і через вузький прохід уліз 
до неї. І він побачив на землі в пече
рі глиню-Іі глечики, а в них - перга
менові звої. Пізніший дослід показав, 
1цо це була знахідка величезної ваги. 
Печера знаходиться в Юдейській 

пустині на 2 кл. на захід від Мертво
го моря, 12 км. від міста Єрихону. 
Печера довга на 8 метрів, ширина на 
2, а висота на 21;2-3 метри. До печери 
є два входи, ніби двері й вікно, але 
двері такі низькі, що в печеру можна 
дістатися тільки Іпоповзком. 
Дібравшись у печеру, Мухаммед 

Ди!б :побачив на землі великі глиняні 
глечики, одні цілі, а одні побиті, а в 
цих глечиках були пергаменові зво~ 
огорнені в nросмолену льняну ткани
ну. На підлозі валялися куски зотлі
лої льняної матерії та дрібні римські 
:\1онети. 

Тут треба завважити, що вдавни
ну на Сході пергаменові звої (цебто, 
накручені на кія звитки); коли їх хо
вали в землю, то звичайно огортали 
в просмолену тканину й ховали в гли
няні горшки або глечики. Так було і 
в цій печері. 
Ця печера лежить на 300 метрів над 

рівнем моря. Б 4 км. від неї тече по
тік Айн Фешха, тому й ця тепер іс
торична печера зветься печерою Айн 
Фешха ,J (бо є й 11). 
В одлеглос.ті одного кілометра від 
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печери лежать руїни давнього посе
лення Хірбет Кумран ("Хірбет" ви
значає руїни), а біля нього стародав
нє кладовище. 

Чутки про стародавні знахідки 
блискав:кою Іпокотилися по Палести
ні. Запахло легким заробітком, і це 
бедуїни добре знали, бо американці 
тут завжди вештаються й щедро nла
тять за стародавні речі. І бедуїни ки
нулися до печери Айн Фешха, і певне 
багато назбирали, а ще більше на
руйнували та напсули. 
Коли довідалися про все це архео

логи в Єрусалимі, було вже трохи 
пізно, - бедуїни своє зробили. Піз
ніше уряд з Єрусалиму вислав кінну 
поліІЦію для охорони печери Айн 
Фешха, але сторожа була безсильна 
перед меткими 1бедуїнами, які добре 
знають кожен закуток Юдейської пус
тині. З різних печер бедуїни й далі 
тихо викрадають старовину, яка по

падає до археологів часто через руки 
торговців, звичайно вже попсута. 
Що в Палестині мусіли зберігатися 

найдавніші рукописи, mpo це було 
не мало свідчень віддавна, але на це 
не звертали належної уваги. Дуже 
цікава справа польського єврея М. 
Шапіро. 
М. Шапіро переселився в Єруса

лим і займався тим, що продавав ар
хеологічні стародавні знахідки. Року 
1878-го .Шапіро стрів бедуїнів, і від 
них здо·був дуже давнього звитка 
Повторення Закону. Звиток був знай
дений у печері на східньому березі 
Мертвого моря. Рукопис був перга
меновий, писаний давньогебрейською 
мовою, але фінікійськими буквами. 
М. Шапіро :привіз свою знахідку в 

Лондон, до Бритійського Музею. Му
зей окреслив, що рукопис наmисаний 
у VП столітті до Народження Христа. 
За свою знахідку Шапіро захотів 
!\tільйон фунтів. 
Бритійський Музей запросив для 

ог~ядин новознайденого звитка кіль
ка учених, у тому й знаного спеція
ліста по палестинській археології 
француза Клермона-Ганно. Ці фахів
ці •категорично заявили, що звиток 
- підроблений. 

Справа затяглася. М. Шапіро вима
гав запросити ще й інших спеціяліс
тів. А тим часом преса підняла глуз
ливий крик, очорнюючи ·М. Шапіро. 

І року 1886-го в Роттердамі М. Ша
піро Іпокінчив з собою... Рукопис у 
Бритійському Музею пропав, - тепер 
його пильно шукають ... 
3. ЗМІСТ НОВОЗНАйДЕНИХ ПАМ'ЯТОК. 

Бедуїн Ди:б продав знайдені звої 
торговцеві старовиною в Вифлеємі, 
продав, звичайно, за безцін. А чоти
ри ;звої купив Митрополит Афанасій 
з манастиря Св. Марка в Єрусалимі. 
Перші вчені, побачивши звої, скеп
тично поглянули на них, не надаючи 

їм більшого значення, - щб цінного 
може знайтися в Палестині? В Єру
салимському університеті працював, 
тепер покійний, гебрейський архео
лог Сукеник, - добрий знавець· геб
рейської старовини. Він перший зро
зумів величезну вагу нових знахідок, 
і добився того, що ізраїльсЬU<ий уряд 
узяв терен знахідок 1під охорону по
ліції. І сам Сукеник набув від Диба 
та інших бедуїнів все ще непродане, 
- звої та куски їх разом з двома 
глечиками, і діяльно взявся за всю 
справу, розуміючи величезну вагу но
вознайдених пам'яток. 

А монахи манастиря ;(в. Марка в 
Єрусалимі повідомили американсько
го археолога Д. Тревера, що """в сво
їй бібліотеці" вони знайшли чотири 
стародавні важливі пергаменові звої. 
Тревер усе це купив і американці пе
ревезли все набуте в ЗША, де все це 
вивчалося й позоставалося. І тільки 
року 1955-го. уряд Ізраїля відкупив 
увесь новознайдений матеріял у Д. 
Тревера, і тепер він знаходиться в 
Археологічнім Музеї єврейського Уні
верситету в Єрусалимі; тут зібрано 
все, що знайдено за останній час. 
А знайдені були року 1947-го в пе

чері Айн Фешха рукописи надзвичай
ної ваги мовою гебрейсЬІКою. Завва
жу тут, що до цього часу найдавні
ші ге6рейські пам'ятки походили 
тільки з Х віку шо Христі, - в се
редні віки католицькі погроми жи
дів палили все, особливо стародавні 
книжки. А тепер раптом знайдені 
пам'ятки з часу ПІ-П віку до Різдва 
Христового. Це небувала в нау~ці по
дія! 
У всіх новознайдених творах вид

но одну ессейську ідеологію. Дослід 
показав, що господарем новознайде
них пергамінових ·книг була ессейсь-
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ка громада в Кумран, .поселення на 
один кі.пометр від печери Айн Феш
ха. Але ця громада через я;кісь при
чини мусїла в І віці по Христі втіка
ти зо своєї оселі, і тому осю свою 
бібліотеку ІПОховала по довколишн!х 
печерах, в яких жили ессеї. Це була 
одна громада (один манастир), а вся 
її бібліотека складалася зо своїх іде
ологічно однакових книг, знати які 
обов'язаний був кожен ессей. 

А тепер знайдено такі сім творів: 
1. Книга Пророка Ісаї, і то два при
мірники, 2. Коментарій на Книгу Про
рока Аввакума (Хабаккук), 3. Устав 
"Громади Нового Завіту", 4. "Да
мась.кий Акт", 5. Книга "Війна синів 
світла з синами темряви", 6. Збірка 
вдячних Псалмів, і 7. Апокаліпсис 
Ламеха. 

На цьому всьому знахідки старо
давніх книг не покінчилися. І вже ро
ку 1956-го знайдено новий звиток, 
дуже стародавній, - усі п'ять Книг 
:.І'v\ойсея чи т. зв. П'ятикнижжя. Але 
ближчих відомостей про цю знахід
ку ще не 1ПОдано. 

Усі твори писані старогебрейсь
кою мовою, тільки "Апокаліпсис Ла
меха".- грецькою. 

Поскільки знайдене вже вивчене, 
то все те, що поза Біблією, це ста
родавня література ессеїв, це все ес
сейські книги. 

Тепер коротенько перегляну всі 
знайдені 1947-го року пам'ятки. 

4. І<НИГ А ПРОРОІ<А ІСА У. 

Книга Пророка Ісаї, яку знаємо з 
Біблії, дуже тяжка до зрозуміння, а 
місцями зовсім неясна. Гебрейський 
текст Книги Пророка Ісаї, найстарі
ший, який маємо, відноситься до Х 
віку по Христі. Він дуже попсутий, а 
тому й неясний, через що переклада
чі перекладають його різно. Так са
мо й Септуаrінта, грецький текст, по
дає його в багатьох місцях зіпсутим. 
З щього ясно, яке величезне значен

ня мають аж два нові примірники 
Книги Проро:ка Ісаї, знайдені 1947 -го 
року! 

Обидва .примірники пергаменові, 
обидва добре збереглися. Але вони 
не зовсім однакові, - мають деякі 

різниці в порівнянні один до одного. 
Це звичайна річ для стародавніх 
списків нашого Св. Писання, - пере
писувачі завжди вносили, може й 
мимо волі, щось своє. Розуміння про 
повну однаковість списків удавнину 
не було. 

Новознайдені списки дуже давні, 
о-бидва відносяться до часу, коли ка
нонізованого списка Біблії ще не бу
ло, але вже була тільки що nереклз
дена грецька Біблія. 

Обидва списки Книги Пророка Ісаї 
надзвичайно цінні. На Книгу Ісаї за 
довгі віки написано сотні вияснень, 
бо вона тяжка до зрозуміння. Пов
ставали окремі школи, які цілі віки 
сперечалися між собою, як розумі
ти те чи інше місце в Пророка Ісаї. А 
тепер нові списки Ісаї все це вияс
нюють, як об'єктивний суддя! 

Один список Ісаї списаний з двох 
старіших списків, і то різних, - у 
ньому чимало відмін і від загально
прийнятого т. зв. масоретеького ка
нону, і від грецької Септуаrінти. 
Другий описок знаходиться в Архео
.1огічному Музеї Єрусалимського уні
верситету, - він сильно nідтверджує 
масоретський текст "кетіб'' (писа
ний), - текст його, звичайно, з са
мих приголосних, цебто письмо без 
голосних буков, за давньогебрейсь
ким: звичаєм писання. 

Видно, що ессейсь•ка громада в 
Кумрані особливо шанувала Книгу 
Пророка Ісаї, коли мали їх у своїй 
бібліотеці аж два примірники. 

(Далі буде). 
t Іларіон. 

ОБМЕЖЕНА :СМЕРТНА ЛЮДИНА. 

Я знгю одне: я нічого не знаю, -
Все знаєш Один лиш Ти, .Боже! 

Пізнати Вселенну Господню безкраю 
Людина смертедьна не може. 

І Бога пізнати не може ніколи 
Обмежена смертна людИна, -

Свідкують про Нього лиш гори· та 
доли, 

Та Море Навчань його Сина! ... 
У дорозі, 9. lV. 1956. 

t Іларіон. 
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ВИХОВУйМО РОДИНИ СВОї В ХРИСТИЯНСЬКИХ 
ЧЕСНОТАХ . 

.1. 
І 

До всього Всечесного Духовенства 
та до всіх благочестивих вірних Пра

вославної Церкви в Україні, -* 
Христос Рождається! 

Християнство переживає грізний 
час, коли окрема велика держава от 

уже довгих сорок літ жорстоко ви
ступає проти науки Христової, і по
слідовно заступає її своєю убогою 
комуністичною наукою. І все це ро
бить державним насиллям, - Храми 
Божі поруйновано, Духовенство ти
сячами покатовано, суворо заборо
няється відкрите проповідування й 
навчання !ПОза ·Церквою Слова Божо
го. 

І голий обман панує, як метода дер
жавної праІці: скрізь публічно прого
лошується про повну· волю Віри, а 
між тим Святі Храми руйнуються ще 
й тепер. І ще й тепер суворо за6оро
ю1ється вснке друковане слово в о·бо
роні Віри Христової. Orr уже сорок 
років забороняється друкувати цер
ковні та богословські книжки, і на 
всю велику Україну, на 40 мільйонів 
її православної людности виходить 
один-однісінький православний цер
ковний місячник у Львові на 32 сто
рінки ... 

І це тоді, коли сама держава не
.переривно виІПускає тисячі книжок 
протирелігійних. 

І відкрито проповідується груба 
ЖQрстОІІ<ість, і ця жорстокість щоден
но впроваджується в життя. 

Але, - Церква 1Божа вічна, і сили 
адові не переможуть її. Церква вже 
переживала тяжкі гоніння за Віру, але 
видержала їх, і вийшла з них сильно 
окріплою. 
Крім цього, - ще з давнини ,церк

ва вv.творила й цілющий лік проти 
державного переслідування Віри Хрис
тової. Під час гонінь Церква розви
валася головно по окремих родинах. 

Родин а чи сім'я ставала правдивою 

* Це Послання Митрополита Іларіона "Го

. 1ос Канадн" надав n Україну. 

дом а ш нь о ю Церквою. І люди ви
ховувались у цій Церкві так, як ви
ховує Церква Соборна. 
Православна Церква глибоко вірить 

й ісповідує, що Шлю 6 - "це Тай
на велика" (Ефес. 5. 32). Вірує й іс
повідує, що в Тайні В ін чан ня на 
\юлодих сходить Благодать Божа. 
шш би1агословляє їм створити до

машню чи Родинну Церкву. 
Отже, Родина чи сім'я - це по

чаткова або Мала Цер1ква, це "Церк
ва Домашня", як зве її Апостол Пав
ло. У 1цій початковій Церкві :батько 
й мати все життя своє реально ви
ховують дітей у християнських чес
нотах, приводять їх до Церкви Со
борної вже вихованими по-християн
ському. 

Ве.тшке з а в дання має кожна До
машня Церква чи Родина. Велике й 
відіповідальне. Найперше - вона по
винна навчати своїх членів, цебто ді
тей своїх В іри Х ри ст о в ої, Віри 
Православної. Нехай батько й мати 
найперше тим займаються, а Церква 
Соборна допоможе в цьому. 

Подруге, - Домашня Церква чи 
Родина обов'язана виховувати своїх 
дітей у правдивих християнських 
ч есно тах. У правдивих і реальних. 
А найперше -- у любо в і. "Бог -
то любов" (1 Ін. 4. 8), і нехай лю
бов панує в Родинах, цебто в Домаш
ніх Церквах, - любов дійсна, гаряча, 
батьківсь;ка любов. 

Отже, Родина чи Домашня Церква 
повинна побільшити свою працю те
пер, і повинна виховувати своїх ді
тей і сама жити так, як жила Свята 
Родина, - Діва Марія і Праведний 
йосиф, виховуючи Народженого Ісу
са за_ повним Божим Законом. Нехай 
ця Свята Родина стане нам зразком, 
Як належить провадити свою сім'ю у 
цей жорстокий час переслідування 
Віри Христової, у цей час підміни 
братської любови на безсердечну 
жорстокість ... 
Х р и с т и я н с т в о це реальне й 

~иве життя, життя 1повсякденне . 
Християнство не відірване від життя, 
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бо воно - саме життя. Поза ним не
ма іншого життя, бо ми мусимо завж
ди бути з Богом і в Бозі, як Він віч
но перебуває в нас. Тоді наше життя 
буде повне щастя та спокою вже на 
нашій землі. ~ 
Коли добре й належно стоіть До

машня Церква чи Родина, то й Со
борна Церква стоїть міцно. Постав
мо ж проти комуністичного безбож
жя віковічну Домашню Церкву, і 
"сили адові не переможуть Ії'' (Матв. 
16. 18). 
Сердечно вітаю Вас усіх зо Світлим 

Святом Народження .Христа, що за
снував і п01благословив Родину на 

землі, як Церкву Домашню, як осно
ву життя світу. 
Щиро вітаю всіх із Но вим 1957 

Роком, і всіх закликаю ІПОдесяти
рити свою працю в своїй Родині, -
на щастя собі і всій Україні. 
Чого навчимо своїх дітей у Домаш

ній Церкві, те й понесуть вони на все 

СВО€ ЖИТТЯ. 

Христос Рождається! 

t Іларіон, 
JV\итрополит Вінніпегу і всієї Канади. 

Року Божого 1957-го, січня 7-го дня, на 

день Народження Христового. 

СМЕРТОНОСНА БЕРЕСТЕйСЬКА УНІЯ. 
Неприкрашена історія іі. 

(З "ІсторіїРусів"). 

30. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИй ОЧИЩУ€ 
УКРАУНУ ВІД ТВОРЦІВ УНП. 

'"Гетьман Хмельницький, воюючи 
ц1лу зиму ( 1648 р.) проти поляків, 
вислав на них вагони своїх вшськ в 
усі українські села, що лежали поза 
його позиціями, і очистив од них та 
од жидівства ту частину України аж 
до Києва та Канева. Тих із них, що 
були на сторожі ;польського началь
ства, вибито доноги, а майно їхнє та 
зброю забрано на військо" (ст. 91). 
"А жиди, котрі були признані на

родом у доброму поводженні й не
шкідливими, а 1корисними в співжит
ті, викупилися ціною срібла та реча
ми, для війська потрібними, і були 
відпущені за границю без злоби" 
(92). 

31. УНІВЕРСАЛ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬ
КОГО 1648-ГО РОКУ ДО НАРОДУ 

УКРАІНСЬКОГО. 

Поляки rвалтом тягнуть до згубної 
унії. 

"І не тільки у згаданих землях та 
:nровінціях наших українських славне 
ім'я наше козацьке поляки скасува
ли, але, що найгірше й найжалісні
ше, усіх тих, братію нашу, роксоля
нів, у невільниче підданське ярмо за
прягши, од Віри батьківської Право
славної, душеспасенної Греко-ру-

ської, одірвали і до згубної у ні ї й 
римського заблудження силою, rвал
том і многими над совістю християн
сь;кою муками й тиранством притяг

нули й приневолили ... 
Вони привілеї й мандати всіх пер

ших князів та королів своїх 'ПОльсь
ких, що Благочестя* наше Греко-ру
ське зберігали й утвердили, зн.ех
тували й знищили, і зовсім - проти 
першої політики шляхетсьІ<ОЇ й доб
рої совісти - їх скасували" ... (ст. 97). 

"Які вам самим, усім українцям од 
поляків і жидів, їхніх орендарів і 
улюблених факторів, по цей час яв
лялися кривди, тяготи, озлоблення та 
руйнації, тут ми тих не виказуємо, 
бо ви самі про них відаєте й !Пам'я
таєте'' (ст. 98). 
"Поляки Віру нашу завше лаяли й 

ганьбили, Священиків наших благо
честивих з будьякої, хоч найменшої, 
причини безчестили, лаяли, побива
ли, розкривавлювали, волосся та бо
роди видирали і втинали" ... (ст. 98). 
Поляки задумали козаків вигубити, а 
решту українців перетягнути на унію. 

"Та коли й того душошкодного, 
що в згубу тягне, схизматищького не
ситого вчинку поляків ( єже Благо-

:;: Б л агочес тя - ІІравославіє, б л а-

1· о ч е с т 11 в и й - православний. 
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честя Святе на унію обернули і 
честь козацьку в нечестя та незнання 

перетворили) замало було для їх за
здрости й гордости, то, нарешті, по
нажилися були, мимо волі короля, паr 
на нашого милостивого, од самих 

крайніх і останніх, - од Піль Диких 
сущих, як от: Чигирина, Трахтеми
рова, Переяслава, Полтави і інших 
многих міст і сіл, по обох сторонах 
ріки Днішра зостаючих, України Ма
лоросійської власної, предковічної 
Батьківщини нашої, од Святого Кня
зя Володимира Київсь!Кого, що свя
тим Хрещенням Русь просвітив, -
Благочестям правдивим і непохит
НИJ\·І сяючих, - найзначніших людей і 
козаків вигубити і викоренити. 
А самим паспольством а.7Іьбо паспо

литим народом нашим заволодівши, 
постановили не тільки в ярмо невіль
ниче їх запрягти, але, по своїй без
божній во.тrі, і душешкодну, Прави
лам Священним і Святих Отець наших 
противну, прийняти унію, чого вже 
певні були знаки й документи коли 

. . ' . 
не пльки многих козаюв та мtщан 

братію нашу, пси дозорці лядські по~ 
їли і коли плітками фальшиво панам 
своїм оскаржували, і на згубу голов 
їх приправили, і добрами та маєтка
ми їх заволоділи. 
Що й мені, Хмельницькому, од не

цнотливого сина й брехуна Чаплин
ського, дозорці Чигиринського, при
йшлося було терпіти і за малим го
лови не позбутись" (ст. 97 -98). 

У сі до мене зо зброєю! 

"Кому мила Віра Благочестива, 
поляками на унію перетворювана, 
кому з вас люба цілість Батьківщини 
нашої, України ·Малоросійської, 
честь ваша шляхетська, по.7Jяками ни

щена, вельми зневажана, топтана й 

лаяна, той кожен не як виродок, але 
як зичливий і люб'язний син Батьків
щини своєї, по вислуханні цього уні
версального ознаймування нашого, 
до нас у табір під Білу Церкву, на 
добрих конях і з оправною зброєю, 
зволить неодкладна прибувати!" (ст. 
99). 

Усі повстаньмо за Православну Віру! 

"Бо як не зволите допомогти нам у 
цій воєнній кампанії, то відайте: як 

поляки нас подолають, то певне й 
вас усіх, українців без жодного ви
нятку й пощади, ·подлуг давнього 

злого наміру свого, не тільки вогнем 
і мечем зруйнують і спустошать, але 
й всеконечним Віри нашої Благочес
тивої і Святої викоріненням та нару
гою рештки вас і дітей ваших у по
лон загорнуть і конче вберуть в оде
жу довічної неволі. 
Ліпше тоді й корисніше нам за Ві

ру Святу Православну і за щілість 
Батьківщини на пляцу воєнному од 
з·брої бойової полягти, ніж у домах 
своїх, яко невістюхам, побитими бу
ти. 

А коли ж ми Іпомремо за Благочес
тиву Віру нашу, то не тільки слава й 
одвага наша лицарська по всіх евро
лейських та інших краях та далеіКиХ 
землях с.тrавно проголоситься, але й 
уповання наше, єже за Благочестя 
вмерти, буде безсмертя С'повнене і 
мученичими вінцями од Бога вінчане. 
Не бійтеся тоді, вашмосці, Ібратіє 

наша, ш.тrяхетно уроджена українська 
по.тrяків, хоч би й найбільші були їх 
війська! А.тrе прик.тrадом славних і ве
ЛІ·ших Русів, предків своїх, при сво
їй правді за Благочестя Святе, за ці
.1ість Батьківщини і за поламання ко
.тrишніх прав вольностей своїх, 
станьте спільно з нами проти тих 
своїх кривдителів і руїнників!" (ст. 
99-100). 

~. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬНИй ОЧИ[ЦУ€ 

УНРАіНУ ВІД ПОЛЯЮВ, ЖИДІВ ТА 

УНІЯТІВ. 

"Від осаву~1а генерадьного Рода~а 
13-го числа червня ( 1648 р.) одер
жав Хмельницький листа з Сіверії, 
що він очистив від поляків та жидів 
Чернігів з околицею і всю Стародуб
щину з містом Стародубом'' (106). 
"Од Львова mровадив далі Хмель

ницький похід свій із військом до 
1\Ііста Замостя, і по дорозі, як перед 
тим, наглядав, щоб очищали селища 
українські від поляків, уніятів та жи
дівства" (ст. 113). 
"Осаул генеральний Богун, прибув

ши з корпусом од Слуцького, рапор
тував гетьманові, що він, перейшов
ши з корпусом до Берестя і зруйну
вавши те місто і містечка Вишницю, 
Бобр та інші, по багатьох баталІях з 
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поляками, вернувся до міста Слуць
кого" (ст. 124). 
"Богдан Хмельницький, поновивши 

воєнні дії свої на поляків 29-го серп
ня, виступив з військом од ПилЯ:вqів 
на Галичину, і, йдучи походом, ви
слав в обидві околичні стороні ко
манди та відділи, з наказом очища
ти міста та селища українські од уп
равління польсЬІкого та од уніятства 
й жидівства, і поновляти в них ко
лишні, на правах і звичаях українсь
ких, уклад і вольності, що сама ар
мія по дорозі й робила. 
При чому тих поляків та жидів жи

телів, які, не володіючи українським 
народом, були йому корисні й обер
талися лише у вільних промислах та 
ремеслах, зоставлено на їхніх місцях 
без усякої злоби" (ст. 111). 

33. ЗБОРІВСЬКИй ТРАКТАТ Б. ХМЕЛЬ

НИЦЬКОГО 1649-ГО РОКУ З ПОЛЯІ<АМИ: 

УНІЮ ДО ФУНДАМЕНТУ КАСУЄМО. 

"Постановляємо, що Релігія Право
славна альба ,Грецька має повну рів
ність з Релігією Католицькою поль
ською альба Римською. 

І в справах церковних і в засідан
ня~ де-будь Митрополит український 
Кишс~кий має перше місце по При
масовІ польському, а українські Єпис
копи з Єпископами польськими зарів
но засідають і так лагодяться, як 
здавна бувало за короля Баторія і ін
ш~.~ до початку в землі українській 
унн. 

А цю унію до фундаменту ~<асу
ємо й нівечимо, бо збаламутила вона 
народ, породила в них ворожнечу й 

о~<ипіла без~ірною ~<РОВ'ю християн
сь~<ою. 

А в інших народах алЬІбо землях 
польських і литовських має вона за
лежати від доброї волі мирян та їх 
шацунку; а без того ніхто її нехай не 
приймає й держати не мусить!'' (ст. 
129-130). 

34. ПОЛЯКИ З СВОЄЮ УНІ€10 ГІРШІ ВІД 
ТУРКІВ. 

"Коли року 1652-го прибули до 
Хмельницького в Чигирин турецькі 
посланці, то "молоді урядники та 
козаки ознаймували спершу свою 
згоду на злуку з турками, доказуючи, 

що "в них для селян нема ні оренд 

жидівсь·ких, ні великих податків та 
поборів, як у Польщі" (ст. 161). 
"Не зважаюи на їхнє бусурманст

во, кожний турок, що заприсягнувся 

своєю бородою, ніколи вже присяги 
своєї не переступить і слоnа свого не 
зламає. 

А польські клятьби і навіть при
сяги бувають лише маскою, під якою 
криються лукавство, зрадництво і 
всякого роду неправди. 

І найважливіші їхні дії, звані полі
тикою та міністерією, це один хитрий 
обман. І коли обман той виходить 
більший і шкідливіший, то славить
ся і звеличується творців його, як 
найперших у державі і єдиних у ній 
розумних людей, або великих мініст
ріп і політиків'' (ст. 161). 

35. ТУРКИ НЕ СПАСУТЬ НАС ВІД 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПРАВОСЛАВІЯ! 

"Віддатися християнам доібровіль
но під владу невірних, або заприязни
тися й спілкувати з ними, це для 
Християнства гріх смертельний і вчи
нок перед усім Християнством ганеб
ний та соромотний. І це сливе те са
ме, що самогубство, бо, мавши з ни
ми спілкування й єдність, не можна 
ніяк не збочити з путі християнської 
і не заразитися паскудством бусур
манським. 

А щб є важливіше в світі, як не 
заховання Батьківської своєї Віри, 
Божественної і Єдиної в народа? Ува
жайте й слухайте, що Павло Святий, 
цей обраний А~остол Христів, який 
подолав і ~переміг усіх мудреців сві
ту цього доказами своїми про Віру 
нашу Християнську, щб сказав він 
наприкінці життя свого про власну 
Віру свою у Христа? Він дякував Бо
гові найщиріше, що "своє життя за
!-:інчив і Віру з·беріг". 
А коли такий великий муж і такий 

ревнитель Божий і угdдник його, 
скріплюваний повснкчас Благодаттю 
з Неба, коли він дякував Богові за 
зз.ховання Віри в Нього, то нам, гріш
никам сущим, чи не треба всіляко 
дбати про заховання Віри своєї, якою 
")І:ивемо, порушуємось і єсьми ?" 
Але це говориться тільки про на

шу власну Віру. А коли ми її розгля
немо і в інших народах, коли, злу
чнвшися з невірними, ударимо на це 
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царство Московське, на цей єдиний і 
вільний останок держави християнсь
кої, з нами єдиновірної, і підкоримо 
його під таку кормигу магометанську, 
під якою пробувають наші єдино
ВІрні Ієраршества: Костянтинопільсь
іКе, Єрусалимське, Антіохійське й 
Олександрійське, то щб ми тоді бу
демо перед лицем світу? Воістину, не 
що інше, як тільки -притча во язиціх 
і посміх серед народів, і будемо ще 
ОІ<аянніші од народів содомського й 
гоморського, tпогублених правосуд
дям Божим з такою страшною гро
зою! 
Та й самі тоді зостанемось, яk об

л.маний корабель у просторому мо
рt, гнаний з усіх сторін бурею і по
з·бавлений пристановища та надії на 
порятунок ... 

І будемо те саме, що були ми піс
ля навали Батиєвої під владою та
тарською, цебто - невільниками в 
Богослуженні і в Християнстві, або 
відступниками й рабами непотріJбни
ми, що гинуть з душею й тілом'' (ст. 
161-1 62). 
"Про поляків же й казати нема що: 

увесь світ знає, що в них скільки па
нів, стільки й королів, а кожному з 
них догодити й саме пекло не по
трапить" (ст. 183). 

36. УКРАУНА, ЩО НЕ ХОЧЕ ПРИІ'ІНЯТИ 
УНІї, НЕБЕЗПЕЧНІША ЗА САМИХ ТУРКІВ: 

ЗРУйНУЄМО П! 

''Імператор римський або герман
ський Фердинанд ІП і Примас коро
лівства !ПОльського Урбан писали то
ді ж до гетьмана Хмельницького, 
"щоб він одстав від союзу з королем 
шведським, яко від противника обом 
католицьким Релігіям, римській та 
грецькій, і найжорстокішого люте
ранства, і щоб він, як давніше, злу
чився з Польщею на однакові з нею 
права та привілеї, що їх вони гаран
тувати можуть. А принаймній не втру
чався б ні в яку війну з Польщею і 
додержував би невтралітету. 
У противному ж разі вони погро

жували йому, що будуть зрушені всі 
сили европейсь:ких католищь~ких хрис
тиян на зруйнування його украінської 
нації, як шкідливої всьому римсько
му католицькому, якому вона небез
печніша за самих турків і сарацинів". 

Гетьман з найглибшою пошаною 
одписав цьому імператорові, що 
"його допомога королеві шведському 
є обов'язок трактатів, усім народам 
звичайних і за святість шанованих, 
які ніяк не торкаються Релігії ЗJбо Ві
роісповідання народнього, а уложи
ли їх з Швецією rпопередники його і 
народ український за тих часів, коли 
поляки, шаліючи в своїм поводженні, 
шарпали український народ нечува
ними в свііті варварствами та нелюд
ськими тортурами. 

І тоді панове римські католики не 
подали нещасному народові цьому 
ніякої допомоги, але ще й преізлиха 
гнали його, навертаючи на унію, у 
Римі вигадану, а в Україні пропові
дану з найжорстокішою лютістю, яка 
перевершувала всі священні римські 
інквізиції і якої в самому магометан
стві над християнами не чути було!" ... 
(ст. 185-186). 

37. ЗВІРЯЧІ ПОЛЬСЬКІ НАСИЛЬСТВА 

ПРИНЕСЛИ ЩЕ А УНІЮ. 

"Гетьман, зЗJперечуючи прибулим 
послам на їхні вимоги, доводив, що 
"відсіч, яку дали козаки полЯікам, і їх 
пониження є справа ·Божа, що {:ПОВ
нила святобливі його слова, які ні
·коли марно не минали: "Яr<ою же мі
рою мі рите, такою відміряють і вам". 
Усім сусіднім народам, а найперше 

й вашим державам, добре відомо, 
скільки лиха зазнав народ українсь
кий од сваволі й тиранства польськQ
го! У ся кого роду насильства, варвар
ства й найбільш звірячі над ним лю
тощі перевищили міру всякої уяви ... 
Усі терпіння, муки й стогін народу 
українського потоптано й заллято у 
власній крові його ... 
Поляки, одібравши в нього все, 

що мав він у тутешньому житті, на
важилися затьмарувати й саму надію 
його на життя прийдешнє через на
·вернення до унії, що погрожує чис
тилищами й анатемами. 

Усі миротворства, трактати й до
говори, в українського народу з по
ляками довершені й присягами вро
чисто затверджені, не що інше були, 
як тільки гра о6ману, віроломства й 
найпідлішої зради, яка спомагала 
мерзенним їхнім намірам, помсті й 
убивствам. 
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.J народ український, коли підносив 
проти ~поляків зброю, то робив те 
t::дино в обороні і в крайності, до чо
го всі народи у всьому світі мають 
найприрадніше право, нічим не еа1пе-
nечене. • 
· І яка ж тут буде справедливість і 
політика у держав, що шукають рів
новаги, коли вони на оборону пре
тендують, а тиранство й злочинство 
попускають або їх випраодовують? 

Але при всьому тому боронити по
ляків і скріплювати їх зостається у 
волі держав тих, а приневолювати 
народ український у підлеглість по
лякам є диво несумісне ні з якими 
правилами політичними й моральни
ми, - щоб єднати вівці з вовками на 
один пастівник, усупереч самій при
роді й здоровому глуздові. 

Воювати ж за те тим більше не
розсудливо, і значить самовільно й 
беззаконно народ оинищувати, що 
належить до неминучої помсти Бо
жої. 

Тим то й думаю я про себе самого, 
- закінчив Хмельницький, - що, 
вразі конечности, ліпше впасти в ру
ці Божі, ніж у руки людські, і на цих 
правилах покладаю поводження моє 

·супроти Польщі, не спричинюючись 
ніш< до її знищення або понеоолен
ня" (ст. 187-188). 

38. І ГЕТЬМАН ЮРІй ХМЕЛЬНИЦЬКИРІ 

ОЧИЩУВАВ УКРАІНУ ВІД ТВОРЦІВ УНО. 

"Гетьман Юрій Хмельницький по
чав правління своє, вигнавши з Укра
їни поляків, Виговським наведених. 
Для того вирядив корпус війська під 

КАНАДА. 

Віковічне каміння та скелі, 
бездонні провалля та кручt, 

Та ліси непрохідні дримучі, 
ЗвіринИ та гадЮччя оселі. 

Та он озеро радісно сяє 
І ковтає пестливі проміння, 
І я чую, - святе Піснопіння 
liJлe Творцеві довкілля безкрає!. 

Судбурі. 7. ХІ. 1956. 

·t Іларіон. 

командою полковників Переяславсь
когоЦюцюри і Гуманського Худор
бая, які, перейшовши міста: Ніжен, 
Новгород-СІверський, Стародуб, Чер
нігів, Київ з їх околицями, повиганя
ли з них усіх польські війська, що 
~1али по містах залоги і кватирували 
по селах. 

А ті з них, що спротивлялися й 
1Підносили зброю на оборону, вибито 
доноги'' (ст. 205). 

39. ХМЕЛЬНИЦЬКИРІ УНІЮ ЗНИЩИВ! 

Богдан Хмельницький, славний наш 
гетьман, помер 27 ЛИІПНЯ 1657-го ро
ку. його ІПохована в Суботові, і над 
гробом його поставлено пам'ятника 
з таким написом тодішньою мовою: 

''Сей образ начертан Козацкаго Героя, 
Подобна грекам тим, от r<оїх пала 

Троя! 
Помлей і Цесар, что були у Римі, 
;у Русов значил то Хмельницький 

ділами своїми: 
Польщу он низложил козацкими 

палками, 

Татар ·і туркав устрашил тими же 
войсками. 

Наказав варварство, пресік 
віроломство, 

Вічно не забудет того польекає 
потомство. 

~·ні ю он опроверг, Благочестіє 
возставил, 

Ревность в том свою в род і род 
прославил. 

Непобідим во браніх, благой 
вооприял конец: 

Із сина в Отечестві достойніший єму 
отец!" (ст. 192). 

БОГ І ЛЮДИНА. 

Ти з пороху земного ,вивів мене 
на високостях поставив. 

В дорозі світив, немов СоНІце ясне, 
Усім з.багатИв і прославив. 

Ти був Оборонцем мені все життя, 
й провадив в житейському морі. 
Тому я смиренно в:поваю на Тя 
й служу Тобі в повній покорі! 

31. х. 1956. 
·t Іларіон. 
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ДО УКРАїНСЬКИХ ДІТЕй У І<АНАДІ І ПО 
ВСЬОМУ СВІТІ. 

Христос Рождається! 

Дорогі мої діти! 

З лередвічного опреділення Пре
святої Тройці на землю мав іПрийти 
Син Божий. Мав прийти на те, щоб 
спасти все лЮдство, Ібо воно потопа
ло в темноті і не знало, як належить 
жити, щоб бути щасливими на нашій 
землі. 

І Син Божий, Ісус Христос при
йшов на наш світ, і прикладом Сво
го життя та Своєю доти нечуваною 
наукою показав усім, Як належить 
жити, щоб осягнути і щастя тимча
сового на землі, і щастя вічного - в 
Небі. 

Ісус Христос, Син .Божий, сходячи 
на нашу земо~1ю, став -правдивою Лю
дИною, - Він народився від Діви 
Марії і став жити, як повна, ціла 
ЛюдИна. Як повна ЛюдИна, але не 
перестаючи бути правдивим Ботом. 

Втілення чи Ночеловічення Бо
же мал~ велике історич!"Іе значення 
на землІ для всього людства. Сам 
Бог на землю зійшов, щоб нас, лю
дей, вознести на Не 6 о. 

Ісус Христос ІПриніс на світ зовсім 
нову науку, і став навчати, що Бог
наш О те ц ь, а ми 111равдиві діти 
його. Бог не суворий, не І<араючий 
Єгова, а МилостИвий і Ласкавий наш 
Б ат ь к о, наш Отець. І ми до Нього 
щоденно смілИво звертаємось у Мо
литві: "Отче наш!'' 

І Христос навчав, що наш стосу
нок до Бога і Бога до нас - то л ю
б о в. Правдива син і вс ь ка любов 
до Батька, і правдива :Б ат ь ків с ь
ка любов до Своїх дітей. Це було 
нове й нечуване для того світу: "Бог 
- то л ю б о в ". 

І тому в світі немає рабів, немає 
слуг, немає сильніших і слабіших. 
У сі ми р і в н і, бо всі ми сини Божі, 
і Він нам усім рідний Батько. 

І жити треба за любов'ю. Найпер
ше треба лю,бити свого Господа Бо
га, як рідного Батька свого. Так са-

мо, як ,Бога, треба любити й кожно
го б ли ж нього свого, бо всі ми 
рівні діти в свого Небесного Отця. 

Так само треба любити й свого 
земного 6 ат ь ка й мат ір, - во
ни дали нам життя, вони виховують 

нас і навчають чеснотного життя. 

Господь Ісус Христос позоставив 
на землі по Собі Свою Божу устано
ву - Святу Церкву, - ri треба лю
бити, я·к Господа 1Бога. Треба слуха
тися її науки, як науки Самого Хрис
та. 

А любити, то значить служити. 
Любити бать:ка-матір - то послу
жити їм. Любити Бога - то про
вадити чеснотне життя і послужити 
всім ближнім нашим. 'Бо служити 
ближньому чи народові - то служи
ти Богові. 

Христос навчав мати любов, а не 
жорстокість. Навчав мати любов, а 
не безсердечність. Навчав мати Бога 
в ·своєму серці, а не ·безбоЖжя. На
вчав мати Віру, а не бути ~безвірним. 

Наука Ісуса Христа була револю
ційною для свого часу, і за неї оку
панти римляни засудили його на 
смерть. 

Але наука Христа про любов ро
зійшлася по всій землі, і стала без
смертною. Стала безсмертною, .бо це 
Божа наука. 

Геть же із нашого життя усяке на
силля, усяку жорстокість, усяку гор
дість, - нехай 1панує ІПОміж нами на 
всьому світі чиста, гаряча, братська, 
батьківська л ю б о в ! 
Усіх дітей у ,канаді і на всьому сві

ті сердечно вітаю з Народженням Бо
га Любови. 

Усім шлю свій щирий ·привіт: 

Христос .Рождаєть·ся! 

t Іларіон, 
Митрополит Вінніпегу і всієї Канади. 

На день Різдва Христового. 
1957 -го року, січня 7 -го дня. 
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СЬОГОДНІ СВЯТО НАРОДЖЕННЯ ХРИСТА. 

Ще недавно в Рідному Краї так 
урочисто святкували НароджеJVіЯ 
Христа! 
Небо прихилялось до землі. Божа 

Благодать сходила на людей. Благо
вість дзвонів вістнла Свято, і їх гуч
на Божественна мелодія лунала над 
всією рідною землею. 
Навчання в школах припинялось. 

Хто здалека - з'їжджалися до р_ідної 
хати заздалегідь. Хто зблизька -
приходив в дні Свята. 

І так збиралася ра,зом уся щасли
ва родина, щоб радісно відсвяткува
ти це чаріние Свято. 
Пам'ятаю, як сьогодні: У кутку сто

ян пшеничний сніп, а на столі вро
чисто сяяла свічка, встромлена в хліб. 
Батько відкладав усі свої щоденні 
клопоти, і був занятий приготуван
ням до зустрічі гостей. Мати, хвилю
ючись, покриваючи стола, прислуха

лася до кожного стуку дверей, до 
скрИІпу воріт, підходила щохвилі до 
вікна: Чи не прийшов хто? ... Чи не 
приїхав хто звідки з її улюбленої ро
дини? ... 

Враз у хаті залунали чемні приві
тання, веселий сміх, жартівлива роз
мова. ~'же з'їжджаються гості. На
спіх чергуються запити з відпові
дями. Життя заговорило. 

Тихо. Врочисте приготування сто
ла. Молитва. Батько й мати і вся ро
дина, схрестивши руки, мов у Храмі, 
читають молитву. 

Замиготіли ніжні сніжинки, і за 
хмари прямувала молитва в цей Свят
вечір. 

У хаті було святково. Пахло сіно 
із діброви, перемішане з ароматом 
го.чубого ладану. Після молитви при 
гутірковій розмові родина сідає за 
стіл. По проефорі-щирі взаємні по
бажання, веселий святочний настрій. 
При ясному сяйві свічок залунав 

апів колядок: "Бог предвічний" ... "Не 
плач, Рахіле"... "Ой видить Бог" ... 
Здавалось, що мале Дитятко зараз 
завітає в нашу рідну хату і mринесе 
нам Свою веселу усмішку. 
З колядою серце, щастям сповне

не, радіє, і думки линуть у широкий 
світ. У Вірі все стає милішим. 

Розступилися м'які хмари. Серпа
нок ночі покрила ясність. Місяць по
важно пливе по Небі. Тихо, спокійно 
в природі. Вселенну покрила ясність. 
Та земний неспокій тривожить 

світ. Затягається Перша Світова Вій
на. А по ній бурею котиться страхіт
тя революції по рідному іКраю. Зни
щені Святині, християнська тради
ція й звичаї. І потяглись роки бе'З лі
ку, без надії, без мети. 

О, Ісусе, - змилуйся, люди безвин
но вмирають... Вже нікуди литись 
.1Jюдським сльозам! 

·Світ нервує. Над світом знялася за 
чергою Друга Світова Війна. А по 
ній мандри в світи. Шукати долі на 
далекім світі. І ласки в чужих людей 
просити. 

Прощай, рідна оселе, краю коха
ний, знайомі й рідні! По дорозі оста
точно розривають живе тіло родини. 
При переправі через Дністер наско
ЧІ!ла зграя большевицького війська 
на скитальців, . і частину ·забрала з 
собою, частина лягла жертвою, а де
кому пощастило втекти. Діти, що 
йшли поруч підвід, у тривозі й замі
шанні згубилися. 

Сьогодні Народження Христа. Увесь 
світ веселиться. Коло столу сидить 
задумана мати. На столі блимає свіч
ка. На руки схилила голову ... ,І ллють
ся гарячі сльози на білу скатерть ... 
Чи згадують? ... Чи святкують? ... Чи 
живі?... Чи хто співає улюблені ко
лядки?... "Бог предвічний"... "Не 
плач, Рахіле"... Думки персбігають 
візії змученого життя. Очі на Розп'ят
тя ... 
Блеск свічки. На столі стоять два

надцять традиційних страв. Як живі, 
дивляться з Ікон Святі. , 
Мати встала. Витерла з лиця сльо

зи. Учора була, як пелюстки квіту, а 
сьогодні... Вік карбує чоло. Але ми
нулого доля не вертає ... 
Та в цю ніч відкрилося Небо. На

родився Трй, що в Ньому, з Ним, че
рез Нього, для Нього і д.11я всіх у 
Ньому спасаються люди. 

Нью-йорк. 
nавло Вороб'ївський. 
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ГНУЧКІСТЬ УКРАїНСЬКОї МОВИ. 

З. ЗНАХІДНИИ МНОЖИНИ В ФОРМІ 
НАЗОВНОГО. 

В українській мові від глибокої 
давнини знахідний відмінок множини 
чоловічого роду від назов живих 
істот однаковий своєю формою з 
відмінком назовним. 
Мова старослов'янська у своїх най

давніших пам'ятках ·.знає цю особли
вість, як особливість праслов'янську, 
і при тому не розрізняє назов жив~х 
тварин від назов осіб. Так, у давюх 
Євангеліях Х-ХІ віків маємо: Возрите 
на птицьr небесньrя Мт. 6. 26. Ирод-ь 
изби вся ді>ти Мт. 2. 16. Упасет лю
ди моя Мт. 2. б. Ирод-ь тай призва 
волхвьr Мт. 2. 7, і т. ін.l 

У старій українській мові ХІ-ХІІ ві
ків це звичайні форми. Наприклад у 
"Слові о пол·ку Ігореві" 1178 р.: Не 
буря сокольr занесе. Избивая гуси и 
дебеди. Сватьr попоиша. Орли клек
том-ь на кости зві>ри зовуть. Дон зо
веть князи на побtду. 

У старій мові, як ми бачили, і при 
особах уживано форми назовного, 
напр. І1пат. Літоrпис під 1101 р.: По
слаша ПО ПОЛОВЦИ. 

Те саме бачимо і в стародавніх па
м'ятках живої української мови XV
ХVІП віків. Напр. Львівський приго
вір 1412 р.: Єго ді> ти има спасти. 
Книга Луцька 1565 р.: Побрали кони, 
·вольІ, коровьr, козьr, гуси, кури. Пол
тавські акти 1565 р.: Взявши жону и 
ді> ти. 

Крехівський Апостол 1560-х р9ків, 
пам'ятка живої української мови сво
го часу, переповнена цими формами, 
напр.: Они хвалили фальшивьrе апо
стольІ. Мают в себе вдовьr. ·Гости при
ймаючи. За-биваючи ді>ти их. Навча
ючи жидь1 и греки. Взял люде. Поло
жу нешриятелй твои. Утвержал вси 
ученики, і т. ін.* 

1 Проф. Ів. Огієнко: Чистота й правиль

ність украінської мови, Львів, 1925 р. ст. 

178-180. 
* Дшз. Іuан О г і є н к о: Українська літе

ратуrна мо·ва XVI ст. Варшава, 1930 р., т. І 

ст. 449-4.51.). 

Послання Івана Вишенського до 
всіх православних початку XVII віку: 
Ви не в королеву власт~ хрес~~лися, 
що він вам дає "вовки 1 злодн, роз
бійники, антихристові таіники'.~. .. 
Лист 1585-го року украшсько1 

шляхти до Митрополита Онисифора 
Дівочки: Ваша милость рачиш по

ставляти сам один Єпископи. 
Ця сама форма панує і по творах 

усіх наших кдасиків, ----:- у них зн~
хідний :множини живих tстот звичаи

ІЮ має форму назовного. Напр. у Т. 
UUевченка: Я пас ягнята (а не ягнят) 
за седом. 

Подаю трохи бідьш прикдадів на 
ці форми. 

у П. Ку л і ша знаходимо: Соколи 
пускає. Поивів коні. Приведіть пос
ли. У "ЛЇобораІЦЬКИХ" СВ И дНИ Ц Ь
кого: Доїть корови, і вівці Доїть. 
Пас ягнята. Зганяди воли пастись. На 
сестри й не глянула. Треба коні по
ласти. Не чу й-Ле ви ц ь ки й: Пави
ганяла кури. Крикнув на воли. Любив 
баскі коні. Жени вівці. Гусенята пас
ди й т. ін. М. В о в ч о к: Мелася бджо
ди догдядала. Погнав воли. Воли по
ганяє. Подавали коні. Заганяли пас
ти свої корови та воли. Качка виве
.і'Іа діти. 

Те саме бачимо і в нових письмен
ників; наприклад у М. Рильськ о
го в його перекладі "Пана Тадеуша" 
1927 р. знахоДимо: Вже коні стомлені 
заведено до стаию. Пустили коні 
вряд. Сусіда мій тримав хорти. До
дому шле жокеї. З лісу зносити зай
ці йому велить. Я їх люблю, неначе 
рідні діти. На люди подивлюсь, і т. ін. 

Отже, знахідний відмінок множини 
від живих істот з праслов'янського 
часу має в нас форму назовного, а 
не родового. Те саме бачим<? й по ін
ших слов'янських мовах, напр. у мо
ві польській, ,болгарській. 

Але з цього правила є цікавий ви
няток: від назов людей, цебто від 
назов осі ·б часто в нашій мові зна
хідний множини має форму родово
го, а не назовного. Напр.: Виховав 
дітей. Любить людей. UUанують бать
кіп. Покликали адвокатів, і т. ін. 
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.це виключення старе, бо вже в дав
ніх пам'ятках часом •бачимо його. 
Напр. у Крехівському Апостолі 1560 
-х років знаходимо: Признавши Апос
толов, Пьпают своих мужов. Слу
хайте родичов ваших. Сь1нов приНЯ
ти. Миловали мужей своих и ді>тки. 
Винуєт своих неприятелей. Авраам 
ДВОХ СЬІНОВ мі>л, і Т. ін. 
Так само часом маємо це виклю

чення і в наших письменників кла
сиків. Напр. Т. Ш е в ч е нко: Поніс 
дітей. Ів. Н еч у -Л е ви ц ь ки й: Про-
3\:линав людей. Свидницький: Ма
ти дітей до розуму подоводила. 

Російська мова вже rз давнього ча
су загубила цю форму, і в неї знахід
ний множини від живих істот тепер 
завжди має форму тільки родового, 
напр.: Взгляните на птиц небесньІх, 
Ирод избил всех младенцев, Ирод 
тайно призвал волхвов, і т. п. 

І ось тепер і .школи, і видання в 
підсовєтській Україні запроваджують 
тільки російські форми, і змушують 
nисати: Пасе коней, виховують своїх 
корів і т. ін. замість україн<:ьких: па
се коні, виховують свої корови. 

Ось історична повість в. Яна "Ба
тий", з російської переклав А. Ши
ян, Київ, 1956 р. І в цій повісті знахо
димо такі речення: Удь швидше по 
коней ст. З4, Сідлайте коней 68, Од
•водять ~оней і верблюдів у степ 82, 
Зупинили коней 94, Стримуючи еліт
нілих коней 101 і т. ін. У всіх цих ви
падках по-українськи треба говорити 
й писати "коні", а по-російськи -
"коней". 

Ці російські форми тепер дуже час
ті в Україні під Совєтами, а від них 
просякають і до нас. 

А Шевченко в "Кобзарі" mодає: Я 
пас ягнята (а не: ягнят) аа селом. 
Удвох ягнята пасли. 

Під Совєтами це робиться навмис
не, з вимог •політичних, - щоб на
ближати українську мову до російсь
кої, щоб наблизити українську ·склад
ню до своєї. Але ми мусимо пам'я
тати, що у:країнська мова - це окре
ма слов'янська мова, а не наріччя ро
сійської, і тому мусимо плекати й 
берегти всі питоменні особливості її. 

Отже, говоримо й пишемо: Пасе 
]{ОНі, а не: Пасе коней. 

4. КЛИЧНА ФОРМА. 

Кличний відмінок (або клична 
форма) повно ~.берігся в українській 
мові з rлибоко1 давнини, 1 завжди 

вживається по всіх українських го
ворах. На пр.: Дорогий .брате, мій ко
ню, батьку рідний, хороший хлопче 
і т. ін. Слова жіночого роду: Дорога 
.і~:інко, моя сестро Маріє. Слова нія
кого роду мають кличною формою 
відмінок назовний: О моє слово, о 
моє поле! 
у мові російській клична форма 

даnно вже загубилася, - її заступає 
відмінок назовний: Дорогой мой 
брат, сестра Марія! Навпаки, в укра
їнсьІ<ій мові кличні форми позоста
лися незмінними ще зо старослов'ян
ського часу. 

Вплив російської мови на україн
·ську дуже сильний, і часом і в нас 
уживають форму назовного відмінка 
замість форми кличної. Це часто ба
чимо у писаннях тих, хто підлягає 
впливу російської мови. 
У деяких випадках ·цей вплив над

то частий, - це головно тоді, коли 
маємо звертання, висловлене двома 

словами. На пр.: 
І. Коли клична форма зазначена 

двома йменниками, - загальним і 
назвою звання або хресним іменням, 
то обидві вони мусять бути в клич
ній формі: Пане До.кторе, Пане Про
фесоре, Пане Полковнику, Товаришу 
Петре, Друже Василю, і т. ін. 

2. Географічні назви завжди мають 
кличну форму: Дорогий мій Житоми
ре, Любий Києве, моя Одесо і т. ін. 

З. Іншомовні хресні імена, як і свої, 
у зверненнях :завжди мають кличну 

форму: Брате Людвигу, мій Джеку, 
друже Яне і т. п. 

4. У зверненнях, що складаються з 
імен хресного та імени по батькові, 
обидва імени мають тільки кличну 
форму: Іване Дмитровичу, Петре 
Васильовичу й т. ін. 

За сильним впливом російської мо
ви у всіх цих випадках часто пишуть, 
особливо письменники підсонєтські, і 
говорять так, що друге слово вжи

вають у формі назовного відмінка, а 
не в формі .кличній, наІПр.: Пане Док
тор, Люба моя Одеса, Дорогий Джек, 
Іване Дмитрович і т. ін. ·Це чисті ру-
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сизми, якими тепер переповнені со
вєтські видання, і яких там вимага
ють від письменників зросійщені пар
тійні редактори. 

5. Є тільки один випадок, коли в. 
зверненнях дійсно вживаємо не клич-: 
ної форми, а форми назовного від
мінку, - це в наших прізвищах. А 
саме, - коли ці прізвища мають 
прикметникону форму: Пане Копис
тенський, Друже Литвинов, Приятелю 
J-:І~шарчин і т. ін. 1Це тому, що при
Ю\fетник взагалі не має окремої клич
ної форми. 

Але коли прізвище не має при
кметинкової форми, то воно в звер
неннях мусить .бути кличної форми: 
мій Удоде, Пане Стусе і т. ін. 

Прізвища на -е н ко так само часто 
не мають кдичної форми, але можуть 
і мати її, напр.: Друже Василенко, 
або: Друже Василенку. 

Ось приклади з XVII століття. Кни
га о ·СвЯщенстві, Львів, 1614 р.: Алек
сандре Балабане л. 4. Євангелія 1690 
року, Львів, л. 16: Львове граде, кра
суйся! 

5. ЧИСЛІВНИКОВИй ПІДМЕТ. 

Словоопалучення числівника зо 
своїм іменником: три слові, п'ять яб
лук, п'ятеро дверей, багато столів і 
т. ін. зо складневого погляду - це 
одне граматичне неподільне ціле, що 
в реченні править за підмета або за 
прямого об'єкта. Сполучення такого 
числівникового підмета зо своїм при
судком буває найчастіш у з r од же
н е, цебто присудок ставиться в мно
жині: Три козаки приїхали. Трохи 
рідше не у з годжене: Три козаки 
приїхало. 

Це найчастіша наша форма, яка 
йде ще з доісторичного часу, - в 
знаJGть усі наші найдавніші пам'ятки. 
Так, у Галицькім Євангелії 1144-го 
року знаходимо: Сор1поста и два 
б"Бсьна Мт. 8. 28, Идоста два сл"Бпь
ця Мт. 9. 27. Пересоmницька Єванге
лія 1556 р.: Бьши два должни ка вин
ни Лк. 7. 41. 
Подібні форми - це форми загаль

нослов'янські, добре відомі в мовах: 
російській, сербській, хорватській, 
чеській. Напр. у мові сербській: Сре
тоше га два биj есна. 

У 1цім випадкові часто буває збір
на форма чисдівника, напр. у .Куліща: 
ДЕоє подорожніх ізближались до Ки
єва. У Б. Грінченка: У старого було 
троє синів, Четверо дітей лагодилось 
лягати спати. 

Так, як було вдавнину, так позо

сталося в нашій мові й тепер. Ось на 
це приклади: 

У з годжена форма: "Три коза
ки приїха.11и'' панує в нашій літера
турній мові. Напр. Не чу й: Сиділи 
чотири мододиці. Шевченків "Коб
зар": Не прийнялись три ясени. По
всихали три явори. Не вертаються 
три брати. Три годи минули. К ~і т -
ка: Увійшли в хату двоє староспв. 
Ставлення присудка в однині в цьо

му випадку рідке: М. :Вовчок: Вбі
гає Василько й за ним два чоловіки 
·в хату. Свидницький: У неї оди
надцятеро дітей вчиться. 
Друга форма, не у з г од же н а, 

цебто присудок ставиться в дієслов
ній формі на -л о : "Три :козаки при
їхало" часта в нашій живій, рідша в 
мові літературній. Наприклад у "Лю
бора'Uькі" Свидницького: Пра
вило аж чотири попи. Не чу й: ~сиді
ло рядом восьмеро дітей. Так само 
й 'прислівники ·кількісні: Франк о: 
Скі~rЇьки люда в пустині лягло. 
Ці дві формі розрізняються, за По

тебнею, так: на питання хто? відпо
відає речення: Три козаки приїхали, 
на питання скільки? відповідає фор
ма: Три козаки приїхало. Але це пра
вило Потебні докладно не відповідає 
даНІ-ІМ ЖИВОЇ МОВИ. 
Є ще одна форма, а саме, - коли 

числівниковий підмет у родовому 
відмінкові, наприклад: Трьох козаків 
приїхало, але це форма чужа, перей
нята з мови !Польської, часта тільки 
в західньоукраїнських письменників, 
а.1е в літературній мові її не вжи
ва ється. 

У мові польській у цім випадкові 
підмета-числівника завжди ставлять 
у родовім відмінкові, напр.: Bawi u 
mnie trzech panбw. 
Цей польський спосіб вживання 

підмета-числівника в родовім - за
мість назовного - дуже поширений 
в Галичині. Напр. у А. Чайковського, 
''Малолітній'': Зійдеться таких двох 
жовтодзюбів, - по -літературному: 



16 ВІРА й КУЛЬТУРА, ч. 3 (39) 

Зійдуться такі два жовтодзюби, або: 
Зійдеться двоє таких жовтодзюбів. 
Прикметниконе пояснення в цих 

формах, якщо воно є, звичайно ста
виться в назовному, рідше - у ро/!о
вому множини. :Напр. у Шевченко
вому "Кобзарі" знаходимо як форму 
звичайну: Дві тополі високії 6ез віт
РУ гойдаються. І тільки один раз на 
ввесь "Кобзар": Два трупи невели
ких взяв н_а плечі ("·Гайдамаки"). 
Ось іще приклади на вищеописані 

випадки з творів Марка Вовчка, -
вона складню має найчистішу зо всіх 
наших письменників: Спали дві доч
ки. Цокотали дві молодиці. Надійшли 
три панночки. За нею дві дівчинки по
стрибують. - Мене вхопили двоє мо
лодиць попід руки. Мене еватало два 
женихи. Нас було три 6рати. - Се
ло, дві церК'ві муровані. Стоять два 

-------------------------
превисоченні дуби. В віковечко ся
ють дві пломенисті зірочки іскряті. 
Дві старенькі жінки сиділи. Дві сліз
ки останні скотилися. - В кожному 
возі по чотири воли сивих ішло. Дві 
стежечки по садку бігло узень.ких. Чо
тири кімнаточки було кругленьких.~ 
долині три коні паслося воронних 1 

два товариші дожидали. Два голов
них нуІПці по~зачиняли крамниці. 
Описанетутснладневе nравило про 

числівниковий підмет - дуже важли
ве, 9о часто трапляється в нашій жи
вій мові. його треба добре знати, 
щоб не вживати чужих форм. Для 
поданого тут даю досить принладів 
із творів наших письменників, щоб 
-правильні форми належно зрозуміти, 
а зрозумівши, тільки їх уживати і в 
розмові, і в письмі. 

·;· Іларіон. 

УКРАїНІСТИКА В СВІТІ. 

І. 

Ваше Високопреосвященство, 
Висонопреосвященніший Владико! 

Прошу пробачити, що турбую Вас 
листом, не бувши Вам знайомим осо
бисто. Зараз я працюю лектором 
польської та унраїнсьної мов. ЯІк лен
тор польської мови я ·брав участь у 
вересні 1956 р. у вакаційному курсі 
Варшавського університету для за
кордонних полоністів, - чи не пер
шій там такій імпрезі з ширшою 
участю теж полоністів з Заходу. Там 
я мав змогу познайомитися зо сла
вістами з Польщі та "народньо-демо
нратичних" країн. 
Зо своєї сторони я їх інформував і 

про еміграційну україністику, у тому 
зокрема й про Ваші цінні 1праці. 

Якщо йдеться про Вщ~шаву, то там 
існує натедра українсьної філології, 
пр_ацює відомий україніст, львов'янин, 
учень по1кійного Янова, - проф. П. 
Зrюлінський. Він же праІЦ.ює і в Ін
ституті Польсьно-Радянсьнім, від іме
ні якого виїжджає й до .києва, до 
нього заходять й приїжджі українсь
кі радянські науковці. 

У Варшаві я довідався, що до 1955 
-го року було виразно "небажаним", 

щоб друковано в Польщі .будьякі ук
раїністичні роботи. Тому то лиш те
пер друнуються там готові від років 
праці: Ян о в а: "ГуцульсьіКиЙ слов
ник", Де й ни: "Українські говори на 
захід від Збруча", Шт ібер а: "Дія
лектологічний атлас Лемківщини", 
З в о л інського: '·'Польсько-україн
СЬІ<ИЙ словник", він же готовить ви
д~ння словника Памви Беренди 1627-
го рану. 

Ураз із Грабцом (полоніст у Лодзі) 
та елавінським видав 1954-го року 
"Нарис історії української мови" (у 
дусі "воз'·єднаних тез"), примірвин 
цієї ро.боти пересилаю одночасно на 
Вашу адресу. Просили мене про на
діслання Ваших філологічних робіт 
їм. Згадували, що Ваша бібліотека ·Є 
в депозиті в Архіві в Варшаві. 

За інформаціями ОплсІвінського, то 
!проблеми з історії й українського на
голосу опрацьовує Проф. Д-р Лешек 
·О с со вс ь ки й, що зараз виготовляє 
ро·боту про історію російського наго
лосу. 

Якщо мова про україністику по ін
ших країнах, то в університеті в Бу
карешті читає українську мову й лі
тературу ДраП ак а, середньошкіль
ний учитель з Буковини чи Басарабії 
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(на це становище був відряджений з 
міністерства освіти). 

У Будапешті праІЦює молодий сла
віст Паїж Де ж и, учень Кнєжі. 

У Београді живо цікавляться у:кра
їнською літературою два молоді на
уковці: Владан Н еди ч (переклав 
вибір новель Коцюбинського, Н. Сад, 
1955), та Стоян Суботин, головно 
ж творчістю зліквідованих совєтсь
ких письменників. 

У Загребі чимало на українські те
ми науково-популярних нарисів напи
сав і українськими справами цікавить
ся хорват Д-р ·Іван Ес і г. 

Подібно серед словінців у Лю.бляні 
молодий мовознавець Франк Як о
П іН (украЇНСЬіКОЇ МОВИ ВЧИВСЯ В rет
тінГ'ені). 

З Варшави я нав'язав листовий 
зв'язок із україністами, які інформу
вали мене про нові україністичні по
яви в УССР та після моїх інформацій 
про еміграційну україністику, дуже 
просили Вас ІПРО надіслання Ваших 
філологічних праць, зокрема "Історії 
української літературної мови". 

В Ізраелі україністичні питання 
(теж для жидівської ЕнІЦиклопедії) 
опрацьовує Проф. М. А ль т б ауер, 
уроженець Перемишля, учень Янова 
й Сплавінського, що емігрував з 
Польщі 1932 р. (він має в рукописах 
власні діялектологічні записи з Лем
ківщини й Бойківщини). 

Українським мовним питанням ці
кавиться в Ляйпціrу лужицький сорб, 
директор Сорбського Інституту, учень 
Ннова в Кракові 1946-1950 р. р., Гайнц 
Шустер-Шевц. 

Насмілююся поручувати, враз із 
отсими інформаціями, цей гурт на
уковщів і Вашій увазі. 

Прошу прийняти вислови моєї най
глибшої пошани, 

З християнським привітом ... 

11. 

Ваше Високопреосвященство, 

Високопреосвященніший Владико! 

Шлю Вам свій сердечний привіт. 

Взшою пра1цею ми, славісти, дуже ці
кавимось, але не всі їх маємо. 

З українознавчих праць, які вийш
ли в недавньому часі в Україні, треба 
відмітити такі: 

А. Б у л ах о в с ь к и й: "Питання по
ходження у:країнської мови", 1955 р. 

Ф. 1Б. Жилко: "Нариси з діялек
тології української мови", 1955 р. 

Ф. П. Мед в е д·Е в: "Історична гра
матика української мови", .Харків, 
1955 р. 

Полтавсько-київський діялект 
основа української національної мови 
(збірник праць), 1954 р. 

В. С. І ль ї н: '~Префікси в сучасній 
українській мові", 1953 р. 

І. Г. Ч ередни ч е н·к о: "Збірник 
вправ з сучасної української мови", 
1955 р. (для вищих шкіл). 

йог о ж: "'Орфографічний слов-
ник''. 

В. С. Ва ще нко, Ф. П. Медве
дєв, П. О. Петр о в: Лексика "Енеї
ди" І. П. ·Котляревського, Харків, 1955 
року. 

І. К. Б і л од ід: цПитання розвит
ку мови української радянської ху
дожньої прози", 1955 р. 

·й о г о ж: Мова і стиль романа 
''Вершники" Ю. Яновського, 1955 р. 

С. П. Бе в з е нко: "Нариси з істо
ричної граматики у:країнської мови 
( .. Морфологія), на правах рукопису. 

Т. П. їж ак еви ч: "Питання росій
сько-українсько мовних зв'язків", 
1954 р. Дослідження з мови та літе
ратури (збірник), 1954 р. 

М. П. І в чен ко: "Числівники ук
раїнської мови". 

Дещо появляється в Записках уні
верситетів: в Ужгороді - в ХІП і .XIV 
томі "Записок" є ваЖливі досліджен
ня Дзендзелівського по діялектоло
гії закарпатських говорів. КілЬІКа стат
тей є в '~801просах Славянекого ЯзьІ
коведения І-НІ", що вийшли у Львові. 
''Інститут мовознавства ім. О. Потеб
ні" видає "Мовознавство", "Лексико
графічний бюлетень 1-V", "Діялекто
логічний бюлетень 1-V". 

Тепер випустили зміст своїх дисер
тацій- Д. Г. Бандрівський: "Го
ворьІ Подбужского района Дрого
бьІчской области в связи с говорами 
соседних районов (на ст~пінь канди-
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дата) і Л. Л. Гум е ц ь ка: "Очерк обходив у травні 80-ліття, але тепер 
словообразовательной системь1 укра- важко хворий. В о з ня к помер ми
инского актового язь1ка 14-15 ст. (на нулого року восени. 
ступінь доктора філологічних наук) У Львові викладають: Пушк ар 
- ця праця дуже інтересна, судячи славістику і чеську мову, Ко би л ян-
по предложених тезах. ~ ський іБроніслав та Ковалик. 
У Львові Проф. І. Св є н ці ц ь ки й З сердечним привітом ... 

КРИНИЦЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЧЕСНОТ. 

XV. 
НЕ БІйСЯ БІДНОТИ! 

го часу, Жана-Жака Рус со ( 1711-
Багато найвидатніших геніїв лЮд

ства: поетів, письменників, учених, 
винахідників, політиків і т. ін. твори
ли свої великі речі в біді та в терпін
нях. Жили вони бідно, жили в недо
·статках, але в їхньому серці горіла 
гаряча любов до праці, і вони твори
ли великі діла! 

·Більшість геніяльних людей вийш
ли з-,під солом'яної вбогої стріхи, пе
ретерпіли все, що було їм на шляху, 
але без.перестанно й радісно творили, 
бо сама творча праця найбільша на
города людИні за роботу. 

Бо працювати - це служити наро
дові. А служити народові -- то слу
жити Богові! 

Ось нам прИ1клад. Учений світової 
слави, Томас Едисон (*1847 р., у 
3ША, помер у 1931 році) витер
пів у своєму житті надзвичайно ба
гато прикростей. Син бідuих батьків, 
Едисон уже в 12 років самостійно се
бе утримує продажом газет у потя
зі. 

Тут же в вагоні він заклав свою 
першу лабораторію, і вільними хви
линами робив свої хімічні досліди. 
Одного разу розбилась його пляш
чина з якимсь квасом, і сморід напов
нив вагона. І кондуктор на повній хо
ді потягу викинув Едисона разом з 
його лабораторією ... 

І таких випадків зазнав Едисон 
не мало, але юколи не звертав на 

них особливої уваги, а все вперто 
працював. І коли він був уже на біль
шій службі, то й там багато терпів 
за свої вИнаходи, але проте ніколи їх 
не кидав ... 
Коли пізніш запитали Едисона, чим 

він Досяг сво·єї світової слави, він без 

надуми відповів: 
- Терпеливою працею! ... 
Або ще прИклад, - Джордж Ст е

фенсон (1781-1848) був сином бід
ного батька. Родина е:кладалася з 
десяти душ, і всі вони тиснулися в 
одній кімнатці. Джордж пас сусідсь
кі корови, але ніколи не забував лі
пити з глини різні машини, бо любив 
їх над усе. 

А коли на 17 році життя дістався 
до правдивої машини, де його .бать
ко був палячем, то ввесь віддався їй, 
хоч був неграмотний. 

І в 23 роки, року 1814-го Стефен
сон уже вибудував першу локомоти
ву, а року 1829-го nобудував першу 
залізницю по!І.1іж Ліверпулем і Ман
честером. 

І все це робив Стефенсон серед 
найбільшої бідноти та недостач, і сво
єї світової слави досяг виключно 
впертою пращею та терпеливістІQ в 
праці. 

Великий італійський поет Данте 
( 1265-1321 ), автор всесвітньо славної 
''Божественної Комедії", за свого 
життя витерпів надзвичайно багато, 
тулячись по чужих людях, але праці 
своєї ніколи не кидав. 

Основник с.і'ІОв'янського мовознав
ства, чех йосип До 6 р ,о вс ь ІК и й 
( 1753-1829) вперто працював серед 
недостач та перешкод, що довело 

його до тяжкої хворО'би. За життя 
свого не знав ані спокою, ані достат
ку, ані більшої відомости ... 
Бо слава ·приходить до .11юдини пра

ці найчастіш по смерті ... 
Поскільки бідні, але здібні люди про
биваються в1перед, показує доля ве
аикого письменника й філософа сво-
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1778). Походив він з дуже бідної ро
дини, довший час був навіть слугою 
в одного -багача. Але бідність не пе
решкодила Руссо працювати над со
бою, і він досяг найвищої слави. 

А хіба не така була доля й нашого 
Тараса Шевченка, що тільки влас
ною пра:цею вибився на широку до
рогу? Чи не така була доля й довгих 

десятків інших видатних наших укра
їнців? 

І хто хоче справді корисно пра
цювати для людства, мусить не боя
тися своєї матеріяльної ·бідноти, а 
свою працю поєднати з найбільшою 
терпеливістю. Тоді будуть і належні 
наслідки. 
Праця й терпіння ведуть до мети! 

t І.парІон. 

НАГОРОДИ ДУХОВЕНСТВУ УКРАїНСЬКОї ГРЕКО
ПРАВОСЛАВНОї ЦЕРКВИ В КАНАДІ. 

Смиренний І л ар іон, з Божої лас
ки Митрополит Вінніпегу і всієї Ка
нади, до Всечеснішого нашого Духо
nенства, -

Христос Рожда€ться! 
Всечесніше Духовенс'ГВО нашої Ук

раїнської Греко-Православної Церкви 
в Канаді ревно працює в ,Христовому 
Винограднику й заслуговує щедрої 
нагороди. 

А1постол Павло в своїм Посланні 
до Тимофія І. 5. 17 навчає: "А Свя
щеники, що добре пильнують, нехай 
будуть гідні подвійної чести, а надто 
ті, що працюють у слові й науці". 

І тому я, як Архипастир нашої Пра
вославної Церкви в Канаді, узяnши 
під увагу всю Священичу працю, цим 
моїм Архипастирським ·Посланням 
складаю свою щиру Митр ополи
чу подяку всьому нашому православ

ному українському Духоnенству в 
Канаді за його самовіддану й ревну 
працю. 

А крім цього окремо нагороджую: 
На бе др е ником - Всечеснішо

го Отця Федора Легенюка. 
Ск уфі є ю - Всечеснішого Отця 

Саву Цетухина. 
Камі л а~ кою Всечеснішого 

Отця Євгена Прист)'Іпу. 
Пр от о єр ей ст в о м -- Всечесні

шого 0-г.ця Стелана Симчича. 
Епіrонатом (Палицею)- Ви

сокопре,подобних Отців Протоєреїв: 
Василія Апонюка, Михайла Фика, Фе
дора Киселюка, Григорія Басилева і 
Петра Запаринюка. 

Пр от опресвіт ер ст в ом - Ви
сокопреподобного Митрата о. д-ра 
Семена Савчука. 

Митрополичою Грамотою 
- з подякою за працю над підручни
ками для Недільної Школи: о. Прото
пресвітера ·Григорія Метюка, о. Мит
рата Сергія Г еруса, о. Протоєрея 
Емануїла ГорrіJЦу, Всечеснішого От
ця Хому Ковалишина і Всечеснішого 
Отця Степана Симчича. 
Усіх нагороджених Священиків сер

дечно вітаю з високою церковною 
нагородою, яку кожен має одержати 

3а Службою Божою з Архипастирсь
ких рук. 

Усе наше Духовенство сердечно ві
таю зо Святом Божого Народження, 
а в Новому 1957-м Році усім щиро 
бажаю повного щастя й здоров'я, та 
віку довгого для корисної праці на 
Славу Божу та на спасіння українсь
кого народу. 

Христос Рождається! 

t Іларіон, 
Митрополит Вінніпегу і всієї Канади. 

Року Божого 1957-го, січня 7-го дня, на 

день Народження Христа, Сонця Правди. 

Катедра Пресвятої Тройці в Вінніпегу. 

ШІІІІІІІІІІІDІІІІІІІІІІІІDІІІІІІІІІІІІtJІІІІІІІІІІІІDІІІІІІІІІІІІDІІІІІІІІІІІІDІІІІІІІІІІІІDІІІІІІІІ: 

БОГ - ТО ЛЮБОВ. 

Не в гордості 'Бог, а в любові, 
Гарячій - як матірня ласка, 
Солод:кій - як -брові шовкові, 
Пахкій - Великодня мов паска! 

Не в гордості Бог -- в милосерді, 
Прощає найтяжчі провини, 
І Він з-за Небесної Тверді 
н~м сипле .1юбовні перлини. 

t Іларіон. 
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ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІї. 

Психологічний нарис. 

І. 

У прихильників та противникіг 
традиції є одна опільна риса в по
гляді на традицію, а саме - одні й 
другі вважають її за щось ніби кон
венанс, за відносну річ, що механічно 
зродилася шляхом умов між людьми. 
Між одними й другими є тільки та 
різниця, що одні вважають традицію 
за ·корисну, а другі - за зайву річ. 
Між прихильниками традиції також 
є два напрями: один стоїть за абсо
лютну тради)Цію - навіть коли вона 
не актуальна, а в дечому й шкідли
ва; другий вважає, - недіючі або й 
шкідливі елементи треба вважати за 
шкідливі, і здати їх в музей, щоб 
там учитися на них, чого дальше не 

слід практикувати, а добрі елементи 
надальше примінювати в практично
му житті і постійно розвивати їх, 
удосконалювати. 

Історія знає вмирання одних наро
дів і народження других. Тут ІПроб
лема традиції набирає особливої 
гостроти. У паризькому журналі 
'~Kultut·a" (за листопад 1955 р.) соці
олог Герц писав, що Америці чужа 
европейсь·ка культура, бо культура 
американця, як історично дуже моло
дого народу, не корениться в тради

ції. Безперечно, це не перший й не 
останній цього роду погляд. З друго
го бо·ку, нам доводилося чути від 
молодого канадця, що йому легше 
живеться без тягару традиції за пле
чима, - 1це дозволяє йому швидше 

йти вперед до майбутности. І він го
ворив це не тільки від себе. 

Розбіжності в поглядах тут мають 
можливість існувати саме тому, що, 
як було сказано вище, її прихильни
ки і противники празародження цьо
го явища, яке називаємо традицією, 
однаково вбачають в умовному ство
ренні його людьми. 

Такий підхід суспільствознавства 
до явища традиції та його •прадже
рела має чисто механістичний харак
тер. Він зовсім не розкриває нам он
тоrенези (праджерела) традиції. 

11. 
В методі наукового досліду як па

нував, тах і досі майже неподільно 
панує механістичний напрям, - по
верховість, за устійненими схемами, в 
яІ<і, мов у Прокрустава ложе, нама
гаються вбгати явища життя в ці 
неспівмірні формули механістичної 
методи. І до людини підходять як до 
мертвої схеми. І так само - до всьо
го мікрокосмосу її життя. З промниаль 
ними формулами, вптвореними тіль
ки для певного місця й часу, підхо
дять до явищ минулого та з іншого 
місця. Людину мають нахил дослід
жувати на основі її набутих рис, не
хтуючи вродженими її індивідуальни
ми ознаками людськими взагалі. 
Бачимо явища, коли самознавець 

виключно на основі граматичних 
норм хоче вияснювати явища мови 

там, де вони являють собою антро
пологічну проблему, - належить до 
знання про людину взагалі. Існує по
дібний :погляд і на патріотизм. Усе, 
мовляв, людині прищеплено, наки
нено з-зовні, мов шату, яку так само 
можна й зняти з неї. Не інший ,підхід 
панує і в методі підходу до поняття 
про тради,ц·ію. 
Мало є між модерними дослідни

ками такого роду мислителів, як Е. 
Д. Мартін, що в одній з своїх mраць 
(.1\1\ystery of Religion) подає таку ме
тоду: такі явища, як вірування, об
ряди, звичаї і т. д., усе, що відносить
ся до .знання про людину, треба до
сліджувати в їх пракорені, - в люд
ській природі, посуваючись якомога 
дальше в минуле людини, щоб там 
оглядати його зародки, як природне 
явище, і тільки така метода дасть 
правильний критерій 111ізнавання 
правди. Тільки така метода єдино 
наукова. 

У цьому самому дусі говорить Е. 
Кречмер. Він каже, що поняття, зва
не словом "прим іти в", не абсолютне, 
а відносне, бо ж не слід забувати, 
що в основі змісту поняття, званого 
словом "культура", лежить також те, 
що можна б було назвати приміти
вом, якщо ·б поняття про 1примітив 
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ьуло абсолютним, а не відносним, 
умовним: коли при мітив· є дшсно 
примітивом, а ·коли він ним не є. Це 
не гра слів і не тавтологія, а це тіль
ки доказ, що слово "примітив" у 
популярному обігу розщепилося сво
ІМ змістом, і часом -культуру назива
ють примітивом, а примітив культу
рою. 

Проблема традиції належить до 
антропо.11огії, отже 11 істоту треба 
розглядати на природній основі лЮ
дини, а точніше - на психологічно
му rрунті. 

ІІІ. 

Із вчення Канта випливає, що ідеї 
часу й простору мають характер ко
нечности, і вони, як :потенція, врод
жені людині. Явище традиції - це 
один з модусів сприймання людсько
го часу. Отож, у своїй субстанції 
традиція органічно пов'язана з ідеєю 
часу. 

І. Кайііц, каже, що одною з різниць 
між людиною і твариною ·є різниця 
щодо сприймання часу. Тварина жи
ве тільки в теперішньому часі, нато
мість людина з природи живе в три
вимірному часі. Правда, щодо само
го тільки "теперішнього" часу в тва
рин, як це ставить справу Кайнц, 
можна б дискутувати. Однак темою 
тут - людина. 

Час, як факт сам ло собі, незалеж
но від нашого сприймання часу, не 
має жодних вимірів, - він неподіль
ний, не ділиться на час минулий, те
перішній і майбутній. Це один час 
без початку, без кінця і без центра. 

Це людина, на основі притаманно
го їй опосо'бу сприймання часу умов
но для себе, була змушена ділити час 
на минулий, сучасний і майбутній. 
Коли закон природи такий, що лю
дина мусить жити в часі, то з об'є'к
тивної точки погляду це конечність 
жити в абсолютному часі, - без йо
го поділу на минуле, сучасне й май
бутнє. Жити в абсолютному часі -
це, на щоденній мові кажучи, жити 
у всіх трьох часах: минулому, тепе
рішньому й майбутньому. Що ці три 
часи становлять собою єдність, це 
видно вже хоча б і з того, що по
няття про них мають чисто феноме
нальний характер: якщо б не 6уло 

ідеї теперішности, то не могли б іс
нувати ідеї минулого та майбутньо
го, і навпаки. Минулість - це ще 
може найбільш наближається до ха
рактеру первня, хоч, звичайно, не 
зовсім. Щодо теперішности, то вона 
є сполукою минулого й майбутньо
го. Майбутнє - це спрямування 
(проєкція) сполуки минулого й су
часного, щось третє шляхом надії. 
;у чисто практичному розумінні до
свід минулого і вигляди на майбутнє 
кермують сучасною діяльністю лю
дини; досвід минулого й сучасного 
кермує її плануванням на майбутнє. 

Без минулого часу людина й люд
ська спільнота не переживала б пов
ноти часу, якої ії природа вимагає. 

lV 

У відношенні до часу закон само
збереження людини в ·своїй потенції 
діє необмежено. Основною метою 
цього закону є вічність, а його функ
цією - гін до вічности. Завдяки йо
му у примітивних народів, що не зна
ли ·Об'явлення 'Божого, все таки ви
творилася ідея вічного загробного 
життя ( М. Вебер). 

Вічність - це 6езвимірний, абсо
лютний час, безпочатковий і безко
нечний. Гін до вічности завжди діяв, 
діє й буде діяти в людині, бо ~він € 

органічною, конечною частиною її 
істоти. Правда, у примітиві він діє 
сліпо в практичному житті, але мірою 
ступневого розвитку людської духо
вости він дедалі більше стає предме
том свідомости й домагається свого 
свідомого здійснення. Гін до вічнос
ти вимагає від людини, щоб вона 
стверджувала себе якомога в глиб
шому минулому, у своїх предках -
з тенденцією в якусь мрякавинну без
початковість. І щоб якось стверджу
вала себе в якомога дальшому май
бутньому, - з тенденцією в якусь 
безконечність. 
Туга за 1потомками, за славою по 

смерти тіла (коли немає доброї, то 
в декого й зо злою славою, як ось 

у відомого Герострата, що спалив був 
великий храм в Єфесі, щоб про ньо
го пам'ятали). В'язні знають, що де
хто із засуджених на смерть намага
ється хоч свій підпис на стіні келії 
,цвяшком викарбувати. Звичайно, у 
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людській природі таїться зародок ос
тавляти по собі тільки добру іПам'ять. 
Реально й повно абсолютну вічність 
можуть переживати тільки релігійні 
.11юди з ·Вірою в 'Загробове життя. 
Той самий закон гону до вічностtІ 

діє і щодо минулого. Людина має 
конечну духову потре·бу жити тією 
свідомістю, що вона жила ще дуже 
давно -- у своїх предках. Вона має 
потребу знати їх, ніби переживати 
все разом з ними. 

Тут біопсихологічне 1праджерело 
ідеї традиції, - вона вроджена. І ко
ли її потенція не може себе здійсни
ти в такої людини, що не знає мину
лого свого роду й народу, то ·це бе
зумовно явище з психологічного бо-

в ку не належить д~ нормальни~, 
цій чи іншій формІ да·є для не1 та її 
оточення якісь від'ємні наслід'КИ. 
Уряди таких держав, що по.ста~~ 

на новій землі шляхом колон1зацн, 
повинні мати на увазі, і пильнувати, 
поки ступнево витвориться місцева 
традиція в такой мірі, щоб могла 
достатньо задовольнити природну 

духову конечність людини, щоб її 
громадяни мали якнайбільшу змогу 
І(ультивувати привезему з собою тра
дицію. 

Яку саме традицію, - це вже спра: 
ва селекції, отже чисто практична, 1 
вона до теми цієї не належить. 

Д-р Юрій Мулик-ЛУuик. 

ЦЕРКОВНА ХРОНІКА. 

8 Святкування 75-літньоrо Ювілею Мит· 
рополита Іларіона Збори Повної Консисторії 

перенесли на Неділю Мироносиць, на 5 трав
ня 1957-го року. Це для того, щоб мати 

час належно підготовитися для достойного 

відсвяткування Ювілею і в центрі, в Вінніпе

гу, і на провінції, по всіх парафіях і грома

дах. Докладніше про це див. на ст. 32. 

8 ЮвІлеА Митрополита ІJІаріона. "Єпархі

яльна Рада Східньої Єпархії Української Гре

ко-Православної Церквн на своїх зборах 20-
го грудня 1956-го року в Торонто ухвалила 

про участь Єпархіяльної Ради в Ювілеї 75-
ліття Високопреосвященнішоrо Митрополита 

Іларіона. Владика Архиепископ Михаїл за

значив заслуги Високопреосвященнішого Мит

рополита Іларіона перед Церквою і перед 

нашим народом, і що для нас мусить бути 

великою честю відзначити цей високий Юві

лей не тільки, як нашого Митрополита, але 

як і Митрополита-Науковця, який багато на

уково попрацював для нашої Української 

Православної Церкви і для нашого україн

ського народу. Отже, стоїть питання: яку 

участь візьме в цьому Ювілеї Східня Єпар

хія: чи прилучитися до Консисторії, яка очо

лила цей ювілей, чн Східня Єпархія мала б 

святкувати окремо? 

Після всебічного обміркування та можли

·востеА ухвалили: Вітати ініцінтиву й зверх

ність Консисторії в цьому великому Ювілеї. 

Приєднатися до святкування у Вінніпегу з 

виконанням у останньому обі:;книку розпо

рядження Консисторії про Ювілей, цебто по 

всіх парафіях Східньої Єпархії відслужити 

Молебні за здоров'я Високопреосвященнішо
го Ювілята Владики Митрополита Іларіона з 
належнимн промовами про його великі за
слугн перед Церквою. 

ПодаТІІ Консисторії думку, що добре бу
.1о б, щоб Консисторія зарядила одно ден

и у збірку по всіх парафіях Канади на Видав
ничий Фонд церковних праць Високопреосвя

щеннішого Владики Митрополита''. 

• Збори Повної І{онсисторії Української 
Греко-Православної Церкви в Канаді відбу
лися n днях 25, 26 і 27-го грудня 1956-го ро

ку. 

Консисторія вирішила або порушила бага-

10 ·важливих с~рав. 

• Нова праця Митрополита ІJІарІона на 

тему: "Українська Церква за час Руїни ( 1657-
1687)" уже вийшла в світ, як праця ювілей

на. Праця на 564 ст., у ній 38 малюнків, а 
кожен розділ розпочинається мистецькою 

заставкою, а кінчаеться кінцівкою (праці М. 

Бутовича). Книжка видрукувана на хорошо

му книжковому папері. 

Монографія складається з таких розділів: 1. 
Гетьманські перегони ·в Україні. 2: Поляки 

нищать Українську Церкву. 3: Православна 

Церква на Правобережжі і насильне запро

вадження унії. 4: Боротьба за Перемиську 

Катедру. 5: Насильне запровадження унії на 

Закарпатській Україні. 6: Під султаном ту

рецьким. 7: Українські А москов.ські прагнен
ня. 8: Українська Ієрархія й видатніше Ду

ховенство. 9: Церковні й культурні осередки 
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в Україні. 10: Всеукраїнська столиця - Ки

їв. 11: Свята Софія Київська. 12: Українські 
манастирі. 13: Освітня праця за час Руїни. 14: 
Культурно-ос-вітні діячі й письменники за 
Руїни. 15: Канонізовані Святі за час Руїни. 
16: Духовенство хилиться під московську 
руку. 17: Українське Духовенство працює в 

Москві. 18: Стан Української Церкви За Ру
їни. 19: Під Патріярха Московського. 20: Саб
батіянство й Україна. 21: Руїна. 22: Дже

рела й .1ітсратура для вивчення історії Укра

їнської Церквн. Покажчик до монографії. 

Ціна книжки 4 дш1., а д.1я передплатників 
''Бірн й Ку.1ьтури" З дол. з пересилкою. 

Виписуваш від Адміністрації "Віри й 
Культури" .. 

• Свято Св. Апостола Андрея родинно від
були студентн Богословської школи о Він

ніпегу 12-го 1·рудня. Розпочалося Свято 

вдячннм Мо.ІJебнем, а по ньому відбулася 

академія. Гарно співали й деклямували сту

денти. Треба визнати, - студентський ака
демічний хор хороший! 

Митропо.1ит Іларіон, Декан Богосло·вської 
Академії, екззав слово про велич ідеологн 
Ап. Андрея, як Основuположника Українсь
кої Церкви. О. С. Савчук говорив про те, 
як повстала назва Колегії, - Св. Андрея. 

На закінчення студенти приймали вечерею 
своїх гостей. 

• Собор Української Автокефальної Пра
вославної Церкви в Европі. 

його Високопреосвященству, Високопре
освященнішому Іларіону, Митрополиту Укра

їнської Греко-Православної Церкви в Канаді, 
Вінніпег. 

Ваше Високопреосвященство, Високопре
uсвященніший Владико! 

Уважаю за приємний обов'язок до ·відома 
Вашого Високопреосвященства подати, що в 
днях 15-17 -го гру дня 1956-го року в місті 
Карлсруе (Німеччина) відбудеться Собор 
Української Автокефальної Православної 
Церкви в Европі. Просимо Ваших с·вятих 
мошпов, щоб праці нашого Краєвого Собо
РУ пройшли успішно й дали користь нашій 
Українській Церкві на чужині. 
Якщо б Ваше Високопреосвященство ба· 

жали подати нам на розміркування якібудь 

Ваші думки . в справі спільної праці наших 
Церков, мн раді бу демо над ними спиюпися 
і взяти їх під у·вагу. Охоче будемо вітати 
на Соборі Вашого представника, коли б Ва
шому Високопреосвященству вгодно було 
комубудь в Европі доручити таке представ
ництво. 

Вашого Вис~~опреосвященства люблячий 

брат і постійний богомолець 

t Ніканор, 
Мнтрополнт Української Автокефальної Пра
вославної Церкви на чужині. 

• його Високопреосвященству, Нисокопре

освященнішому Н і ка н о ро в і, Митрополи

тові Української Автокефальної Православ-

ної Церкви на чужині. 

Ваше Внсокопреосвященство, Високопре

осnященніший В.1адико! 

Ревно благаю Ми.1осердного Господа, щоб 
пос.1ав Духа Святого на Всечесний Собор, 
якого скликає Ваше Високопреосвященство. 

Б.1агаю Духа Святого, щоб керував всіма 

думкамн Собору і вів членів його дорогою 

Христової ПравдІІ та Православного Пере

дання. 

Українська Церква в Україні Єдина - це 

Церква Православна, яку ми свято прийняли 

в наслідстві від Володимира Святого, від усіх 

наших веш1ких попередників Митрополитів, 

иід наших ·великих українських князів, слав

них гетьманів та всіх великих синів Україн

ського народу. 

Православна Церква - це найбільша Свя

ТІІНЯ Українського Народу, і кожен, хто вва

жає себе українцем, обов'язаний берегти їі, 

як душу свою, як зріницю ока с•вого. 

..Тушею своєю я з Вами всіма, і повним 

серцем своїм возношу до Господа разом з 

ВашІ: "Лнесь зібрала нас Благодать Духа 

Святого!" 

Кличу Боже Благословення на всіх зібра

них і на їхню працю! 

Вашого Високопреосвященства люблячий 

брат і постійний богомолець 

t Іларіон, 

Мнтропо.тшт Української Греко-Православної 

І tерк·в и в Канаді. 

• Погоріла Церква. У вfвторок 4-го груд
ня 1956-го року погоріла церква в Верноні, 

Бр. Кол. Дах церкви майже ввесь згорів. Св. 

Престол і все що на ньому, а також Ікони 

залишились неушкоджені. Не згорів і Іконо

стас. 

• До Цериовноrо Заряду Української Гре

ко-Православної Церкви в Верноні, Б. К. 

]!орогі брати мої! 

Всечесніший Отець Стефан з сумом пові

домив мене, що з Божого допусту Ваша 

церква згоріла. 

Тяжко було мені одержати таку сумну 

ністку, але на все - Божа воля! Ділю разом 

з Вами і Ваш сум і Ваше горе, але всіх Вас 

закликаю ще міцніше· об'єднатися біля своєї 

Святої Церкви, і зробити все, що належить 

зробити. 



24 ВІРА й КУЛЬТУРА, ч. 3 (39) 

Не піддаваймося розкладавому розпачу, 

але глибоко вірмо, що Господь у ·всьому нам 

допоможе! 

Кличу Боже Благословення на Вас і на Ва

шу працю. 

t Митрополит І л ар іон,~ 

Ваш постійний богомолець. 

П. С. На відновлення погорілої церкви при 

цьому додаю десять долярів. М. І. 

8 Зо Святої Гори Афон. його Високопре

освященству, Митрополиту Канади І л ар і

ону. 

Ваше Ви<:окопреосвященство, прошу благо

словІпи! 

Манастир Св. Гори Афонської, уділ Божої 

Матері, поздоровляє Ваше Високопреосвя

щенство з Прааником Різдва Христового і 

Св. Богоявлення. Бажаємо Вам, щоб і Новий 

1957-ий рік був Вам щасливий. 

Ваш журнал "Віра й Культура" одержуємо 

своєчасно, і даємо його читати і іншим мо

нахам. Висилку журналу просимо продовжи

ти, - наперед дякуємо! 

Вашого Високопреосвященства найнижчий 

послушник і молитовник Архимандрит Є в' 

ген і й. Св. Гора Афон. 4 грудня 1956 р. 

8 До Всечесної Обителі Архистратиrа 

Михаїла на Афоні, -
Христос Ро ж да є,т ь ся! 

Я ОJ...ержав Різдвяне поздоровлення від Ва

шого Всечеснішого Отця Архимандрита Єв

генія, і сердечно дякую всім Вам. 

І так само усіх Вас щиро вітаю з великим 

Соятом Божого Народження та зо Святом 

Богоявлення. 

Усі>·. Вас сердечно вітаю і з Новим 1957-м 

Роком, і молюся Милосердному Господеві, 

щоб не позбавив Своєї Батьківської Опіки 

Ваш Собор Архистратига Михаїла. 

На Преподобне монашество Вашого Собо

РУ посилаємо Вам маленьку допомогу. 

Кличу Боже Благословення на всіх Вас і на 

Вашу чеснотну працю. 

31. ХІІ. 1956 р. 

tМитрополит І л а р і о н , 
Ваш постійний богомолець. 

• ДвадцятилітнJА ЮвІлеА о. Ст. Симчича. 

Всечесніший Отець Стефан Симчич. 

Всечесніший і Дорогий Отче Стефане! 

Двадцять літ тому Ви удостоїлися прийня-

ти Таїнство Священства. 

І з того часу Ви пильно та чеснотво п~~

цюєте в Божому Винограднику на славу Гос

подеві та на спасіння його українського на

роду. Багато корисного зробили Ви за цей 

довгий час, і скрізь, де Ви працювали на Ниві 

Церковній, скрізь Ви позоставили помітні 

сліди Вашої ревної праці. 
Ванкуверська Українська Православна Гро

мада особливо тішиться слідами Вашого цер

ковного трудолюбства, бо під Вашою ум1лоіо 
та невсипущою працею вона розвинулася і 
стала одною з найкращих Церковних Громад 

у Канаді. 

У цей видатний д.тя Вас день шлю Вам 
свій сердечний привіт та щиру подяку за 

Вашу працю. 

Нехай Милосердний Господь поблагосло

вить Вас! 

t Митрополит І л а р і о н, 

Ваш постійний богомолець. 

8 З Венецуели. Каракас, 5 листопада 1956. 
До його Високопреосвященства, Високо-

преоспященнішого Іларіона, Митрополита 

УГПЦ в Канаді. 

Наше Високопреосвященство! 

Ми, православні українці м. Каракасу і ці

.тої В<:нецуели та запрошені гості, прис:утні на 

Храмовому Святі Покрови Пресвятої Бого

родиці в Каракасі-Альтавіста, ·вислухали уро

чисту Службу Божу й Акафист до Пресвятої 

Ліви Марії в Українському Храмі Покрови 

І Іресвятої Богородиці. 

Зараз після Служби Божої нас усіх запро

шено Адміністратором УАПЦ на Венецуелу о. 

Мнтрофорним Прот. О. Довгалем і Каракась

кою Парафіяльною Радою на святочний па

рафіяльний обід, який відбувся в Укр. Нар. 

Домі. 

І Іеред обідом ми всі спільно помолились 

Господу Богу і зараз постановили привіта

тн наших Митрополитів, що стоять на чолі 

помісних Церков. Отож, пересилаємо Вам, 

Ваше Внсокопреосвященство, наш синівський 

привіт і молимо Бога, щоб кріпив сили Ваші 

для да.тьшого плодотворного служіння во 

с.таву Бога і Святої Церкви і сподобив Ва

ше Високопреосвященство побачити Єдину 

Українську Автокефальну Православну Uер

кву на Вільній Незалежній Україні. 
На Многія Літа, Владико! 

З проханням Архипастирського Благосло
вення і молитов. 

Митрофорний Прот. О. Довгаль, Адмініст
ратор на Венецуелу. 

е70-літніА ЮвілеА Проф. В. t<. Приходька. 
5-го грудня 1956 року. 

Високодостойний і Дорогий Вікторе Кінд
ратовичу! 

З Божого веління ми прийшли на цей світ 

у таку пору, коли він перебудовується в сво

їх основах. Тяжка це пора для всіх, хто жи

,ве за неї, а особливо для rnx, хто не xotrel 
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бути простим глядачем історичних подій. 

Іще так недавно ми разом працювали з 

Вами на всенародній роботі і в Кам'янці-По

дільському, і на Поділлі, і в усій Великій Ук

раїні. Ми дружно працювали з Вами разом 

за орехорошої весни нашого відродження. А 

що ця весна не обернулася в належне літо, 

- не наша в тому вина. І нехай буде бла

гословенна та українська ·весна, - П всі на

ступні покоління та історія ніколи не за

будуть! 

Вітаю Вас щирq з днем Вашого 70-ліття, 

вітаю як громадського діяча, вітаю як журна

ліста, вітаю як науковця. 

А головне - вітаю Вас як щирого тру

.::івника Української Весни! 

Життя летить на своїх могутніх крилах, і 

спину їм немае. Я знав Вас тільки замолоду, 

а сьогодні вже - 70-ліття ... 
Молю Милосердного Бога, щоб послав Вам 

здоров'я міцного, а ·віку довгого, і щоб нам 

знову стрінутися на любій всенародній пра

ці, але вже в вільній та незалежній Україні! 

t Митрополит І л а р і о н , 
постійний богомолець за кращу долю Укра

їни. 

• Нова священича резиденція в Норт-Бет

.1ефорт. Ділюся радісною вісткою, що від І

го грудня 1956-ro року я вже замешкав у 

парафіяльній хаті, яка знаходиться в Нарт

Бетлефорд при ·вулиці 972 Джеймс. Будову 

хати розпочато в місяці серпні і вже впов

ні її закінчено. Хату побудував округ Норт

Бетлефорд, а це наступні громади, що я їх 

обслуговую: Норт-Бетлефорд, Битків, Кендо, 

Гетерлей, Медовлейк і Глезлин. Я особисто 

радію, що так у скорому часі завершено 

будову хати в Норт-Бетлефорд, бож це була 

важка праця, - зваживши те, що, крім ре

зиденцІІ, по громадах розпочато і будову 

церков чи поправка їх. Хата велика 40Х29 фі

тів, вигідна, модерна, з у.сякими вигодами. 

Це вже друга резиденція, яку побудовано за 

мойого настоятельства. Було це в поперед

ньому окрузі Ватсон, а тепер у Норт-Бетле

форд. На хаті е ще певний довг, але в корот

кому часі він бу де вирівняний. о. Ол. Х о
м'як, Норт-Бетлефорд. 

• Нові Храми. Громада Гетерлей уже на

була свій церковни_й будинок, хоч не великий, 

але свій. Ще треба буде білЯ нього ·nопра

цювати і перевести деякі поправки, бож ми 

купили школу, і треба надати вигляду цер

квн. 

У Медовлейк - ориступлено до будови 

церкви. о. Ол. Х о м ' я к, Бетлефард, Саск. 
• "Дзвін~'. Церковна Православна Громада 

в м. Ошаві (ім. Св. Івана) випустила Різдвя

НІІА Листок під назвою "Дзвін". Редактор -
о. ІІарах Іlротоєрей Костянтин Желішкевич. 

• Польки виграли навчання Релігії в шко

лах. Як преса подавала, в Польщі сильно по

ширився бойкот шкіл, в яких не викладаєть

ся релігія. Польки завжди були і релігійні, і 

добрі патріотки, і вони перестали пускати 

своїх дітей до советських шкіл, бо комуніс

тичний уряд заборонив у них навчання Ре

.1ігії. 

- Не пустимо своїх дітей до школи, аж по

кн не будуть навчати в них Релігії! 

Бойкот шкіл поширився по всій Польщі. 

І польки виграли. Як повідомляє преса, уряд 

запровадив до шкі.1 навчання Релігії, поки 

що - не обов'язкове. 

НАШІ ЧИТАЧІ ПРО "ВІРУ И І<УЛЬТУW" ТА П ВИДАННЯ. 

8 За журна,, "Віра А Культура", якого от

римую завше точно, молю Господа, нехай 

В~н обдарує щедрими ласками Вас, доб

рим здоров'ям та довгим віком. Від себе ска

жу, що журнал "Віра А Культура" повинен 

передплачувати кожний правдивий українець 

патріот, бо він описує щиру правду й науку. 

Коли прийде Ваш цінний журнал "В.йК." до 

мене, то для мене це радість і втіха, і я 

прошу Господа, щоб Вам продовжив многі, 

.многі, многі літа! Іван М е л ь н и к, Комбе'С, 

Авейрон, Франція. 

8 Дякую за присилку цінної праці, 

"Книга нашого буття на чужині", що я Гі пе

речитав з великим задоволенням. Так само 

дякую й за присІІЛКУ журналу "Віра й Куль

тура", що його - після прочитання - я пе

редаю для дальшого читання. Особливо важ

.швнм вважаю Ваш патріотичний виступ про

тн католицтва, що поневолював Україну А те

пер продовжує плутати павутиння навколо 

неї. 

Маю зокрема на увазі одну вістку в статті 

сен. С. П. Шел у хіна: "Про повётання У АПU і 

боротьбу з нею ворогів відродження Украї

ни", надруковану в "Бюлетені Благовісницт

ва й Краєвої Ради У АПU в Зах. Німеччині" 

ч. 5(15), а саме: " .. Ло зак.1юченню згоди в 
1920 р. з російським вел. князем Кирилом 

Романовим, претендентом на імператорську 
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корону в Росії, папська держава з Польщею 

поділили поміж себе політику нищення укра

їнського народу ... " (ст. 9). 

Якщо ця вістка відповідає дійснос1і, то 

вона дає багато до подумапня і нам, і гали

чанам, і багато чого може пояснити в істо! 
рії України після 1920 року. Проф. В. 

ду бр о вс ь ки й, Річмонд, Ва. 

8 Владика-Митрополит Іларіон вкладає 

один за одним ізмагарди в скарбницю нашої 

церковної літератури. Цінне те, що кожен 

твір написаний такою прекрасною українсь

кою мовою, а до того популярною, без зай

вих чужих висловів, що їх так багато зна

ходимо в інших творах, писаних людьми, 

яким здається, що як більш чужих слів, 

тим більшими вони будуть в очах читача. А 

у творах Владики-Митрополита стиль легкий, 

мова зрозуміла кожному читачеві, докази пе

реконливі понад усякий сумнів. Мабуть че

рез це так люто виступають проти Митропо

лита полемісти з табору, ворожого Церкві 

нашого народу. Прошу присилати мені все·но

ве, що вийде з-під пера Владики-Митрополи

та Іларіона. З найкращим побажанням, о. Іван 

Г у н д я к , Картерет, Н. Л. 

8 Христос Родився! Зі Святом Різдва 

Христового і наступаючим Носим Роком 

маю честь і приємний обов'язок привітапІ 

Вас, Дорогий Владико! 

Як вірний син нашої Святої Церкви, яку 

Ви з Божого покликання очолЮєте, ведете 

й гідно бороните від нападів на неї П во
рогів, я від щнрого серця бажаю Вам, щоб 
Милосердний Господь обдарував Вас най

кращим здоров'ям та послав Вам довгі літа 
д.тя продовження такої ж плодотворної та 

невсипущої Вашої праці в лоні нашої Свя
тої Церкаи, Богові на Славу, а нам, вірним 

Гі, на спасіння. 

Лють, з якою виступають у пресі ті, хто 

за римські гроші Римові служить, є для всіх 
найкращим доказом, яку корисну працю не 

.шше для Української Православної Церкви, 

а.те й для української національної справи ·В 

цілому Ви провадше. 

Нашим синівським обов'язком є молити 

Нсевишнього, щоб і надалі мав Вас, а через 

Вас і нас усіх вір·них у Своїй Опіці. 

М. М у х а, Торонто, Онт. 

8 І Ірийміть від мене щирі привітання в 

день Різдва Господа Нашого Ісуса Христа. 

Нехай Всевишній Господь пошле Вам багато 
сил і здоров'я, щоб Ви могли ще довгі літа 

навчати й освічувати нас своїми так дорого
цінними науково-богословськими творами, за 

які Вам завжди вдячний. о. Михайло Куда

н о в 11 ч, Бразилія. 

8 Б~;І\аючи Вам в наступному Новому Ро
ці ще кращого успіху в видаванні пожиточ

них книжок для нашого народу, остаюсь з 

христнянським привітом, Священик Іван М a
r а с , Гафорд, Саск. 

УСІ ДОПОМОЖІМО "ВІРІ й 1\У ЛЬ ТУРІ!" 

8 Виси.таю готівкою п'ять долярів та лас

каnо прошу й далі висилати мені справді 

Богонадхнений журнал "Віра й Культура". 

Молюсь Милосердному Господеві про здо

ров'я творців "Віри й Культури", і залиша

юся з пошаною та найкращими побажаннями, 

з любов'ю у Христі. Прот. В. Уманець, Ст. 

Паул, Міни. 

8 Посилаю чотири доляри на продовжен

ня моєї передплати на слідуючий рік, й од

ного доляра на пресовий Фонд, за такий цін

ний журнал, як "Віра й Культура". З поша

ною Ів. В е r ер а, Клевелянд, Огайо. 

8 З Похорону. При цьому пересилаю поч

товий переказ в сумі 4.00 дол. на пресовий 

Фонд "Віри й Культури". Гроші ці булн 

~ібрапі під час похорону бл. п. Анастасії Ма-

тейчук в Кадворт, Саск., дня 12-го грудня 

цього року. Священик Ю. Ту р ж а н с ь -
к н й, Вакав, Саск. 

Усім срдечна подяка! 

8 Срібний Ювілей. Дня 6-го жовтня 1956-
року Панство Григорій і Марія Бабяки свят

кували 25-літній Ювілей супруЖого життя. З 
тої нагодІІ відбулось урочисте прийняття в 

Унтальні Просвіти, а в неділю по Службі Бо

жій - Молебень за здоров'я Ювілятів. Пан

ство Бабяки є активними й діяльними чле

нами Українсько,rо Православного Собору 

Св. Покрови в Вінніпегу. На прийнятті з на

годи їх Ювілею зібрано на 1Іресовий Фонд 

"Вірн й Культури" 15.00 дол. 

Сердечна всім подяка! 
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• З Похорону. При цім пересилаю пере

каз почтовий на 5.00 дол. із нев'янучого 

Вінця Бл. П. Василя Шпака, пахораненого 

29. І2. І956 р., у Громаді Сенькові, Ман. Ос

таюся з на.11ежною пошаною, о. Є. r о р r і -
ц а, Байта, Ман. 

е З нагоди ювілею Вашого Високопре

освященства мною зібрано на видавничий 

Фонд "Віри й Культури" ІО.ОО дол. о. Прот. 

Д. денисюк, rронлид, Саск. 

• І<оляда. При цьому посилаю Коляду на 

Фонд "Віри й Культури" 10 дол. і на Ски-

тальників 10 дол. Прот. Василь Гор ох і в
ський. Норвіч, Кон. 

еНа Фонд "Віри й Куьтури" зложили: о. 

Прот. І. Гундяк 2 д. 5О ц., о. Прот. Ол. По~ 
пльницький І д., І. Вегера І д., М. Бондар 

1. д., М. Романченко І д., о. Протод. М. Го
шщя І д., І. Доценко І д., Я. Редчук І д., М. 

Котудьський І д., Гр. Шевчук 80 ц., n. Дoн
tfН'J«:J 75 ц., Ф. Юрків 75 ц., о. ІІ. Нагірняк 

50 ц., С. Чалишев 50 ц., Т. Шандрук 50 ц., 

П. Донченко 50 цен. 

У сім сердечна подяка! 

СЕРЕД НОВИХ І<НИЖОІ< • 

Мовознавство. 

• Т. Лер-Сплавинський, П. Зволинський і 
С. Грабець: Нарис історії української мови. 

Варшава, І956 рік, 70 ст. Видання ДержаІ!

ного Наукового Видавництва. Польською мо

вою. Наклад - ІООО прим. 

У цій книжці вміщено три праці: 1: Таде
уш Лер-Сплавинський: Початки української 

мови. 2: П. Зволинський: Розвій української 

мови від XIV до XVII віку. 3: Степан Грабець: 

Нарис історії української мови •Від кінця 

XVIII віку до найновіших часів. 

Серед інших праць авторі покликуються 

і на праці Проф. Ів. Огієнка. 

• В. В а ще н ко, Ф. Медведєв, П. Петро

ва: Лексика "Енеїди" І. П. Котляревського. 

Покажчик слововживання. Харків, 1955 рік, 

208 ст. Видавництво Харківського Державно

го Університету, 5000 примірників. 

З методологічного погляду це видання не

задовільне, бо подаються тільки "голі'' сло

ва. 

1. Не дана наголосів, а це ж важлива спра
ва, яка багато дає. 

2. Дієс.11ова подаються самі, без їх іменни

ків, цебто не зазначається словосполучення. 

Скажемо, дається слово "женитися", але не 

зазначається уживання при цьому йменника. 

З. Зазначається, що сполучників що б, що

би ужито 257 раз. А для науки треба було 

розрізнити, скільки раз ужита українська 

форма щ о б, і скільки російська що б и. 

4. Дається слово "сміятися", але не додано 
- чи з кого, чи над ким. 

І таке інше. 

Через усе це видання вийшло малопотріб
не й ненаукове. 

е Г. П. У ж а ке в и ч: Питання російсько
УІ<раїнськнх мовних зв'язків. Науково-попу-

. 1ярний нарис. Київ, 1954 рік. Видання Ака

демії Наук. 104 ст. 

Перші п'ять рядків Вступу до книжки по

казують її ідеологію. Ось ці рядки: "Укра

їнськ3 культура й українська мова на про

тязі uсіеї сІюєї історії розвивались у найnе

ніших зв'язках з братньою культурою і мо

вою ведикого російського народу, який е 

провідним серед народів Радянського Со

юзу, найвидатнішою нацією з усіх націй, які 

входять до складу Радянського Союзу''. 

У двох братніх народів багато спільного в 

мові, а тому то тільки "українські націона

.ТJісти намагаються штучно ·віддалити україн

ську мову від братньої їй російської" (ст. 

57). А тому радиться спокійно позичати 

з тієї братньої мови ... 

У науці це зветься - засмічення мови ... 

• І І. Я. Ч е р н ЬІ х: Очерк русской истори

ческой лексикологии. Давньоруська доба. М. 

1956 рік, 244 ст. Видання Московського уні

верситету. 

Uінна праця, але не пророблена глибоко. 

Зміст: І. Загальнослов'янський словарний 

фонд і його розвій в да!вньоруську добу. 11. 
Діялектичні явища цієї доби. ІІІ. Лексикаль

ні явища давньоруської доби, Доба Київсь

кої Руси. lV. Зміни в словництві за XVI
XVII віки. 

• ВопросЬІ я з ЬІ ко зна ни я. Книга 5 за 
1956 рік. Видає Академія Наук у Москві. Рік 

ІНІдання V. На І64 ст. 

Багато цінних статтей . Напр.: Н. Конрад: 
Роз-вій сходознавства. Шаумян: Істота струк

турної .1інrвістики. К. Крушельницька: Смис

.1овий поділ речення. В. Дорошевський (з 

Варшави): Діялектологія і порівняльно-істо

рична метода в мовознавстві. Видання 14 то
мог.ого Сдовника сучасної російської літера
турної ~юви. 



28 BN>A й КУЛЬТУРА, ч. З (.39) 

8 О. Д и к у ш и н а: Фонетика английского 
язь1ка. М. 1952 рік, 350 ст. Лідру'чник для 

вищих шкіл. 

Історія. 

8 І. Б о й ко: ІlереяславсьІ<а Рада та ifi 
історичне значення. Київ, 1954 рік, 126 ст. 

Видало ДерІі~авне Видавництво nолітичної 

.тітератури, 10.000 примірників. 

Книжка написана з російського погляду. 

8 В. Дя д н ч е н к о: Антифеодальні пов

стання в Росії і на Україні в ХУ~-ХVШ еч 

Видало Державне Видавництво політичної 

літератури, 30.000 примірників. 

8 Л. П о л у х и н: М. Кривоніс, Д. Нечай, 

І. Богун- - народні герої визвольної війни 

1648-1654 р. р. Київ, 1954 рік, 40 ст. Видало 

[0.000 примірників Державне Видавництво 

полішчної літератури. 

8 Археологічні пам'ятки УРСР. Том V: 
Київська Русь, ранні слов'яни, античний час. 

Матеріяли польових досліджень. Київ, 1955 
рік, 190 ст., повно малюнків. 

Тут дана 20 статтей різних авторів. 

8 Древняя Гр е ц и я. Видання Академії 

Наук. М. 1955 рік, 614 ст. 

Праця колективна, у ній 19 окремих праць 
з історії давньої Греції. Крім історії є пра

ця про мистецтво давньої Греції, про При

чорномор'я в V-lV в:в. до Христа. 

8 И. К р у г л и к о в а: Да кия в зпоху Рим

екой оккупации. М. 1956 рік, 168 ст. Видан

ня Академії Наук. З малюнками й мапами. 

8 Г. У р а т а д з е: Образование и консо

лидации Грузинекой Демократической Рес

публики. Мюнхен, 1956 р., 119 ст. Видання 

Інституту досліду СССР. 

Історична доповідь, як повстала й жила 

Грузинсью.1 Республіка за 1917-1920 роки. 

Література. 

8 Олег Б аби шк ин і Варвара Кур а

шо в а: Леся Українка. Життя і творчість. 

Київ, 1956 рік, 478 ст. Видало Державне 

Видавництво художньої літератури. 

Монографічно описано творчість Л. Укра

їнки, коротко - життя її. 

8 П. К. В о лин ський: Іван Котлярев

ський. Життя і творчість. Друге доповнене і 

перероблене видання. Київ, 1956 рік, 204 ст. 

Видало Державне Видавництво 10.000 при

мірників. 

8 І. І. 11 і ль чу к: Степан Руданський. 

Нарис життя і творчості. Київ, 1955 рік, 116 
rст. Видало Державне Видавництво худож

ньої літератури, 10.000 примірників. 

• Дослідження з мови та літератури, Ки

їв, 1954 рік, 158 ст. Видав Львівський філі

<1.1 Академії Наук. 

Тут 10 статтей, з них 6 про Івана Франка. 
8 Русские повесш ХІХ века 60-х годов. У 

двох томах. Том І на 508 ст., т. 11 на 544 ст., 

1955-1956 роки. Москва. 

У томі 11 на ст. 1-344 !вміщено три повіс
ті Марка Вавчка російською мовою: Ігру

шечка, Маша та Заппеки причетника. 

8 К а у ф м а н И.: Русские биографичес

кие 11 библнаграфические словари. М. 1955 
рік, 752 ст. Державне Видавництво. 

Jlo цієї праці ввійшла також і Україна. 

Красне письменство. 

8 Улас Сам чу к: П'ять по дванадцятій. 

Буенос-Айрес, 1954-ий рік. 

Книжка читається легко й цікаво,- це так. 

Але І~ ній містяться непотрібні й недаказані 
напади на інших, напр. на ст. 17, 24 і 37 -
на Українське Національне Об'єднання в 

Берліні. Такого в цій книжці містити не 'Вар

то було. Ч и т а ч . 

8 Остап Та р н а в с ь к и й: Мости. Поезії 

й поеми. Нью-йорк, 1956 рік, 78 ст. Видало 

Об'єднання Українських Письменників "Сдо
во". 

8 Нашим на йме н ш им. Збірник вірши

ків, байок, пісень та забав для вжитку Дитя

чих Садків та домашнього виховання. Мате

ріпли зібрала Ольга Лукомська. ВиданнЯ Со
юзу Українок Канади. Едмонтон, Алта. 33 ст. 

шапіріграфічні. 

• І Ірограма на Різдвяний концерт. Ви

дав Союз Українок Канади. Едмонтон, Алта. 
1956 рік. 32 ст. шапірографічних. 

Зміст: 1: Колядки та пісні з нотами. 2: 
Сценічні картини. 3: Вправн для діІВчат і 

хлопців. 4: Деклямації. 

Збірника впорядкували Евген і Марія Вав

ринюкн. 

Церковне. 

8 Н. К а з а к о в а і Я. Л у р ь є: Антифео

дальньІе еретические движениц на Руси XN 
- начала XVI века. 1956 рік, Москва, на 544 
ст. Видання Академії Наук. 

У кннжці дана історія єресі т. зв. стри

гальників XIV -XV вікі-в та новгородсько-мос

ковської єресі XV - п. XVI віку. У додат

ку, - усі джерела для вивчення цих єресей. 

8 Український ПравославинА І<алендар на 

1957 рік. Річник сьомий. Видання Української 

І Іравославної Церкви в ЗДА. 168 ст. Багато 

і.1юстрацій і статтей. 
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• Календар Рідна Нива на 1957 рік. Ви
дання Української Православної Церквн в 

КанаJ!.і. Вінніпег, Ман. 224 ст. Повно статтей 
та ілюстрацій. 

Різне. 

• Р. І. Та~~ урі ді: Особиста ппена шко
ляра. Лекція для батьків. Київ, 1956 рік, 40 
ст. Друковано 28900 примірників. 

З\1іст кннжкн: Гігіена ті.1а: Значення догля
дУ за шкірою, Догляд за руками й ногами, 

ЛоrїІЯд за во.1оссям, Гігіена очей, Догляд за 
ноr•)М і нухамн, також: Дог.1яд за зубами. 

Гігієна одягу, білизни та взуття. Гігіена хар

чування. Режим дня. Гігієна житла. Фізичні 
вправн та загартування. 

• Яр. Рудннцький: З подорожі по 
Америці 1956 року. Вінніпег, 1956 рік, 128 
ст. Вндання "Клюбу приятелів української 

КНІІЖКІІ" Ч. 29. 

• Львівська Державна картинна галерея. 

Каталог художніх творів. Видало Міністерст

во Культурн. Київ, 1955 рік, 108 ст. тексту 

і 30 і.1юстрацій на цілу сторінку. 

ЄЗУїТИ ТА їХНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Манаший чин ·Єзуїтів, званий та
кож Товариством ·Ісусовим, заложив 
колишній ранений вояк Ігнатій Ло
йола в часі, коли в Західній Европі, за
початкована Мартином Лютером, Ре
формація почала робити великі по
ступи. 

Іогшнський шляхтич Лойола, начи
тавшися літератури про життя Свя
тих і про науку наслідування Христа 
та розпаливши нею свою уяву, поста

новив цілковито віддатися справі на
вертання невіруючих народів. Для 
підготовлення себе до тих завдань 
почав студіювати теологію. Насампе
ред відвідував університет у Саламан
ці, а опісля Парижі, де в 1534 році 
зобов'язався присягою з шістьма сту
дентами виїхати на Схід, щоб там 
навертати поган і некатолицькі наро
ди на римське християнство. Уложив 
план організації Є!зуїтів, на підставі 
якого їхні члени, крім трьох мана
ших обітниць (чистоти, послуху і 
вбожества), зобов'язані були також 
до четвертої обітниці, а саме -- до 
безумовного й виключного послуху 
Паші, беручи собі за головний обов'я
зок іти на кожний його заклик до 
всіх країн для пр01повідування Хрис
тової науки. При допомозі діб~аних 
собі помічників Ляйнеза і Сальмеро
на опрацював також для своїх .брат
чиків духовні вправи, підставляючи 
Бога за їхнього генерала, якого стар
шинами являються єзуїти. Суво
рість і монашу дисципліну побудував 
Лойола в принципах на засадах релі
гійних і військових, наслідуючи до 

певної міри тодішніх монахів шnи
тальників і темпліярів. 

У 1540 році Папа Павло ІіІІ-й ново
заложений чин єзуїтів одо·брив і за
твердив, і з того часу Іпочали вони 
діяти ,по всіх країнах. 6зуїти не nід
"і'ІЯГали жодному Єпископові ані Ар
хиєпископові з Кардиналом В!<лючно. 
Вони підчинялися тільки своїй влас
ній єрархії 'З їхнім генералом, званим 
популярно "чорним папою'' на чолі, 
нкий жив у Римі, а якому давав без
посередні доручення лише римський 
Папа. Таксамо воно є і сьогодні. Ма
теріяльно і кількісно єзуїти досить 
скоро росли. Зараз після смерті Ло
йоли (1556) вони вже мали тисячу 
ч.11енів. На початку 30-ти літньої вій
ни (1618) число їх дійшло до 13.112 
ЧJ1енів, ·поселених по 32-х різних ІПро
вінціях, а вже на початку другої по
ловини ХУІІІ-го століття розпоряд
жалися вони числом 22':589 членів і 
669 власних шкіл, розміщених по 
більших містах усіх державах захід
нього світу. 

Го.7Jовним завданням єзуїтів було 
поборювати Реформацію і відступ
ниl~тво від Римської ·Церкви. Для 
осягнення своєї мети вони паборю
вали всіх і вся; виступали навіть про
ти латинських Єпископів і Кардина
лів, якщо ставали їм поперек дороги 
або були •перешкодою на шляху до 
осягнення своєї мети. Єзуїти поселю
валися :по всіх країнах. Не поминули 
також і Дале:кого Сходу. Завдяки €зу
їтові Францові Ксаверію ( 1542-
1552) християнізували вони також 
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Китай і Японію, де на початках мали 
замітні успіхи. 
Року 1558-го спроваджує їх до 

Польщі 1Кардинал Гозій. Відповідно 
внпосажені латинською єрархією, во
ни сиділи собі спокійно та вивчаJ& 
польські обставини, і ро.били плани 
діяння на -будуче. Польський король 
Снгизмунд Август дивився на них як 
на чужинців, і тому не дозволив їм 
розпочинати будьякої діяльності в 
своїм королівстві. Щойно король 
Стефан Баторій допустив їх до діян
ня, віддаючи їм навчання і виховання 
молоді в Польщі, яке охопило також 
Литву, Білорусь і Україну, те країн, 
юсим лиха доля наказала в той час 
належати до Польської Корони. 
Хоч єзуїти не ·поборювали "святої" 

Інквізиції, але ·ввійшли з нею в непо
розуміння зараз на початку своєї ді
яльности в Іспанії, які допровадили 
до того, що перші їхні генерали а 
між ними і сам Лойола, попали 'до 
інквізиційної тюрми, оскаржені в 
єресі й фанатизмі іллюміна тів. Нена
висть між єзуїтами та інквізиторами 
викликувала часто різні взаємні об
винувачування, але це все звичайно 
кінчалося на тому, що ікаізитори об
~ежувалися лише до натаврувань єзу

пської діяльности і їхньої літератури, 
б? Папа ставав у їхній о-бороні. Тут 
•бІЛьше йшло про поборювання єзуїт
ських впливів, ніж самих єзуїтів як 
монахів, бо вони, як зрештою роби
ли в.сюди, .. намагались підпорядкува
ти пІд своІ впливи генеральних інкві
зиторів, що одночасно .були також і 
латинськими Єрархами, або Доміні
канами, які займалися інквізиційними 
справами. 

Про те, що єзуїти не були ворога
ми Інк~ізиції, а.ні не. виступали про
ти 11 ДІЯЛЬНОСТІ, СВІДЧИТЬ найкраще 
самий факт, що сповідник королеви 
єзуїт о. Нітарто справував також уряд 
генерального інквізитора ( 1666-1670) 
з~ u часі~. правління Марії Анни Авст
рІиськоІ, яка правила в той час в 
Іспанії в імені малолітнього короля, 
син~ К~рла И-го. За його трилітньо
го ІНКВІзиторського уряду засуджено 

768 осіб, з числа якого спалено жив
цем на стосах 144 особи. 
Так як у Польщі, так і ло інших 

І<раїнах, єзуїти слідкували за літера-

турою і різними друкованими видан
нями. Опановували пануючі двори, 
королів, міністрів та високоnоставле-

. них впливових осіб. Закладали шко
ди, в яких навчали і виховували мо
лодь на свій спосіб і лад, відповід
ний своїм завданням і цілям. 6зуїти 
майже ніколи не вистуtпали назовні 
чинно в поборюванні реформаторів і 
відступнИІцтва від РимсЬІкої Церкви. 
Вони до цієї ціли мали підготовлених 
людей. До кожної індивідуальности, 
до кожного характеру, до кожного 

у!Подобання й навику і в відповідний 
на те час вони вміли дібрати людей і 
використати кожну нагоду й хвилину. 

Як сповідники королев і королів во
ни мали вільний вступ до пануючих 
дворів. А опанувавши їхню совість і 
підпорядкувавши їх під свій вплив . . ' 
починали самІ королІВськими пала-

тами іПравити, а через це впливати на 

низи. 

Крі_~ ~ього єзуїти закладали різні 
реЛІп~~І ~?вариства, як, наприклад, у 

Францн Товариство Найсвятішого 
Сакраменту", яке в роках 1627-1667 
д!пло з таємним успіхом серед сус
ПІльства. Уся fІlраця тих товариств 
побудована була на спритно замаско
ваНІм шпигунстві, інтригах і майстер
нім поступованні. Завдавали вони не
сподівані удари і невдачі ,високоло
ставленим і впливовим особам века
толицького вірування. Зменшували та 
підр~вали їх повагу й пошану серед 
суошльства, позбавляли їх державних 
урядів і маєтків, а на кінець допро
вадж~вали їх до нужди і виїзду з 
батьювщини за кордон, що-б там сПа
сати життя від переслідувань. 
Починаючи від половини ХVІ-го 

століття єзуїти стали гнобителями 
. . ' . ' 
штригантами,_ пІд юджувачами І спри-

ЧІ!Нника:ми рІзних повстань, брато
вбивчих громадянських і Q_елігійних 
воєн майже по всіх країнах західньо
го світу, де лише їхня діяЛьність велі
ла здобути впливи і опанувати маси. 
Нівечил!І лад і !:'равопорядок в дер
жавах, Ідучи маиже завжди в розріз 
з державними заtКонами, згідно ·зо 
своїм кличем: "Мета освячує серед
ники". 

І .. ~пеавді. !,ак, як в Іспанії, Порту
галн. и . Італн ~ато~ицтво врятувала 
ІнквІзицІя, так І єзупи врятували для 
католиІЦтва Францію, !Полудневу Ні-
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меччину, Сабавдію, Польщу і кілька 
кантонів Швайцарії. Крім того здобу
ли вони для католицизму латинську 

Америку і кілька індіяНСІ:)КИХ міст. І 
саме в тому лежить велика заслуга 

єзуїтів для католицтва й Римської 

Церкви, дарма, що на цьому народи 
і їхні батьківщини дошкульно потер
.піли. Але Римові було добре! 

(Далі буде). 

Дмитро ·Білас. 

УСІ ДОПОМОЖІМО УКРАїНСЬКОМУ ІНСТИТУТОВІ 
В САСКАТУНІ. 

До всіх б.1агочестивих вірних Укра
їнсь·кої Греко-Православної Церкви в 
Канаді, -

Христос Рождається! 

Ісус Христос, наш Господь і Спа
ситель, прийшовши на нашу землю, 
по.благословив різним народам їхнє 
національне життя. Він самовіддано 
любив Свій народ, і все життя вірно 
служив йому, і цим дав і нам при
клада, як належить служити своєму 

народові. 
Посилаючи Своїх Учнів на пропо

відь, Христос їм наказав: "На путь до 
поган не ходіть, і до самарянського 
міста не входьте, але йдіте радніш до 
овечок загинулих дому Ізраїлевого!" 
(Матвія 10. 5-6). 
Отже, як бачимо, Христос дбає най

перше про Свій рідний народ, його 
спасіння - найближче йому. Це на
вчальний глибокий приклад і всім 
нам, щоб ми теж не занедбували слу
жити найперше своєму рідному укра
їнському народові, щоб потреби сво
го народу були найближчі для нас. 

Коли ти українець, то й оставайся 
ним ти та все покоління ТВО€ на ві
ки вічні! Позоставайсн українцем, 
поки сонце світить! 

От уже сорок літ ІЩИ Українській 
Правді вірно й ревно служить У!кра
їнський Інститут імені славного на
шого Митрополита Петра Могили в 
Саскатуні. Цей ~Інститут глИбоко .~зро
зумів, що українці в Канаді повинні 
жити й позаставатися українцями, як 
окрема українська нацІя. Інститут 
зрозумів і навчав, що українці - це 
велика історична нація, яка має свою 
окрему історію, свою окрему мову, 
свою окрему культуру! 

І було б непростимим гріхом перед 

Господом, коли б ми занедбали свій 
народ, і попуетили йому наІЦіонально 
розтопитися серед інших народів у 
Канаді. 

І Українснкий Інститут у Саскатуні 
сорок літ провадить виховну освідом
.чюючу національно-українську ·лра
цю. І з-під його виховання вийшли 
вже сотні свідомих українців, які 
праІЦюють у ~канаді на найрізніших 
становищах, у тому і на найвищих. 
Бо ми пильнуємо бути добрими го
рожанами І<анади, позостаючись 
при тому національно свідомими ук· 
раїнцями. 

Тепер Управа Українського Інсти
туту почала готуватися до будови но
вого просторого будинку. Зо щирого 
серця я 6лагослвляю цей святий по
чин, і мо.'Ію Милосердного Господа, 
щоб усі наші вірні глибоко зрозумі
ли це велике й святе діло, - і щед
ро й любовно відгукнулись на ньо
го. 

нехай любовно відгукнеться і на
ша молодь Саскатунщини, що на
вчається по середніх та вищих шко
лах. Нехай відгукнеться і щільно за
повнить СТіНИ СВОГО СЛаВНОГО І}НСТИ
туту Митрополита Петра Могили. 

Пам'ятаймо всі: це наш святий обо
в'язок· і поставити просторий та ве
личний Інститут, і наповнити його 
побереги нашою молоддю! 
Кличу Боже Благословення на всю 

цю святу працю! 

Христос Рождається! 

t Іларіон, 
Митрополит Вінніпегу і всієї Канади. 

Року Божого 1957 -го, місяця січня 7 -ro 
дня, у день Народження Христа, Сонця Прав

дІІ. 
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ОГЛЯД ЖУРНАЛІВ. 

• East European Problems. 
Нью-йорк, 1956 рік, 104 ст. 

ана·лійською мовою. 

Книжка ~ 
Квартальник 

Тут уміщено 8 статтей про польсько-ук

ра'інські стосунки. Н. Андрусяк: Зародження 

й розвиток східньо-слов'янських націй. В. 

Луців: Українці і по.ТJьське повстання 1863 
року. Варварів: Польсько-українські стосун

кн 1916-1918 років. С. Горак: Східньо-укра

їнські землі під час польської окупації. Д. 

Куліковський: Малюнок польсьІюго імпері

ялізму. 

8 М 11 с т е ц т n о. Орган Міністерства 

Культури, Спілки композиторів і Спілки ху

дожників України. Число 5 за 1956 рік. Дво

місячник. 

Серед різних статтей відмітимо: Українське 

графічне мистецтво 1945-1955 років. Р. Гар

дении: Образи Івана Франка в кіномистецтві. 

В. Авдєєв: Олександер Мишуга. Б. Піаніда: 

Програма з історії українського мистецтва. 

8 Б е л а р у с к і Зборнік, кніга 5. Мюнхен, 
199 ст. Видання Інституту для вивчення СССР, 

шапірографічне. 

Уміщено сім ст~птей, шкільництво, про-

МІІС.'Ювістt>, мнстецтво Білорусії й ін. 

8 НопросuІ истории. М. 1956 рік, книга 

10 н<1 224 ст. Внд<1є Академія Наук у Москві. 

Серед іншо•·о матеріялу тут уміщено: Б. А. 

Рибаков: Остромирова Летопись, ст. 46-59. И. 
Белявская: Б. Франклин, діяч національно

внзво.тІьного руху <1мериканського народу. 

8 Исторический А р х и в. Книга 5 на 248 
ст. Нндає Академія Наук у Москві. 1956 рік. 

Кннга 5 бліда, а зміст - архів большевиць

І<ОЇ реВОЛЮЦІІ. Цінніша праця: Е. га ль ман: 

І Іро передачу тексту історичних джерел. 

8 Нестинк Ленинградекого Университета. 

Книга 17. Ленінград, 1956 рік. 178 ст. 

Статті з економіки, філософії й права. Усе 

в комуністнчнім оспітленні. 

8 Со н я ш н 11 к. Ілюстрований 

ДЛЯ дітей, ЧІІСЛО 12 За 1956 ріІ<. 

"Нові Дні" у Торонті. 

місячник 

Видають 

ЮВІЛЕй ВЛАДИКИ МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА. 

"Цнм повідом.'Іяємо, що рішенням повної 

Консисторії, яке було винесене на П нарадах 

27 -ro гру дня 1956-го року, урочисте відсвят

кування 75-ліття народження Високопреосвя

щеннішого Владики Митрополита Іларіона, 

відкладається до Неділі Мироносиць, 5-го 

травня, 1957-го року. 

Докладна програма ювілейних святкувань 

на місцях буде подана до при.тюдного відо

ма пізніше, а цим ті.11ьки повідомляємо Все-

чесне Духовенство, що, не оглядаючись на 

те, що Ювілей відложено на пізніше, Молеб

ні за здоров'я Владики Митрополита мають 

бути ніделужені так, як подано в обіжнику 

до Священиків з 30-го листопада 1956 р. 

А котрі Священики вже почали переводити 

збірку на ювілейний дар для Владики Мит

рополита, повинні її продовжувати та над

енлаПІ гроші до Консисторії" (З "Обіжника 

до Сr:ящеників'' ч. 1 від 2-го січня 1957 р.). 

ЗмІст 3(39) числа за січень 1957-ro рону місячнина Унраїнсьноrо БоrосЛовсьноrо То

вариства "Віра й Культура": t Іларіон: Нео ціненні знахідки в Па,тестині. - t Іларіон: 

Виховуймо роднии свої в християнських че'снотах, Послання в Україну. - Смертоносна 

Берестейська унія, неприкрашена історія П (з "Історії Русів"). - t Іларіон:' До україн
ських дітей у Канаді і по 'Всьому світі. - Павло Вороб'ївсьний: Сьогодні Свято На

родження Христа. - t Іларіон: Гнучкість ук раїнеької ~юви. - Україністика в світі. -
t Іларіон: Не бійся бідноти! - t Іларіон Нагородн Духовенству Української Греко

Православної Церкви в Канаді. - Д-р Юрій Мулин-Луцин: Проблема традиції, психо

логічний нарнс. - Церковна хроніка. - Усі домажімо "Вірі й Культурі. - Серед нових 

книжок. - Огляд журналів. - t Іларіон: Поезії: Бог - то .'Іюбов, Канада, Бог і людина. 

- З хроніки культурного життя. - Дмитро Білас: Єзуїш та їхня діяльність. 

Передплата річна 4 дол., піврічна 2 д., чвер тьрічна 1 д., онреме число 35 ц. Адреса: 

"Faith and Cultшe", 101 Cathed.ral Ave., Winnipeg 4, Маn., Oanada. 
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(Закінчення зо ст. 2 обгортки) 

тури в Польщі сприяла зміцненню дружби 

і братського співробітництва між народами 
Польщі й України. С. Ігнар побажав україн

ським артистам нових творчих успіхів. 

Голова делегації діячів української куль

тури Р. В. Бабійчук подякував польському 

народові за теп.'Іий і сердечний прийом, який 

був виявлений діячам української культурп й 

мистецтва. Він внеловив упевненість, що й 

да.1і неухильно зміцнюватимуться творчі 

зв'язки українських і польських працівників 

культури. 

Прийом пройшов в обстановці виняткової 

сердечности". 

е Вечір у будинну літераторів у Києві. 13 
жовтня, після літньої перерви поною~в свою 

роботу Будинок літераторів. Тут відбувся ве

.·шкий вечір. Відкрив його вступним словом 

голова ради Будинку літераторів 'Л. Смілян

ський. 

Перше слово було надане Л. ·Дмитеркові, 

який нещодавно побував в Аргеншні. ПрИ

сутні з увагою прослухали й~го ро.зrіовідь 

про мистецьке й культурне' життя цієї 

країни, про зустрічі з колами українськоі 

інтелігенції, яка там проживає. · 
На вечері було дана великий ·~онцерт. 
Учасники вечора тепло зустріли дорогих 

гостей, - словацьких письменників, які при

були в Київ на запрошення СПУ. 

• Зниження цін на квнтни в театрах Ун
раїни. Міністерство Культури видало наказ 

про зниження цін на квитки в театри рес

публіки. Середня ціна квитка в театр бу де 

тепер на 21 процент нижча від попередньої. 
Встановлюється такі ціни на квитки в те

атри м. Києва: Академічний театр опери та 

балету імені Т. Г. Шевченка - від. 3 до 20 
карбованців. Академічний український дра

матичний театр імені Ів. Франка, драматичний 

театр імені Лесі Українки і театр музпчної 

комедії - від 3 до 18 карбованців. У драма
тичних театрах Харкова і Львова ціна квит

ка не перевищувашме 16 карбованців, в ін

ших містах - 10-12 карбованців. 
Значно знижено ціни на квитки в театрі 

юного глядача і театрі ляльок. У першому 

ціна квитка на денні спектаклі - від 2 до 4 
І<арбованців, у другому - від 1 до 2 кар

бованців. Ціна квитків на спектаклі облас
ІНИХ пересувних театрів бу дуть.: .У містах -
від 2 до 8 карбованців, у сілБській місцевос
ті _:_ від 2 до 4 карбованців. 
На денні спектаклі ціни на квнтюг в теат

рах знижуються на 25 процентів/тюрівняRо. з
новими цінами на вечірні спектаклі. 

Директорам театрів надано право підвищу

:в.атн ціни на квитки (до 25 процентів) на 
пре:-..1'єрн спектаклів, бенефіси і гастрольні 

внетупи відомих артистів. 

Нові ціни на театральні квитки запровад

жені з 15 жовтня цього року. 
о Запорізький український драматичний 

театр свій 27 -ий театральний сезон розпочав 
n'єсою Ів. Франка: "Украдене щастя" (поста

!fювка народньогь артиста В. Магара). 

Склад театру поповнився в цьому сезоні 

молоддю - випускниками Київського та Хар

ківського театральних інститутів. 

З 15 жовтня при театрі почнуть працю

вати б-місячні курси для підготовки керівни

ків сільських драматургів. 

е Виставка творів західнього мистецтва. 
Вёлнку роботу по пропаганді західнього мис

тецтва провадІІТь Дніпропетровський дер

жавний. художній музей. Недавно тут орга

нізовано. виставку творів західнього мистецт

ва. Виставляється живопис, скультптура й 
графіка видатних майстрів французького, іта

.1ійського, фламандського та іспанського об

разотворчого мистецтва XVII-XIX століть. 

У r.1узеї виставлено близько 100 кращих 
творів мистців Західньої Европи, що збері

гаються · в художньому фонді музею. 
• П'ята наукова Шевченківсьна нонферен

ція відбулася в Києві 14-16 березня 1956-го 

року. Прочитано було й обмірковано 15 до
повідей. А саме: Д-р Е. Кирилюк: Стан і за

вдання нашого шевченкознавства. Ф. Прий
ма: Шевченко і вільна російська преса. Д-р 

І. Айзеншток: Зміст наступного тому "Лите

ратурного Наследства" (нові матеріяли про 

Шевченка). З. Кузьмина: Шевченко і Анд

рузький (братчик). О. Мазуркевич: Шевчен

ко в оцінці І. Прижова. Ю. Івакин: Особли

вості сатири в поемі "Єретик". В. Крекотень: 

Особливості сатиричної тонізацн в поемі 

"Сон". Л. Стеценко: Із спостережень над ри

мою в ранній творчості Шевченка. І. Піль

чук: Шевченківські традиції в сатирі Івана 

Франка. О. Засенко: Марко Черемшина про 

Шсвчею<а. К. Корчаченко: П. Грабовський і 

Т. Шеuченко. Т. Чорна: Коцюбинський і т: 

Шевченко. Т. Комаринець: Роля народньоі 

тnорчости в поезії Шевченка. А. Незвідський: 

Російська критика про Т. Шевченка. В. Мар
тинов: Шевченко в nерекладі Франка на ні

мецьку мову. Є. Левенфіш: М. Микешин і 

Т. Шевченко. Є. Литовченко: Рисунки Т. 

Шевченка в · альбомі А. С. Чернишевської. 
Конфереція була три дні. Виступали з до

кладами і в дискусіях учені з Києва, Одеси, 

Л!>Е'ов.а, Ленінграда, Пе.трозаводdька А ін. 
міст. 
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