


Виходить в місяцях від 1. жовтня до 1. квітня д в а  р а з »  
в м і с я ц ь ,  а місяцях від 1. квітня до 1. жовтня о д и н  
р а з  у м і с я ц ь  (подвійно нумерованими випусками).
У Р І К  18 О К Р Е М И Х  К Н И Ж О К

П Е Р Е Д П Л А Т А :  ’
Річна (за  13 книжок) . . .  2  зл. 40 гр.
Піврічна (за  9  книжок) 1 вік 50 гр.

А д р е с а :
І е о  „Д ЕШ ЕВА  КНИЖКА** Львів, Гродвіцких 9. НІ.

ч. розрахункового конта 130._____________

-  М О Л О Д І !  -
Вже вийшов з друку Ваш Календар Україн
ської Молоді, що цього року називається

КАЛЄНДАР
О С В I T  А
В ньому є  все, що треба знати про Україну, 
про наші землі, про наших героїв, князів, геть
манів, вождів, письменників, передових лю дей, 
про всі події наш ої історії і т. п.

Крім того в кожному календарі є 
безплатний киш еневий календарець. 

все разом тільки 50 гр. (з пересилкою 65) 
Щоб не платити пересилки — присилайте гуртові 
замовлення. Тимбільше, що до кожних 5-ох примір. 

додається шостий безплатно.
Календар висиляється тільки аа попереднім 

____  надісланням грошей!



ДЕШ ЕВА К Н И Ж К А

Р ІК  НІ, 15, ЛИСТОПАДИ 1937,__________Ч< 21

ВІД РЕДАКЦІЇ: 3  тієї нагоди, що ввесь світ зацікавлений 
сьогодні питанням висліду японсько-китайської війни, ми вважа
ли, $цо замало подати м а т е р і а л ь н и й  розгляд Японії 
(в ч. 17. „Дешевої Книжки"). Теперішній випуск представляє я- 
понську д у х о в і с т ь :  героїчну етику й суспільну мораль. 
Ці прикмети особливо на японськім ґрунті мають першорядне 
значення, може навіть більше ніж матеріальні умовини конеч- 
ности японського розросту*

ІЗ ЯПОНСЬКОЇ ПО ЕЗІЇ.
** *

Ніч — як хвіст павука 
Округлий.

Вмираю.
Щасливі
Життя останні хвилини.
Мене бачив мікадо.
Умираю за нього.

Ніч — як хвіст павука 
Округлий.

* **
Не мені спів на світанку, 
Соловію вишневого саду. 
Гину як лицарі гинуть —



Sa край рідний вмираю щасливий, 
Полети в город хризантем,
Соловію вишневого саду,
Заспівай панові мому:
Що лицар його вірний — щасливий, 
Гине за край, за мікада, —
Соловію вишневого саду.

І> ЯПОНСЬКИХ КАЗОК

ЧУДЕСНИЙ МЕЧ
Бога Гая-суса-ново, брата богині сонця, вигнали з 

неба за невідповідну поведінку. Він зійшов на землю 
та опинився припадково на березі ріки в японській про
вінції Ідзумо. На поверхні води він завважив кілька го
стрих патичків, таких, як уживають їх японці при їді 
замість вилок. Із цього він догадався, що поблизу жи
вуть люди. Негайно пішов шукати людських осель. Не
забаром побачив заплаканого діда й бабусю, а з ними 
й гарну дівчину.

— Хто ви й чого плачете? — запитав, зацікавив
шись, Гая-суса-ново.

Дід відповів із плачем:
Я син бога гір і називаюсз Асі-надзу-ці, моя 

стара жінка називається Те-надзу-ці, а молодій дівчині, 
нашій дочці, на імя Куці-нада-гіме. Ми мали восьмеро 
дітей, але лишилася нам тільки ця одна дочка. Всіх ін
ших дітей пожерла змія зпід Косі1), а сьогодні й остан
ня наша дочка впаде жертвою її пажерливости.

— Оповідай мені щось про ту змію, — прохав ді
да бог Гая-суса-ново. *)

*) Косі, назва місцевости в північній Японії у провінції 
Єціґо.
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— Немає на світі більш гидотного створіння від 
тої потвори! Очі в неї черврні як вишня, страхітне її 
тіло має вісім голів і вісім хвостів. Хвости її такі дов
женні, що вкривають вісім долин і вісім горбів. На 
хребті страховища ростуть сосни, кедри й мох. Її шлу
нок, кровю залитий, вибухає страшним полумям.

Вислухавши з увагою дідового оповідання* бог 
Гая-суса-йово сказав:

— Як ця гарна дівчина справді твоя дочка ■*-- від
дай мені її за дружину.

— Добре, — сказав дід. — Віддам її за тебе заміж, 
але скажи хто ти такий!

— Я старший брат богині сонця і на короткий час 
я зійшов із неба на землю.

— То бери собі нашу дочку за дружину.
Та заки Гая-суса-ново діткнувся дівчини — вона 

замінилася на гребінь. Гая-суса-ново вложив той гре
бінь у своє волосся й прохав діда, щоб той приготовав 
йому саке2). вісім разів міцніше за звичайне. Побудува
ли удвох із дідом великий тин довкола узгіря і зали
шили в тині, вісім отворів. У тих отворах уставили ми
ски повні місного саке. Заледве це встигли зробити, а 
вже здалеку прогуркотів грім і восьмиголове страхо
вище з восьми хвостами злетіло на землю. Солодкий за
пах гарячого напитку звернув на себе увагу змії. Вона 
всунула вісім голів у вісім мисок і почала пити саке, 
аж урешті задримала й опустила голови на землю. Тод' 
бог Гая-суса-ново наблизився до страховища й наоспіх 
почав рубати мечем зміїні голови. Коли відрубав усі 
вісім голів, почав рубати й тіло страховища, але при
тому його меч зломився надвоє. Бог Гая-суса-ново за
цікавився і розтяв новим мечем тіло страховища. По
бачив, що там був у тілі велетенський меч. Пізніше, 
вернувшись до неба, він подарував добутий меч своїй 
сестрі — богині сонця. Цей меч довший час перехову
вали у святині Ісе, а'пізніше він попав у руки Ямато-да-

*) саке — японська горілка, вироблена з рижу.
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ке. Чудесний -меч урятував героєві життя серед пожежі 
степу. Тоді назвали його^ „меч, що косить траву“.

І досі в святині Ацута, в провінції Овара, можна 
оглядати цей чудесний меч. У честь цього меча щороку 
,21-го липня відбувається в Японії врочисте свято.

ВЕ-КОУ

Країна вишні й меча
І.

Вечоріло. Хлопці розклали вогонь. Посідали ра
зом із дівчатами довкола ватри. Ліс шумів тихим шу
мом. Василь почав оповідати.

— Розкажу вам про „лицарський шлях"- японців. 
„Лицарський шлях" це неписані закони японського 
народу. Ті закони, що на них японський, нарід спирає 
своє життя. Поводиться так, як наказують закони „ли
царського шляху". Виховує себе самих і свої діти згід
но з наказами „лицарського шляху", що. хоч і неписа
ний, живе в цілому народі, так, як у нас наша пісня. 
Живе від селянської стріхи До цісарської палати.

„Лицарський шлях" велить усім, щоб були чесні 
й справедливі. Чесність і справедливість наказують 
людині вмерти, коли вмерти годиться. Вони кажуть 
людині стати до бою, коли треба до бою ставати. Це 
є обовязок супроти себе самого й супроти других.

Але доугого слід мати відвагу.
Та що це є відвага? Японці кажуть: коли знаєш 

що є справедливе, що є слушне, а не робиш того, — 
ти не маєш відваги! Во відважні роблять те, що спра
ведливе й слушне.

Для приміру розказують японці таке: Молодий 
лицар чванився, що переплине підчас бурі морем від 
одного острова до. другого. Наспіла буря — він по
плив. Тільки його й бачили; Це не був відважний ли-

/
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цар. Бо чи ж потрібно було йому плисти морем у бу
рю?! Чи справедливим е кидатися в небезпеку, коли 
цього ніхто не потребує?! Молоде життя слід шану
вати й цінувати, а не покладати його задля чванли
восте.

Або таке оповідають: Один зручний рибалка, ки
нувся в море зловити, великанську рибу, тільки з но
жем. Це була йому не першина. Кілька разів уже він 
кидався з ножем у море, коли риба нападала на дітей, 
що купалися в морі. Завжди благословив йому Бог 
убити ножем рибу й не дати дітей рибі. Але — ловити 
чи вбивати рибу, яка може одним махом відрубати 
зубами ногу людині, тільки для того, щоб другі могли 
про те говорити, — це не відвага! Це не є геройство! 
Зручний рибалка не вернувся на беріг, де ждали на 
нього товариші. Чорна риба перетяла його зубами на 
двоє. Його смерть була „собачою смертю". Бо він 
згинув задля негідної справи.

Визначний і справді відважний японський князь, 
що жив дуже' давно, так навчав своїх лицарів перед 
кожним походом: кинутися у бій і там найти собі 
смерть, — це зуміє кожний! Але .справді відважний є 
тільки той, хто живе тоді, коли жити годиться, і вми
рає тоді, коли вмерти треба!

Розуміють це японські матері й батьки та роб
лять багато заходів, щоб їхні діти були справді від
важні. Діти змалку вже вчаться терпіти голод та хо
лод. Приучуються вчитися натще й ходити далеко до 
незнаних людей й виконувати доручені завдання в до
розі. Раз або й двічі в місяць, коли'буває свято бога 
науки, діти збираються малими гуртками під вільним 
небом уночі, й цілу ніч читають вголос оповідання 
про життя славних лицарів. Юнаки ходять поцочі на 
цвинтарища й приносять квітку звідтіль, на знак, що 
справді- були там. Інколи вибираються вночі на пло
щу страти й залишають свій знак біля відрубаної го
лови злочинця. Таке виховання доводить до того, що



діти й молодь не знають страху, мають у собі велике 
завзяття й твердість.

Малі діти беруть собі примір із колишнього кня- 
зенка, що дістався до неволі й терпів голод, спрагу 
й холод у темниці. Чотири дні він сидів у темниці ра
зом із своїм вірним отроком. Ніодним словом не на
рікав на свою недолю. Та коли пятий день прийшов, 
отрок князенка почав жалуватися на тверду неволю. 
Тоді князенко сказав йому: Як молодий птах є го
лодний, то кричить. Коли молодий звір е голодний, 
то йде шукати поживи й часто попадає у пастку 
стрільця. Чи ж ми, люди, маємо бути подібні до птаха 
або звіра? Чи не сором забувати на свою гідність пе
ред обличчям лютого ворога?! Так говорив малий 
князенко, й соромно стало отрокові, бо він хоч і стар
ший був, показався менше витривалим на труд, голод 
і невигоду.

Та „лицарський шлях" наказує не. тільки бути за
взятим, витривалим на труди. „Лицарськйй шлях" ка
же, що любов, милосердя, доброта — це найкращі 
прикмети, якими людина повинна визначатися. Є я- 
понська пословиця, що її знає кожний японець. Го
ворить вона, що милосердя Прикрашує більше як ці
сарський вінець. І справді! Найсміливіші відчувають 
найглибше чуже горе, а ті що знають любов — най
сміливіші зпосеред людей; Бо, щоб бути милосерним, 
треба вміти висказати своє милосердя теж ділом. Так, 
як любов. Бо що може вдіяти милосердя чи любов, 
коли вона нездатна справді помогти?! Тимто любов 
та милосердя, мусять іти впарі зі справедливістю.

— Як вода гасить вогонь, так доброта гасить у- 
сяке насильство — кажуть японці. І розказують зараз 
же: Один славний лицар вертався із великою добич- 
чю.з,походу. Приїхав він до одного села й зайшов до 
якоїсь хати. Там його приняли, щиро й сердечно вго
стили, та просили, щоб він відпочив. Лицар поклався 
спати, бо здорожений був та втомлений. Лежить — і 
чує, як господарі говорять, що прийдеться їм тепер
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голодувати, бо останками своїх харчів прйняли по
дорожнього.

Лицар устає, заходить до кімнати господарів і 
зразу говорить їм: Я чув вашу розмову. Чому ви від
дали мені останки своєї страви?!...

—  Бо ти наш гість! — кажуть йому господарі.
— Скажіть мені, каже лицар, чому ви такі бідні?
А господарі йому: — Наш князь дуже лютий. Усе,

що ми тільки придбаємо, забирає для себе. Так є не 
тільки з нами, але з цілим нашим селоде.

— Хто у вас є князем? — питається лицар.
— Великий князь східніх земель.
— Доброї ночі! — І пішов спочивати.
Ранком, лицар - скликав ціле село на майдан. Став 

перед людьми й каже: Люди! Я вертаюся з походу. На 
північ іду, де моя землк. Велику добичу з походу ве
зу. Та не завезу її до свого дому. Залишу її вам, щоб 
ви не працювали голодні й бідні. І став паювати свою 
добичу між усіх людей села.

Тоді якраз надїхав на пишному коні великий 
князь східніх земель. Побачив людей на майдані об
дарованих щедро лицарем, під'їхав до них і велів 
скласти йому все добро.

Тоді виступив лицар поперед усіх і заговорив:
— Ти є князь, та не прикрашує тебе ніщо! Не 

знаєш милосердя, що вінчає голову володаря краще 
як цісарський вінець! Не знаєш доброти, що віддає 
усе з вічливим осміхом! Не знаєш любови, що є при
красою відважних людей! Не знаєш справедливости, 
прикмети розумного й сміливого!

Ти не є відважний, бо несправедливість дієш!
— Як смієш до мене говорити такими словами?!

— крикнув князь. -
■ — Так велить мені „лицарський шлях"! — відпо

вів лицар.
— Велю тобі відрубати голову!
—- За їе, що я справедливий? Чи за те, що я від

важний? Чи за те, що я милосерний?
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— Ні! За те, що ги маєш відвагу бути спойвад- 
ливим! — відповів князь.

— Життя минає швидко, князю, але ймення живе 
вічно!

Задумався князь.
Потім скочив із коня на землю, підійшов до ЛИ' 

царя й промовив:
— Ти справді відважний! Тому станеш із шаблею> 

проти мене.
— Не годиться мені підносити шаблі на тебе,- 

князю!
— Я кажу, що нікому більше тільки тобі годиться? 

стати з шаблею проти мене!
— Дякую тобі, князю, за твою ласкавість до мене?
І блиснули шаблі.
Довгий і завзятий був бій. Обидва знали лицарське’ 

ремесло неабияк! Сонце стояло на півдні, а вони не рі
шили бою. Відкинули поломані шаблі, другі взяли в- 
руки, — аж розділив їх вечір.

— Не рішимо нашого бою, лицарю відважний!
— Не рішимо, бо він лицарів негідний, князю!
— Як же це, лицарю!!!
— Соромом укрите моє ймення, князю!
— Хіба честю! Бо сам князь дозволив тобі з ним 

ставати до шаблі!
— Ні, князю! Я підніс свою шаблю не в бою за 

справедливу справу, а як нерозумний молодець, щоб 
показати свій лицарський хист!

Схилив голову князь. Потім узяв лицаря'під руку 
й пішли разом до храму. Там склали' жертву богам. А 
як сходило сонце, князь і лицар відмовляли останні мо
литви, одягали смертні одяги, й повернені до заходу, 
гострими мечами, робили собі „гаракірі", як годиться 
усім лицарям, що провинилися супроти лицарської че
сти.

• *
На небо вийшли зорі. Ліс тихо шепотів. Дівчата й 

хлопці кругом ватри сиділи заслухані.
л
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Василь говорив:
— Японці знають, що військова справа — справа 

жорстока, кривава, тимто е між лицарями звичай лю
буватися музикою та віршами. Нераз вертається ли
цар із походу, витягає вузеньку кисть і папір та пише 
.вірші. Або перед боєм грає на біві сумні пісні японські, 
що вколисують дику, боєву спрагу, нагадують про ли
царське милосердя й доброту. Та від того, японські ли
царі не стають менше, відважні. Вони люблять вірші, 
люблять пісні та природу. Японська пісня співає: 

Смілий лицар зараз стане до бою,
Та доки меча не підніс 
Слухає, як співає соловейко.

Бувало, що на боєвищах у шоломах побитих ли
царів нераз находили вірші. Іноді, як із побитих стя
гали панцирі, то зпід заліза вилітали листки паперу за
писаного віршами.

ІДя любов до віршів і музики, скріпляла лицарське 
милосердя, Учила лицарів розуміти терпіння інших лю
дей. Тимто серед японців зустрічаємо осбблившу чем
ність, якої нема між усіми іншими народами світу. Не 
диво й, що серед народів, які довгі роки залишаються 
у звязках із японцями, зустрічаємо'пословицю: Чемний 
як японець!

І справді, чемність японців є дуже особлива. Глиб
ша вона від чемности інших народів. Самі японці ось 
як кажуть про неї: Якщо ти є чемний тільки тому, що 
чемним бути годиться, то чемність твоя не є ніякою 
чемністю! Бо чемність японця- це пошана для почу
вань другої людини. У японській чемності скривзється 
пошана для громадянської праці кожної людини, у чем
ності лежить пошана для справжньої заслуги. Така 
чемність стоїть близько любови. Є вона вицвітом спів
життя людей із собою, і то найкращим вицвітом!

*
Ніч нависла над світом. Зійшов місяць.
Василь скінчив оповідати. Хлопці загасили ватру 

й пішли за дівчатами з піснею у село.
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II.

Неділя. У Василя в саді хлопці й дівчата. Співають. 
Вийде Василь, — перестануть співати, щоб Василь о- 
повідав знову про той дивний нарід японців, що не 
знає тривоги,' а є справді відважний та чемний як ніхто 
в світі.

З хати вийшов Василь. Пристанув край дверей, за
слуханий у пісню про рідне село, вишневий сад, ко
хання і похід далекий. Як затихла пісня, пішов до гур
ту. Сів на лавці під деревами, а дівчата й хлопці кру
гом нього.

Василь, оповідав далі про Японію.
— „Лицарський шлях", говорив Василь, велить 

звязувати чемність із правдою та правдомовністю. Бо 
чемність, —/ каже „лицарський шлях" — стає брехнею, 
якщо переступає визначені межі. Тимто й зразу пізна
ти хто серед японців живе у ворожнечі, а хто в дружбі.

” Поети давньої. Японії, ось як писали про те: Будь 
вірний собі! Коли не забудеш правди в серці свому, ла
скаві будуть рідні боги для тебе, хочби тИ й не молився! 
Тому й не дивниця, що брехня серед' японців є ганьбою. 
Як глибоко вірять у це японці, хай розкаже цей при- 
мір: 'v

Двох японців, що торгували перлами, постигла бу
ря на морі, якраз тоді, коли один із них мав при собі 
більшу кількість незвичайно великої ціни перед. Серед 
бурі, що ворожила кожної хвилини смерть, власник пе
ред, каже до свого товариша: Якщо дозволять боги, 
вийти нам із цієї бурі з життям, то я тобі зложу в да
рунку найкращу перлу з тих, що маю при собі. Хоч 
вона є нічим супроти тебе, бо найкраща перла не мо
же бути досить цінним і гідним дарунком для тебе, ти 
приймеш її, на спомин цієї страшної бурі від мене. Хоч 
важко було добитися до берегів, то благословили їм 
боги й обидва японці вийшли на беріг живі. Там, вла
сник перед, дав свому товаришеві- дуже гарну перлу. 
Але це не була найкраща перла, бо найкращу він за-
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ховав, щоб продати. Думав бо собі: вій і так не знає 
котра з моїх перед найкраща. Згодом прийшлось їм 
вертати домів. Дорога йшла крізь густий ліс. Власник 
перед боявся за гроші, які мав при собі. Він продав свої 
перли за велику ціну.

Ідуть вони лісом, ідуть, аж із гущі вибігають роз
бійники. Обидва японці стали боронитися. Ненадійно 
помогли їм два японські лицарі, що теж їхали лісом. 
Перемогли розбійників, — і разом із лицарями пішли 
далі. Власник грошей врятував свої гроші, але його то
варишеві забрали розбійники перлу й ще зранили руку.

Щасливо перейшли ліс і стали шукати човна, щоб 
їх перевіз морем на їх рідний острів. До пізної ночі шу
кали, аж якийсь рибалка погодився перевезти їх мо
рем за невеличку заплату.

Море було спокійне, тимто й обидва японці сіли 
на човен і відчалили від берега. Пливуть вони, пливуть, 
аж тут човен став серед моря й не рушиться з місця. 
Що не роблять веслами, човен мов прилип до води.

Починають молитися, щоб боги відвернули від них 
злу пригоду. Тоді слухають, аж здалека пливе кора
бель. Вигукують у той бік, де корабель, просять помо
чі. Корабель підпливає. Обидва японці й рибалка пе
реходять із човна на корабель. Розказують про свою 
пригоду. Коли так розказують, виходить на чердак 
старий японець із довгою білою бородою. Придивля
ються усім трьом, задержує свій погляд на японцеві, 
що віз перли на продаж і говорить суворим голосом 
такі слова: Така пригода, як ваша, трапляється тільки 
двоязиким людям. Це кара на них. І постигає вона не 
тільки винуватого, а всіх із ким він перебуває. Тому й 
ми тепер будемо стояти тут серед моря доти, доки ви
нуватий не прийме на себе кари.

Я не маю часу стояти тут на морі. Мушу поспішати 
в мою землю, яку пліндрують вороги. Тому берімся 
швидко до діла. Кликнув на двох моряків, велів їм роз
дерти язик торговця надвоє й викинути в море. Ледви 
це сталося, корабель поплив морем.
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— Правдомовність, **• казав Василь, • є так по
ширена серед японців, що навіть присягу мають за о- 
биду. Ця правдомовність мала для японців такі наслід
ки, що японська торгівля не могла успішно боротися, 
із торгівлею інших народів, які добре розуміли, що 
правдомовність у торгівлі рідко коли приносить хосен. 
Проте японські купці ще сьогодні ставлять чесність 
купця понад вартість грошевих паперів. Серед япон
ських купців нерідко можна зустрінути такі поруки: 
Позич мені гроші, просить купця купець. Якщо не звер
ну тобі на час позичених грошей, можеш мене осміяти 
перед усіми, або прилюдно назвати дурнем. Такої по
руки було досить для японського купця. Що більше, 
не знають кари проти брехливого свідчення, тимто й 
брехня у японців це не гріх, а хиба, що рішає про че
сність японця.

— .Оповідали мені, — говорив Василь, — що один 
японський купець віз довг свому приятелеві. Приятель 
жив у великій нужді. У дорозі запримітив, що за ним 
стежать розбишаки. Дорога була така, що не можна 
було нікуди втекти. Тоді купець давнім японським зви
чаєм зробив собі „гаракірі" — розпоров черево й у 
криваві внутренності поклав золото, призначене на довг 
Ьвого приятеля. Як розбишаки підійшли до нього, він, 
умираючи, благав їх, щоб вони дали знати його при
ятелеві, де лежить його тіло. Розбишаки забрали куп
цеві все, що мав. Шукали золота, але не знайшли йо
го. Навіть у гадці не мали, щоб він міг його сховати в 
свої внутренності.

Повідомлений про смерть купця, приятель пішов 
туди й знайшов його тіло. Зразу догадався чому ку
пець зробив собі „гаракірі“ й забрав свої гроші з тіла 
купця.

Таке є слово японця!
Добре ймення, добра слава, — це великі цінності 

серед японців. Дорожать вони ними більше від людей 
Заходу. Для нас, людей Заходу, — добре ймення, слава, 
честь, —- це прикмети, якими визначаються тільки де/
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Які люди. Ті Прикмети помічається, хвалиться їх, ста
виться за примір другим.

Серед японців — не так. Честь* добре ймення, є чи
мось звичайним, зрозумілим самим собою. Є чимось 
таким, як наприклад кружання крови в живої людини. 
Нарушити чиєсь добре ймення, чиюсь честь, — це со
ром для японця. Тимто виховання молоді не оминало 
ніколи розбудження того почуття сорому.

Одною із великих кар для японського юнака бу
ло слухати такі слова: „Чи ти не соромишся?", „це буде 
для тебе сором!", „будуть насміхатися з тебе!"....

„Сорому нічим не вкриєш! Не прикриє його ні зо
лото, ні почесті, навіть сама смерть!" — кажуть япон 
ці, і розповідають:

Ворожий князь пішов походом на сусідні землі, 
спустошив їх, знищив, людей побив, і взяв у полон мо
лодого хлопця, що був сином володаря спустошеної 
та підбитої землі. Молодий хлопець, хоч у неволі, то 
не корився. Не хотів признати, що володарем земель 
його батька є князь-переможець. Не хотів приймати 
харчів замало гідних його особі. Не говорив із ніким. 
Дивувалися тому всі, бо мовляв, це ж тільки молодий 
хлопець!

Одного вечора князь-переможець велів привести 
до своєї палати молодого непокірного хлопця. Хлопець 
станув перед ним.

—  Не поклонишся навіть мені?... — сказав князь- 
переможець.

— Привітай мене в свойому домі перший! Я ж 
гість твій і твого дому, хоч і в неволі! — сказав хло
пець.

Зчудувався князь.
Сміливість хлопця була для нього просто неймо

вірна.
— Я убив твого батька, покорив його людей, за

брав його землі! Чи я не є володарем твоєї землі?!
— Ні! — сказав хлопець. — Ти є рабом свого на

силля. Несправедливість завела тебе в мою землю. Ти
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забираєш її багатства, хоча своїх маєш досить. Сміли
ві впали в чесних боях із тобою, тільки труси, з яких 
немає хісна, слухають тебе. Мій батько погиб. Та ймен
ня його житиме вічно! Він упав у чесному бою, в обо/ 
роні свого власного народу й власної землі.

— Дам приказ убити тебе! — сказав князь.
— Можеш мені забрати життя, але ймення твоє 

вкриється ще більшим соромом!
— Чому?
— Бо ти не підніс сам меча проти мене, а наказав 

своїм слугам убити мене, що міг рівнятися тільки з то
бою! Так скажуть колись усі,

—■ Ти є відважний, хлопче! Візьму тебе зі собою 
на війну. Будеш боронити своєї землі, яку я від твого 
батька забрав. Якраз сьогодні сповістили мене, що мій 
ворог іде війною на мене, щоб відібрати мені землі до
буті на твоїм батьку!

- Не піду воювати з тобою! Бо я мусів би поко
ритись тобі! Але ти йди на війну. Борони несвоїх лю
дей, несвої землі, за чужу землю й чужих людей про
ливай свою кров та своїх лицарів. Справді, більшого 
лиха не треба тобі! Не то, що сором твій збільшиться, 
а ще й назвуть тебе князем без відваги! Бо не за спра
ведливу справу воювати йдеш. І ймення твоє вкриє ве
ликий сором.

■— А твоє хіба буде без сорому?!... Ти ж не пішов 
у похід, хоча на твою землю ворог ішов?!...

— Моє ймення чисте! Сильніший звязав мої руки, 
та я не покорився йому, й не покорюся ніколи.

Покоритися несправедливому — сором! Сором, що 
є як рана в дереві. Не зникає вона, а росте з літами!

— Розкуйте його! — велів князь-переможець. А 
як хлопець стояв розкований перед ним, князь посмі- 
нувся до нього ласкаво.

— Хлопче! Дай мені юнацьке слово, що не втечеш
13 моєї палати, то до темниці вже не повернешся.

— Слово можу дати тільки справедливому, & ти 
таким не є!
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— Хлопче! Пущу тебе на волю, але дай мені юнаць* 
ке слово, що не піднесеш меча проти мене! Добре?

— Не можу дати! Я є справедливий і відважний.
— Віддам тобі землю батька твого, але будь мені 

Другом.
— Хочби ти й віддав мені загарбану землю мого 

батька, то не можу стати твоїм другом-
— Чому, хлопче?
— Бо ти не знаєш справжньої відваги! Тебе палить 

твій сором, тому ти так говориш.
—' Сміливий хлопче! Знай мою справедливість і 

моє милосердя: земля твого батька — свобідна! Іди до 
неї, володій у ній на славу!

— Ти справедливо говориш, але немає ТУТ мило
сердя твого!

— А де воно буде?
— Іди походом проти ворога моєї землі. Не дай 

йому моєї землі, яку знищив ти й зруйнував, на по
талу. Це буде твоє милосердя лицарське, для сина вби
того батька. Цей похід вирішить у людських серцях, 
який ти є справді. Тоді — може стану другом твоїм.

— А в похід не підеш зо мною?
— Не піду!
— А лицарів своєї землі, щоб у похід зо мною пі

шли, даш мені?
— Не можу їх дати. Бо тоді я скорився б тобі, а 

моя честь того мені не дозволяє! Ти сам мусиш відку
пити свої провини!

Замовк князь-переможець. Схилив голову важко 
на груди. Потім твердо сказав:

— Зроблю так! Може станеш тоді моїм другом.
Тимто й нема чого дивуватися, що добре ймення,

честь японця плекані довгими віками, годовані такими, 
як оцей примірами, зуміли виховати японський нарід 
куди краще, ніж це можна бачити серед білих народів. 
Бо виховання серед білих народів, —■ казав Василь, — 
обмежувалося до якоїсь частини людей, а „лицарський 
щлях“ японців це власність цілого народу, всіх японців,



що на один лад виховують дітей покоління в поко
ління.

Одначе не треба думати, що добре ймення, добра 
слава, честь, — існували й проявлялися тільки в житті 
чоловіків. Бачимо їх також серед японських жінок. 
Широко відома е історія .японської дівчини, ще від- 
ріклася свого милого. Історія проста, а проте?!...

Молода дівчина кінчала сімнадцятий рік свого 
життя. Була щаслива. Батьки дбали про неї, як каже 
дбати про дівчину на відданні звичай японського на
роду. Одягалася, в барвисті одяги, жила серед усякої 
вигоди. Усі дома служили їй як ясній царівні. І батьки, 
й свояки та слуги, одні поперед других пестили й лю
били, сповняли всякі її забаганки. Так є в японців. Бо, 
вийде дівчина заміж, нема їй вже життя. Увесь час від
дає вона дітям. Але й виховує їх вона!... За ціну свого 
життя, своєї радости в житті] вона, японська мати, ді
стає свої діти, що на них може бути горда!

— Молода дівчина, — оповідав Василь, — ждала 
на свата. Вже й змовилася нишком із своїм милим, щоб 
його післав. Мріяла про кохання, про дітей, говорила 
зі своїм милим, — і була щаслива. Часом гладила сво
го милого по раменах. Але ніколи не подавала йому 
руки, він ніколи її не обіймав, ніколи вони й не цілува
лися. Цього не знають японці.

Та прийшов сват від милого до батьків молодої 
дівчини. Говорить із ними, балакає. Батьки розвідують 
хто такий суджений дівчини. Коли вдоволені з чолові
ка, що має одружитися з їх донькою, — тоді зводять 
молодих разом. Звичайно в театрі, або дома в свята. 
Якщо молоді припали собі до серця, тоді вони посила
ють одне одному в дарунку — шовкове рядно.

Молода дівчина дістала в дарунку шовкове рядно. 
Батьки дівчини теж післали судженому шовкове ряд
но. Уже приятелі молодого японця пішли за ворож
бою — який день для молодих буде найщасливіший.

Виворожили їм день.



Завтра вечором молоду дівчину вдягнуть у білий 
одяг. Білий одяг, — одяг суму. Бо дівчина покидає дім 
батьків. Заметуть за нею хату, покладуть ще й вогонь 
перед домом, як після покійника. Молоду заведуть до 
дому молодого. Там скине вона білий одяг. У барвисто* 
му одягу буде, — подадуть їй чарку рижового питва. 
Тричі буде вона з молодим із одної чарки пити. Це 
знак, що вона його дружина.

Так буде завтра. Але, перед завтрішнім днем, моло
да дівчина говорить із милим. Він розказує їй, так як 
скрізь розказують наречені своїм дівчатам, усякі при
годи свого життя. Оповідає, що був у поході з вельмо- 
жо’ю північної землі проти князя східніх земель.

— Милий мій! — каже до нього дівчина — і ти 
воював?!...

— Так! У бою я стояв біля мойого пана. Коня йо
му свого дав навіть, коли під ним упав його пишний 
кінь!.. — Говорить, й не бачить, що обличчя дівчини 
стало бліде та суворе.

— Милий мій! Іди геть з дому батьків моїх! Я не 
піду за тебе!

— Чому? Скажи дівчино?!.... Що тобі сталось?!...
— Там, у тому бою, що про нього ти мені розка

зуєш, воював мій брат. Ти воював проти мого роду!
— Дівчино! Та ж я кохаю тебе!...
— І я кохаю тебе! Але ти стояв із мечем проти 

мого роду! Іди геть з цього дому! Я не знаю тебе, ти 
не знай мене!Іди!

Таких має Японія дівчат!... Й не дивниця, що 
ймення цієї дівчини живе в Японії до сьогоднішнього 
дня.

Оповідають далі про ту дівчину, що її слава 
створила чародню таку пословицю: „Справді тер
піти, це терпіти те, чого на перший погляд не можна 
Перетерпіти". Ніде так часто не можна стрінутися, як у 
Японії з таким явищем, що для доброго ймення япон
ці покладають життя.

„Ймення людини живе вічно!" ^Чим же супроти
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того є саме життя?!" — кажуть японці. І так у житті 
поступають.

Послухайте історії юнацького куреня, що сам один 
вирішив долю війни в давніх часах. Японці вели вже 
два місяці війну на суші й на морі. Надокучило не мі- 
кадові. Скликав він своїх полководців і каже:

—• Полководці! Мусимо швидко закінчити війну. 
Очевидно., що закінчити війну має наша перемога! Наш 
край потребує тепер радше мира як війни. Прошу вас, 
зробіть цій війні кінець.

Полководці відійшли. Всьому війську звістили ба
жання мікада. Зразу зголосився курінь юнаків із про
ханням: знищити всі ворожі кораблі! Чи це закінчить 
війну?!.. Якщо так, то скажіть нашому мікадові, що 
його вірні юнаки закінчать війну сьогодні. Дозвольте 
нам знищити ворожі кораблі й себе!

Мікадо попращав сам юнацький курінь. Юнаки 
пішли в темну ніч. Один юнак на один ворожий ко
рабель.

Серед темної ночі стояв мікадо над морем і ди
вився у далечінь, де серед морських хвиль вилітали в 
повітря ворожі кораблі. Рахував: скільки вилетіло в 
повітря ворожих кораблів, стільки згинуло вірних Я- 
понії юнаків.

Не лишився в живих ніодин...
*

Здалека задзвонили дзвони. Василь не оповідав 
більше. З дівчатами й хлопцями пішов на вечірню.

I I I .

Хочеш знати,
Яке є серце японця?
Глянь на вишні квіт білий і чистий!
Вічно біліє квіт вишні —
Таке є серце японця!

Тими словами почав Василь розказувати про Япо
нію, країну, де сходить сонце.
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Честь, відданість, вірність, — казав Василь, — це 
ті признаки японського народу, що їх під теперішню 
пору не найдеш у західніх землях і так на кожному 
кроці, як у Японії. Один із японських істориків розка
зує незвичайну історію про вірність серед японського 
народу. Послухайте її:

Визначний японець, що перебував на дворі міка- 
да, мусів утікати зі столиці Японії. Оповідають, що о- 
собисті вороги так його зненавиділи, що зуміли навіть 
переконати самого мікада, мовляв, треба його про
гнати. Прогнаний японець утік. Заховався в безпечно
му місці та ждав, коли час викаже, що його покарали 
несправедливо. Як утікав, не мав уже часу забрати зі 
собою свого малого синка. Та прогнаний японець мав 
приятелів. Один Із них, учитель, забрав хлопчину в да
леке село, де сам учителював. Ніхто не знав довгий час, 
де скривається синок японця. Та згодом, хтось нехо
тя зрадив, що учитель скриває синка прогнаного япон
ського достойника.

Один із старшин японського війська дістає приказ1 
убити хлопчину.

їде цей старшина до учителя й наказує йому, щоб 
віддав йому хлопчину на смерть. Учитель припоясує 
меч, іде до школи. Він рішений не віддати дитини сво
го приятеля на смерть. Входить до школи. Шукає очи
ма дитини, що була б подібна до хлопчини його при
ятеля. Дивиться, придивляється кожній дитині, але 
подібної нема. Учитель уже гадає, що йому хіба прий- 
деться убити старшину, бо синка прогнаного прияте
ля, він не віддасть на смерть. Нараз входить до школи 
жінка. Поиводить із собою дитину, подібну до синка 
учителевого приятеля.

Хто є ця жінка, учитель знає. Її батько є прияте
лем прогнаного японця. Життя хлопчини врятоване. 
За нього піде на смерть цей хлопчина, що прийшов 
щойно до школи з цею жінкою.

Прийшов старшина по голову, яку мав відібрати

19



від учителя. Як відкриє, що це не син прогнаного я- 
понця, учитель убє його.

Та учителеві пощастило. Старшина взяв підставле
ну голову за правдиву й від'їхав.

Після закінчення науки всі діти пішли додому. Не 
пішов до дому тільки синок молодої жінки, що при
вела свою дитину вперше до школи. Замість малого, 
йде учитель до хати молодої жінки. Входить до кімна
ти, здоровить її, та каже: Радій, молода жінко! Твій 
син сповнив свій обовязок супроти приятеля твого 
батька!

— Я щаслива, що могла помогти хоч так прияте
леві мого батька, що терпить важку долю через своїх 
ворогів — відповіла жінка.

Такі є японці!...
Для японців немає різниці між тим, чи справа бать

ка є справою доньки, чи ні. Родина в них це нерозривне 
одне тіло, справа доньки є справою батька, справ си
на є їхньою справою. Немає розподілу — це твої обо- 
вязки й справи, а ті мої. Родина творить одну нероз
ривну цілість, де немає місця на різні для всіх обо- 
вязки. Тимто й сильна установа родини в Японії. Силь
ніша як деінде.

Любов і обовязок, як це бачимо з цього прикладу, 
хоч і приходять до зудару, то всетаки в ньому верх 
беруть не особисті ночування, не особиста користь, 
тощо, — а громадянські, суспільні почування. Японсь
ка мати, що пожертвувала свою дитину, щоб уряту
вати сина другого чоловіка, неменше боліла над втра
тою дитини, як кожна інша жінка. А проте, — ціною 
власного терпіння вона помогла приятелеві свого 
батька. І якою ціною?!..

Інший знов японський історик оповідає про мо
лодця, що був на службі в мікада. Він мав батька, по 
вдачі людину сварливу, неспокійну, бунтарську. Часто- 
густо батько молодця докоряв синові, що він не слухає 
його, як рідного батька, а слухає цісаря, чужого чоло
віка. Молодець не вміє погодити любови до батька
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з обовязком супроти свого володаря. Тому втікає в 
гори, блукає нетрями й роздумує, що він має робити.

Ось шматок молитви того молодця: „Визволіть
мене! Хай станеться мені смерть! Бо не можу жити 
чистий і чесний на цьому світі! Що діяти мені? Скажи 
мені, небо блакитне?!...“

І небо дає відповідь молодцеві. Молодець вертаєть
ся до хати свого батька й каже йому так:

— Батьку! Люблю тебе, як годиться синові лю
бити батька. Ти є мій батько. А мікадо є батько на
роду. Твоїм, моїм та нас усіх японців. Якщо буду слу
хати тебе, батьку, не зможу виконати тих обовязків, 
що їх поклав на мене мікадо. Якщо слухати буду мі- 
када, тоді стану причиною твого терпіння, а може й 
смерти. Але, батьку/ти є тільки моїм батьком, а міка
до є батьком цілого народу. Тому я буду послушний 
йому. Це наказує мені обовязок вірности.

І пішов сповняти далі свої обовязки, як вірний син 
народу, хоч туга за батьком була в нього, хоча й тер
пів, що його рідний батько терпить із приводу його 
вірности мікадові. Але — такі вже японці!

Неодна мати казала своїм синам іти на смерть за 
справу народу, хоча знала, що вслід за тим прийде са
мота на старі літа, нужда. Що не буде з ким перекину
тися хочби й словом, не буде кому дати помочі на ста
рості літ... Бо японці знають, що життя людини є як 
туман. Навис, і розпливеться. Сьогодні ще є, а завтра, 
— вже й слід по ньому загинув! Але чин людини є 
твердий як скеля. Швидко не проминає. Ось як каже 
про те японський вірш:,

Білої вишні пелюстки дрібненькі^
Полетять колись з вітром, я знаю...
Так життя наше, промайне як туман,
Слід по нас вітер затре, я знаю...
Тільки чин добрий, це мірило життя,
По нас лишиться, твердий як скеля!
Хоч життя наше промайне як туман,
Добрий вчинок наш, твердий як скеля!
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Квіт вишні білий, хоч і з вітром летить.
Не пропадає, друже, навіки!
Хоч вмирає життя, залишається чин,
Не пропадає наш чин навіки!...

Тимто й не дивниця, що нарід, який вірить у чин, 
у творчий чин, розрахований завжди на добро рідної 
батьківщини, доконує хочби на наших очах таких у- 
чинків, що дивують увесь світ.

Автім, вірність серед японців — це не сліпа без дум
ки вірність підданого, чи члена народу свому волода
реві. В японців, дух „лицарського шляху" все живий. 
А „лицарський шлях" велів не шанувати такого лица
ря, що жертвував свою совість мікадові тоді, коли той 
для глупої, нерозумної химери, чи для безрозумної гой 
зловживав його послухом без решти. Честь лицаря до
магалася, щоб лицар був вірний мікадові. Але й лицар
ська честь жадала від кожного, щоб,робив по своїй 
совісті. Якщо мікадо хотів мати справді вірних і щи- 
ровідданих собі людей, то й сам мусів бути неменше 
чесний від своїх лицарів. Якщо лицар думав про деякі 
справи інакше від мікада. то намагався усякими спо
собами переконати мікада, що йому — мікадові слід 
справити свої думки про ті справи. Якщо лицар бачив, 
що його володар зле діє, намагався переконати його, 
щоб змінив своє поступування, старався виказати мі
кадові, що треба зробити інакше. Якщо лицарев; вда
лося переконати свого володаря, щоб змінив своє по
ступування, усе було впорядку. Якщо ні, — лицар смі
ливо й відкрито говорив мікадові, що згідно з його 
лицарським розумом та лицарською совістю такий то 
вчинок мікада є злий. І на доказ того, що він із глибо
кого свого пересвідчення та справді щиро бажає міка
дові добра, — накладав на себе руку. Звичай цей вели- 
канський щодо сили свого виливу на других, — бо 
людина покладає добровільно власне життя, щоб да
ти доказ правді, — існує серед японців до сьогодніш
нього дня. Що більше, цей звичай, що має на цілі до
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бро батьківщини, не минається майже ніколи зі своєю» 
метою.

Для прикладу японці оповідають:
Було свято квітів. Велике всенародне свято радо- 

сти. Танці, музики, співи і сміх лунали в цілій Японії. 
Не дивниця! Це було осіннє свято квітів, коли квітуть 
хризантеми, квіти мікада. Увесь народ бенкетував. Од
ні одних приймали сердечно, усі тішилися як діти. В 
палаті мікада теж були гості. Приїхали князі всіх зе
мель із поклоном до свого володаря. Усі князі веселі, 
тільки князь північної землі не радіє. Обличчя його 
суворе. Жура з очей виглядає.

— Не радієш, князю, як бачу із нами?.. — сказав 
до нього князь південньої землі підступно.

— Не радію! — суворо відповів північний князь.
Слід знати, що південній князь не любив князя

північної землі. Нишком-тишком пустив по всій палаті 
мікада звістку, що князь північної землі, мабуть, є во
рогом мікада, бо тоді, коли мікадо й всі князі-гості ра
діють святом квітів, він один не радіє. Ще й чваниться 
тим, що йому невесело. Заки ця звістка прийшла до 
мікада, набралася вже такого змісту, що, мовляв, князь 
північної землі, ворог мікада, виявляє явно-славно свою 
нехіть до мікада, дарма, що є в палаті мікада гостем.

Мікадо, хоч дізнався про те, не сказав ні слова. Пі
сля закінчення свята квітів, покликав до себе князя пів
нічної землі.

— Свято квітів, радісне свято, князю! Я, володар 
усієї Японії, веселився в той день із усім народом моїм, 
Чи ти також веселився із нами?

— Ні, — відповів сумний князь.
— Чому? — записався мікадо.
— Не питайся мене, володарю, не хочу, щоб сер

це твоє сумувало так, як сумує моє.
Мікадо замовк.
Князь відійшов із ще більшою журбою, бо пізнав, 

що мікадо хоче його покарати. Небаром переконався, 
що так є справді.
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Мікадо кликав до себе на раду всіх князів, тільки 
не кликав його, північного князя. Обдаровував, від
значав усіх князів, а про нього забував. Усі зрозуміли, 
що князь північної землі провинився супроти мікада 
й-мікадо до нього неласкавий.

Але був на дворі мікада лицар, дуже розумний 
і такий бистрий, що його кликали завжди на раду до 
мікада. Він бачив, що князя північних земель на раді 
немає вже довший час, що всі нехтують північним кня
зем... Лицар став шукати причин, чому так поводяться 
з північним князем.

Недовго шукав. А правда виявила, що північному 
князеві робили кривду. На найближчій раді князів 
лицар голосить, що ради не годиться починати, бо не
ма князя північної землі. Проте, рада відбулася. Ли
цар бачить, що нелегко буде йому переконати мікада, 
що північний князь без вини. Посилає довіреного чо
ловіка до північного князя, й радить йому післати мі- 
кадові якісь незвичайні дарунки. Сам приносить їх мі- 
кадові.

Мікадо мовчки відсилає лицаря. Дарунків не прий
має.

Бачить лицар, що мікадо зле поступає, починає 
переконувати довкілля мікада, що князеві північної 
землі роблять на дворі мікада кривду й не поправді з 
тим князем поступають. Якось йому пощастило декого 
переконати в тому. .

Але мікадо твердий. Не вблагати його.
А лицаря — совість гризе. Не годиться йому, ли

цареві мікада, мати інші думки від мікада. Але лицар
ська честь не дозволяє йому мовчати або брехати. 
Лицарська совість не дозволяє лицареві не бачити, 
що мікадо зле робить.

Минула зима. Свято квітучої вишні єднає усіх 
японців ув одну, веселу родину. Прийдуть на двір мі
када з поклоном князі. Питається лицар мікада, чи 
князь північної землі прийде. Мікадо мовчить. Тоді 
лицар починає говорити до мікада,
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Знаю мій обовязок. каже лицар. Я є вірний сва» 
му володареві. Моє життя у руках мого володаря. 
Але честь моя, моя совість — є моєю власністю і Дар
ма, що я хотів би, щоб моя честь і совість моя були 
власністю мікада. Не поправді поступаєш із князем 
північної землі, володарю 1 Князь північний не ворог 
мікада, а більший приятель від інших князів. Тайфун 
знищив землю князя, а він приїхав на свято квітів у 
двір цісарський. Одинокий син його згинув підчас по- 
віні в той день, а він всетаки прийшов у цісарській 
двір. Люди його князівства помочі хотіли від нього, 
а він був тут, щоб мікадо знав, що важніша є його 
свята особа від болю народу, від терпіння батька. Не 
радів північний князь, бо рана, яку має в грудях від
крилась, і біль пронизував князя, що не вміє брехати. 
Не сказав, тобі, князю, чому не радів при твому столі, 
бо не хотів тебе журити недолею своїх людей, втра
тою свого сина, раною своєю! Це маю відвагу сказати, 
бо не поправді поступає мікадо з князем північної 
землі.

Здивувався мікадо. Лицарські слова виявили його 
велику несправедливість. А лицар, згідно з японським 
звичаєм, на доказ правди своїх слів, цього ж дня зро
бив собі гаракірі.

Мікадо дав лицареві після смерти достоїнство кня
зя. А князя північної землі покликав до себе й уважав 
його за свого приятеля.

У наших часах, історія цього лицаря, хоч і в змі
неному умовинами життя виді повторяється. Прига
дуєте собі може заговір та вбивство високого япон
ського достойника, що брав хабарі явно-славно. При 
цьому ж не тільки від своїх, а й від чужинців. Япон 
ські студенти підняли крик проти того. Змовилися, і 
один із студентів убив достойника. На суді признався 
до вбивства.

— Чому це зробив? — питалися судді,
— Добре ймення японців зневажив він, достойник 

нашої держави!
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Прйс'уд був лагідний. Але всетйки присуд був. То
ді японські студенти, на знак, що вбивника засудили 
несправедливо, післали суддям кілька десятків своїх 
відрубаних пальців.

Що мали судді зробити супроти того?!... Що мали 
зробити, коли бачили перед собою такий вияв любовч 
рідної держави та дбайливість про добре йменя її у- 
рядовців?!... З такими явищами не можна боротися, 
бо вони такі великі в своїй шляхетності, що перекону
ють' усіх, — сказав Василь, і тим закінчив вечір.

IV.
Останній вечір ми сиділи з Василем. Ватра весело 

горіла.
— Сьогодні, хочу закінчити оповідання про „ли

царський шлях", яким ідуть японці, — сказав Василь. 
Багато ще цікавого можна було б про ту, дивну й так 
мало знану в нас, націю розказати. Але час не дозво 
ляє. Завтра попращаю вас і одиноке, що залишиться 
нам, це спогади, про Японію. Країну, де нарід любить 
квіти і любить меч. -

Може колись знову стрінемося. Тоді вам ще роз
кажу про Японію. Та на цей раз треба кінчати. Так 
говорив Василь.

Нам було якось важко на душі Стільки разів ми 
сходилися з Василем, слухали, як він оповідав нам, аж
тут, — сьогодні, чи ж востаннє ми вже разом...

*
— Японці, це нація, що другої такої не найдеш, 

— казав Василь. Нація, в якої почуття та пошанування 
своєї влади, разом із залізною карністю цілого народу, 
витворили вже тепер незнані в нас дотепер вияви ге
ройства. Перед кількома роками, американці вчинили 
великий крик зприводу такої справи:

Рік за роком, як це в усіх державах діється, по
кликують в Японії молодь до військової служби. Як 
звичайно, переводять тоді поміри новобранців, що й 
дає перегляд, яка є японська молодь. Останні роки ви-
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явили, що серед японської молоді є велика кількість 
мужчин низьких ростом, коротконогих, здебільшого 
кривоногих. Тоді влада кинула поклик: „Треба нам
сильних, високих мужчин!" Вслід за цим покликом 
пішло навчання, як треба відживлятися, яку та як у- 
правляти руханку, як жити й поводитися, щоб не було 
низьких та коротконогих мужчин.

До праці над цим став не тільки уряд, а й військова 
влада, учені, лікарі, учителі, всі матері, — одне слово, 
увесь японський нарід. І хоч воно для неодного було 
неймовірне, щоб можна було перевиховати під тим о- 
краз оглядом молодь, — то наслідки виявили нагляд
но, що поклик уряду не минувся із. своєю метою. Від
повідна віджива, руханка відповідна до віку життя — 
виказали за кілька найближчих років, що рік за роком 
японські новобранці назагал вищі ростом на кілька мі
ліметрів від своїх попередників. Відсоток кривоногих 
меншає з року на рік. І праця над тим поступає далі. 
Так, що за яких 20 — ЗО років мужчини середнього 
росту, — як на нашу міру — не будуть у меншині, а 
навпаки в більшості.

Ніяка держава дотепер не зуміла зробити того в 
себе .ніяка нація не перевела я таким успіхом поклику 
відповідного виховання здорової і сильної молоді, — 
зробила це й робить Японія.

Але, треба знати, що Японія може це зробити, в 
першу чергу, длятого, що вона вихована від віків на 
законах „лицарського шляху". А- цей „лицарський 
шлях", що лежить у душі цілого народу велить: „Ви
ховуймо характер!"

Японець — це чоловік діла! Людина чину! — Для 
приміру, розкажу вам історію „вогняних братів". Ось 
вона:

Японія, я,к знаєте, воювала недавно з Китаєм за 
манджурську землю, де тепер є держава Манджукуо. 
Найважчі бої були на одному з фронтів, де Китайпі 
вживали в бою танків.

Японці ніяк не могли знищити цих танків, що сі-



яли в японських рядах день поза день великі спусто
шення. Одного дня зійшли в японському рові три япон
ці звичайні вояки, щоб подумати над положенням.

Перший вояк: Ці танки нищать рішуче забагато 
нашого війська!

Другий вояк: Щира правда! Мусимо зарадити 
тому.

Третій вояк: Треба мати відвагу знищити танки! 
Я маю спосіб, щоб їх знищити! Другий вояк: Справді?!.. 
Говори швидше, то може впаде менше наших вояків!. 
Перший вояк: Говори, брате! Бач, кулі свищуть, кож
на може принести смерть одному японцеві!.. Третій 
вояк: Я думав над тим, чи розумно, щоб у боротьбі з 
танками гинуло багато людей. Та мудрість каже: кра
ще, щоб згинуло менше людей, як має згинути більше. 
А доброта казала мені ще шанувати життя моїх бра
тів, хочби за ціну мого власного життя. Я знаю прав
диву відвагу: Згину, але передтим знищу ворожий 
танк. — Ми з тобою! — кликнули обидва японці. ! 
пішли разом до свого полковника.

— Полковнику! Дозволь нам знищити ворожі 
танки! Не можемо дивитися, як ці машини вбивають 
стільки наших братів.

— Як це хочете зробити, діти? — спитався пол«
ковник. (

— Накажи зробити з нас живі розривні стрільна. 
Так підемо проти танків. Один з нас згине, але разом 
із нами знищиться один танк ворога. Іде нас трьох, так 
три танки ворога знищені будуть сьогодні.

І пішли. Обвантажені розривними стрільнами, як 
живі бомби, кинулися на три ворожі танки. Не було 
ніякого бою. Тільки розривався один ворожий танк із 
одним японцем. Тільки знищили вони три ворожі тан
ки за ціну життя трьох японських вояків.

Нарід назвав їх „вогняні брати", бо в огні згину
ли. Поставили їм велетенський памятник і до нього 
мандрує рік річно молодь усієї Японії. Біля памятни- 
ка „вогняних братів" японська молодь вчиться, —
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що мудрість наказує віддати одне життя за ціну жит
тя більшої кількости японців. Що доброта наказує пі
ти на смерть, щоб зберегти життя тих, що можуть 
згинути. Що відвага одної людини рішає про перемогу 
японської нації. Того вчиться японська молодь біля 
памятника „вогняних братів“.

Сьогодні таких „огняних братів" у Японії багато. 
Вони дали почин у такий спосіб, як вони це зробили, 
нищити ворожі танки.

Чим є життя людини,
коли відважний її чин може жити навіки?!
Чим є життя людини?!... 

співає японська пісня.
Розумний, добрий еміливий,
Не гине, друже, безслідно!
Ймення його живе вічно,
Не гине безслідно!

каже японський вірш. І так справді є.
Тільки треба вміти відповідно виховати розумних, 

мудрих, добрих і сміливих людей. Тому японці вихо
вують свою молодь дуже дбайливо. Виховують її так, 
що молодь розуміє добре: „Наука без думання, це
праця справді без хісна". А думання без науки є не
безпечне. Тимто й розуміння для виховання та науки 
в японців неабияке.

Народня пословиця каже: „Батьки привели мене 
на світ, а учитель робить із мене чоловіка". Тому й 
шанують японці своїх учителів куди більше, як це 
бачимо в нас. Але й японські учителі неабиякі! Щоб 
мати довіря й пошану для себе, японському учителеві 
замало самого знання. Він має теж гарний характер. 
Своїм знанням і вчинками свого власного життя він 
виховує нарід. Не дивниця, що „лицарський шлях" го
ворить так про учителів: „Мати і батько є так, як не
бо і земля. Учитель є як сонце і місяць!" І справді я- 
понські учителі заслуговують на таку оцінку. Вони ви
ховують дітей, разом із батьками, не для себе, а для 
Японії. Послухайте:
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Молодий японець учився. Мав перед собою ще 
тільки одну ніч перед іспитом. Він хотів свій іспит зда
ти з відзначенням. Він-учиться. Не знає, що в другому 
кінці дому, його мати вмирає.

А мати вмирає. Востаннє хотіла б побачити сина. 
Але син має завтра іспит. Прийде до матері — не буде 
міг пізніше вчйтися. Іспиту не зробить. Японія потре
бує розумних, учених людей. Тому мати наказує не 
кликати до неї сина. Одначе вмирає без жалю, з раді
стю, що в останній хвилині життя могла прислужитися 
своїй рідній землі.

Послухайте тепер історії одного японського учи
теля. Підчас війни вороже військо добулося до шко
ли підчас науки. Учитель спокійно кінчав читати. Воя
ки, що впали до кімнати, де була наука, якось зніяко
віли й пристанули, щоб собі послухати, чого то на
вчав він юнаків. А учитель читав: Будьте мудрі й ро
зумні! Мудрість вам скаже, як маєте в житті повестися. 
Ворожі полки напали на наш рідний край. Якщо не пі
демо проти них усі, то вони знищать нас. Коли всі ра
зом станемо до бою з ворогами, переможемо їх! Це 
наказує вам мудрість. Знайте, доброту! Вона вас на
веде на властивий шлях у житті. Вороги піднесли про
ти нас свою нікчемну зброю. Не лякайтеся ворогів. 
Майте е серцях тривогу, що в бою згине багато япон
ців. Знайте, що годиться вам покласти власне життя, 
щоб зберегти життя ваших братів. Ваша доброта, бу
де вашою відвагою! Не'цінуйте життя! Воно є як імла 
над водою, що в соняшних гіромінях розливається. 
Тільки ймення ваше є вічне! Воно не гине безслідно! 
Як не гине безслідно відважний чин.

Так читав учитель. І над книжкою убили його во
рожі вояки. Юнацтво, віддане на виховання учителеві, 
було відважне. Як вовки кинулися на ворожих вояків. 
Як вояки боролися. І перемогли. Хоч сиділи спокійно, 
коли учителя вороги убивали.

Так вихована молодь ніколи не піде у ворожу не-
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полю. Задіне згине. Як гинули японські вояки, на воєн- 
йому кораблі декілька років тому назад.

Ви певно не знаєте про них.
Підчас воєнних вправ на морі, близько пристані* 

японський воєнний корабель ізза хибної будови пере
вернувся й пірнув углиб. Моряки замкнені в кораблі, 
мов у пушці, пишуть свої завіщання на стінах корабля 
ось такого змісту: Моряк К.: корабель перевернувся р. 
4-ій годині ранку. Води прибуває. Близький уже час 
моєї смерти за рідний край! Моряк Г.: Дома я зали
шив маленького синка. Коротко я бачив його. Одначе 
гину з радістю, бо сповнив свій обовязок. Година 5.30 
ранку. Моряк Ш.: Дорога мамо! Можеш жити спо
кійно. Твій син зробив усе, що слід було зробити йому, 
морякові мікада. Моряк В.; Уже півтора години ми
нуло, відколи перевернувся наш корабель. Ми вико
нали все, що було треба. Нема ніяких признак, що на
спіє поміч. Ми всі спокійні. Віддали ми наше життя 
цісареві та вітчині. Ми готові! Моряк І.: Ми зробили 
все, що тільки зробити могли. Я сповнив усі свої обо- 
вязки. Залишається мені тепер тільки молитва за долю 
мого народу..

А комендант корабля, поручник І. залишив таке 
завіщання:

„Відколи я є моряком мікада, одинокою моєю 
мрією є посвятити моє життя моїй батьківщині. Хочу 
згинути на кораблі, відданому мені. Якщо згину, па- 
мятайте на мою честь, честь японського моряка. Віт- 
чино! Я виконав докінця свій обовязок".

Це писали японські моряки в глибинах моря, в о- 
станніх хвилинах життя, коли душилися в страшних 
муках, без повітря. Так згинули замкнені в кораблі, з 
останньою думкою про мікада, про. рідний край, про 
його долю. Тому не дивуйтесь, коли прочитаєте в ча
сописі таку звістку: Японське військо подалося назад 
перед переважаючими силами китайців. Відвороту вій
ська берегла перед ворогом компанія японських піхо
тинців під командою поручника В. Компанія оборони
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ла успішно японське військо скорастрілами.- Одначе 
під сильним огнем китайських гармат впало багато я- 
понських піхотинців, так що з цілої компанії залиши
лося тільки пятьдесять людей із командантом. У тому 
числі було багато вояків ранених. Коли вже японські 
піхотинці вистріляли всі кулі, побачили, що вони окру- 
жені китайськими військами так, що не може бути й 
гадки про звязок із японськими відділами. Тоді ко- 
мандант компанії, поручник В. зробив собі гаракірі. А 
вслід за ним зробило* собі гаракірі пятьдесять японсь
ких піхотинців,'між ними вчинили це й ранені. Коли на
спіли китайці, стрінули пятьдесять японців, мертвих із 
отвореними черевами.

Чому вони це зробили, спитаєтесь певно? Відпо
відь дам вам словами японського вірша:

Краще вмерти, як честь свою дати 
ворогам на люту поталу!
Смерть це найкраща, єдина дорога —
ганьбою життя щоб не стало!

*

Василь закінчив своє оповідання. Попращався з 
нами сердечно й відійшов. Завтра поїде в далеку до
рогу. Дивитися на різних людей, на різні землі, придив
лятися до життя інших народів. А колись, як щасливо 
повернеться, розкаже нам знову про країну вишні й 
меча. А може розкаже про якусь іншу країну, про іш 
ший нарід?..

*

Вогонь палахкотів. Ніч стелилася велика, безкраю. 
Ми сиділи мовчки й думали: Такі є японці! А які ми?!..

ПОЯСНЕННЯ НЕЗРОЗУМІЛИХ СЛІВ:
Гаракірі — смерть, що її  роблять собі японці, розпорюючи 

черево мечем. Паломник — мандрівник, звичайно до святих місць. 
Біва — японський інструмент, подібний до гітари. Мікадо — 
японський цісар.. Тайфун — незвичайно грізний вітер-буревій. 
Танк — панцирне авто, що посувається на „гусеницях". Бомба
— розривне стрільно великої сили. Компанія — відділ війська 
понад 200 людей.
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Накладом „ДЕШЕВОЇ КНИЖКИ"
В И Й Ш Л И  Д О С І  ОЦІ  В И Д А Н Н Я :

І. Випуски „Д еш евої К ниж ки"

В 1935 році:
Р. Борис: Українські сили під Мо- 

сковією
І. Вірлий: Наші часи 
С. Рубан: Базар 
М. Вергун: селянство.

З цих книжок має В-тво ще 
тільки небагато примірників книжки 
„Наші Часи" й „Селянство".

В 1936 роц і:
1. Петро Воїн: Соціяльне
2. Б. К.: Сучасна молодь
3. Р. Б орис: Чому Крути ? і
4. М. Вергун: Большевизм і се 

лянство
5. С. Орелюк: Коли комуністи за 

національне визволення
6. і. Вірлий: За могутність
7. В. Інгулець: За українське море
& М. Н.: Що таке народній фроцт
9. Р. Борис: Микола Міхновський 

Ю. С  Корбут: Симон Петлюра 
11—12 М. Р.: Колгоспи-нова пан

щина
13—14. П. Коваль: Хто такий ради

кали ?!
16— 16. О. Компанієць: Леся Укра

їнка
17— 18. П. Воїн: Еспанія
19—20. С. Корбут: Україна в огні 
21—22 М. Всегоренко: Богдан 

Хмельницький
23* П. Беркут: Багацтва українських 

земель ч. І.

24. П. Беркут: Багацтва українськ. 
земель ч. П.

Цих КНИЖ ОК « 80 помиях ком- 
плетів І продасться їх тільки 
комплстаяи. ціна копил. Зви.

В 1937 ро ц і:
1. М. Всегоренко: Кубань
2. П. Беркут: Зелений Клин
3. П. Беркут: Сірий Клин
4. М. Вергун: Нова Конституція 

в СССР.
5. С. Корбут: Тарас Шевченко
6. М. Вергун: В роковини 1917
7. С. Боярич: Вожді й герої
8. П. Коваль: Земля і Воля 
9—10. С. Боярич: Цезар імператор

11—12. К. Р.: Кремлівський Ялібаба 
13— 14. Р. Керч: Яльказар 
15—16. М. Вергун: Українське ро

бітництво під Московією 
17. П. В о їн : Японія
18—19. В. Яндрієвський: М. Лисенко
20. М. Всегоренко: Українська про

блема на провесні народів.
21. Be Коу : Країна вишні й меча
До кінця 1937 рому вийдуть 
іце три книжки.

При кінці року матиме вида
вництво 300 повних комплєтів із 
1937 року по З зл . за один комплєт. 
Крім того можна дістати окремо у 
видавництві» ще з 1937 року всі 
книжки, що вони непідчеркнені в 
цьому списку. Підчеркнені виче?* 
пані {є тільки в комплєтах).




