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Тарас ШЕВЧЕНКО 

ЗАПОВІТ 

Як умру, то поховайте 

J\!\ене на могилі, 

Серед степу широкого 

На Вкраїні милій , 

Щоб лани широкополі. 

І Дніпро , і кручі 

Було видн о, було чути , 

Як реве ревучиІі . 

Як пон есе з :Vкраїн11 

У синєє морс 

Кров ворожу .. . отод і я 

І лани і гори --
Вс е покину і полину 

До самого Бога 

Молитися .. . а до того 

Я н е знаю Бога . 

П о ховаrпс та вста gайтс . 

Кайдани по рвітс 

І вражою злою І{ро в'ю 

Волю окропіте_ 

І ме н е в с ім'ї в сликі ІЇ, 

В сім'ї вольні й, нові й, 

Н е забудьте пом ' янути 

Н езлим . ти хим словом. 

в Переяслав і 

25 грудня 1845 



У UЬОЛ\У ЧИСЛІ ЧИТАйТЕ: 

Шевченко Т. - ПОJ.fl<1жаніє Ісаїя. глава XXXV 1 
t Іларіон Р~.1ігіїІнісл~ Taraca Шевченка 2 
Во.1иняк П. - ШевченІ.:о зн11щив за.1ізну завісу 6 
Коротич В. - "С.1JRtІС.1он'я" 16 
Гуменна Д. РоJ.І1!-JІІи(І а:н~nо.\1 17 
Гааан А. - Зорі крізh грі:-.1 24 

Біб.1іогра :рі я .. ,'lІІстування. Дописи. 

НА ПЕРШІй СТОРІНЦІ ОБКЛАДИНКИ: 

В. Кутнін. Т. Шевченко. Л:ногравюра. 

НОВИХ ПЕРЕJЛЛАТНИКІВ ПРИЄДНАЛИ: 
Шанда Іван. Торонто. Кана.1а 
Д-р А. Лиси(І, Міннеаполіс. США 
Енг~ль А., Вудгеf1вен, США 
Буштрук Є., Торонто, Канада 
Дерев'янко Ф.. БріJ.жпорт, США 

НА РОЗБ;\' ДОВУ ЖУРНАЛУ ЖЕРТВ;\1 8.-\.ТlИ: 

Пуцентело Іванна, ЕJ.монтон, Канал.а. на 
нев'янучий вінок бл. пам'яти Олен11 Скоруп-
ської з нагоди річниці CNtepтti 3.00 
Д-р Анатолh ЛІІсиіІ. і\\іннL'апо.1іс. США 50.00 
Д-р Ліда Куриляк, Чікаt-о, США 6.75 
Галанчук 1., Гамі.lhтон. КанаJ.а 5.00 
Фіяла йосип, Оттава. Канада 5.00 
Енrелh А., ВудгейБсн, CllJA 3.00 
Фурса Сергіt\ Детро(п, CUJA 2.50 
Н. Н., Арлінгтон. США 2.20 
Солоний Н., Едмонтон. Канада 2.00 
Передерій С ., Монтреалh, Канада 2.00 
І. М., Торонто, Кана,1а 2.00 
Новохацhкиft Я., ЧікаІ·о, США 1.75 
Шанда Іван, Торонто, Канада 1.50 
Зеленська іV\арія, Річмонд Гілл, США 1.50 

"НОВІ ДНГ' 

Універсальний ілюстрований иісяЧІІІІК. 
Вн.д.ае R-80 "Нові Дні''. rелзктоr n. Во.пннАК. 

Умови перелплатн: 

Канада річна: $4.00. піr)річІІа: $2.50 
США - річна: $4.50. піr.рі 1 :І!а: $2.50 амер. 
Змін з ал.rесІІ: 1 О ІtеІІІ і'~ ( щ1і'~' 1.1 1;:1 ІІ:Іпійськимн 

ПОШПННІ\111 MaflІ-::1\111, ЧІІ ;J\ICjl. ГflЇI[I!tfИ) 

НАШІ ЗАКОРДОННІ ПРЕЛСТЛRНИUТВА: 

В Англії: 
А. Bnndarenko, 78 Kensington Park Rd. 
J,ondon. \\r. 11. England 

Передплат~: rічн:1 1 ~ ПОЛОНІ\ ною фунта. 

В Австралії: 
S. Krywola!J. Вох 1586 М. r.. Р О. Adelaide. 
South Australia 

Переnплатй: rічна -- 1 з ІІ0.1()!~ІНІ()І() фунта. 

Замонленttя і гроші слапr н:1 алrесу: 

N О \\тІ D N І 
187 Yю·nюttth Rd., To1·onto 4. Ont .. Canada 

NOWI DNI. а Ukrainian Monthly. 
F.clitor: Petro Wol~·nink 

Addres~: 
187 Yarmcюt.n Rd .. Tnronto 4 nт1t .. CAnadA 

Янцевич К., Річмонд Гілл, CUJA 
Костюк Іван, Торонто, Канада 
Говорун Надія, Торонто, Канада 
Ковшун М., Гамільтон, Канада 

1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 Глушко Степан. Торонто, Канада 

В. Ж .. Торонто, Канада ... 
АндреfІІ<о Іван, Торонто, Канада 
Кормелюк 0., Торонто, Канада ... 
Кулиняк Ольга, Філаделфія, США 

.... 1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

о. прот. Е. Чижів, Сан Кетеринс, Канада 
J'.t\t?pІ<eлo 0., Чікаго, США ..................... . 
Миколаєнко А., Міннеаполіс, США 
Шм11гулh Г., Сиракюзи, США ............ . 

Сердечно дякуємо всім за допомогу! 

MODERN HEATING 
О Il ·\.'І Е Н Н Sl : 

Во,1яне - Парове - По~mи 
Оі.1 Борнери та направи. 

.J. KIRICHENKO 

1.00 
1.00 
0.50 
0.50 

Ред. 

945 DUNDAS ST. W. TORONTO, ONT. 
PHONE: El\1 8-6602 

ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОІ ГРАМОТИ 
Приватні лекції рисунку, малярства та компо
зиції для осіб різного віку дає Петро Магденко 
в Торонті. 

Зацікавлених проситься телефонувати на 
LE 5-8545 

ГАРНИй ПОДАРУНОК ДІТЯМ 

,,СОНЯШНИК'' 
ШІСТЬ РІЧНИКІІЗ 

оправлені у три великі книжки 

(у Кожній по 440 сторінок ~РУ"У) : 
1. За 1956 і 1957 роки - ціна: n.30 дол. 

2. За 1958 і 1959 роки - ціна: b.3U дол. 

З. За 1960 і 1961 роки - ціна: 6.50 до .. 1. 
Купіть ці три книжки і лозбавитесь клопоту: 
що дитині дати прочитати, чи що їй прочитати, бо 

8 У цих трьох книгах знайдете відповідні ма
теріяли на кожну пору року, на кожне політич
не чи релігійне свято. 

8 У цих трьох книгах знайдете матеріяли з 
історії та географії України. 
8 У цих трьох книгах знайдете твори най
кращих сучасних дитячих письменників і пись
менників-клясиків. 

8 У цих трьох книгах знайдете багато доб
рих ілюстрацій майже до tюжного твору. Об
кладинка кожного числа видрукувана у двох 

кольорах. 

Книжки гарно оправлені в полотно, із зо
лотими витисками. 

Замовляти в "Нових Днях". 

Authorized as Second Class МаіІ Ьу the Post Office Department Ottawa and for payment of postage in cash. 

Pt·iпtf'!l !J~· KJI::Y PГtiXTERS LТП., 686 RісІшюnс\ St. W., Toгonto, Ont., Canada 



Тарас ШЕВЧЕНКО 

Є В ШЕВЧЕНКА НАРОДЖЕННЯ ДАТА, -

ДАТИ Ж СМЕРТИ В ШЕВЧЕНКА НЕМАЄ. 

Ольга Марунич 

Подра)І(аніе, Ісаїя, rJiaвa XXXV 
Радуйся ниво неполитая! 
Радуйся, земле, непонитая 
Квітчастим злаком! Розпустись, 
Рожевим крином процвітай! 
І процвітеш, позеленієш, 
Мов Іорданові святії 
Луги, зелені береги. 
І честь Кармілона і слава 
Ліванова, а не лукаr.а, 
Тебе укриє дорогим 
Золототканим, хитрошитим, 
Добром та волею підбитим, 
Святим омофором своїм. 
І люди темнії, незрячі 
Дива Господнії nобачать. 
І спочинуть невольничі 
Утомлені руки, 
І коліна одпочинуть, 
Кайданами куті. 
Радуйтеся, вбогодухі, 
Не лякайтесь дива! 
Се Бог судить, визволяє 
Довготерпеливих 
Вас, убогих, і воздає 
Злодіям за злая. 

Тоді як, Господи, святая 
На землю правда прилетить 

Хоч на годиночку спочить, 
Незрячі прозрять, а кривії, 

11 ()В І .1 Н /, БЕРЕ.ЗЕНБ, 196-J 

1\1ов сарна в гаю, помайнуть, 
Нім им отверзуться уста, 

Прорветься слово, як вода, 
І дебрь-пустиня неполита, 
Сцілющою водою вмита, 
Прокинеться; і потечуть 
Веселі ріки, а озера 
Кругом гаями nоростуть, 
Веселим птаством оживуть. 

Оживуть степи, озера, 
І не верстовії, 
А вольнії, широкії, 
Скрізь шляхи святії 
П ростелят~>ся; і не найдуть 
Шляхів тих владики, 
А раби тими шляхами, 
Без rвалту і крику, 
Позіходяться докупи 
Раді та веселі. 
І пустиню опанують 
Веселії села. 

ПРИМІТКИ: 

25. ІІІ. 1859 

Петербург. 

Крин - лілея. Кармел• - гора в північній Палес

тині. Ліван - гора в Сирії. Ці гори - па:мятні :місця 

в історіі жидів у іх боротьбі за свободу. Омофор -
частина архиєрейсьиих риз, що спадає через плечі :s 
обох боиів. 



t Мнтрополнт ІЛАРІОН 

РеJІіrійність Та раса Шевченка 
ВІД РЕДАКЦІї. Нещодавно у Вінніnезі нак

ладом Комісії nри товаристві «Волинь)) вийшла 
нова nраця митроnолита Іларіона «Релігійність 
Тараса Шевч~нка». Праця nрисвячена 150-літтю 
з дня народження Тараса Шевченка. 

Це дуже важлиgа nраця. особливо теnер, ко
ли російська окупаційна влада робить все мож
ливе, щоб тільки показати Шевчен,ка народові 
атеїстом. Автор праці у nершому розділі їі го
ворить: 

«Про релігі,йний стиль взагалі. а ·В ~ові Шев
ченка зокрема, ще ніхто не писав. Я починаю цю 
ділянку. і то тільки поверхово, - виставляю цю 
думку, саму ідею. - коротенько я тор1шувся П 

в своїй новій праці: «Словник Шевченкової мови» 
1961 р. ст. 10-15. Ue першорядне- питання в ук
раїнській літературі, яке ми обходимо мовчанкою, 
а його треба докладно вивчити». 

Автор вважає, - і цілком слушно! - що «в 
світові"й літературі ніхто зі світських письменників 
не перевищwв Шевченкового релігійного стилю і 
змісту». 

Щоб познайомити наших читачів з цією те
мою, передруко,вуємо тут два невеличкі розділи 

з цієї вартісної праці. сподіваючись, що читачі 
зацікавляться нею і прочитають усю книжку. 

Поруч з цитатами автор подає числа сторі
нок «Кобзаря» (Київ, 1954 р .. Державне видаов
ництво). з якого ті цитати взяті. 

РЕЛІГІйНІСТЬ ШЕВЧЕНКА 

Маємо багато правдивих відомостей і фак
тів із приватного життя Тараса Шевченка, які 
ясно св ід чать, що він усе життя своє був р е л і
г і й ни й. 

Найперше род и н а, в якій Тарас виховав
ся, була щиро релігійна. Особливо Шевченкова 
мати, теплий малюнок якої він не раз подавав у 
«Кобзарі». Та й дяківська школа, в якій навчав
ся Тарас, сильно підтримувала в ньому релігій
ність, хоч і злими методами. 

У Шевченка був старий дід. письменний, 
який любив читати по неділях Мінею. М ін ея 
- це книга, в якій описано Життя Святих і по
дано їх за днями місяця. Склав ці 12 книг «Мінеї» 
великий український письменник і богослов Ар
химандрит (потім Митрополит) Димитрій Туп
таленко. • Книга була щиро улюбленою по всій 
Україні, - її залюбки читали, і на ній вихову
валась і духово зростала вся Україна. Отже.:. 
Шевченків дід читав голосно цю Мінею, а ма
лий Тарасик глибоко пізнав з неї і полюбив ін
ший, духовий світ на все своє життя. 

Про читання Мінеї свідчить у «Кобзарі» 
(ст. 123) сам Шевченко. 

Знаємо, що Псалтиря Шевченко знав мало 
не напам'ять. Кохався в Біблії, і багато П чи
тав усе своє життя, і любив перекладати пое
тичні біблійні Книги, цебто ПсаЛтиря та Про
років, які головно на нього впливали і змістом, 

2 

і своєю поетичною формою. Дослід Шевченко
вої мови показує, що він глибоко знав церковно
слов'янську мову, щиро любив П і повною жме
нею уживав П в «Кобзарі». Так могла робити 
тільки правдиво релігійна людина. • • 

Як далі побачимо. Шевченко кілька разів 
змальовує в «Кобзарі», що та чи інша людина 
збирається вчинити сам о гу б ст в о, але гли
бока Віра, щп цим душу загубиш, спинює люди
ну. Це саме трапи.'Іося було і з самим Шев
ченком. 

В одн(ІМV з свпїх листів Шевченків прия
тель БронісЛав Залеський (до А. Венrжинов
сьru)гn) rюзповідає. як одного разу. у великому 
одч:lї та в рпзпуні, Шевченкп задумав був на
класти на себе nvrш... Довгп пиn. але очумався 
і прийшов до ceile... Залеський підкреслЮє. що 
тільки глибока Віра спасла Шевченка від само
губства ... 

Я далі покажу, щп Шевченко в «Кобзарі» 
часто описує, що українці звичайно мо л ять ся 
Богові. Так завжди робив і сам Шевченко: вста
ючи і лягаючи він постійно молився. 

Pnk. v 1 R59-го в літі Ше~ченко тимчасово 
бvв у Києві. і жив тут на пеnедмісті Пріорка у 
міщанки Кnопивиної. Донька П позоставила спо
гади про Шевченка цього часу, і вона розпові
дає, що поет вставав рано вранці, о годині 4-ій, 
на дворі вмивався холодною водою, «а потім 
МОЛИВСЯ». 

Ось тому Шевченко так часто в «Кобзарі» 
навчає, що треба молитися! 

Про релігійність Шевченка часто свідчать 
спогади його сучасників. Ось тепер 1958 р. у 
Києві Ак:lдемія Наук зібрала ці спогади і вида
ла: «Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами 
сучасників». Але ... усе, що свідчить про релігій
ність Т. Шеяченка, з цих спогадів старанно ви
кинено .. .* • • Роблять це для того, щоб предста
вити Т. Шевченка ніби як атеїста, яким наnрав
ду він ніколи не був ... Фальшують U.Ісвченка! 

IlJEBЧEHKO В БЕЗНЛДП ТА В РОЗ ПА ЧУ 

Приступаю до найтруднішого розділу моєї 
праці~ - вияснити й показати, яким був Тарас 
Шевченко, коли впадав у розпач та в чорну 
безнадію. а вони часто нападали на поетову 
душу. Шевченко писав і тоді, коли одчай мутив 
йпму розум, і він писан часом і таке, чого нор
мально ніколи не написав би. Часом на адресу 
Шевченка падає тяжке обвинувачення: богохуль
ник... Так, ро:=шач Шевченків був тяжкий, а 

• Див. Іларіон: Святий Димитрій Туптало. 
його життя і праці. 1960 рік. 

•• Див. Іларіон: Словни.к Шевченкової мови. 
1961. ст. 10-15. 

• • • Див цінну статтю проф. П. Зайцева: «Як 
окрадають Шевченка на нашій. не своїй землі» 
(«Мета» 1961 р .. ч. 1 (33). 

!І О В Т Д 111, REfE.ЗEH!t, 1964 



безнадія темна й паморочна, але свідомим «бо
гохульником» Шевченко ніколи не був! І чи від
повідає Шевченкп на сто відсотків за те, що 
писав він у тяжкому розпачу, ппродженому дій
сністю? 

У ее своє життя Шевченко в своїх творах 
ревно й ясно навчав чеснотного святого Божо
го життя та Божої Правди. Можна сказати, що 
<<Кобзар» - це високо чеснотна книга, і тіль
ки іноді бачимо внеліди його морочної безна
дії, що каламутила його чисту святу ідеологію. 
Щоб судити Шевченка, треба перше глибоко 
його зрозуміти, інакше наш суд буде неправди
вий. Та й не забуваймо, що повного «Кобзаря» 
Шевченко сам не редагував. А коли б редагу
вав «Кобзаря» сам Шевченко, безумовно деякі 
свої вірші він би викинув! Бо вони зродилися в 
нього в час глибокої безнадії ... 

Розпач затемнює розум людини, і навіть в 
юридичному світському суді беруть одчай чи 
розпач під розвагу в присуді. Коли Шевченко 
впадав ув одчай, він кидався на всіх, винних і 
невинних (як багато цього бачимо в його Ден
нику!), а навіть і на - Бога... Але ці напади 
треба добре зрозуміти, щоб правильно судИти 
їх, як випадкову ненормальність. 

Бог для Шевченка батько, і то батько рід
ний, і він до Нього всякі претензії несе й ск~ 
ровує, як люблячий син до батька. Ці Шевчен
кові звернення часто власне синівські, хоч і по.ц.
ратовані, хоч і неспокійні, але завжди оправдані 
тяжкою дійсністю. 

Хто глибоко й по-синівському любить Бо
га, як рідного батька, той часом і поводиться з 
Ним, ЯІ\ зо своїм батьком. Візьмімо Пророка Да
вида, - у Г!салтирі повно Давидових скарг про
ти Бога, чому то неправедники так добре жи
вуть та багатіють. чому то так множиться чис
ло ворогів! .. 

Прикладів такого в Псалтирю та в Книзі 
йова - повно, і їх можна було б подати тут 
десятками. 

Крім цього, звертаю тут увагу на те, що в 
Біблії, в Книгах Прс.рочих дуже часто маємо 
звернення ніби проти Бога, що не допоміг, -
досягти чогось чи спинити ворога... Ми спокій
но читаємо ці місця, бо знаємо їх нормальне по
ходження. 

Подам тут оцей загально відомий приклад. 
Коли Ісус Христос помирав на Хресті, як лю
дина, і безконечно страждав, як людина, то Він 
скрикнув (Матвія 27. 46): 

«Боже 1\t\ій, Боже Мій, -
Нащо Мене Ти покинув?» 

Це вірш з Псалма 22. 2. 
Отже, у страшних стражданнях, як люди

на. Ісус Христос не витримує і сумує: 

«Боже Мій, Боже Мій, -
Нащо Мене Ти покинув?» 

Хто розуміє це, хто розуміє крик Ісусової 
Душі: <<Отче Мій, коли можна, -- нехай омине 
Л\ене Чаша (доля) оця!» (Мт. 26. 39), той зро
зуміє і одчай Шевченкової душі ... 

Чорний одчай та розпука починаються в 
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Шевченка з 1848-го року, з часу заслання, ви
словом чого були його «Царі» 1848 р. А найбіль
ше цей чорний одчай розвинувся з року 1859-
го, і душив Шевченка аж до смерти. І є твори, 
написані в обіймах чорного одчаю та розпуки, 
напр.: «Чи то недоля» 390, «Гімн чернечий» 450, 
«Світе ясний» 452, «Ликері» 452 і т. ін. Але ха
рактер Шевченкового одчаю був такий, що йо
го вірші з тяжкими випадамн разом з тим ча
сто були і глибоко релігійні. Випад на релігій
ному фоні. 

Коли візьмемо всього «Кобзаря», в його ці
лості, а не окремі уривки, то він книга чеснот
на, і ви прощаєте всі його окремі й випадкові 
одчайдушні випади... Шевченко часом тратить 
терпець, але ніколи не тратить Віри! Часом на
падає ніби й на Церкву («Кавказ»), але добре 
пригляньтеся: напад не на Церкву, а на лице
мірів, яких у світі справді ж багато і які за
хопили були й Церкву в свої руки! .. І ця гаряча 
скарга: 

«За кого ж Ти розіп'явся, 
Христе, Сине Божий?» 214. 

людині з розумом зовсім ясна, бож за нею криє
ться од чай, а не атеїзм ... 

Од чай UJевченків часом досягав запамоrю-
чення: 

«Скажи, що робити: 
Чи молитись. чи журитись, 
Чи тім'я розбити?» .. 172. 

Знаємо, що од чай кидає людину на смерть, 
на вбивство, на самовбивство, на вислови проти 
Бога («Кавказ») ... А хіба цього в Псалтирі нема? 

«Кобзар» - це чиста книга гарячих сліз, 
тяжкого горя та смертельної печалі, а то й 
чорної розпуки ... 

У «Сні» 1844 р. Шевченко уперше дав во
лю своїй запаморочній розпуці, але тут же по
руч він навчає: 

«Годуй діток: жива Правда 
У Господа Бога!» .. 159. 

Шевченко довго жив у Петербурзі, жив як
раз того часу, коли там поставало багато нової 
інтелігенції з крайнім лівим революційним сві
тог лядам. З російськими революціонерами ІlJев
ченко близько зійшовся, і вони безумовно роз
кладаво впливали на нього. Власне від них Шев
ченко одержав свою жагучу свідому ненависть 
до насильників та панів. Але в російських рево
люціонерів ненависть до царату була міцно по
в'язана з виступами проти Віри та Церкви. Во
ни перші поєднали Церкву з царатом і стали їх 
разом відкидати. 

А проте і в своїй великій ненависті до ца
рату Шевченко остається Шевченком і не забу
ває про Бога: 

Пошлем душу аж до Бога, 
його розпитати, -
Чи довго ще на сім світі 
Катам панувати? 160. 
Людоїде, змію, -

На Страшному на Судищі 
Ми Бога закриєм 
Од очей твоїх неситих! .. 167. 
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Отже, у Шевченка насильство - це одне. 
а Бог - це непорушне в нього. 

Поза царатом Україну жорстоко мордували 
тоді пан и: польські, московські і свої, - во
ни скрізь були: 

І не в однім отім селі, 
А скрізь на с.'"!авній Україні 
Людей у ярма запрягли 
Пани лукаві ... 328. 
Он глянь: у тім Раї, 
Що ти покидаєш, 
Латану свитину 
З каліки знімають... 1 60. 

Панщина глибоко нищила Україну, нищила 
народ, нищила Віру. Варнак спавідається: 

Я різав все, що паном звалось, 
Без милосердія і зла, 
І різав так ... І сам не знаю, 
Чого хотілося мені ... 
Ходив три годи я з ножами, 
Неначе п'яний той різник ... 299. 

Отже і варнак не нормальний був, а «не
наче п'яний» ... 

Коли Шевченко згадує стародавні часи, і 
розповідає, як Україну душили поляки, католики 
та уніяти, то він трап,пь свій спокій і з його 
уст вириваються на них найтяжчі обвинувачен
ня ... Зміст «Гайдамаків» неймовірно тяжкий, і 
російський уряд дозволив їх видати тільки то
му, що поляки тоді ще ворушились і погрож_у
вали новим повстанням. 

Про поляків Шевченко кричить: Мордуй, 
мордуй, - в Раю будеш!» 69. І справді, вина по
ляків супроти України була страшна, вони 

Полигалнея з жидами 
Та й ну руйнувати: 
Руйнували, мордували, 
Церквами топили ... 

ПЕРША УКРАШСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 

Future Fuel ОіІ Ltd .. 

& Service Station 
945 Bloor St.. West - Toronto, Ont. 

24-ГОДИННА 

СОЛІДНА 

СКОРА ОБСЛУГА. 

Чищення і направа форнесlв безплатна. 

Скористайте з доброї нагоди і замовпяйте 

оливу в нас. 

Наші телефони: 

Телефон бюра: LE 6-3551 Уночі: RO 2-9494 
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Проти к с ь о н д з і в Lllевченко слів нt 
знаходить: Не ходили 

Ксьондзи по селах, а возили 
На людях їх з села в село, -
Такеє то у нас було! .. 388. 

Поховать хіба побитих поляків? Ні, -- не 
треба: 

Вони католики! .. 87. 
Тому гайдамаки «об каміння ксьондзів роз

бивали!» ... 88. 
Ось пан католик своє весілля справляє. На 

нього напали: 

Кров'ю 
Весілля вмилося ... Не втік 
Ніже єдиний католик ... 
Всі полягли, мов по росята 
В багні смердячому ... 298. 

Через усе це ясно, що коли Шевченко тіль
ки заговорив про Папу Римського, покровителя 
поляків, ксьондзів та уніятів, то зараз же в 
нього і вирвалось: 

Кругом неправда, і неволя 
Народ замучений мовчить, 
І на Апостольськім Престолі 
Чернець годований сидить ... 176. 

У нзшш літературі нема таких жорстоких і 
полум'яних виступів проти Папи, поляків, като
ликів та уніятів, як це робив Тарас Шевченко! .. 
Бо він жив у час, коли їхні насилля ще всі па
м'ятали! Бо він добrе знав, що ц~ вони Украї
ну розвалили ... 

Отже, - царат, панщина, поляки католики, 
- все це смертельно нищило і знищило Украї
ну, Шевченко все це бачив, - і впадав у від
чай, тратив терпець, - і виступав проти всіх ... 

Не забуваймо ще одного: в Україні панувЗ;
ло сильне дво є в ір' я, - поєднання чистого 
християнства з ідеями й віруваннями поганства. 
І в самого Шевченка, в його творах часто бачи
мо аж надто виразні прояви двоєвірства: 

Знов Ярина вийшла з хати, 
На світ дивуватись, 
Та не Святих вже благати, -
Ворожки питати... 192. 

Од чай, та ще при двоєвір'ї, пхав до ви-
ступів проти Бога ... 

Освячення н о ж і в для гайдамаків, звичай
но, це двоєвір'я: вираз старого й релігійні прq
яви гайдамаків. І це вело до цього: 

Я присягав, брав свячений 
Різать католика ... 87. 

Ось оце двоєвір'я, підперте одчаєм, зневі
рою та безнадійністю вело Шевченка до край
ности ... 

І часто-часто Шевченко сам вияснює при-
чину свого нарікання на всіх і на все: 

Все плаче, все гине ... 
І рад би я сховатися, 
Але де, не знаю: 
Скрізь неправда, де не гляну, 
Скрізь Господа лають ... 198. 

Таке ж вияснення: 
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Молюся, Господи, помилуй, 
Спаси Ти нас, Святая Сило, 
Язви язик мій за хули, 
Та язви мира ізціли! 
Не дай знущатися лукавим 
І над Твоєю Вічнославой, 
й над нами, простими людьми! .. 178. 
Може лучче було б не родити, 
Або утопити, 
Як мав би я у неволі 
Господа гнівити ... 377. 

Це високо важливі вирази: Шевченко сам 
обвинувачує себе за гнін на Господа у розпачу! .. 

Одчай убиває терпіння в llJевченка, коли 
він, борець за Правду Божу, на кожному кроці 
бачить неправду, коли пан 

Дочку й теличку однімає 
У мужика ... І Бог не знає, 
А може й знає, та мовчитh ... 259. 

Шевченко на час забуває, що Бог Свого ча
су таки заговоритh... Довго тсрпитh Бог, але 
заговорить свого часу ... 

Шевченко любив Україну найбільше за все. 
І бачив кругом. як її грабують, і кричав: 

Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу, 
Що проклену Святого Бога: 
За неї душу погублю! .. 271. 

Шевченко свідомий, що за таку хулу погу
бить душу свою, цебто і в од чаї думка зостає
ться релігійна. Бо він прагне Божої помочі в вос
кресінні УІ<раїни, а {і, помочі цієї, нема ... 

У такому настрої, у повному й чорному од-
чаї Шевченко міг тілhКИ всім погрожувати: 

Oti виострю товариша, 
Засуну в халяву 
Та піду шукати Правди 
І тієї слави ... - 333. 

Це те, що в історії України і всього світу 
доводило до повстань та революції. 

Шевченко був послідовним борцем за Божу 
Правду, та на кожному кроці бачив, як цю 
Правду нищать пани та могутні ... Але помогти 
народові не міг, - і впадав у крайній одчай, а 
тоді в своїх писаннях і в поведінці стриму не 
знав ... 

Це треба глибоко зрозуміти, сприйняти сер
цем, - тоді зрозуміємо й нарікання Шевченка 
на Вседержителя, і - простимо йому! .. 

Простимо, бо «немає людини, щоб пожила 
й не згрішила», «бо тільки Ти Єдиний без грі
ха»... (Молитва «Боже духів» на Літургії). 

До цього ще додам, що Шевченко був тим 
учителем і проповідником Божої Правди, який 
компромісів не знав і не йшов на них. У Шев
ченка власне поступовання не розходилось з йо
го наукою, і часто пхало його на його виступи 
проти всіх і проти всього. 

-----------------------------
ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 
Кожен річник окремо, гарна полатияна оправа із 
золотим тисненням, разом 432 сторінки друку. 
Uіна за річник 5.00 
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ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кляс українських шкі.1 на e~tirpauiї: 

1. Л. Деполович 
БУКВАР 

Дев'яте видання 
Uіна: у Канаді і СІ.ІІА ·--- 1.25 дол., 

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

2. Петро Волиник 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
П'яте видання 

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

3. Петро Волиник 
КИїВ 

Трете видання 
Читанка для 3-ої кляси 

Uіна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Ангаії - 1 О шіл., в Австралії - 11 ші.11. 

4. Петро Волиник 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Трете видання 

Uіна: у J<а,наді і США - 1.25 дол., 

в Англії- 10 шіл., в Австралії- 11 шіл. 

5. Петро Волиник 
ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на е~Ііrраuії підручник такого типу. 
Книжка ілюстрована. 

Uі-на: у Ка·наді і США - 1.50 дол., 
в Англ.ії - 10 ші.1., в Австра·лії - 12 шіл. 

6. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Видання друге. 
П~ручник пристосований до українських 

е~Ііrраuійних шкіл (багато прикладів і завдань). 
Сьогодні - не єдиний nідручник 
з української ~юни на еміrраuїі. 
Uіна: у Канаді і США - 1. 70 дол., 

в Англії - 10 ші.1., в Австра·лії - 12 шіл. 

7. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАІНСЬКОї МОВИ (синтакса) 

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

8. Петро Волиняк 
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАїНИ 

Підручник багато і.1юстрований, фотами, картами, 
та схе~Іа~ІИ, стисло написаний, мае багато 

вправ і завдань д•1Я самостійної праuі учнів, гарно 
видрукуваний на доброму nапері. 

Uіна: у Ка.наді і США - 1.60 дол., 
в Англії та Астралії --- 12 шіл. 

Замовляти в "Нових Днях". UІколам і книгарням 

та uерковним громадам - з11ижка • ..... __________ ___ 
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Петро ВОЛИНЯК 

ШЕВЧЕНКО ЗНИЩИВ ЗАЛІЗНУ 

ЗАВІСУ 
Сталося для багатьох неймовірне й неперед

бачене: українські діячі культури й науки з оку
пованої України звернулися з відкритим листом 
до української еміграції з проханням дозволити 
їм взяти участь у відкритті пам'ятника Тарасові 
Шевченкові у столиці США - Вашінгтоні. 

Багато хто з нас багато чого сподівався, 
але аж такого кроку, та ще й тепер, сподівати
ся було важко. Паневалена Україна кинула емі
І"рації винятково твердого горішка, якого конче 
треба розкусити, але при цьому не поламати 
зубів. Почавши від дня остаточної поразки зброй
них сил Української Народньої Республіки, себ
то з 1921 року, це перше щире звернення пред
ста~ників паневоленого народу до української 
еміграції. Якби так авторів листа запросили, то 
це була б перша легальна зустріч народу з по
літичною еміграцією. Звичайно, це факт першо
рядного значення, який міг би мати великий 
вплив на хід нашої визвольної боротьби. 

Здавалося б, що тільки цього цілком виста
чає, щоб не квапитись з висновками і так легко не 
відІ{идати протягненої братської руки. Треба від
дати належне нашій пресі - вона не квапилась 
з висновками. Пресові органи політичних і гро
мадських організацій спокійно й розсудливо 
прийняли несподіваний факт, видно було, що 
проводи організацій не легковажили цією спра
вою. Рішуче й негайно виступили проти лише 
три часописи: «Свобода» (орган найбільшої й 
найбагатшої нашої асекураційної організ~ції -
Українського Народнього Союзу), «Народня Во
ЛЯ» (орган також великої й багатої асекурацій
но·і організації - Українського Робітничого Со
юзу) і «Канадійський Фармер», що є приватною 
газетою чеха Карла Доячека. 

Багато наших читачів дивуються, а дехто й 
обурюється, що «Нові Дні» досі «обминали цю 
справу» і свого слова не сказали. Дехто навіть 
закидає мені «хитрування». Не хвилюйтесь -
ніякого «хитрування нема... «Обминав» я цю 
справу досі виключно з технічних причин: брак 
часу й місця. Не забувайте, що «Нові Дні» -
місячник і за щоденниками та тижневиками він 
угнатися не може. Сьогодні прийшла черга й на 
це. Почну з докладної інформації наших читачів 
про цю справді виняткової ваги справу. Перш 
усього передруковую «Слово ... » діячів культури 
до еміграції. Щоб читачі мали повну уяву, то 
передруковую також і вступ редакції «Літератур
ної України» до нього, який написаний, як читач 
побачить сам, цілком в іншому стилі, ніж саме 
«Слово ... ». 1 

Звертаю лише увагу читачів, що «Слово ... » 
фактично написав голова Постійного Представ
ництва УРСР при ОН Лука Кизя: це його інтер
в'ю корееподентоні щоденника «Вашінгтон Пост», 
ЯІШЙ гостро виступив проти побудови пам'ятника 
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Тарасові Шевченкові у Вашінгтоні. Воно троu.ки 
лише дороблене. Не цитую окремих місць інтер
в'ю Л. Кизі і «Слова ... », бо це заняло б багато 
місця: сподіваюсь, що читачі повірять цього ра
зу на слово - я порівняв ці два документи сло
во в слово. Це важливий момент, бо він свідчить 
про те, що ідея ця зродилася в Нью-йорку, що 
проєкта апробувало представництво СРСР при 
ОН, а раз так, то й Міністерство Закордонних 
справ СРСР у Москві, себто фактично апробу
вав проєкт ЦК КПРСоюзу на чолі з Микитою 
Хрущовим. Попереджую, що я цим не хочу за
певнити, що сам проєкт виник у Москві: може 
так, а може й ні. Хоч я більш схильний думати, 
що ні. Що він там апробований, то сумніву нема. 

Даємо слово нашим братам з паневоленої 
України. (Усі передруки в цій статті подаємо 
мовою і правописом оригіналу). 

ВЕЛИКОМУ КОБЗАРЕВІ - ГІДНУ ШАНУ 
Слово до українців. до української громади в 

США. до «Комітету пам'Іl_тника Т. Г. Шевченку» 

У краінський народ. а разом з ним і всі тру
дящі нашої багатонаціональної країни готуються 
гідно відзначити 150-і роковини з дня народжен
ня великого сина У країни, геніальноГо поета, ре
волюціонера - демократа Тараса Григоровича 
Шевченк:а. На відзнаку виняткових заслуг Т. Г. 
Шевченка в розвитку світової культури і суспіль
но-політичної думки його І 50-річний ювілей, за 
рішенням ЮНЕСКО. в наступному році відзна
чатиметься в усьому світі. 

Цю славну дату готуються зустріти і укра
їнці за кордоном. зокрема 'В США. В столиці 
США споруджується пам'ятник великому поето
ві. для чого створено спеціальний комітет. Па-. 
м'ятник Т. Г. Шевченкові у Вашінгтоні буде ще 
одни~І свідченням глибокого шанування великого 
Кобзаря не тільки українцями, а й усім американ
ським народом. 

Однак українські буржуа·зні націоналісти, що 
проживають в США і які С'ВОГО часу скоїли зло
чини проти українського народу та вороже став

ляться до Радянської У країни, намагаються роз
горнути наrвколо спорудження па,м' ятника бруд
ну антирадянську кампанію. Це особливо прояви
лось під час церемонії закладки пам' яm~ика. У"
раїнський радянський народ. щиро вітаючи спо
рудження пам'ятника Т. Г. Шевченкові в США. 
з обуренням засуджує спроби недругів нашої Віт
чизни використати світле ім'я великого поета для 
С·ВОЇх брудних політичних цілей. Нижче подаєть
ся лист діячів культури У краЇІнської РСР до ук
раїнців, які проживають у США. 

(Редакція «Л. У.») 

Дорогі земляки, поз,а Вітчизною сущі! 
З почуттям глибокої пошани і любові до ге-
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нія українського народу. до великого поета, ре~ 

волюціонера~демоR!рата Тараса Григоровича Шев~ 
чепка з;вертаємося ми до вас з щирим словом з 

берегів Дніпра, з рідної Радянської України, з со~ 
нячної столиці нашої республіки - древнього і 
вічно юного Киє-ва. 

Ім'я великого сина України Тараса Григора~ 
вича Шевченка людство називає серед найсвітлі~ 
ших своїх імен. Народи світу знають його як не~ 
примиреного борця проти рабства і кривди. про~ 
ти соціального і національного гноблення. Могут~ 
ній і пристрасний голос Шевченка, долаючи від~ 
стань і час, знайшов шлях до розуму і сердець 
мільйоні·в людей на всій землі. 

В особі Шевченка людство шанує великого 
гуманіста, співця дружби народів і борця за СВQ.
боду. щастя, прогрес. 

Шевченко і його творчість мають виняткове 
значення в житті нашого народу. Обра'з поета, 
його титанічна творча і громадська діяльність за~ 
палювали в минулому покоління борців проти са
модержавства, його бунтарська поезія вела людей 
на барикади революції, його поетична і художня 
спадщина стали для нас безцінним національним 
багатством. Ім'я Шевченка - сим.вол чесності, 
правди, непохитної мужності і гарячої любові до 
трудового народу. Полум'яне слово Кобзаря і 
сьогодні наводить жах на тира1нів і катів, таврує 
ганьбою поневолювачів всіх мастей. підіймає міль~ 
йони людей на боротьбу за світле майбутнє. 

Патріот, вірний син свого народу. Ше·вченко 
за-вжди з глибокою любов'ю і повагою ставився 
до інших народів, був послідовним іtнтернаціона~ 
лістом. Загальновідомі мрії Тараса Григоровича 
про те, «щоб усі слов'яни стали добрими брата~ 
МИ>-'. його дружба з негром Олдріджем і поль~ 
ськими прогресивними діячами та глибока лоша~ 
на до діячів російсько] культури - визволителів 

поета з кріпацтва. його любов і братерські по
чуття до видатних російських революціонерів~ 

демократів. 

Весь свій могутній талант Шевченко 'Віддав 
народові, присвятив боротьбі за його щастя. Саме 
це і робить його титаніЧ'ну постать ще більшою, 
його життєвий подвиг ще величнішим, його бага~ 
тющий творчий доробок спра·вді неоціненим. Ось 
чому він став зрозумілим. дорогим та близьким 
усім народа~І нашої багатонаціональної Батьків~ 
щипи. В Радянському Союзі немає жодного міс~ 
та, жодного села. н-айменшого селища. де б не 
з.вучав пристрасний поетичний голос великог() 

Кобзаря. Шевченкові дні вже давно стали знамен~ 
ними не тільки для укрїнців, а й для всіх радян
ських народів у нашій сім'ї великій, вольній, новій. 

Про любов і повагу радянських людей до 
великого сина У країни красномовно свідчать фак~ 
ти. Понад сто пам'ятників поетові споруджено ~ 
Країні Рад. створено 5 музеїв. Ім'я Шевчеюйі 
носять понад 300 населених пунктів, 9 театрів і 
о/вищі учбові заклади, в тому числі і Київський 
університет; ІЙого ім'ям наз·вані заводи. колгоспи і 
радгоспи. будинки культури. кінотеатри. стадіо~ 
ни, .вулиці, ·парки тощо. В нашій краї·ні твори по
ета друнуються мільйонними тиражами. Твори 
Ше·вченка виходили всіма мовами братніх наро-
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дів Радянського Союзу. Особливо великим попи~ 
том користується «Кобзар». За роки Радянської 
·влади на У крані він r.шходив 53 рази тиражем 
близько 2 мільйонів примірників. Знаменитий Шев 
ченків <<Заповіт» видано 45 мовами світу. 

llІануючи пам'ять великого Кобзаря, уряд 
України встановив державні премії імені Т. Г. 
Шевченка, які щорічно присуджуються З'а кращі 
твори української літератури і мистецтва, що здо~ 

були широке визнання і високу оцінку нашого на~ 
роду. 

Трудящі Радянської України разом з усіма 
братніми народами нашої країни готуються в нас~ 
тупному, 1964 році велично і урочисто відзначи~ 
ти знаменну дату - 150~річчя з дня народжен~ 
ня Тараса Григоровича Шевченка. Минулого ро~ 
ку на сесії ЮНЕСКО українська делегація внес~ 
ла пропозицію, яка бу ла схвалена, про відзна чен~ 
ня в 1964 році цієї славної річниці в усьому світі. 

Виражаючи прагнення всіх радянських наро~ 
дів віддати належне великому Кобзареві, уряд 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік ви~ 
рішив спорудити ·в столиці нашої Батьківщини 
Москві пам'ятник Т. Г. UJевченкові, який буде 
відкрито в дні святкування Кобзаря. 

Завдяки піклувсшню Комуністичноі партії, 
завдяки торжеству ленінських ідей дружби і бра~ 
терства народів, літературна і мистецька спад~ 

щипа Т. Г. Шевченка за роки Радянської влади 
набу ла всенародного поширення і стала дорогоцін~ 
ним скарбом всієї світової культури. І як Дніпро 
при могилі Тараса несе С·вої х.вилі ·в один 'Все~ 
світній океан, так і Шевченкова творчість нови~ 
ми і новими потоками вливається в океан люд~ 

ського духу, переповідаючи новим покоління~ 
про нашого мужнього Прометея. 

Художній геній Кобзаря такий .великий, що 
не лише його сучасниюІ, не лише ми, але й нас~ 

тупні покоління відчуватимуть силу його палко~ 

го слова. Цей благородний вплив 'Великого спів~ 
ця народної долі зазнає на собі не тільки україн~ 
ська література, а й літератури інших народів. 

Шевченко став безсмертним співцем свободи. по~ 
етом світового значення, виразником прагнень 

усіх народів. В наш час поезія Шевченка зву~ 
чить в унісон з прагнениями всіх гноблених і ко~ 
лоніальних народі·в і кличе їх до боротьби за 'ВИ~ 
звалення від пут капіталізму. Кожному серцю 
зрооумілі слова Тараса про загальне людське 
щастя і мир: 

... на оновленій землі 
Брага не буде супостата, 
А буде син, і буде мати, 
І будуть люди на землі. 

Дорогі земляки на далекій чужині! 
Кож·на звістка про шанування пам'яті Тара~ 

са Шевченка за-межами нашої Батькі·вщини щи~ 
ро радує нас як вияв любові українців на чужи
ні до великого Кобзаря. Думаємо. що і вас пора
дує широко розгорнута зараз на У країні і в усьо~ 
му Радянському Союзі підготовка до 150~річчя з 
дня народження Тараса. Святим обов'язко:<.І кож~ 
ного українця, де б він не був, є всемірне ша~ 
нування великого Кобзаря і поруч з цим - по
ширення серед інших народів шевченківських ідей 
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гуманізму. братерства і дружби народі·в. миру на 
землі. 

Нам відомо про збирання коштів для побу
дови пам'ятника Шевчеююві в столиці Сполуче
них Штатів Америки - Вашінгтоні. 

Спорудження пам'ятника великому Кобзаре
ві у Вашінгтоні ми розглядаємо як овідчення ша
нування Шевченка )'І>.раїнцями. що живуть у 
США. і як вияв глибокої поваги ·з боку амери
канського народу до великого сина У країни, до 
всього українського народу. 

Нам. діячам культури України, всім україн
цям на рідній землі, приємно усвідомлю·вати. що 

в Сполучених Штатах А:\·tерики буде спорудже
ний пам'ятник Кобзареві. Ми хочемо, щоб пам'ят
ник Шевченкові у Вашінгтоні був би ддя вас, 
земляки. куточко"І рідної ·землі. Ми думаємо по
слати на американський континент священну зе

млю з Чернечої гори, де спить Тарас вічним 
сном. Ми б з радістю взяли участь в урочистій 
церемонії відкриття вашого пам'ятника, бо Шев
ченF.о і У країна - невіддільні. Ми за гідну ша
ну великому Кобзареві. 

Але ми рішуче виступаємо проти злобних 
спроб недругів Радянського Союзу використати 
творчість поета проти нашої кра•їни, проти все

людської справи - боротьби за мир. Ми рішуче 
виступаємо проти спроб деяких людців викорис
тати його світле ім'я в своїх брудних політичних 
цілях. Їх намагання витратити трудові копійки, 
зароблені на пам'ятник Шевченку потом україн
ців, які nроживають у США. для пропаганди 
проти українського народу. Радянського Союзу 
викликають у нас гнів і обурення. 

Трудящі Радянської У країни впевнені в то
му, що ви, наші далекі земляки, поділяєте це за

непокоєння. Для кожr-юго зрозуміло, що споруд
ження пам'ятника Тарасові lllевченку на амери
канській ·землі не повинно стати засобом розпа
лювання ворожнечі до нашої країни, до нашого на

роду. а має сприяти встановленню більшого вза
єморозуміння між народами, збереженню і зміц
ненню миру в усьому світі. Цей висновок зробить 
кожна неупереджена людина. 

Підготовка до славного шевченківського юві
лею збіглася з подією, яка має важливе значен
ня для зміцнення загального миру: три великі 

держави - Радянський Союз, Сполучені Штати 
Америки і Великобританія - підписали гаряче 
підтриманий народами земної кулі Договір про 
заборону випробувань атомної зброї в атмосфері, 
космічному просторі і під водою. У же сьогодні під 
цим історичним документом стоять підписи уря

дів понад ста країн світу, що вселяє почуття на

дії і оптимізму у всіх чесних людей землі. 

Життя і творчість Тараса Шевченка, палко-

РОЗШУКУЮ: 

Іллю Володька, що народився в м. Лунинець 
на Поліссі. Під час німецької окупації працював 
перекладачем в rебітскомісаріяті в м. Столині на 
Поліссі. Розшукують: дружина Євгенія з дому 
Ельяс і син Олександер. Вістку прошу надісла
ти в редакцію «Нових Днів». 
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го поборника єдності і дружби народів, надихає 
нас на боротьбу за мирне співіснування, за за
гальне і пов·не роззброєння, за міцний мир у 
всьому світі. 

Дорогі земляки! 
В дружньому Посланії <<землякам моїм в Ук

раїні і не в У країні» •великий Тарас урочисто за-
повіда в: 

І чужому научайтесь. 
й свого не цурайтесь. 

Хай шевченківські роковини стануть днями 
поширення величних ідеалів поста і сnриятимуть 

зміцненню культурних зв'язків ін-ших краін з Ра
дянською У країною! 

Ми глибоко переконані. що, шануючи Шев
ченка, людство віддає належне могутньому талан

тові і світлій пам'яті великого поета і революціо
нера-демократа. Ми віримо, що образ Шевченка 
завжди невтомно закликатиме до щирої дружби. 
згоди і співробітництва між усіма народами зем
ної кулі. 

М. Рrrлr)ський. П. Тичина, О. КорнійчІJК, 
Б. Патон. Л. Ревуцький. В. Сосюра. М. 
Бажан, О. Гончар. !c:J. Смолич. М. Стель
мах, А. Малишко, /. Вільде. Л. Дмитерко. 
П. Козланюк, Г. Юра, Н. Ужвій. В. Ка
сіян. К. Данькевич, П. Вірський, РІ. Бок
шай, М. Тарновський. Г. Майборода. Б. 
Антоненко-Давидович. П. Майборода. М. 
Божій, Є. Кирилюк·. Б. Гмиря. В. Івченко, 
Л. Павличко. Д. Гнатюк, О. Підсуха. Л. 
Костенко, Л. Руденко, В. Чеканюк. 

(«Літер. У·крзїна», 29. 11. 63 р.) 

Першим озвався на це «Слово ... » з України 
лідер УРДП Ф. Гаєнко, який в «Українських Віс
тях» (Новий Ульм, Німеччина) від 22-29 груд
ня 1963 р. виступив зі статтею під промовистим 
заголовком: «дружнє слово». 

У цій статті Ф. Гаєнко рясно цитує звернен
ня діячів культури з України, відзначає заслуги 
нашого паневоленого народу, а зокрема діячів 
культури, у всенародньому і всесвітньому вшану
ванні Тараса Шевченка (Шевченківські нагороди 
в Україні, заслуга української делеrації в ЮНЕС 
КО, що ця організація установила святкування 
150-річчя з дня народження Т. Шевченка у всьо
му світі і ·т. д.), підкреслює, що було б «край
нім примітивізмом ... твердити, що діячі культу
ри України написали листа з наказу Москви». У 
тому ж числі «У. Вістей» повністю передрукова
но «Слово ... » діячів культури в Україні. 

Подаємо нашим читачам дві цитати з цієї 
статті, які не лишають у читача двох думок. 

«Ми висловлює-мося за запрошення діячrв 
культури України на відкриття пам'ятника т. r. 
Шевченкові у Вашінrтоні і гадаємо, що зустріч 
діячі·в української еміrрації з діячами культури з 

У країни буде корисною і для одних і . для дру
гих, а тим самим і для всієї української справи. 

Ми будемо просити своїх однодумцrв у США. 
в тому числі і приналежних до «Комітету пам'ят
ника Т. Г. Шевченку». вжити заходів. щоб діячі 
культури «•з древнього і вічно юного Києва» от
римали відповідне запрошення». 

НО В І Д Н І, БЕРЕЗЕНЬ, 1964 



«Нарешті, щодо «суду української держави>~-· 
яким дехто погрожує провідним діячам культури 

У країни, і щодо переосвячення «відповідними 
врочистими молитв•ами» оск'Верненої землі укра

Їнської. Ці висловлювання походять від старої 
«теорії» голого. дикого степу під большевицькою 
займанщиною. Ми пам'ятаємо, до чого ця «тео
рія» приводила в УНРРівських «таборах-держа
вах», - і дуже сумно, що після безславного їі 
краху деякі кола намагаються нею послуговува

тись». 

Говорячи про «суд української держави» 
над діячами культури з України, Ф. Гаєнко має 
на увазі газету «Шлях Перемоги», яка цим су
дом погрожує. 

Одночасно з лідером УРДП Ф. Гаєнком ціл
ком позитивно висловився про «Слово ... » голова 
Бикониого Органу УНРади М. Лівицький у сво
єму новорічному зверненні до українського на
роду, яке було видрукунано майже в усіх україн
ських часописах і передано радійом в Україну. 
Він сказав про «Слово ... » так: 

«Недавно сталася одна знаменна подія: звер
нення діячів культури У країни до укра'ЇІНців на 
чужині з приводу побудови пам'ятника Тарасові 
Григоровичу Шевченкові у Вашінгтоні. Нас не 
цікавлять здогади і спеку ляції на ту тему, чи 

це З'Вернення •зроблено з дозволу або на.віть з ба
жання Москви і чи ця остання пробуватиме зро
бити з нього якийсь черговий провокативний ужи
ток. Нас не цікавить пита~ння, хто з підписаних є 
справжнім українським патріотом, що в підневіль

них умовах факТИЧНОГО МОСКОВСІJКО•СОВЄТСЬКОГО 
панува·ння робить те, до чого є сьогодні можли
вість, а хто, може, вислуговува·вся і внелуговуєть

ся перед Москвою. І так само нас не цікавить 
незручна спроба звернення поділити українських 
емігрантів на «чорних» і «білих» згадкою про, як 
т·ам сказа·но, «деяких людців», які, мовлив, вико

ристовують світле ім'я Шевченка, бож це тільки 
зрозуміла в тих умовах данина для московської 

цензури. 

Без огляду на вищесказане, ми вітаємо це 
звернення, бо ми сприймаємо його, як слово від 
тих, які у безмірно тяжких умовах обороняють 
рештки української націоналЬІної культури на рід

них землях від беззупиниого русифі•каторського і 
винищувального наступу МосRви. І ми вважаємо, 
що це звернення являє собою доказ, власне, то
го, що серед народніх мас в У країні є духовий 
зв' язок з українською самостійницькою еміграці
єю й є бажання безпосереднього контакту з цією 
еміграцією. Іншими слова~ми: немає ідейних різ
ниць поміж українським народом на Батьківщи
ні і його еміrрацією, бож украrнці на Батьків
щині - мимо всіх ~<заборон». «·за·слон» і «nере
шкод» - мають правдиві відомості про ідейні 

прямування еміrрації. І це бажання українців на 
, 'Батьківщині вирватися поза межі «залізної засло
ни». ввійти у зв'язок з ·вільними українцями -
настілЬІКи міцне, що його вже не може зломити 
Москва, а тому і мусить вона толе-рувати такі ре
чі, як звернення культурних діячів України». 

{«Українські Вісті», 19. І. 64 р.) 

Н () В 1 Л Н 1, REPE.1E Hh, 1Я6-і 

Дуже розумно й розсудливо виступило з 
приводу «Слова ... » торантське «Вільне <;лово» 
- газета від якої такої розсудливости досІ мож
на було ~айменше сподіватись, бо досі _вона га
нялась за сенсаціями, за «поплатними ВІстками», 
не виявляючи фактично ніякої власної лінії в жо
дному питані. Останнім часом ред~кційний склад 
цієї газети скріплено, поширено 1, мабуть, зав
дяки цьому появилася цілком грамотно й розсуд
ливо написана редакційна (число від 18 січня ц. 
р.) під заголовком: «Б'ємо себе, а не ворога». 

Починається стаття ствердженням, що емо
ція і принциповість призводять нас до внутріш
ньої боротьби між українцями. Цьому сприяє та
кож і «наша непідготованість сприймати розви
ток подій у світі, а зокрема в Україні ... » і «через 
те найчастіше б'ємо себе, замість ворога ... ». 

Далі в цій статті стверджується, що «маєм_о 
знову таку справу із звернення~ ку~.~турних дІ
ячів України до української ем1rрацн ... ». 

Зацитуємо й цю статтю, щоб наші читачі 
могли самі робити висновки. 

« ... Вони ж таки представники справжньої 
культури України, якою, відкинувши данину ре
жимові, ми тут пишаємось. Ми їх дуже часто бо
ронимо від напастей Москви. Тож, здавалося б, 
що кожний з нас повинен позитивно поставитись 

до їх звернення до нас. Одн·аче дехто живе не
гативами і думає, що на них збудує позитивп. 

Так теж думає редакція нашої «Свободи». 
Вона так і розцінила <<Слово до українців, до ук
раінської громади в ЗДА, до «Комітету пам'ят
ника Т. Г. Шевчен~у» від культурних діячів з 
У країни. Мабуть, завдяки наставленню П голов
ного редактора Драrана, як про це пише Денис 
Rвітковський-К.вітка в паризькому «У. С.» (В 
грудня 1963, «Про «ізми» і дещо інше»), вона 
висловилась, і то дуже поквапно, негативно, до 

речі, некоректно приписавши лайку самої редак
ції «Літературної У країнИ>' на '<українських бур
жуазних націоналістів» - культурним діячам Ук
раїни ( «Свrоода», 6 грудня 19()3). Далі, як вихо
дить з повідомлення «Свободи» ( 24 грудня 1963), 
то й Комітет пам'ятника Шевченкові «має спре
цизувати негативне становище Комітету до цього 
звернення». 

На наш погляд, ·а здається, що це буде дум
ка багатьох, наші американсhІкі земляки виступи

ли непродумано». 

«Далі, ми себе так переконали у всесильність 
і мудрість Москви, що ії кож·не потягнення та
ке, думаємо. обмірковане та розрахов•ане на П ус
піх, що навіть і в гадку не покладаємо протилеж

не. Не допускаємо, що вона може поступатись 
через свою слабосилість у дану хвилину. Якщо 
ми собі з'ясуємо, що Добринін, посол СССР у 
Вашінrтоні, зараз після посвячення площі під 
па-м'ятник ШевенкоІ\і з,апротестував проти цього, 
а «Вашінrтон Пост>> пов.ів кампанію проти пам'ят
ника, то можна здогадуватись яке справжнє нас

тавлення Москви до побудови па•м'ятника у В~
шінrтоні. Інтерв'ю Кизі, представника УРСР в 
ОН. дане цій самій американській га'зеті в обо
роні пам'ятника, та звернення культурних діячів 
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з України ·в цш самш сnраві nідказує думку, що 
Москва чомусь мусила змінити свою тактику. Це 
треба б узяти до уваги: і не відмовлятись від сво_
їх братів з У країни, але від Москви. Не можна ж 
з одного боку nротестувати nроти того, що Мос
ква боїться виnустити українців за кордон~ проти 
того, що деякі наші земляки мають для нас тіль

ки лайку, 'а з другого, _, коли вони приїжджа
ють сюди, називати їх наслапниками Москви. що 
хочуть нас розкласти; а коли не лаються. _, не 
хочемо з ними говорити, коли ж наnрошуються з 

nриїздом, відмовляємось. Тим собі суnеречимо та 
виявляємо свою внутрішню слабкість і непідгото
ваність. Не було б чого боятись у вільному сві
ті говорити навіть із енкаведистом, а що ж до

nіро зі своїм земляком - культурним діячем? 
Якщо б ми мали обмірковані засоби бороть

би з Москвою, то не 'ВОНа б нас заскакувала свої
ми тактичними ходами, але, навnаки, ми _, їі. 

Ми nовинні були перші запросити культурний 
Київ на відкриття пам'ятни·ка і тим поставити 
Москву в невигідну позицію. Коли б ми nроана
лізували т. З'В. культурний обмін, то nобачили б. 
що Москва на ньому nрограла. Заповідженого 
стільки разів хору Вірьовки _, досі нема, бо це 
не в інтересі Москви nоказувати поза межами 
СССР окремішність У країни. Хто стежить за 
розвитком 'ПОДЇ<Й, бачить дуже чітко, що будьяке 
nідкреслення на,віть nаnерової окремішности Ук
раїни йде врозрі'З з московською політикою, яка 

nрямує включити У країну органічно в російську 
імnерію. Ьолюючись від України, ми тільки до
nомагаємо Москві в цьnму~. 

« ... Не зважаючи на ці всі недоречності у 
зверненні культурних діячів, ми б усіх їх заnро
сили на відкриття nам'ятника у Вашінгтоні, хоч 
наnеред nередбачаємо, що Москва їх не пустить, 
бо це їй ніяк не в користь. Вистуnивши проти, дає ... 
мо Москв'і ще один аргумент, що ним убиватиме 
віру українського народу у свою еміграцію. Нам 
це некорисне. бо воно послаблює боротьбу наро ... 
ду за звільнення від мос·ковської оnіки». 

Великий тижневик «Новий Шлях» (Вінні
Пе\", Канада) ще в числі від 1 лютого видруку
вав текст «Слова ... », щоб його читачі ознайоми
лись з цим документом доби, обіцяючи вислоІщ
тись про саме «Слово ... » пізніше. І справді, у 
черговому числі (від 8 лютого ц. р.) вміщено дві 
статті про «Слово ... »: редакційна і стаття М. 
Плав'юка, голови крайової управи УНО, органом 
якого є «Новий Шлях». 

Нашим позаканадським читачам мусимо по
яснити, що таке УНО (Українське Національне 
Об'єднання). УНО створене в Канаді вже по за
кінченні Національної Революції, себто в 20 ро
ках .. Це одна з найвизначніших і дуже сильних 
та багатих «старих» українських організацій у 
Канаді. Політично вона орієнтується на ОУН під 
проводом полк. А. Мельника. Має цілий ряд своїх 
організаційних «прибудівок», багато власних бу
дІшків та іншого майна по всій Канаді. 

У згаданих вище обох статтях дуже при
хильно, справді по-братньому, розцінюється 
«Слово ... », зроблено дею'і завваги до його тек-
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сту, але за недоліки «Слова ... » не обвинувачує
ться діячів культури, а режим. Кінчається редак
ційна стаття «Н. Шляху» так: 

«Ми боліємо цими і nодібними ( «обов'язко
вими») висловами в «Слові», які nонижують і по
слаблюють неnовинну щирість і сердечність та 
добрі інтеІНції nідnисаних під цим звернен·ням дс; 
українців на чужині. І ми віримо, що так же бо ... 
люче їм за це. 

І ще раз - ми радіємо добрим і щирим сло
вом від наших земляків з У крани та бажаємо 
обоnільного виразуміпня та побороти обабіч труд
нощі, щоб nовітати Вас, дорогі Земляки, в нас 
на нашому націоналІ)НО\ІУ nразнику як своїх рід
них. І в нас - у Вінніnегу - зложити чолобитню 
і нашому тут Шевченкові. 

Ми можемо розходитись nолітично, але нас 
єднає дух У країнської Землі, українська кров і 
один неnодільний Шевченко!» 

Це було чи не найвиразніше і чи не найпри
хильніше слово про «Слово ... ». Але в черговому 
числі «Н. lJJляxy» (від 22. 2. 64 р.) за підпи
сом головного редактора «Н. Ш.» М. Погорець
кого вміщено спростування, що, мовляв, «В нас

лідок недогляду» ця стаття появилася без підпи
су її автора інж. А. Добрянського, а тому вона 
«не відзеркалює поглядів «Нового Шляху», і во
на появилась без відома проводу УНО Канади і 
просимо вибачення у наших читачів та Проводу 
і членство УНО Канади за той недогляд». 

Хоч вір, хоч не вір (тим більше, що ін ж. 
А. Добрянський є одним з редакторів «Н. Шля
ху>>), але так є і ми про це інформуємо. За
лишається все ж таки ще одна неясність: яка ж 
думка «Н. Шляху» є тепер? Можливо, вона буде 
висловлена пізніше. Покищо ясно одне: сталося 
якесь непорозуміння, очевидно є різні погляди 
внутрі організації і їх сьогодні ще важко приве
сти до одного знаменника. 

«Молода Україна» (орган ЦК ОДУМ, То
ронто) в числі за січень-лютий ц. р. друкує 
статтю О. Коновала про <<Слово ... », у якій він 
радить не запрошувати діячів культури з Укра
їни на відкриття пам'ятника Тарасові Шевчен
кові у Вашінrтоні, бо «Їм би (діячам культури. 
П. В.) пізніШе підшили і петлюрівщину, і само
стійність, і націоналізм, і зраду». Але редакція 
додає від себе, що «більшість спіробітників та 
прихильників <<Молодої України» вважають, що 
культурних діячів України, серед яких є кілька 
промінентних імен, що приносить честь і славу 
нашій нації (згадати хоч би М. Рильського) -
треба неодмінно запросити (Підкр. ориrіналу. 
П. В.), як дорогих гостей, на відкриття пам'ят
ника Т. Шевченкові у Вашінrтоні». 

Цілком виразно за запрошенням висловилась 
і місцева чіказька газета «Українське Життя». 
Не можемо П зацитувати, бо не могли дістати 
примірника того числа. 

Тепер про тих, що висловились проти за
прошення діячів культури з України на відкрит
тя пам'ятника Тарасові Шевченкові. Три часо-
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писи, які негайно виступили проти, згадані на 
початку цієї статті. Треба додати, що вся преса 
ОУНр також проти. Католицька преса стриму
ється виразно говорити, хоч деякі католицькі ча
сописи виступають проти. 

Цитувати всі виступи «проти» неможливо. 
Поперше, їх багато, виступають проти переваж
но окремі особи, які часто навіть ховаються за 
псевдоніми 1 криптоніми, тому інколи не знаєш 
навіть з ким маєш справу. Подруге, є часописи, 
з якими не дуже то приємно й полемізувати. 
До цих часописів я відношу «Канадійського Фар
мера», який колись був порядною українською 
газетою, хоч видавав його не українець, а чех, 
а тепер тільки те й робить, що плюгавить усе і 
всіх. Відомий факт, що не встиг наш новопри
значений (ще консервативним урядом Канади) 
сенатор Павло Юзик приїхати до Оттави, як у 
«Кан. Фармері» почали його обзивати трохи чи 
не зрадником України й Канади. Довелось від
кликати й вибачатись ... Пізніше ця газета напа
ла на в-во «Пролог». І то напала дуже вульгар
но (обвинуватила це паважне видавництво у 
праці на користь Росії) і теж довелось відкли
кати. І то спеціяльною редакційною. 

Щоб читачі повіrили, що нам не личить 
приймати цю газету як поважного партнера, я 
зацитую з неї лише одне місце про оцінку Цен
тральної Ради: 

«Вояки вимагали від Цен'І'ральної Ради ні 
від кого незалежної України, а Центральна Рада 
одним оком заг ляда'ла в зуби москаля~єдинонеді .. 
лимця Керенського, а другим у зуби Карла Мар~ 
кса та москвофіла й україножера Михайла Дра~ 
гоманова. Без москаля на чолі Центральна Рада 
не воліла жити». 

(«Канад. Фармер». 6. 1. 64 р.) 
Пише це все якийсь Спека у «статті», ш.о 

зветься «Факти з минулого». ta справа не в 
«Спеці», а в редакторові й видавцеві, які таки 
знають, що Центральна Рада була нашим рево
люційним парляментом, який створив наш ук-
раїнський Революційний Уряд, у проводі якого 
були академік М. Грушевський, В. Винниченко, 
С. Петлюра та інші світлі постаті, яких тоді й 
тепер шанують і поважають усі українці. То вже 
вибачайте, але я цю газету таки мушу обминути. 

Обмину й примітивні виступи окремих осіб 
у різних часописах, які нагадують нам сталін
сько-комсомольську «бдітєльность». Пригадуєте 
собі отого типа, що сидить у залі і стежить за 
публікою, а потім біжить і доносить: «Отой і той 
у моменті, коли промовець згадав ім'я Сталіна, 
плескав у долоні зовсім без ентузіязму!» Або 
-«В тому й тому дворі господиня сушила поруч 
жовту блюзку й синю спідницю - у тій хаті 
напевно живуть петлюрівuі ... ». 

На жаль, на сміrрацїі таких типів ще повно, 
х.оч їхня «праця» обернена в інший бік, але од
нак вона тієї самої якости. 

Преса ОУНр подає тіш)ки один арrумент: 
«Слово ... » діячів культури в Україні написане під 
диктат Москви, а раз так, то ми мусимо бути 
nроти, бо Москва хоче нас розкласти, знишити. 
Це правда: Москва справді хоче нас знищити й 
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розкласти і наш обов'язок не піддатись на про
вокацію. Та я не згоден з шановними колеt~ами 
з преси ОУНр в оцінці сили і здібнасти Москви. 
Якщо «Слово ... » справді написане в Москві (у 
чому я дуже сумніваюсь), то я переконаний, що 
в Москві вже нема розумних політиків. Виходи
ло б так, що Москва хоче поширити серед емі
грації радянофільство і цим «нас розкласти». Але 
в «Слові ... » є кілька виразів, які неминуче від
штовхнуть кожного українця, а особливо того, 
що був під засягом влади Москви. Наприклад, 
вираз: « ... Уряд Союзу Радянських Соціалістич
них Республік вирішив спорудити в столиці на
шої Батьківщини Москві пам'ятник Т. Г. Шев
ченку ... » Тільки цього вистачає, щоб буквально 
жоден українець не став радянофілом. 

Москва завжди була і є для українців сим
волом терору, страху, знущання, символом го

лоду й холоду, тюрем, насилства. Та чи ж 
справді вона, та Москва, тепер така всесильна і 
«всерозумна», щоб ми мали її аж так боятися? 
Ні, еміrрація Москви боятись не має чого. 

Друге. Зверніть vвагу, якою мовою цей до
кумент написаний: «Спорудити пам'ятник». Це 
ж те саме, що «спорудити хата» чи «зарізати 
СВИНЯ» (а Не «Хату~> ЧИ «СВИНЮ»!). Далі: «ІJlев
ченку» замість «Шевченкові)>. Це ж таки справ
ді кпини над українцями і над самим Шевчен
ком, якщо не вміти відміняти його прізвища на
віть з нагоди 150-ліття з дня його народження! 
Якщо цей документ справді писаний у Москві, 
та ще й з метою викликати серед еміrрації сим
патії до себе, то там справді сидять безтолкові 
політики, яких нам на еміrрації таки нічого бо
ятись. про що цілком слушно говорить редакцій
на «Вільного Слова», яку ми цитували вище. 

У вільному світі, де нема поліційного росій
ського апарату, ми ніколи з Москвою бою не 
програємо і «пудитись» не маємо найменшої 
причини. 

Дуже культурну статтю з цього приводv на
писав В. Шаян («Глум на11. Шевченком», <<Укра
їнська Думка», Лондон, Англія, ч. 5 і ч. 6 за 
1964 р.). На жаль, ця стаття занадто патетична 
й поетична. «Слово ... » ж стоїть поза рамками 
поезії - це виразно політичний документ і роз
гляда ти його треба без найменшої дози емоції й 
патетики. Все ж таки, у цій статті є місця, які 
варті уваги. Подамо тут цитату з неї. 

«Мета цього листа є ясна. Совєтський уряд 
затривожений розміра,ми камnанії довкруги тво~ 

рів і nостаті ш.веченка. nоєднаної із національ~ 
НО-'визвольним рухом. Важливим матимом цісї 
камnанії є nоказати й доказати світові. що У краї
на так само nригноблена й ше більше жорстоко 
винищувана як за царату. Жорстокий царат не 
коштував націю стільки мільйонів жертв, що мое~ 
ковська «воля» за московського большевизму. 

Це розкрwrтя обличчя і nрироди загаобниць~ 
кої Москви найкраще на світі nоказано Шевчен~ 
ком у «Кавка·зі» і «Сні». Тому Совяткування Шев~ 
ченківського ювілею nоказали світові глибоке і 
nравдив:іше обличчя Москви. ніж цілі томи істо-
ричної літератури. Писав Шекспір, що літерату~ 
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ра - це абстракція історії, це Гі згущений в емо
ціях і образах зміст. 

На Заході здавна знали й nерекладали Шев
ченка. Великі літературознавці ст.верджували ще 
в кінці минулого століття, що Шевченко це геній, 
якого не має ніяка інша слов'янська література. 
Це втілений дух народу - єдиний у своїм роді. 
Цю славу не завдячує Шевченко Москві. Вона 
вже зробила все можливе. щоб ·Його знищити. І 
коли це не вдалося, їй залишилося тільки одне: 

nримазатися до руху Шевченка, nритупити або 
відрізати гостре вістря цілої камnанії і так звес
ти їі нанівець, удавати далі nеред Заходом, що 
У країна буцім то вільна і ніякого З'вілЬІнення не 
nотребує; сnантеличити колоніяльні народи. мов
ляв, дивіться Москва теж ставить nам'ятник Шев
ченкові, не тільки Ваш.інr'тон. Бо Шевченко ста
вся символом виз·волення народів. Ліричні вірші 
про козацьку минувшину nисали й інші nисьмен

ники. Але тільки Шевченко кинув клич: 
<<Вставайте, кайдани порвіте!» 

Тільки Шевченко відважно й героїчно зде
маскував фальшивий «авторитет» царя й «оте
чества» і це є геніяльна заслуга Шевченка саме 
в nолітичній і ідейно-моральній площині. Шев
ченко є творцем Руху Священного Героїзму в іс
торії людства». 

В. Lllaян рішуче проти запрошення діячів 
культури з України на відкриття пам'ятника. 

Дуже змістовну, тактовну й розсудливу ре
дакційну з приводу «Слова ... » друкує тижневик 
«Український Голос» (Вінніпеr, Канада, 19. 2. 
64 р.). Це найстарша україська газета в Канаді, 
якщо н~ брати до уваги «Канадійського Фарме
ра», зашкорпорована вона ще в 1909 р. Це Ор
ган СУС (Союз Українців Самостійників). СУС 
::----- одна з на.йси~ьніших і таки найстарша укра
шська оргаюзащя в Канаді. Члени СУС гуртую
ться навколо українських православних парафій. 

Ця стаття варта спеціяльної уваги, бо, зда
ється, вона є єдиною статтею, у якій ставляться 

певні вимоги до діячів культури в Україні, так 
би мовити, зводяться своєрідні «торги». Оскіль
ки наші читачі з-поза Канади мало обізнані з 
цією газетою, то ми подамо більшу цитату з неї. 

«Вертаючись до Вашого бажа,ння взяти 
участь у відкритті пам'ятника Шевченкові у Ва
шінrтоні, слід звернути увагу на форму Вашого 
звернення. Може ця форма була єдино достуn
ною для Вас. Але. приnустімо, що українці в 
З' єдинених Державах. або українці в Канаді за
хотіли б сnравді заnросити Вас до себе, на яку 
ж тоді адресу їм звертатися? Чи мали б вони та
кож nриймати Вашу nроnозицію ві,зити через 
пресу? Це в усякому разі не є нормальна проце
дура. А далі, - nитання Вашого nриїзду треба бу
ло б полагоджувати в українській амбасаді у Ва
шінrтоні, або ·в Оттаві, ЯRЩО б у Вас було ба
жання відвідати нас у Канаді. Але, ані у Вашін
rтоні, ані в Оттаві немає української а~мбасади. а 
йти до совєтських амбасад. фактично російських, 
нам таки осоружна. А своє диnломатичне nред
ставництво в Оттаві має навіть така малесенька 
держава як Люксембурr! Як це так, що Україна. 
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друга своїм npocтopo!VI nісля Росії і одна з біль
ших евролейських держав, не має своїх власних 

амбасад? 
Зрештою, ні Ви. дорогі 'земляки. ні ми не є 

nсихічно nриготовані на nроnоновану Вами візи
ту. Приnустімо, що Ви nриїхали до Ваші,нr'тону. 
Відбувається імnреза відкриття пам' ятника. Виго
лошуються промови. Не випадало б госnодарям 
імnрези не заnросити когось з-nоміж Вас до СЛQ-7 
ва. Ви виделеrовуєте Рильського, як найбільш 
заслуженого. І Рильський говорить приблизно 
так: «Вітаю Вас в імені нашої груnи діячів куль
тури і передаю Вам nалкий nривіт від україн
ського народу. що за доnомогою ·великого і брат
нього російського народу розірвав пута •неволі і 
створив свою незалежну українську державу! При
ношу Вам nривіт від золотоверхого Києва, де си
дить уряд нашої суверенної У країни. що пильно 
дбає про прискорення темпу нашого національно
го, економічного і культурного росту!» 

В яке положення Ви поставили б своїх гос
подарів? І як би Ви -почувалися, коли б хтось із 
господарів устав і почав заперечvвати Рильськ9-
му про «суверенність» У країни? Неприємно було 
б і Вам і нам! 

Неприємно було б і для Вас і для нас. і ми 
кажемо це з повною серйозністю, я·кби хтось. та
ки з наших «героїв». обкидав Вас гнилими помі
дорами або зіпсутими яйцями. Бо є й такі, що 
не відріжняють Вас від реЖиму і вважали б Вас 
не тільки йnго представниками, але й пропаrа
торами комуністичної системи. 

І ще одне. Ми сумніваємось. чи Ви і ми ма·ли б 
нагоду щиро й одверто з собою поговорити. Бо 
яке ж за,певнення Ви можете нам дати. що у Ва
шій групі не буде когось. що призначений за Ва
ми пильно слідкувати, ловити кожне Ваше сло
во, щоб, бува, не поповнили Ви якоїсь «єресі» су
проти Мос:R!ви? С'тже. в найкращому разі, атмос
фера нашої зустрічі мала б з конечности фор
мально-стриманий характер. Вона не могла б бу
ти такою. якою повинна бути зустріч між сина-
1'\·ІИ одного народу. 

Можемо також уявити собі, що зовсім певно 
коло Вас крутитимуться наші «прогресисти». Ми 
називао·ю їх червоними москвофілами. і не має
мо до них найменшої пошани. Ця московська 
дрань запр6шуватиме Вас до себе. і Вам ніяково 
буде відмовитись. Ви мусітимете віддати данину 
своїм господарям удома. Бачите. Ви бодай маєте 
опра·вдання. бо Ваша свобода слова й думки об
межені, але ніякого опра'Вдання не мають «прог

ресисти». що живуть у вільно!VІу світі. Вам напев
но відомо, як ·вони славословили колись Сталіна 
і ще й досі йому поклонялися б. якби Хрущов не 
назвав був його злочинцем і душогубом. Отже. 
бачите, як воно незручно було б і для Вас. і для 
нас. 

Тож. дорогі земляки, Ви зрозумієте. чому по
мимо нашого бажання гостити Вас у себе як до
рогих гостей. ми не можемо сказати Вам: приїж
джайте! Може колись трапиться краща нагода. 
заіснують інші обставини. А поки прийде цей час, 
працюйте для У країни. бо вона мусить жити. Ви 
ж їі еліта! Ніщо на світі незмінне. І зрозумійте 
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нас, заокеансмшх українців, що ми завжди з ук

раїнським народом. Ми ·за такий лад в У країні, 
в якому Сосюра не мусів би каятися за свого 
вірша «Любіть У країну». Ми за таку У країну, з 
якої Ви не потребували б звертатися до нас через 
пресу, а могли свобідно і будь-коли написати до 
нас листа, а ми до Вас, не наражуючи Вас на 
небезпеку. Ми за таку Україну, з якої Ви будь
коли могли б свобідно приїхати до нас в гості, а 
ми до Вас. Ми за такуУкраїну, де. як писав без ... 
смертний Шевченко, «не буде врага супостата». 
Ми за таку Україну, в якій український нарід не 
потребуватиме боротись з русифікацією. Ми за 
таку українську державу, в якій українська мова 
буде справжньою державною мовою У країни. Ми 
за таку У~країну. 

А тим часом, поки цей благословенний день 
прийде. з'єднаймося своїм українським серцем. 
Зазначіть собі день і годину, коли •відкриватиме
ться пам'ятник Шевченкові у Вашінrтоні, і разом 
з нами, в духовій єдності, віддаймо пошану світ

лій постаті великого Кобзаря на вільній землі 
Вашінrтона, якого Поет та'к щиро бажав своєму 
народові: 

« ... Коли 
Ми діждемося Вашінrтона 
З новим і праведним законом? 
А діждемось таки колись». 

У журналі «Листи до Приятелів» (книжка 
11-12, 1963) зі статтею на тему «Слова» висту
пив Юрій Дивнич. його стаття починається на 
першій сторінці і має заголовок: <<Лист: з Укра
їни чи Москви?» Автор статті пригадує злочи
ни Москви щодо нашого народу, здогадується, 
як би то промовляли наші гості з України на від
критті пам'ятника і намагається розкрити пля
ни Москви: 

«Маємо велику гру. На які можливі виграші 
надіється Москва? Теоретично є кілька можли
мостей. Зірвати зовсім будову пам'ятника Шев
ченІКові в Вашінrтоні - це найбільший виграш, 
бо вбивається разом двох зайці·в - підривається 
престиж української культури, українського пи ... 
тання зокрема і вплив американських українців в 

очах Америки. а водночас підривається престиж 
Америки в очах понад 40-мільйонового населен ... 
ня України. Якщо не •вдасться зірвати справу па ... 
м' ятника зов.сім, то другий варіянт можливого 
виграшу - спорудження пам'ятника з милости і 
ласкавого дозволу Москви, і вилучити Шевченка 
з ідейного багажу свободолюбців. І найменший 
з можливих виграшів - сіяння радянофільст.ва і 
розбрату серед еміrрації. 

Не дати .ні одного з тих виграшів - завдан
ня американських українців. Воно одначе вима
гає політиЧІної зрілости і майстерства не меншо
го, ніж у противників». 

.-Я згоден, що маємо «Велику гру». Але в 
чому вона полягає, то мені сьогодні, на жаль, 
незрозуміло. Я, наприклад, не тільки певен, що 
Москва нічим і ніяк не зможе зірвати побудову 
пам'ятнИІ<а v Вашінrтоні, але я певен, що вона 
цього й не ~пробує робити: це вона пробувала 
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давно і це їй невдалося. Отож перший варіянт 
відпадає. 

Другий варіянт за Дивничем: переконати 
(нас?!!!), що пам'ятник Шевченкові у Вашінrто
ні будується «З милости і ласкавого дозволу 
Москви ... ». Господи, нічого не хочу, тільки од
ного: щоб та проклята Москва була справді та
кою дурною ... 

Третій варіянт за Дивничем, у який він і сам 
не вірить: ширення радянофіл ьства серед емі
rрації ... Я про це вже говорив вище. Це виклю
чене - еміrрація настільки ідей!-!о сильна, що 
ue неможливе, хібащо можуть заламатись кіль
ка найпримітивніших одиниць, які ані для нас, 
ані для Москви ніякого значення мати не мо
жуть, то чого витрачати час на такі «безпред
метні небезпеки»? 

Дивно, але якось вИІ'"ішло так, що такий дr.: 
маючий публіцист, яким є Ю. Дивнич, у всtи щи 
справі бачить тільки Москву, і зовсім не врахо
вує Києва. Я далекий від думки, що особи, які 
підписали «Слово ... » можуть піти на якісь дома
гання, а тим більше на якийсь «революційний 
крок». Та поза ними ж таки є ще вся Україна, 
яка зовсім не є така беззуба, як це нам може 
здаватися. І це Москва знає. Знає вона й те, що 
населення України бодай частинно поінформова
не про працю еміrрації. 

Треба признатися, що ми таки нічого не 
знаємо про Україну. Те що ми знаємо з преси, 
не дає нам права робити висновків, а контакту 
з живою Україною, з сьогоднішньою українською 
людиною, ми не тільІ\И що не маємо, а навіть 
не хочемо мат11. Замість того, щоб людей з Ук
раїни вивчати, добути від них відомостей, ми 
тих людей або пікетуємо, як ворогів, або в ліп
шому випадкові аrітуємо. Тому діємо, як справ
жні схоласти. Та й як інакше діятимеш, як ні
чого про справжній стан не знаєш? Як же щось 
заплянуєш, як щось передбачиш? -

Справді бо, якби, скажемо, за день перед 
тим, як прийшла «Літературна Україна» від 29 
листопада, хтось запитав наших найрозумніших 
політиків, публіцистів, журналістів, літераторів, 
артистів, чи вони вірять у те, щоб діячі куль
тури з України запропонували свою участь у 
відкритті пам'ятника Шевчею<ові у Вашінrтоні, 
то з усіх кінців почvв би одне: «Божевільний!» 
А може ще й нагородили б званням «радянофі
ла» ... А от же й сталося! І ми розгубились. По-' 
чали схвалювати, відкидати, сьогодні запрошу
вати, а завтра відкликати вчорашнє запрошен
ня, появилися великі заголовки типу «Самі з се
бе маску скидають!», «Слово до всіх і про все» 
(фактично «Слово ні до кого й ні про що»!) і 
т. д. Словом: «Бнїt свій свого, щоб чужий боя
вся!» Дехто скаже, що саме цього й хотіла .Мос
ква! Ні, за нашу «нерозбериху» Москва такою 
ціною не платитиме: «Слово ... » діячів культур!f 
паневоленого народу до самостійницької сильної 
еміrрації - перш усього небезпечне для поне
волювача, а ніяк не для поневоленого. Воно не
безпечне для поневолювача навіть тоді, якщо 
воно буде еміrрацією відкинуте. 

Еміr-рація наша винятково сильна, динаміч-
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на, стійка, політично вироблена. Вона без сум
ніву найкраща з усіх еміrрацій, але треба приз
нати, що вона варта якіснішого духово-політич
ного проводу. Я не зачіпатиму «великих політи
ків» (Куди мені до них, малому й нікчемному?), 
а звернусь тільки до журналістів, а перш усього 
до редакторів. Ні для кого не таємниця, що гро
мадську думку формуємо ми. Але відкиньмо на 
хвилинку нашу самовпевненість і гордість і за
питаймо самі себе: що ми можемо сказати пу
тящого про «Слово ... » нашим читачам? Хто з 
нас, якщ() віч хоч на хвилинку буде чесним сам 
з собою, скаже, що йому все зрозуміле, що він 
не має жодного сумніву, словом, що він може з 
чистим серцем і світлим розумом дати читачам 
рецепт, як діяти в даному випадкові? .. А наші 
ж читачі чекають від нас цього «рецепту»! І 
поеннні чекати його саме від нас, а не від ко
гасІ") і~шого. Щодо мене, то признаюсь, як на 
сповіді: каюсь, дорогі читачі, певности не маю, 
бо мій контакт з живою Україною сьогодні ні
який. Радянських газет і журналів мені не ви
стачає, щоб знати Україну. Правда, наші чита
чі постачають ще мене й листами з цілого СРСР, 
але цього мені також мало. Тому скажу, що ре
rактор з мене такий, <<ЯК чорт дорогою летить, 
а ноги теліпаються ... » Себто: копійка мені ці
на і все! Хай мої шановні колеrи усталять свою 
ціну навіть і по карбованцеві, але я не можу 
себе переоцінювати. 

Ось саме тому я рецепта для всіх читачів 
не дам, а тільки скажу, що я думаю. Щоб чита
чі теж мог ли думати, то я навмисне зіпсував 
свою власну статтю великими цитатами: хочу 

бути зі своїми читачами бодай чесним- даю їм 
змогу обізнатися з усіма думками про цей справ
ді <<міцненький горішок», яким є «Слово ... ». 

Попереджу тільки (і в цьому я певен!), що 
подібних несподіванок ми ще матимемо багато. 
Обумовлені вони політичною й економічною кри
зою, яку переживає СРСР, починаючи з першо
го дня закінчення війни. СРСР сьогодні трима
ється виключно завдяки зручности і звинности 
його політиків, зокрема Микити Хрущова, який 
є блискучим політиком. 

Та в ділянці економічно-господарській Л\. 
Хрущов ніколи нічого путящого не зробив, хоч і 
смикався на всі боки. Ще за сталінських часів він 
відомий, як автор «єдино спасенних проектів» 
укрупнення колгоспів та будови агроміст. Пізні
ше, уже за свого власного царювання, він відо
мий як «автор цілини», тепер, правалившись на 
«великій цілині», він ухватився за «велику хе
мію». Хемія справи не врятує також: хліба, а 
разом з ним і молока, яєць та м'яса, однак не 
буде. Чому? Адже американці дуже поважно 
ставляться до його проєкту «хемічного порятун
ку» СРСР? Бо американці є тільки американці. 
Справа в тім, що ту хемію треба буде «всипати» 
в rрунт. А rрунтів в СРСР все меншає й мен
шає. Вірю, що статистики зменшення rрунтів у 
наслідок ерозії та інших причин, а також змен
шення їх родючости, в СРСР сьогодні нема. А 
як і є, то вона засекречена. 

Пригадуєте собі конфлікт М. Хрущова з 
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академіком Петром Власюкам у Києві? Прига
дуєте, що промова академіка Власюка ніде вид
рукувана не була? А пригадуєте собі, що М. 
Хрущов приїхав до Києва (на бій з Власюком!) 
у товаристві академіка Трохима Лисенка і що 
промова Т. Лисенка теж видрукувана ніде не 
була? А чи знаєте, що Українська Академія Сіль
сько-Господарських Наук, яку очолював а~U!.де
мік Власюк, тишком-нишком ліквідована і вона 
вже давно не існує? Наші політики цього не 
знають, звичайно. Не забуваймо, що академік П. 
Власюк - вчений світового маштабу. 

Про кризу сільського господарства дещо ВJ1-
явив на лютневому пленумі ЦК КПРСоюзу мі
ністер хліборобства СРСР І. Воловченко. Про що 
там говорено, ми не знаємо, але не сумнівай
мось, що справу якщо не збільшення площі й 
родючасти rрунтів, то бодай збереження їх там 
обминути не мог ли. Думаю, що М. Хрущов на 
пленумі червонів не раз. Урахуйте, що люди 
працювати дарма не хочуть також. 

Та це справа інша: нам важливо, що кри
за сільського господарства затяжна й поважна 
і тру дно щі з хлібом і всім, що з нього походить, 
будуть зростати. А це означає труднощі з насе
ленням країни. А раз тру дно щі з населенням, то 
бу дуть і несподіванки в політиці. 

Національне питання аналогічне з сільським 
господарством: ця проблема існує в усій своїй 
гостроті. Злиття націй і -мов точно так «уря
тує» російських імперіялістів, як і «велика ціли
на» чи «велика хемія» їх нагодує. Наведу лише 
один факт. Кілька років тому у Грузії, зокрема 
у Тбілісі, раптом з вулиць щезли всі російські 
написи. Приїздить ото в Грузію такий собі «стар
ший брат» і не може прочитати напису на жод
ній nу лиці! Ніби справді приїхав у самостійну 
Грузію! Тут він запалюється «почуттям єдиної 
родини» і протестує... Звичайно, грузини бій 
програли: вулиці одержали написи двома мова
ми. Міг би я з цього факту зробити сенсацію, 
продати пару сот зайвих примірників журналу, 
але хай краще читачі не домагаються від мене 
уточнень - не завжди треба все говорити. По
вірте цього разу на слово чести. 

В Україні справи теж не є безнадійні -
люди своє роблять. Теж не варто про все гово
рити. Але знаймо, що несподіванки мусять бути. 
І нам треба вміти їх передбачати, щоб не роз
гублюватись і не робити дурниць, якщо вони за
стануть нас непідготованими. 

Чуємо тепер з усіх боків: «Слово ... » написа
не в Москві! Не даймося на провокацію ворога!» 
Повторюю: не вірю, що в Москві. Майже пе
вен, що «Слово ... » - від початку й до кінця -
«український винахід». Звичайно, не діячів куль
тури, а українців державно-партійних робітни
ків. Написав його Лука Кизя в Нью-йорку, у 
Києві його дописували й редаrували, у Москві, 
- думаю, що за порадою українців, яких там 
повно на керівних постах, - його апробували, 
а тоді дали на підпис діячам культури, список 
яких зроблено в Києві. Може й навпаки: раніш 
підписали, а тоді апробували. 

Список діячів культури укладали «В поті 
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чола»: треба було дібрати осіб, які були б «при
ємними амбасадорами» д.ТJЯ еміграції, а поруч з 
тим і обережно додати до них «сторожових 
псів», щоб не вийшло, бува, великого братання 
діячів культури з еміграцією. Розшифровувати 
імен не буду. 

Попереджую, що якби навіть сСлово ... » бу
ло винаходом Москви, то й тоді б я до нього 
ставлення не змінив, бо це ще більше свідчило б 
про те, що еміграція - величезна сила, якої 
Москва таки дуже боїться. Врешті, у Москві 
хліб їдять і повітрям дихають, то чи це значить, 
що я маю вмерти з голоду чи задушитись без 
кисню, щоб бути «патріотом»? Дуже дякую! Хто 
хоче, то хай душиться, а я ні! 

Спостерігаючи поведінку українських кому
ністів тут, їх хвилювання й нервування, особли
во в пресі, можна прийти до висновку, що Київ 
схвильовано чекає на відгук еміграції. Чому Ки
Ів, а не Москва? Скільки я знаю, - а я цією 
справою цікавлюсь, - то канадські комуністи 
не мають прямих контактів з Москвою, але з 
Києвом їх мають. І то дуже добрі. 

Якщо ми не запросимо діячів культури з 
України, мотивуючи тим, що ми «чисті», а вони 
«нечисті», то ставимо під знак запитання існу
вання самої нації: нації нема, а є тільки емі
грація. Це вже був би шедевр політичної г лу
поти. 

Дехто, наприклад, О. Коновал у згадувано
му вище числі <<Молодої України», радить не 
запрошувати гостей з Києва, бо це загрожува
ло б їм. Дуже добрий чоловік Олексій Коновал. 
З жалем стверджую, що я гірший за нього: я 
вважаю, що між підписаними під «Словом ... » є 
люди, перед якими варто стати на коліна, а є 
й люди, яких дуже корисно було б і посадити, 
щоб вилікувати їх від сталінізму й запроданства 
Москві, яким вони «прокопчені» від тім'я аж до 
п'ят. То чого б я тим турбувався? Але нічого 
їм не станеться, хоч ділити їх (поіменно) на 
«чистих» і «нечистих» ми не сміємо. А як Мос
ква вирішить, що їх треба й можна знищити, 
то знищить, не питаючись нашої поради. 

Загал українців на еміграції дуже гарно 
сприйняв редакційну сУкраїнеького Голосу». яку 
ми цитували вище. Навіть вороги цієї газети 
вважають П дуже « Qоброю й правильною». Вона 
сподобалась людям своєю людяністю, своїм 
справді братнім тоном, яким озивається редак
ція до діячів культури з України. Це найкраще 
свідоцтво еміграції: любимо ми свій народ в 
Україні! Стаття справді добра. Та я вважаю, 
що в ній не все враховано, не все продумано. 
Особливо слабке місце, у якому говориться про 
«незручність» (А це основний аргумент «У. Го
лосу»!), яка витворилася б, бо мусіли б гостям 
дати слово на відкритті, а гості мусіли б ска
зати· тільки отак і отак ... 
~ чому наше розходження з гостями? Тіль

ки в одному: виконала наша нація заповіт Т. 
Шевченка чи ні, себто: виконали ми наказа 
«Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю 
окропіте!» чи ні? Ми певні, що ні. В Україні, 
- аж до останнього сталінсьJшго посіпаки 
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включно! - теж певні, що ні. Ми признаємося, 
що ні, а в Украіні не признаються до того, бо 
не можуть. Фактичні автори сСлова ... » напевно 
це передбачили. Байдуже, де б вони не сиділи: 
у Києві чи в Москві, а.1е це вони передбачали. 
І чому б нам, зокрема «У. Голосові», не перед
бачати іще одної несподіванки? .. Крім того, чи 
конеч·но їх запрошувати до слова? Треба б цю 
справу уточнити тут, на еміграції, а тоді Ко
мітет Будови Пам'ятника мусів би відповідно 
переговорити з діячами культури. При цьому 
треба відкинути владу, а розмовляти виюІючно 
з діячами культури, як з представниками наро
ду. Навіть якби ці переговори ні до чого не при
вели, то ми мали б аргумент: ми вас хотіли, 
дорогі брати й сестри, мати на відкритті пам'ят
ника Т. Шевченкові у Вашінгтоні, але окуп~
ційна влада Вас не пустила, бо вона боїться 
Шевченка, боїться його наказу «Кайдани порві
те !» У такому випадкові ми вдарили б Москву 
так, що з неї аж пір'я сипалося б. У противно
му випадкові Москва так само вдарить нас. 
Ще й дошкульніше, бо битиме нас в Україні: 
дивіться, люди, еміграція ненавидить свій влас
ний народ, боїться його, бо навіть з найвизнач
нішими діячами української культури, які й не 
думали поліпшувати, а тільки хотіли вклонити
ся Великому Шевченкові, зустрінутись не захо
тіла ... 

До речі, тільки страхом перед народом і 
непевністю, як зарсаrує еміграція на «Слово ... » 
можна пояснити факт, що «Слово ... » видрукува
но тільки в «Літературній ~,країні», а в жодній 
іншій радянській газеті про нього нема й згад
ки. Дехто навіть припускає, що воно було ви
друкувана лише в спсціяльному накладі еЛіт. 
~'країни», ЯІШЙ призначений для закордону. Це 
мало ймовірне, але як є сумнів, то це треба 
негайно перевірити. Для цього є багато мож
ливостей: чужі кореспонденти, дипломати і т. д. 
А навіть якщо треба, то вислати й спеціяльно
го посланця в Україну для цієї мсти. На це, як 
кажуть, нас вистачить. Тільки посилати треба 
людину розторопну й добре обізнану в тих 
справах. 

ВажІ<О сказати, як відбудеться відкриття 
пам'ятника у Вашінгтоні. Та пригадаймо собі, 
як це відбулось у Вінніпезі. Якщо щось подібне 
повторпться у Вашінгтоні, то навіть і на най
більшого московського запроданця !ЮНО вплине. 
Навіть навпаки: чим глибше його падіння, тим 
більше він злякається, тим більше він зрозуміє, 
що UUевченко таки неподільний не на словах, а 
на ділі. І хто зна, чи не задумається він над 
долею Гітлера, Муссоліні, Сталіна та їх підруч
них, чи не поставить собі питання: а чи не да
леко я в своєму запроданстві пішов і чи не 
напишуть колись на моїй могилі: сТ ут лежить 
прах зрадника свого народу»? .. 

На еміграції нема жодної партії, жодної ор
ганізації, яка б чекала визволення через війну: 
усі ми певні, що визволитись ми можемо тільки 
самі, як того захоче народ. Народ же в Україні, 
а ми лиш додаток до нього. Як же ми поможе-
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мо народові, якщо боятимемось навіть зустрічj 
з ним? 

Ось тому я й кажу: на мою думку, діячів 
культури з України на відкриття пам'ятник_g 
Тарасові ШевченкС'ві у Вашінrтоні запросити 
треба обов'язково. Хай діячі культури побачать 
нашу силу, від чують нашу любов до Кобзаря, до 

Віталій КОРОТИЧ 

16 

,, СJІавоСJІов' я'' 
Лірична сатира 

1. 

Хай живе своєчасність! 
Спізнився - тебе звергають. 
Люди тоді нещасні, 
Коли вони не встигають. 
Це головне - впіймати 
Епохи тверду ходу. 
Ламають? 
Іди ламати! 
Будують? 
Біжи, будуй! 
Тихо? 
Радій тиші! 
Сміються? 
Вітай сміх! 
Для тебе найголовніше 
Не йти попереду всіх. 
Внось 

у ясне 

ясність, 
Затверджуй 

стверджене вже. 

Хай живе своєчасність! 
Бережених - Бог береже! 

11. 

Слава тим, що мовчать! 
З'їденим слава словам. 
У зліпленій шпарі губ 
Мудрість живе сама. 
Мовчання -· золото. 

я 
Низько вклоняюсь вам 
Майстрам ковтати рядки 
Тих речень, яких нема. 
У ваших гербах живе 
Стулених губ капкан, 
Де часом стирчить нога 
Вчасно спійманих слів. 
Нехай по той бік зубів 
Танцюють думки кан-кан 
Ніхто не зайде туди, 
У речень запертий хлів. 
Слова - то срібло сивин, 
Мовчання - золото дум. 
Ця істина збереглась 
Із дуже давніх років. 
Розумні завжди мовчать, 
їх точить за людство сум 

нашого народу, врешті хай почують свій націо
нальний гимн. 

Та це читача не зобов'язує. Я хоч)"; щоб 
читач думав сам. Я подав у І.І.ій статті все, що 
міг, усе, що, на мою думку, було варте уваги чи
тача, щоб дати йому змогу мислити, аналі:іува
ти і прийти до належних висновків самому. 

Чому не позбавив Бог 
Людей від язиків?! 
Ковтати легше було б ... 

ІІІ. 

Слава усім <<пророкам», 
Які до пророцтв сідали! 
Слава усім строкам, 
Які вони відгадали! 
В хвилини найбільш бурхливі 
«Пророки» не знають муки. 
Вони у жести сміливі 
В кишенях складають руки. 
Мовчать страшенно змістовно, 
Які б слова не лунали. 
Не стверджують голослівно, 
Лиш потім шепчуть: «Ми знали ... » 
Не роблять поспішних кроків~ 
Все вгадують у кінці ... 
Хороше життя в <<Пр9років». 
От молодці! 

lV. 

Слава тим, що сміються останніми! 
Тихо-тихо: хи-хи! 

І вслухаються: 
То не сміх над державними тайнами? 
А могутні - теж посміхаються? 
Чи сміялися найголовніші, 
Чи ухвалено сміху причину? 
Нерозумно сміятися в тиші. 
Мудро як - після старших по чину! 
І хихикнути між вітаннями, 
Як лизнути -
Тонка то справа! 
Слава тим, що сміються останніми! 
Вічная слава! .. 

("Літературна Газета", 9. І. 62 р. Уінів) 
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Про цю книгу див. у "Нових Днях" за листопад 

1960 р. на стор. 23. 
Uіна її: для передодатників "Нових Днів" -

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

ннА 10-річчю масового украінського поселення в 
Австралії. 

В альманасі є багато uіка,вих і дуже різноманіт
них матеріялів. 

Uіна за nримірник - 1.50 доляра. 
Обидві книжки замовляти в "Нових Днях". 
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Докія ГУМЕННА 

Родинний аJІьбо м 
(Продовження) 

«Це має бути теля, що походить від корови, 
яка вже не може дати плоду. Єгиптяни кажуть, 
що вогонь увійшов у корову з неба і після цього 
вона народила .д.піса. (Єгипетський 'Варіянт не
порочного зачаття. Д. Г.) Теля має бути чорне, 
а на лобі в нього має бути чотирикутна біла лат
ка. На спині - фігура орла. На хвості - под
війне волосся, на язику - зображення жука. Як
що всі ці ознаки є, то єгиптяни знають, що при

йшло до них втілення бога Озіріса. 
(Ще раз пригадаймо собі цей міт: О зі ріс. 

або Ас-ар,11 колись тотем-бик міста Бузіріс, а ПО·· 
тім велике всеєгипетське божество хліборобства, 
був підступно вбитий. Брат Сет убив і порозки
дав частини його тіла по всім Єгипті. Вірна сест
ра й дружина Із іда, (первісно теж корова) лороз
тукувала всі шматки Озірісового тіла, лозбира
ла їх у скриню, зроблену у формі бика та накри
ту бичачою шкірою, і так одвезла Озіріса до Бу
бастіс. А тепер продовжуймо оповідання). 

«Коли Апіс ·відійде, єгиптяни справляють йо
му чудовий похорон і шукають нового Апіса. 
Знайшовши, ведуть через місто з великою радіс
тю і святку.ванням, одягнені в свої найкращі ша
ти. Апіса вводять у човен, вміщають у золоту ка
біну й перевозять до Мемфісу. Там вводять до 
Булканового гаю й годують сорок днів. Протя
гом сорока днів лише жінки допущені його бачи
ти, при чому мають бути вони голі. на повний по
каз Апісові. Після того їм заборонено показува
тися йому. 

Апісові будують прекрасний храм, обстав
ляють золотим і срібним начинням та наповняють 
щедро зерном. Вважалося, що Апіс мав велику 
мудрість, і він мав славу оракула. Кожен рух Апі
са був значущий, все мало значення, - як хо
дить, як повернувся, чи хоче з рук їсти... Вірні 
просиджували ночі в храмі А·піса і їх сни витол
кову.валися, як від бога на•віяні ·відповіді. 

Велика шана була й матері вибраного бика. 
Ії апартаменти були в храмі окремо, крім розкіш
них Апісо.вих. Ій давали пишне ложе, П їжа була 
найчистіша й найделікатніша, а воду для тварин 

брали тільки із спеціяльної криниці у Мемфісі. 
Кілька добірних корів бу ло дан о Апісові і ці 

теж мали своїх обслужників-жерців. Звичайно, 
священний бик був у ізоляції, але коли траплялося, 
що він у церемоніях показувався перед народом, 

то юрби хлопців ішли попереду й співали гімни. 
День народження Апіса святкували сім днів із ве
ликою радістю. Вірили, що в ці сім днів ні на од
ну людину не нападе крокодил. Апіс мав свого 
о раку ла, що пророкува·в. Апісові приносили та
кож і жертви - вибраних биків. Голову жертви 
жерці кидали в Ніл із словами: «Якщо б яке лихо 
мало впасти на голову цього, хто жертвував, чи 

на єгипетську землю, то хай буде перенесене на 
ЦЮ ГQLIOBy». 
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Після смерти Апіс·а бальзамували й хорони
ли з голосінням та великими церемоніями. Одне 
з ·похоронних місць було Саккара. Там кожного 
бика поміщали у велетенський саркофаr вагою в 
58 тонн і ставили в окрему похоронну кімнату. 
У кожній кімнаті був камінь з ·виритованими 
датами народження та смерти... До нього йшли 
на прощу, ставили йому багато статуй та nри
носили пожертви. Єгиптяни вірили, що після 
смерти Апіс ще могутніший, бо дvша його зілля
лася з Озірісом, ім'я якого було Ще «Бик заходу 
й підземного світу» .11 

Фараон. як людське втілення бога, у вели
ких церемоніяльних Процесіях мав одежу з хвос

том, доданим до пояса, себто перевтілювався в 
бога-бин.а. Такий священний танок фараона з би
чачим хвостом часто представлений, що відбува
ється в храмі перед Міном, богом людського від
творення. І фараон є справді втілення бога-бика, 
бо коли його батько йшов у спальню цариці, то 
вбирав усі ознаки божества, включно з рогами.12 

«Щотридцятилітній ювілей царювання фа
раона, що з·вався Хеб-сед, відбувався з особли
вими старовинними церемоніями. Хеб-сед значить 
«~вято хвоста», мабуть тому, що фараонові nри
в язували левиного хвоста, один з головних зна

ків влади. Звичай носити хвости тварин у глибо
кій старовині був спільним у лівійців і людности 
нільської долини. Ми бачимо його на пластинці з 
зображенням полювання і на барельєфах храма 
царя Сахура».1 :1 

Фараони - нащадки бога. А бог той був бик, 
Ще в першій династії фараони вважалися бика
ми. Могутній бик - титул фараона. Фараон пер
шої династії Нармер зображений як бик, що ро
гами розбиває фортецю. Гробниця фараона пер
шої династії Ваджі (Vadji) обведена фризом і·з 
бичачих голів із глини, висушених на сонці. Кож
на голова мала роги справжніх биків. 

Напис на стіні гробниці фараона п'ятої ди
настії У наса порівнює фараона з молодим і смі
ливим биком. Він - Бик Небес. А ось ще один 
пірамідальний текст: «Іди туди! Іди туди! Кажу 
тобі, іди туди. батькv, бо ти не маєш батька се
ред людей, не маєш· матері серед людей. Твій 
батько - Великий Дикий Бик, твоя мати -Мо
лода Корова». 

Ще через тисячу років фараони XVIII і ХІХ 
династії описувалися, як люди-бики, що трощили 
ворогів ратицями й гострими рогами. Тутмое 1-ий 
у час коронації .вислав едикт: «Мій титул - Мо
гутній Бик, що підноситься, як 'Вогонь, наймогут
ніший ... давач життя. Тутмое ІІІ-ій описаний теж, 
як «молодий бию> із рогами, непереможний. Гіє
рогліф «бик» означає «цар-фараон». Цариця 
утотожнювалася з коровою1~. 

Чи варто вишукувати більше в минулому 
прикладів царя-бика, коли в наші часи існує він 
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у сучасній Індії? У вже згаданій книжці («Суті
нок у Індії»), де описуються різні Rасти та їх зви
чаї, ось як подано побут одної R.асти: 

«Каста Карумпуратталь має свої священні 
череди. Леrенда Rаже, що Rаста виеміrрувала із 
своїх земель у пошуках нових пасовисьR для ху

доби. Череда ця зветься девару аву. що означає: 
«священна череда». Корів цієї череди ніRоли не 
доять, а коли телята доростають, їх не ~Вживають 

ні на що, Rрім розмноження. Коли худобина гине, 
П ховають глибоко в землю і не віддають чинба
рям. Один бик у череді має назву паттада аву 
( впізнаємо тvт знайомі вже нам «паrі - батьRо» 
і «аву - бу~ ай»), що значить цар-биR, і вибира
ють його з химерною церемонією. Призначеного 
дня члени касти збираються і зносять пахощі, Rам
фору, кокосові оріхи і бетель для череди. Перед 
тваринами поставлено RYПRY тростинового цуR

ру, і глядачі захоплено стежать, яRий биR досяг
не перший. Того бика, що перше вхопить, напу
вають настоєм із пахучого зілля тумериR, прик

рашають квітами. Він в·важається Нанда Гопала, 
божественний пастух, і стає об'єктом пошануван
ня у касті. 

Цар-бик має спеціяльного доглядача. Коли 
доглядач помре, то наступника призначають ось 

як: приносять дари бикові та вибирають хлопчи
ка, який призначає чоловіка. Обраний доглядач 
є одночасно і скарбником тих дорогоцінностей, 
що подаровані цареві-бикові, а також мідних пли
ток, на яких вибито назви дарі·в та імена дару
вальників. 

Перед річною міrрацією худоби в гори на 
літо відбувається церемонія, щоб довідатися. чи 
цар-бик має охоту йти. Ставлять дві таці, - одну 
З МОЛОRОМ, а другу З цукром, - і ПОRИ цар-бик 
не підійде до них, не вирушать у гори. Доглядач 
царя-бика супроводить череду, що йде разом із 
чередами сусідніх сіл. Доглядач несе горщик із 
свіжим молоRом і ставить у храмі перед входом 
у гори, а в день повороту назад розRриває його. 

Молоко вже тверде. ШматоR його відрізують і 
дають тим, хто був у горах. Вірять, що молоRо 
не буде добре, ЯRЩО священна череда не лочу
ватиметься гаразд у дорозі. 

Священна череда поповнюється телятами, 
присвяченими череді 'Бід людей з інших міст і Rаст 
та сусідів у долині. Телята, народжені першого 
дня місяця тzаї (січень-лютий), присвячеН'і бо го· 
ві Нанді Гопала і звуться санні пасува. Їх тавру
ють на ногах і стегнах та трохи роздирають ім 
вуха, їх не вживають до доєння та оран-Rи, їх не 

можна продавати. Хоч їх і додають до священної 
череди, але бичRів тримають оRремо. 

Багато чуд прилисують ус-пішному цареві
бикові. Наприклад. у сварці між двома Rастами 
він завернув сонце в дорозі і тінь його й досі nо
казують під деревом, де арбітри розсварених 
знайшли місце для ·наради. Тому дереІВо тама
ринда, що до нього був прив'язаний биR, не вжи
вають ні до будови, ні на дрова, 

Ця Rаста самообклалась на 11 тисяч рупій, 
щоб збудувати будівлю для священної череди. 
Головний жаль у касти той, що священна череда 
мусить ластися там, де й звичайна худоба, бо це 
рівнозначно трактуванню богів, як людей. У кас-
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ті Карумлуратталь присягу приймають в огорожІ 
священної худоби».]5 

«Каста Кота. Іх храми це тимчасові будівлі, 
споруджені, щоб корови ховалися від сонця. Це 
- кілька бамбукових палиць, забиті в купу Rа
міння, із солом'яною стріхою над ними».18 

Тут мимоволі приходить на думку порівнян
ня кількох слів: 

Баз - так ·на Донщипі зветься двір, де сто
їть худоба. 

Базиліка - назва каплиці, храму на захо
ді. Може дійсно перші европейські базиліRи були 
отаким накриттям для корів і туди приходили 

пастухи приймати присягу? 
У дайї, відгалуження Rасти Бадаrів, мають 

похоронну церемонію: випалюють тавра на стег

нах биків у вигляді лінrаму. БиRи стоять на оде
жі близько до труnа. До них з·вертаються з мо
литвами і вважають їх за лінrам»'7 

Це одна сторона скотарсьRої релігії. А ось 
і друга: 

«Б Аттур збирають усіх буйволів, що бул1-1 
nрисвячені місцевій богині протягом двох роRів. 
Коли тварини вже зігнані доRупи й оточені, одну 
з них вибирають і nо\Ііщають у храмі. Вибрано
го бийвола приRрашають rірляндами та стрічRа
ми, тоді член касти Чаккаліян три рази ріже гор
ло буйволові. перед тим відnовідно помолившись 
та очистившись. Привілея вбити тварину даєть
ся голові родини жертвувача в попередньому свя

ті. Якщо незгода. то всі присутні ладають на 
буйвола і допомагають його вбити».]8 

А ось і індуський варіянт ігор з биRами, буй
волячі перегони. «З.веться це - буйволяче свято і 
відбувається у касті Бант. На нього збирають 
гроші цілий рік і влаштовують з метою вплинути 
па добрий урожай. Відбувається С'ВЯТО в жовтні
листопаді. СпочатRу танцюристи під музику тан
цюють «чортячий танець», щоб умилостивити 
деві·в. Один із танцюрисrів має величезного лін
rама, доданого до Rостюма, випханого ватою й 
помальованого чорним та синім, ЯR вени. Після 
танку починаються перегони. Буйволи біжать по
парно. поєднані дерев'яною планRою, а веде їх 
хлопець. При ЦЬО\іУ треба, щоб було розбризRа
но якнайбільше болота, тоді буде добрий урожай. 
Після перегонів знову ·відбувається Дева-таноR, 
при цьому танцюриста обсипають рижом, щоб 
умилостивИти дева. TaR забезпечено урожай 
сезону» .10 

І інші хліборобсьRі Rасти мают подібні ри
туальні церемонії. «У хліборобів Rасти Лінrаятів 
Перед ПОЧаТRОМ ораНRИ ПОRЛОНЯЮТЬСЯ череді ВО

ЛіВ. Роги їм посипають священним попелом, роз
бивають об ярма RORocoвi оріхи. При цьому ви
Rонують дуже багато ритуальних обрядів, що по
в'язані з сівбою, достиганням, молотьбою. Ось 
мала частина таRих урочистостей. 

«На тоRу стоїть горбоR із Rоров'ячим RізяRом. 
Вершок його лриRрашено 'ВОJІоссям із волячого 
хвоста, а перед ним розкидають листки бетеля 
і шматки ·розбитих кокосових оріхів. Ці шмат
ки розкидає чоловіR, а крім того, він ставить пе

ред горбком горщик із ·водою. Привітавши при
сутніх і зробивши руками RільRа магічних па
сів, він роздає присутнім розRидані шматки Ro-
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косу, а купу зерна, що також була поруч кізя
кового горбка, розділяє по однаковій долі між 
усіма».:..J 

Ми здивовані, що можуть бути молитви на
віть до купи гною? - У всій Індії кізяки й сеча 
дворога визнаються за велику евятість. Ух вва
жають чудотворними. Корови оправляються в 
подвір'ї просто перед хатою, аж поки не набе
реться багато кізяків. Тоді ці кізяки ·Перепалю
ють у попіл і цим попелом освячують занечи

щені місця. Сечею обмивають долівки і стіни в 
житлах. Сечу п'ють ритуально,вважаючи П біль
шою святістю, ніж молоко. Зветься вона «свята 
вода». Молоко, як менша святість, також вжи
вається при обрядах очищення, пос•вячення мо
лоді тощо. 

У містах Індії RОрови ходять по залюдне
них вулицях, і їх не можна ані прогнати, ані вда

рити. Вони священні. Особливо багато їх там, де 
збираються прочани. коло храмів. Коров'ячому 
кізякові на'Віть не дадуть впасти на землю. бо 
завжди довкола юрмиться багато шукачів кізя
ка, які підставляють свої посудинки і ловлять 

дорогоцінні кружечки святости.21 Кізяк цей СПС}.
люється й стає очищувальним попелом, необхід
ним при релігійних урочистостях. 

Святість корови більша, ніж бика. Ії не при
носять у жер'І'ву, вона rине природною смертю. 

Найпервісніша тотемна ідея: божественність са
миці-тварини - у незміненому .вигляді живе в 
двадцятому столітті, не треба й зусиль доводи
ти, що саме так колись і було. 

А ось і царські почесті, що їм сам Апіс по
заздрив би. Автор описує сучасне десятиденне 
свято Дасара у Майсорі, перечислює всю його 
nишноту та казковість процесії. Тож слухайте! 
«Державні корови кремового кольору носять на 
рогах налигачі, унизані перлами та золотом. На 
їх спинах накинуто nурпурові шовкові покрива
ла, переткані золотими нитками. Ратиці їх по
золочені й на них закріплені прикраси ( «анкле
ти»). що їх вартість могло б збалянсувати хист
ку імперію. Чоловіки. одягнені в дготі (шати) 
легкі, ян. павутиння, ідуть поруч, несучи rірлян

ди з к·вітів, у супроводі людей в уніформі та па
лацової сторожі. Оркестра грає щось, що нага
дує храм Мілети у Вавилоні, коли дівчата по
свячуються Бенері. Часом тварин із парку при
єднують до процесії». ~2 

Очевидно. три тисячі рокі'В туди або сюди 
для такого фундаментального явища, як тоте
мі·зм, - одна хвилина, коли в Індлї буйно про
цвітає сьогодні те, що .вже давно вивелось і забу
лося в Европі. Пережитки, що збереглися в Ев
ропі, вже нікому незрозумілі. Наприклад. у су
часному фільмі «Малий світ дона Камілло» ка
толицький священик 'Виробляє статуетки релігій
ного значення: поруч із статуетками Христа й 
Мадонни - також і статуетки ;волів та корі·в. 
Очевидно, в·важаючи їх святістю? Очевидно. Це 
ж в Італії наскельні зображення волів і досі не 
стерлися, а й сама назва Італії «теляча». 

Так отже бачимо, що тотемне божество в 
різних країнах і культурах набирала рис то охо
ронця, то царя, то жертви, то розвагової твари-
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ни. Ідея, зароджена в палеолітичюи печері, заз
навши незчисленних варіяцій у шуканні люди
ни на шляху до ·вдосконалення, вижилася. Про
бувала бу ла вона ще раз відродитися на початку 
нашої ери, у перших століттях по Христі, у ре
лігії мітраїзму. Зважаючи на печерне походжен
ня й традицію, мітраїзм мав усі архаїчні риси 
тотемізму. з трохи переусвідомленим змістом. 

Храм Мітри був збудований, як печера. Го
ловна його частина, святилище, повинна бути на 
кілька східців нижче за залю, де перебувають 
.вірні. Святилища не зразу можна досягти, до 
нього є кілька переходів, як і в ·nечерах старока

м'яного він.у. Само святилище має бути висічене 
у скелі, або ж робилася імітація скелі,кам' яний 
барельєф. Ото в цьому святилищі й відбувалися 
містерії, що їх дослідники тепер відтворюють, 
вивчаючи зображення на барельєфах та на під
ставі записів сучасників. 

Сцена на барельєфі зображає вже не полю
вання на бика, а момент його забивання. Юний 
прекрасний бог Мітра (сонце) сидить на бикові, 
nригинає його до землі й одною рукою затискає 
йому ніздрі, а другою всаджує ножа в праве пле
че бика. З бика капає кров, яку п'ють собака й 
змія. Скорпіон •випиває сім'я. І тут же за биком 
і богом-сонцем стоїтІ) постать служителя, три
маючи велике rроно винограду. а дві інші пос

таті тримають у кошиках різні овочі. 
Ц·іль цієї сцени ясна: смерть бика приносить 

життя й плодародність землі. Бик - божесь
кість. і тому з його крови постає й розквітає все 
на землі. І це для цього вбиває божественного 
життєтворчого бика сам добрий бог Мітра.23 Бог 
уже не з·вір, а сонце, і то в образі прекрасного 
юнака. Бик теж божество. але тільки символ слі
пої відт·ворчої сили природи. 

Ця дивна віра R божескість бика, мітраїзм, 
цупко трималися в Европі, серед предків сучас
них скептиків і циніків, до середньовіччя. Дуже 
був поширений обряд тавроболіqм, яскраво опи
саний у старих хроніках. На,йстарший запис 
знайдено в Ліоні з 160-го року по Р. Х. Під 
римським Ватиканом під час будови церкви св. 
Петра знайдено було численні тавроболіум-вів
тарі 4-го століття по Р. Х. Записи про цей обряд 
є в Римі з років 295 до 390 н. е. В Остії ( Ostia) 
та •в провінціях. особливо галльських. є значно ра
ніші свідчення. Виглядає цей обряд так: 

Людина, яка хотіла мати хісно з обряду. 
спускалась у яму. над якою лежали дошки з ба
гатьма дірами в них. На цих дошках убивали би
ка, і кров його стікала через діри й прогалини 
на людину в ямі. так що всі частини їі тіла були 
обляпані спасенними потоками, кров ллялась на 
вуха, на очі. на уста й на ніс ... Людина відтуля
ла уста, щоб попало трохи й у рот, а навіть ковта
ла трохи крови. Коли облитий кров'ю виходив із 
ями, його поздоровляля з адорацією свідки. як но
·ву людину. «новонароджену». Це «обновЛення» 
діяло 20 років, а тоді обряд треба було повторити. 
Це - народження до вищого божого життя." Ре
лігія ця була суто чоловіча. жіноцтва мітраїзм не 
узгляднював 'Ї до мітраїчних містерій не допус
кав. 

Та це вже були останні відблиски тотеміз-
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му, що панував у цих самих місцях чотириста 

століть тому та розбився на скалки різноманіт
них культів, часто вже й незрозумілих. 

** * 
На цьому rрандіозному тлі евразійського 

культу бика, обряді·в і вірувань його імени, ціка
каво знати, чи й у нас коли могло бути таке? Як 
воно виявлялося? Чи є тепер у нас які пер("жит
ки? Аджеж протягом багатьох тисячоліть товк
лис~, а може й започинали у степах Причорно
мор я, на плодючих чорноземлях Придніпров'я 
й Придністров'я всі ті, що позалишали в нашій 
мові таку велику кількість назов на означення 
рогатої худоби та стільки rрон похідних слів і 
значень. 

Ось перед нами виліплений із глини бичок у 
попонці, що має п'ять або шість тисяч років. Знай
дено його в Сушківці на Гуманщині. Цей суш
кі·вський .варіянт єгипетського Апіса каже багато. 
Чи так і в дійсності вбирали дворога в попону. як 
якесь божество? Бо де ж би взяли руки, що виліп
лювали, цю ідею? 

А ось на костяній пластпиці з рогами, - зоб
раженні бичачої голови - пунктиром наведено 
контур священнодійниці у позі благословення, з 
піднесеними догори руками. Чи не Ізіда це з Біль
че-Злотого (на р. Серет)? І де спільна предкиня 
цих двох Ізід? 

Що думали ті жінки, які ліпили посуд із ко
ров'ячими рогами. вим'ям. із ппском у трипільсь
кі часи? Часом вони ліпили просто посудину-пти
цю чи тварину. Чи це лише насл•ідування ще дав
нішої традиції. чи може образове письмо. що в ньо
му захова·ні живі вірування? 

Що означають хрести-підвищення у три
пільських хатах? Форма їх така сама. як і на 
критських таврокатапсійних биках та як у Апіса 
на чолі. Такої ж форми хрест знайдено й на Криті. 

У ее це дуже розійшлося. розпливлося, - як 
руїни колишнього палацу. що став купою глини. 

Але вдумливий реконструктор ще може Ішовити 
первісні обриси копись пишної будови. Подібні 
вірува·ння в різних точках пеовісної хлібоообсь
кої людности - у Єгипті. Месопотам•ії. Криті. 
У країні тощо - хоч не тотожні. а підказують 
спільний для всіх працентр. 

Або: для якої потреби ритували на скелях і 
rротах заповідника Кам'яна Могила ( Мелітопіль
щина) зображення волів? 

Що кажуть оті царськ,j поховання на півдні 
України. датовані першим тисячоліття до Р. Х .. 
із вола"-fи чи воловими головами з рогами, покла

деними в могилі в напрямках чотирьох частин 

світу? 
Трохи підносять завісу над минувшиною ску

пі, уривчасті оповідання греків. уже починаючи з 
половини першого тисячоліття до Р. Х. З них ми 
відтворюємо живі сценки життя у наших півден
них степах. Ось стоїть жертвенний бик із позоло
ченими рогами. у вінках. і чекає. поки прийде го
товий принести його в жерт.ву.25 Ось сидить моло
дий скит на воловій шкурі. заклавши руки назад. 
наче зв'язаний. Підходять люди й частуються во
ловиною, стаючи при цьому правою ногою на во-
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лову шкуру. Цей молодик збирає собі дР?'жину, 
щоб помститися десь там комусь. Приніс у жерт
ву бика, зняв з нього шкуру. м'ясо розрізав на 
шматки й зварив, а тепер хто підійде й стане но
гою на воло ву шкуру, вкусивши шматок вола, той 
все одно що прийняв присягу допомогти. Навко
ло шкури збирається гурт, що тримається дуже 
міцно, зв'язаний присягою. Ух теперішній князь 
поведе за собою, аж поки не доконає свого ... • 

Дуже шанували скити Арія, бога війни. йо
му тільки одному вони воздвигали «храми». Як 
виглядав той храм? А це - купа хмизу, на само
му вершечку застромлений меч, і тому мечеві чи

нили божеську шану. Так транссІюрмувався пра
давній ( на·віть для скитів) Яр. Ярило у бога вій
ни, меча. А то ж - <-:бог Ай». 

А як картинно описують старі поганські зви
чаї й культи отці церкви у своїх «Поученіях». 
Там. як живі. устають і урочисте поїдання тоте
ма-вола, і приношення жертв Вілам, «тридесять 
сестреницям». і Роду. і Рожаницям, і «іграніє, і 
шлясаніє, і гудєніє». і «тавєрсн.іє дєторєзанія ідо
лом от первєнєц» біля Велессвого капища на По
долі, де не.вігласи «яко коні ·мекають і ржуть, 
скверну дєють ... »!!'Т 

Те. що зберегли надра землі для археології. 
народня пам'ять зберегла у ·вигляді звичаю, скар
бу для етнографії. Та навіть не треба й етнографів, 
досить пригадати собі звичайний побут українсь
кого селянина. 

Наш селянин і сьогоДні ста·виться до свійсь
кої худоби по-тотемному. себто вона в нього-член 
родини. Про худобу треба більше дбати. ніж про 
самого себе. Люлина може не поїсти який день. а 
скотина мусить бути нагодована. «А за маржин
:ку найбільша кара в Господонька святого». - ка
же селянин у повісті «Рубають ліс» А. Крушель
ницького. У цій фразі відклався багатотисячоліт
ній с&ітогляд. Маржинн.а - божа. Коли свято. то 
й худоба теж має це спято. їі особливо пильно дог
лянуть і нагодують. ОсоблИ"во на Різдво й на Ве
ликдень. У Страсний четвер люди після Страсти 
вертаються додому із святим вогнем і. так само, 

як і в своїх житлах. випалюють хрести у стайнях, 
у житлі скотини. 

На «навський Великдень». себто з п'ятниці 
на суботу (запевняє повір'я) нав'є править с·вою 
літургію в церкві. Жива людина може також 
прийти до церк·ви. й мерці-нав'є не заберуть їі з 
~обою, якщо вона тримає за зубами трохи сирц. 
шшими словами - хоч би навіть яку неЗ'Начну 
частину божест.венної субстанції. Вона охронить. 
Навіть і відьма не страшна для того. хто тримає 
за зубами грудку сиру. Така то сила нашого то
тему-корови! 

Різдвяний цикл особливо переповнений то
темними відгомонами. Двороги •відограють там 
велику ролю. На Свят-вечір дають худобі щед
рий корм і вважається. що воли в цю ніч між со

бою говорять. обмірковують злі й добрі вчинки 
свого господаря. Господар ночує цієї ночі в стай
ні, щоб підс.'Іухати розмову волів. Навертається 
на думн.у питання: чому коні не говорущі. тільки 
воли? Чи не родичі вони єгипетському Апісові? 

Сама обстанова с·вятої ·вечері дуж~ уподібню
ЄТJ'.СЯ до стаі'ші: вносять багато соломи. розсте~ 
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ляють їі на долівці, а на столі nідстеляють nід об
рус сіна, щоб уже зовсім було подібно до ясел. 
У колядках воли - свідки народження святого 
дитяти. І хоч це дитя має вже людський 'Вигляд. 
само місце народження зраджує nервісне nоход
ження новонародженого божества. Широко відо
ма коляда про волів, що стояли біля ясел і своїм 
духом nідкреслювали святість цього моменту. У 
деяких варіянтах ця коляда каже: 

«... Над яслами воли стояли. 
То ж не воли, то два янголи ... »111 

Це ж та сама ідея, що й у Асурі, де воли
асурп - охоронці-керуби. себто янголи. 

А друга коляда повідає: 

«Да з'їхались да три воли, 
Да три воли. три буйволи, 
Ой, стали вони чмохати-гадати, 
Чим сеє дзецко даровати ... »5 

А ось ще одна теличка-колядничка: 

«Бігла теличка з березнячка. 
Да в дядин двір. 
Я тобі, дядю. заколядую, 
Дай nиріг! 
А ти, дядинко, хоч nаляничку. 
Зажену тобі бичка й теличку. 
А ще й пожену да й наnасу, 
Дядинко. дайте ще й ковбасу!»111 

Хоч і процензуровані церковними діячами. 
українські коляди мають ще немало слідів сла
вословлення колишньому головному тотемові і 

картинно малюють, як то виглядало це свято 

«волів і теличок» у nрадавні часи. 

Колядники носять ще «звізду». символ сон
ця. Символ «сонце-бик» сnільний для всієї Ев
рафразії. Якщо nравильно зрозуміти слово ко
ляда, то воно й означає ,.- закликання сонця, 

славлення його народження. А що прийшло во
но з давніх-nредавніх часів, то видно це хоч би 
з широкого ареалу його nоширення. Це nросто 
убогість - думати, що наше слово «коляда» за
nозичене з латинського, коли весь слов'янський 
скіт має це слово в різних варіяціях: коленд а. 
календа. коледо. коледа. Можна навіть пере
числити. 

Коленда (польське) nоздоровлення. 
Календ а (боснійське) - nісня в честь ідола 

на Новий рік. 
Коляда (словацьке) - сла'Влення. 
Коле до коле да - (далматське) - день літ

нього сонцестояння. 

Коледа ( кроатське) - nодарунок на Но
вий рік. 

Коліодка - (у балтійців). 
Колдун. колдованіс - (рос.) чарівник. 

чарувати, себто те саме, що роблять і колядники. 
Колокол (рос.) - дзвін, скликає до церкви. 
Старі слов'яни. що їх німці називали венда

ми. мали з•вичай колєдоRаті. - ходити по хатах 
із nіснями й танками. зо 

Та не тільки слов'янський світ: греки теж 
мають різні варіяції цього слова. У грецькій мі
тології каляденнаї була збірна назва для богинь 
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Харит. у nов'язанні з бурхливими гамірливими 
святкуваннями й танцями в їх честь.31 

Грецьке слово коллавда - означає: «хва
лю. оспівую».3" 

У цьому ж ряді можна теnер згадати й про 
римлян. та їх календи, народні святкування 25 
грудня із заба·вами й ворожбою.30 

Ну. і маємо ж наше дієслово цього кореня: 
кликати, закликати, що дуже nодібне на анг
лійське кол ( to call) . 

Хіба ж не видно. що це сnільна сnадщина, а 
не якесь там заnозичення в когось? 

Палеолітячне закликання сонця, чарування, 
щоб силою навіяння й хотіння .воно народи
лось і принесло всі свої блага, було дійством мі
тичних істот, убраних у личини різних звірів. 
Нід колишнього багатства до нас дійшла личи
на кози. що зветься «туром». А це значить. що 
й тур був. Замість представлення старовинних 
мітів з'явилось дійство npo Ірода й трьох царів. 

У цьому ж циклі народження божества від
бувалися й церемонії посвячення ( ініціяції) до
росту - із різними виnробуваннями, ісnитами. 
Виродилися вони тепер у святочні забави моло
ді, як от. наnриклад. забава «Калиту кусати». 

Виглядає ця гра так: П·ідвішують до своло
ка у хаті коржа (це начебто сонце). Один учас
ник гри вбирається <<у чорта». себто 'Вбирає то
темну маску. що теnер замінилась nросто обма
зуванням сажею лиця. Другий сідає на кочергу 
й каже: 

- Уду. їду калиту кусати! 
«Чорт» відповідає: 
А я буду no лиці nисати! 

- А я вкушу! 
- А я вnишу! 
Завдання «чорта» розсмішити бажаючо-

го вкусити калити, а того на коцюбі - не роз
сміятися. Якщо засміявся - «чорт» «:вnисав» йо
го сажовим квачем і він втрачає право «калиту 

кусати». Иого застуnає інший, що може витри
має сnокусу та доведе свою витривалість, як 

кандидат на дорослого й змужнілого. Тут ми 
маємо якиись уривок з драми змагання Білобо
га й Чорнобога при народженні молодого сонця. 

Білобог nід «Василя» (Ваала. бо ж Білобог
Вілун - «перекручене» слов' яні1зоване Ваал-Бе
ленус) ото й уnовноважує волів говорити людсь
ким голосом та віщувати nророцтва на майбут
ній рік. Це ж бо день їх nатрона, Велеса-Ваала. 
Оракул-віл хай нас не здивує. nригадаймо собі. 
що в тодів буйволи. їхні деви. завжди nровіща
ють усе наnеред. О раку ли старовинних цивілі
зацій також удягали звірині маски, щоб могти 
краще бачити майбутнє. Така велика сила зві
ря-тотема. 

Не меншу ролю відограє дворіг у ретгtи
ному дійстві. що тепер зветься весіллям. Там так 
докладно розроблено ритуал, що воно виглядає. 
як антична драма. Це. очевидно. з такого дійст
ва й розвинувся грецький театр. 

Українське ·весілля дуже стара установа. 
Весільні звичаї nочали складатися ще тоді. коли 
не бу ло іншої назви для дворога. як жіноча. Тим 
то родове тісто. що посідає центральне місце у 
весільному обряді. і символізує: собою весь рід 
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та відтворчу біологічну силу, яка має уділитися 
молодій парі, це родове тісто напочатку таки 
справді було дворогом, жертівним, забитим для 
з'єднання роду з божеством у весільній учті. Тож 
із того часу так за ним і за·кріпилась назва ко
роваю, а не бузівка. бичка чи там як. Кінцівка а 
й була достатня. щоб визначити. що це - самець. 

Є ще одне слово для означення корови, але 
·воно в нас збереглося лише, як назва м'яса з ко
рови-бика. Це - гов'ядина. На свиняче м'ясо не 
скажеш «гов'ядина». Так і є: ведичне gaus і а-вес
тійське gaus - означає «коров'а».31 " 

І що ж тоді означають rвідомі наші слова 
говіти - «постити, сповідатися, ·причащатися», 
- заговіти - «стриматися від скоромного», -
розговітися «побожно в кусити свяченого»? 
Поставте замість кореня «гов» слово «корова» -
й вийде тотемістичний обряд, де святістю, божим 
тілом (тотемом) є корова. 

Не тільки наш український фолкльор. а на 
диво й індуський запевняє, що воно так і було. 
Наводимо цитату автора. який ні сном, ні духом 
не відає про українські звичаї: 

«Каста Коматі. На п'ятий день весілля з'яи
ляється н·а столі вирізьблени'й кокосовий оріх. 
що зображує собою лице жінки з очима, носом, 
устами. Оріх стоїть на орнаментованій бронзо
вій таці і всі присутні збираються навколо. 

Тут же на столі стоїть корова, зроблена з 
тіста. Уї розрізують і роздають весільним гостям. 
Кажуть. що в місцевості. де ця церемонія відбу
вається, окремі родини призн·ачені різним части-. 
нам корови. (Цей розподіл тотема на частини 
стається в наслідок розростання роду, тож кожен 

малий «підрід» має своїм тотемом якусь одну 
частину тварини. Д. Г.). 

Після розподілу мучної корови палять пе
ред кокосовим зображенням (очевидно, предки
нею-бабою. Д. Г.) камфору й махають nеред 
нею світлом, щоб відігнати «зле око». Кінчаєть
ся церемонія тим. що молодий чоловік із партії 
МОЛОДОГО 'ВКЛОНЯІ;:ТЬСЯ В НОГИ ВСіМ присутнім».32 

(тобто просить пробачення, що його товариш, 
молодий, ламає старіший звичай і замість прий
ти в цей рід. забирає молоду у свій. Д. Г.). 

Тепер для нас цілком ясно: корова, яку поі
дали у весільному обряді наші пращури, зміни
лась на коровай. Потім тваринv було замінено 
на rвироблений коровай із тіста. Звичай так і пе
редається з покоління в покоління, як святість, 

а вже міняти наз~у не бу ло сенсу, бо вже само 
двороге божество почало затемнюватися й від
ступати с·воє тронне місце і·ншому ·звіреві. Але в 
звичаї воно тримається до наших днів, і то на
стільки. що весілля в·важалося недоконаним, як -не 
було короваю. Тих. що повіячалися без короваю. 
називали безкоровайними. Як каже дослідник 
Ф. Вовк. церковний шлюб без народнього весілля 
з короває.м у центоі ще не був доконаним фак
том одруження. Л. Нідерле. другий дослідник 
слов'янства. каже. що церков·ний шляб був обо
в'язковий для кнЯ'Зі•в і бояр. але не для простих 
людей. Про це говорить «Поученіє» (з ХІ сто
ліття) Rиївського митрополита йоана 11-ro: 
«Нє бИ'Ваєт на простих людєх благословенія і 
венчаніє. но баляром токмо Rнязєм венчатіся: 
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простим же людєм - яко і меньшіце поімають 
жени своя с плясанієм і гудєнієм і плесканієм ... »33 

Силу коровайного звичаю можна пояснити 
дуже просто. Акт паїдання спільної святої жерт
ви ·в·важався а'ктом прийняття до роду. це була са
ма по собі релігійна дія, і то з найглибших часів, 
з палеоліту. Чужі й непричетні не могли їсти 'КО
роваю. «На чужий коровай очей не пори-вай», -
ясно й виразно каже народня прика,зка. 

Другий важливий момент у весіллі - моло
ді стають на волові'Й шкурі .в час вінчання, що 
~амо по собі означало вже присягу, "Контакт із 
опікунчим божеством. З часом шкуру замінили 
рушником. «Стати на рушник» означало доко
нання шлюбу. Тепер звичайно стелиться руш
ник перед аналоєм у церкві. У народній пісні 
«l{опав же я криниченьку>> досконало 'Відбито цей 
старий народн•ій закон. 

.. . А як прийшли до церRовці 
Тепер ти моя! 
Вона стала, відгадала. 
Неправда твоя! 

А як узя'В за рученьку -
Тепер ти моя! 
Вона стала, відгадала -
Неправда твоя! 

А як стали на рушничку 
Тепер ти моя! 
Вона стала, відгадала -
А вже ж не чи•! 

У же й вінчатися прийшли, а вона ще протес
тує: неправда! Аж акт стояння на рушниRу (чи
тай: на воловій шкурі) примусив дівчину визна
ти доконаність факту, що вона зробилась «чи-
ЯСЬ». 

(Далі на стор. 31-ій) 
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ОfЛ.RД ПРЕСИ 

СИЛЬНА й БЛАГОРОДНА ЛЮДИНА 
ПЕРЕМОГЛА 

На nо"Іатку n10тoro Е Оттаві відбуnась рі'Іна ионвен
ців (з'їзд) Проrреснвно-Консерватнвноі Партії Канади. 

На конвенції rоnовним nнтаннвм буnа сnрава nровід· 
иицтва в nартії. Сnрава в тім, що консервативна rrартів, 

вка десатнnіттамн не мorna nрийти до вnади, nepeмor

na аж тоді, ак іі О'Іоnнв виивтково еиерrійиий і розум

ний Джон Діфенбейкер. Та він не сnодобавеа декому. 

Найnерше вік не сnодобавеа комуністам, особnиво в 

Москві: йоrо ім'а рокамн не сходиnо зі сторінок москов
ських та киівських rазет і журнаnів. Та nору'І з цим 

йоrо не зn10бнnн й деакі канадські фінансові можно

вnадці. На nідера конеераатів nо"Іавеа не"Іуваиий нас

туn з радів йоrо nартії. Це nрнвеnо до nporpн в остан

ніх виборах, бо Джон Діфенбейкер був у виборах оса
мітнений. 

Це зокрема втіwиnо комуністів, особnиво україн

ських: nоваnився, мовnвв, наш вороr ... 
Коквенців маnа вирішити сnраву nідерства. Вона 

іі вирішиnа остато"Іно й безnоворотно - nідером за

nишнвсв Джон Діфенбейкер. Ono"JнцiR noтepnina nораз

ку - 600 деnеrатів ronocyвano за Джона Діфеибейкера, 

а nише коnо 30 nроти... Ніхто з оnозиції навіть не зва

жнвсв кандидувати на nідера. 

Тепер можна сnодіватись, що Проrресивно-Консер

ва':'ивна nартіа намітнть nporpaмy до 'Іерrовнх виборів. 

Це nepenaкano комуністів. "Українське житта" (Торон

то), nереnакавшись, що nідер конеераатів не відмовивеа 

від оборони nоиевоnеннх Росіє10 народів (див. npo ви

стуn Дж. Діфенбейкера на нашому сааті в nоnередньо

му 'Іисnі), nотішає себе, що "nід йоrо керівництвом кон

сервативна nартік не має ні.ккнх шансів знову nрийти до 

вnади ... " Та невже? Ви, cnini оборонці окуnанта вашої 
рідної країни, так nевні в цьому? То 'IOro ж тоді хвн
nJОватнсь? 

А nрн'Інна nроста і npo неі самі редактори "Ук

раінськоrо жнтта" rоворать: 

"Ane таке самозасnіnnеннв, таке самоn10бство цьоrо 
фаnьшнвоrо "внзвоnнтеnа" (одноrо разу він иатаrає на 

ronoвy єврейську армуnку, іншоrо разу одаrаєтьса в 

"українську" вишивану соро'Іку), що він вважає себе "не

замінним". 

Про жидівську армуnку і українську соро"Іку ви, 

звн"Іайно, деnікатно висnовнвшнсь, брешете, nанове ко

муністи! А визвоnнтеnь він щирий. Тіnьки, що не може 

він зробити 'Іоrось веnикоrо сьоrодні. Ane ви тнм не 
тривожтесь дуже. Знаєте ж nрисnів'а: пора nрийде, са

мо вийде ... 
Даnі в цій же rазеті є такі "кnини": 

"Не відбувса з'їзд і без нових "сnовотворень". (В 

мннуnому, з rри по nрізвищу, іх буnо баrато: і "діфен

буnька", і "діфенбак", і "діфенбункер", а соба"Іку йоrо 

назваnн "діфенбаркером"). І так: "діфенбіфер" - це був 

той деnеrат, акий вистуnив nроти Діфеибейкера вк nі

дера nартії, "ст10тебейкер" - це був студент, вкнй йо

rо nідтримував". 

Так отакі "сnовотворениІІ" буnн на конвенції? Чу

дово! А 'ІН дозвоnнте й нам "сnовотворитн"? .Rкщо так, 

то скажемо: Ех, ви, москохвостомахатеnі задриnані! Не 

nодумайте, що а вас так веnи'ІаІО за те, що ви кому

ністи - ні, будьте собі комуністами, тіnькн відмовтесь 

від тієї товстозадої московської імnеріаnістн"Іноі пере· 
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куnки, від акоі тхне вже на ціnнй світ. Тоді не буде 

nотреби "кnити" з винвткоао бnаrородноі й розумвої 

n10дннн, вко10 був, є і - не сумніваємось! - буде наш 

Джон Діфенбейкер. 

Про що ці комуністи"Іні "кnини" свід'Іать? Лише 

про зраду інтересів вnасноrо народу. .Rкби nідер кок

сераатів не цікавивса украінцамн, ке розумів нас, ке 

сnів"Іував би нам, то наші комуністи в Канаді ке ціка

внnись би ним також. Та тіnькн він озветьеа в захист 

українців десь на міжнародньому форумі (сесіа НАТО 

в Парижі, асамбnеа ОН тощо), вищо десь озветьса про 

нас у Канаді, а тнм біпьше nромовить до наших nJO· 
дей, то він відразу стає в О'Іах комуністів вороrом не 

тіnьки українців, а трохи 'ІН не всьоrо n10дства ... 
Може б ви, nанове комуністи, подумапи вад цим? 

.Rк nодумаєте, то наnевно жахнетесь, бо поба'Іите, що 

ви стоїте на засаді: основне мое завданна - боротись 

з nривтеnами моrо народу і підтримувати йоrо вороrів. 

Хіба це не жах? 

3 МІСЦЕВОfО ЖИТТ.R 

УКРАїНСЬКИІ~І ПАІ-ІСІОНАТ 

У ТОРОНТІ 

Є в Торонті т-во "Український дім дnа старших", 

за'Іартероване ще в 1957 р. Чnенами йоrо є 'ІИМВJІО рЬ

нх осіб, nереважно моnодоrо й середньоrо віку. Мета 

товариства: забезnе"Іити старших сіб, акі не МВJОТЬ рід· 

ні 'ІН рідна іх утримати не мoJRe, помешканнвм і хар· 

чами, а rоnовне створити ім відnовідне українське то

вариське ото"Іенив і nо"Іуттв иезаnежностн й певностн, 

себто уnриємнити іх життв в старшому віці на "Іужині. 

Завданив, ви ба"Іимо, дуже n10дані, nо"Іесні. 

7 n10тoro ц. р. відоуnаси nресова конференціа, на 

вкіі: ronoвa т-ва nані ЄвrеніR Пастернак і "Іnеви уnрави 

даnи редакторам докnаnиі інформаціі про т-во. Т-во вJІІе 

створиnо пансіоиат ім. Івана Франка на 24 nіJкка. Т-во 

куnиnо веnнкий будинок коnо fай Парку, ремонтує йо· 

ro і десь у середині березнв відбудетьса відкритт& пан

сіонату. 

ФАХОВО. СПРАВНО. СКОРО. 

СОЛІДНО. ДЕШЕВО!!! 

Наше бюро полагоджує в ці
лому світі: прогульки групо
ві, індивідуальні, іміrрацій
ні справи, купівлі квитків на 
літаки, пароплави, поїзди, 
автобуси на всі світові лінії. 
nлянуєте подорож і хочете 
заощадити? 
Пишіть або звертайтесь осо
бисто по проспекти до єди
ного українського представ
ника нашого Бюра Подоро
жей 

МАРКІЯНА КОr~·_т А 

ТНЕ POST HOUSE TRA VEL BUREAU, 
2402 Bloor St. W est, Toronto 9,. Ont. 
Телефони: 767-7580 або 767-7589 

------------·-··---···-·· 
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Будинок куnлено на nораду урвду Онтаріо, урвд же 

й дав ви доnомоrу т-ву 18 тнсач доларів (з розрахунку 

750 дол. на ліжко), акі використано на ремонт і 'Іастнн

но на сnлату nозн'Ікн на куnівлю будника. 

До nансіонату nрийматимуть старших віком україн

ців з Канади і з·nоза неі. Утриманна одної особи кош

туватиме 102 долари на місвць. Пансіонар віддаватиме 

уnраві свою nенсію, заnншаючи з неі 15% на свої дріб
ні видатки. Різницю (недохват) доnла'Іуватнме урад і 

т-во - у рад 75%, а т-во 25%. Пенсіонерів з інших nро

вінцій Канади урад Оиt·аріо не забезnе'Іуватнме. Урвд 

також буде доnомаrатн й тнм, акі з акихось nрн'Інн 

(скажемо, тількищо nриїхали до Канади 'ІН щось nо

дібне) не одержують nенсії. 

Сьоrодні членамн т-ва є 163 особи. Рі'Іна вкладка 

'Ілена - 5.00 доларів. Ці кошти, nлJOC nрибутки з 

крамниці вживаних ечей, ику має т-во, та nожертви ок

ремих rромадин і були основним каnіталом, вкий умож

ливив т-ву куnити будинок вартости 53.900 дол. На 'Іас 

куnівпі будинка т-во мапо 10 'I'RCJІ'I допвріа. 

Tenep rоловною nроблемою є устаткуванна кімнат

ліжок. На одне ліжко треба 200 дол.tрів. Старих меблів 

у nансіонаті не буде - буде все нове, акісне. В одній 

кімнаті буде одна 'ІН дві особи. 

Фінансові труднощі 'Іималі, але rолова т-ва Є. Пас

тернак заввила редакторам, що ак тільки т-во матиме 

тиса'Іу 'Іnенів, то всі nроблеми будуть розв'взані. Дехто 

жертвує умебnюваниа дла кімнат. Д-р Г. Шиманський 

уже умеблював два ліжка, себто дав 400 доларів. 

:Крім nані Є. Пастернак, до уnрави входить- ще такі 
особи: д·р Г. Шим"нськнй, nані В. Гвоздецька, n. І. 

Мельник, n. Т. Залеський та інші. 

Це т-во варте :Jаrальної nідтримки rромадвнства. 

Кожна nожертва буде використана на добре діло. По

жертви можна складати rотівкою і вживаними ре'Іами, 

вкі r-во nродає через свою крамницю. А rоловне треба 

ставати членами т-ва - 5 доnарів на рік дnа доnомоrн 
старшим людвм на чужині є сnравді маnою сумою, вку 

може дати кожен. 

Анатоль ГАЛАН 

ЗОРІ КРІЗЬ ГРІМ ... 
ІВАН МАНИЛО. "ГРІМ ЗА ЗОРЕЮ". (ЛІРИКА, ГУМОР, 

САТИРА), ВИДАВНИЦТВО "ВОЛОСОЖАР", 1963.Р. 

Івана Маннла в nітературних і редакційних коnах 

чомусь вважають за nостать одіозну, нехтуючи йоrо 

участю у творенні культурних цінностей на 'Іужнні. А 

між тнм треба rnнбше й ціnком об'єктивно nоставитись 

до тоі участи, треба рішуче відкинути дивне уnеред

женив nроти байкара й поета, що ак-не-як уже біла двад· 

цвтн років nодає свій ronoc в еміrраційній літературі. 

Перед нами йоrо збірка "Грім за зорею". Назва, зви

чайно, надумана, схвалена автором за її "красивість". 

Але сnрава не в на1ві. Сnрава, насамnеред, у тому, що 

крізь удаваний "rрім" nросвічують всні nоетичні зорі ... 
Не в образу авторо3і скажемо, що він у більшій мі

рі nоет, ніж байкар. Деякі йоrо вірші безумовно засnу

rовують на nризнании І'ритнкн в широкому розумінні 

цьоrо слова. Наведемо дnsr nрикладу кілька радків з 

nоезії "Ніч": 
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Вже ніч nрн'Іалнnа до Заnоріжжа, 

Заакорнлось зорями в Дніnрі, 

місаць - скиба кавуна, ще свіжа, 

З рвбнм зерном - nалає yropi. 

Хіба ж це не мистецтво? Хіба не враJRає свіже й 

сміливе nорівнянна місJщв зі синбою кавуна й рв6нм 

зерном? 

Далі - nочаткова строфа з nоезії "Мати моnодав": 

Тихо лежить у колисці дитина, 

Мати коханоrо енна rойдає ... 
Пісна, мов nташка, із серденька лине, 

Пісню веселу Марія сnіває. 

Горда й щаслива: у неі є діти, 

Квітка весняна 2 колисці лежить ... 
Як тут мовчати, о, ак не радіти, 

Як не nишатись Марії, скажіть? І 

Образ матері nодано тут із такою зворушливою 

ніжністю, що від усіх матерів належавен б Маннnові 

сердечний nоклін. 

Ще невеличка nоезіи "Ве'Іір", вку наводимо nов· 

ністю: 

День, мов квітка та чудова, 

Похилився і зів'вв, 

Місаць тихий, щаста nовний, 

Ліr і мріє між отав. 

Стреnенуnнсв в nросторі, 

В небі зорі молоді, 

І в тім морі неозорім 

Поnливли, мов nебеці ... 

Подібних "зірок" можна навибирати зі збірки до

сить. Вони вказують на nоетичну обдарованіст• автора 

і на йоrо nраво зарахувати себе до творців мистецтва. 

На жаль, збірку "Грім за зорею" зовсім безкрнти'І· 

но у"Кnадено. Автор "nомішав ropox із каnустою", дав 

речі, вкі можна буnо б не давати через Ї'ІИЮ недороб

леність, а часом і... брутальність. Що таке rумор? У 
кожному разі, не ronoonя й не кий. А в Маннла іноді 

траnnиється дуже брутальний rумор і aJR дивно, що 

він тоrо не від'Іуває. Можливо, до такої "акції" CJ!OHY· 

~~о.. І@ і і і і ііі !І і ііі! І і ііі! 11 !і і ІІІ! і і і і і і і і і і І і і і і і і іІІ! і і і і І і і і і і і ііі і! і !1\ !і і! І І І ііі!! lili!iiliii!DI1 

НАй 
СПОЖИВАЯТЕ 

ВІДЖИВНІШИЯ 
СТРАВНІШИЯ 
ДЕІІІЕВUІИА ХАРЧ, 

ШО МА€ R СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, ІІЕ 

молоко 

МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЕДИНОї УКРАІНСЬКОІ МОЛОЧАРНІ 

Rogers Dairy Ltd. 

459 Rogers Road, Toronto, Ont. 

Phone: RO. 9-7193 

,,ІІІІІ!ІІ!ііііІІііііііІІІІі!іІіі!І!іі!ІІіііІІ!іііІІ!іііІІ!і!І!(!ІІІ[QШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІіІ, 

НО В 1 Д Н 1, liEPE.1EHJ), 1fl64 



маnо йоrо вічне цькуваннв, ~урні каламбури, на взірець, 

"Манило - rрафоманнnо" і т. ~. Повтор1010: ми рішу

че проти бу~ь-виоrо цькуваннв, нетоnерантностн, нас

мішин. Ми проти "уrробл1010Чоі" критики, вка авторові 

нічоrо ке ~ас:, а nише озлоб:tІОС: йоrо. 

У цій рецензії ми не розrnв~ас:мо байкарської твор

чости Івана М;\ниnа, хоч і там, поруч із слабкими реча

ми, можна знайти ~осить ~отепиоrо й rapнoro. 

Маниnо не nише ліричний поет. Добре в иьоrо зву

••ать і rрома~ські мотиви. Прочитайте йоrо вір w "На 

смерть прези~еита", вміщений у rазеті "Свобо~а" за 13 
rру~вв минуnоrо року й скажіть: ~t! ви ще читали такий 

nрекрасний, щирим nочуттвм наповнений вірш? Йоrо 

треба було б перекласти анrлійсько10 мово10 і вмістити 

на першій сторінці найпопуляриішоrо журналу. 

Кожен автор "вироблвс:ться" з часом. Він невпинно 

росте, у~оскокалJОс:ться і врешті, як кажуть, може з~н

вуватн світ ... Пам'ята10 малопомітноrо письменника, ни

ні вже покійноrо, Семена Склnренка. Ві~ ньоrо ніхто ні

чоrо серйозноrо не чекав. Ось так собі, був пересічним 

"сере~нячиом" у літературі. А Силвренко, вже пі~ ста

рість, вніс в українську літературну скарбниц10 такі ~ві 

чу~ові перлини, ви "Святослав" і "Володимир" - рома

нн з часів нашої rnнбокоі давнини. 

Цим ми ще раз хочемо підкреслити абсол10тну пот

ребу ставитись ~о кожноrо мистцв з належним респек

том, не ски~атн йоrо з рахунку, а тим більше не цькувати. 

Іван Маниnо в поезії "До матері" пише: 

Ой, шумлвть тополі 

В ріднім Нниопоnі. 

Оіі, мамо! Оіі, мамо! 

Jl не МаІО ДОЛі f 

Зважмо ж на ц10 наболілу сиарrу й простяrнімо ру
ку нашому співбратові, виий щиро хоче внести й сво10 

лепту в розбу~ову рідиоrо мистецт~а за межами Вать

ківщини. 

ЧИТА ЧІ ПИШУТЬ 

Вельмишановний Петре Кузьмовичу! 

Не встиr в свос:часио привітати Вас з 14-літтвм "Но

вих Днів", то ось, хоч тепер, прийміть ці побажаин~: 
1. довrих продуктивних років у силі і здоров'ї -

~ля Вас, 

2. величезну "купу" передnлатників, що розмножу
ІОТЬся і нових творять, - длв "Нових Днів", 

3. міцних, ви залізо, нервів, твер~оі шкіри та коза

цької витримки - ~лв Вас, 

4. nобільше письменників, поетів, критиків і по~іб

иих ЛІОдей, що "зволять" писати - ~ns "Нових Днів", 

5. більше розумних вороrів та ще~рих привтелів 

~nв Вас, 

6. "жнриоrо" банковоrо конта - длв "Нових Днів", 

7. братерської л10бови і "прощення всіх rріхів" від 

одних і друrих ... івців - ~лв Вас, 

8. більше різних оrолошень (від "молочних перет

ворів" і rоnляи~ських осеnе~ців, почииаІОЧН і францу-

3Ькнмн. підштанцвмн з подвійно10 прикривио10 спереду 

кінча10чн) -- ~ля "Нових Днів", 

7. баrато інших земних блаr, зrідно з Вашим вnас

ним вибором - ~ля Вас і дns "Нових Днів". 

Якщо ці побажання можуть бути nише мрією ~nв 

редактора украінсьиоrо журналу чи rазетн, то до"Jволь

те, Петре Кузьмовичу, Вам просто подякувати за тє, що 

ось уже 13 років до моєї хати щомісицв прихо~ять 
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"Нов,і Дні", журнал, який був і є на~звичайно ціка

вий і читається від дошки до· дошки, бо він свій, наш, 

для нас, про нас, nочинаючи з давніх давен і дотепер. 

Оце недавно, уnорядкову10чи сво10 бібліотеку, в .про

сидів кілька вечорів, nереrляда10чи "Нові Дні" від чер-~ 

вив 1951 року ~о останньоrо числа. Лише ма10чн цей 

nро~уит Вашої праці перед собо10 в повному об'ємі, 

можна збаrнутн монументальність вашої заслуrи перед 

читачем на еміrраціі. І це все зроблено, не зважа10чи 

на труднощі та перешко~и, про акі час од часу до

відуємось із журналу. 

Баrато rip:aoro можна сказати про заrал україн

ськоі еміrраціі, а ще більше про іі ставленик до дру

кованоrо слова: rазети, книжки, журналу. Усе менше й 

менше стає тих, що пере~nлачу10ть, купу10ть, чита10ть. 

Ue дуже приrнічує, особливо, коли подумати ~ро це в 

nерсnективі настуnних 10-15 років. Та коли ми можемо 
так песимістично поrля~атн на пересічноrо уираінсьио

rо еміrранта, то що ж то~і можна сказати про тих 

творців украінськоrо слова й ~умки, імена вких так 

хочетьсв бачити в такому популярному журналі, вк "Но

ві Дні". Безперечно, кожен з них наnевно прац10є у 

своій ~ілянці. Алеж читач йоrо потребує! Де тепер 

Шерех, Днвннч, Малан10к, Гірняк та інші письменники, 

критики, публіцисти, поети? 

Де ви, мислі бnаrородноі 

Твер~і ~ухом ~іичі? -

пнтавсв вкнхось 70 років тому український поет Павло 

Грабовський. Це можна повторити й тепер. Чи Ви іх, 

Петре Кузьмовичу, часом чимсь не "обі~нли"? Але ви 

би то не було, усе ж, мені з~ається, письменник пише 

~ля читача, а не ~ля ре~аІ\тора. 

Jl дуже ра~нй, що Ви друкуєте поезії й прозу пись
менників з Украіни. Мені навіть здається, що в їхиІН 

ПО@Озіі є більше українських мотивів і почувань (у тих 

умовах висловлених!), ніж у баrатьох українських по

етів у вільному світі. Принаймні не пишуть про "ф ... "І 
Оці думки, Петре Кузьмовичу, nрийшли до rолови, 

nк я хотів лише Вас привітати й по~вкувати Вам. Спо

діваюсь, що цей лист ще застане Вас у Торонті і Ви 

ще будете в стані йоrо прочитати, хоч не було б 

дивним, коли б торонтські жінки-українки виrнаnи Вас 

з Тороята качалками, або, принаймні, Вас ~обре від

лупцJОвалн. Ви цьоrо таки заслужили за всі ті "ком

пліменти", вкнмн Ви іх иаrородили в останніх числах 

"Нових Днів". 

Тримайтесь, як кажуть, міцно тримайте "Нові 

Дні". 

З пошаною· д-р АнатоліІі ЛИСИЙ, Міннеаполіс, США. 

П. С. Дода10 чека на 50•.00 дол. на до~аток одноrо 

новоrо передплатника. Дума10, що rроші Вам прида~у

ться, а від иовоrо передnлатника також не відмовтесь. 

Ну, і як ще маєте, то вишліть два примірники "Що

денника" Аркаді& Любченка. 

Дороrий Пане Докторе, 

дяку10 ~а побажання, за передплатника, за "rpyбoro" 

чека і за все, що Ви написали в цікавому листі BaЩQf!IY· 

Що там у Вас за таке блаrородне пі~соннв в То1'4У 

Міннеаполісі, що так на наших докторів вплющє? Ви 

вже третій доктор, що "торохкаєте" по "Нових Днвх" 

50-тндесяти~олвровнм "Іеком: двічі "торохнув" д-р Ми

кола Менжеrа, двічі д-р Микола Яремович, а оце вже 

й Ви стукнулн! Якби то той "блаrородннй міннеаnолі

ський клімат" поширити й на інші міста? Може б з 
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"Нових Днів" і сnравці щось nутаще вийшло? •. 
Питаєте, чи а не "обі~нв" чимсь ціnив рв~ отих 

наших визначних дія:чів культури? Я ~ума10, що ні. 

Юрій Шерех (Шевельов), ви Ви знаєте, не nише ні~е, 

nрац10є внкnючно в науковій ~іnвнці. От не~авно у 

сnавному на весь світ rоnnвн~ському вн~авннцтві ''Мут

тон" вийшла йоrо снитакса українськоі мови, ику він 

наnисав nо-анrnійському: Тепер університетські біблі

отеки всьоrо світу матимуть nіАручннка з сннт,ксн 

нашої мови, бо те вн~авннцтво постачає всі найкращі 

бібліотеки світу. Хіба це не почесна праця? 

З Юрієм Володимировичем Ш е в е п ь о в и м у нас 

ніколи жо~иоrо конфлікту чи непорозуміннв не було 

й нема. Час оц часу s йому npнra~y10, що "читачі "Но
вих Днів" за вами тужать". Ane раз чоловік заріксв, 

то значить хоч вкнйсь час мусить той "зарік" тримати. 

Я сnодіва10сь, що Юрій Воnо~нмнровнч: колись таки 

дасть про себе знати масовому українському читачеві. 

То~і він не nовинен би й за "Нові Дні" забути, бо він 

же фактично є іх творцем: буnн роки, що він ~рукував 

у нашому журиалі по 10 статтей річно! Та в ще й 

~уже сумніва10сь, чи він мав кращих читачів, кк у 

"Нових Днsх". А n10бнnи ж вони йоrо й шанували та

ки сnрав~і щиро. Не ~умаіІте, що в цьому Ви перший 

і єдиний ... Сподіваймося! 

Знайте, що ми з Юрієм Воnо~нмнровнчем живемо "в 

мирі й n10бові", вк і належить усім ре~акторам і авто

рам жити. 

Юрій Д н в н н ч, з~аєтьсs, був вн~рукував у нашо

му журкеші о~ну чи .цві статті. Як Ви знаєте, він колись 

був ре~актором чи співре~актором "Українськоі Літе

ратурної Газети" в М10нхеиі, замість вкоі тепер внхо· 

~ить місачиніІ журнал "Сучасність". Юрій ДнJ.Іннч те

nер сnівnрац10с в "Листах ~о Прнатеnів", акі вн~ас 

~-р М. Шnемкевнч. То що ж R йому зроблю? На те 

й він і тікав із стаnінсьиоrо ра10, щоб мати воn10 ро

бити те, що він хоче! 

Живемо ми з Юрієм Аи~ріsновнчем також ~уже 

nо-братньому. Як тільки він буває в Торонті, то й по 

чарці виn'ємо, зrа.цаємо "старі ~обрі часи" нашої спів

праці в Австрії (він був о~ннм з ре~аиторів місsчнн

ка "Літаврн", sкнй в вн~авав у Зальцбурзі, був у ж10рі 

конкурсу, Rкнй а влаштовував, були ми з ним в о~ній 

Спілці письменників і журнаnістів і т. д.). Ми з ним 

іниоли розхо~нмось в оцінці девких nітературних фак

тів, зокрема "модерністів". Ну, аnеж ми з ним через 

те й оnнниnнсs поза Уираіно10, щоб мати nраво на сві.В 

вnасний nornaд. Як він був мннуnоrо року в Торонті і 

сиділи ми в rарному товаристві у мене в хаті, то в 

йоrо ~уже просив написати щось ~о "Нових Днів", "щоб 

n10~н не думали, що ми вороrусмо". Він сказав: "По

бачимо І" А s кажу: "Казав сліпий" ... 
Упас Сам чу к таки дуже розrнівавсв на мене: тут 

Ви вrадаnи. Та s вважаJО, що йоrо rнів не на Т!:_ ад· 

ресу скерований. Розrнівавсs він на мене за те, Що в 
видрукувАв критичну статт10 проф. В. Чапnенка на ilo
ro роман "Ост". Я дума10, що то була ~обра статтв. А 

навіть sкбн в ній було щось і невмотивоване, то rні· 

ватнсь не сnід, бо ви Упас Оnексієвич писав свій роман, 

то не питав ані дозволу, ані рецента на те у В. Чап

nениаІ то чому ж В. Чапленко мав nитати в ньоrо, ви 

nисати критику? А, крім тоrо, при чим же тут в, ска

жіть? Я ніиоnн не цензурував Упаса Самчука, то ні

коnи не цензуруватиму й Bacнns Чаnnенка. Обидва 

вони nнсьменннцьие перо в руках трнма10ть десвтин ро· 
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ків, тому обидва в спромозі самі за свое пнсаннs ._і~

повідатн. 

Євrен М а n а н 10 и не хоче співпрац10ватн в "Нових 
Дивх" принципово, хоч в йоrо запрошував до співпраці 

ще на першому році існуваннв нaworo журналу. І ми 

це мусимо розуміти: він ~авно з Украіни, має свої за

са~н, своє, sк кажуть, товариство. Ane не подумайте, що 
ми з ним вороrуємо. Скільки мені відомо, то він до

сить доброї думки про наш журнал, вк бувас в Торон

ті, то ми й зустрічаємось: здебіnьшоrо на козубівських 

п'sтннцsх чи в церкві. Часом масмо й спеціальні зу

стрічі. Нівкнх розхо~жень політичних не масмо, особис

тих непорозумінь тнм біnьше. Він каже мені: "11 тепер 
нічоrо новоrо не ма.10, передрукуйте щось старе, ак хо

чете". Я так і робив раз чи двічі, ane вважа10, що це 

мені не дуже то й личить. То, sк бачите, s в цьому 

випадкові, здаєтьсs, теж не завинив. Друкустьсв він (до 

речі, ~уже рі~ко) в журналі "Киів" і, ще рідше, в од• 

ній rазеті в Канаді. 

йосип г і р н 11 к... Гріх Вам буде, RКЩО Ви тіnьин 

прнпустнте, що 11 йоrо чимсь обідив: проrnsньте ще раз 

рі'Ікнин "Нових Днів" і переконаєтесь, що треба йосн

пові Яоснповнчеві Гірникові тільки чхнути, sк у "Но

вих Днах" уже є нотатка чи й ціnа статтв! А скільки 

боїв а відбув за ньоrо з усаиимн "івцамн"! Гай-rаіІ! 

"Та ще іі зелений", sк кажуть ... 
І живемо ми з ним найкраще. Як а бува10 в НьJО. 

Иорку, то вже коrо-коrо, а Йосипа Йосиповича не обми

ну. Він же від~sчуєтьса тнм самим, sк буває в Торонті. 

Я вважа10, що найкращий у -світі борщ варить йосип 

Иоснповнч. Він же вважає, що найкращу в світі !'(апус

ту квашу а. То а в ньоrо закушу10 борщем, а він у 

мене каnустою. І ніякої ворожнечі чи заздрощів у цій 

ділкиці націонаnьноrо мнстецтва через конкуренці10 ми 

не масмо. Щождо тоrо, що кожен nорвдннй чоловік 

уживає перед порадно10 закуси010, то тут йосиn Йосиnо· 
вич мене перевищує: він мене вrощає "біnо10" на "100 
nруф", а в мене він, сердеrа, мусить удовоnьнвтнсв ті· 

ЄІО СаМОІО "біnо10" ТіІІЬКН На "60 пруф", Ane Й "Це друЖ• 
ньоі атмосфери у наших взаеминах не нарушує, бо Йо· 

сип Йоснпович n10дина культурна, внрозуміnа і за це 
на мене не rніваєтьсв, бо знає, що канадський урsд 

міцнішої не дозволає продавати, мовnвв, .цns порвдноrо 

п'sннці вистачить і "60 пруф", щоб ціnком упнтнсв. 

УрР..ц Кана~н, на ж~ш., не врахував тоrо, що не всі а 

JІІО~Н п'sннці: є ще й такі, акі внп'10ть собі тіnьин дnв тоrо, 

щоб краще смакував борщ чи капуста, і щоб з nюбо

в'ІО сказати о~нн ~о одноrо: "Бу~ьмо!" чи "Дай, Боже!" 

Є в йосипа Йосиповича преціиаві сnоrадн, а от же, 

- боrопротнвннй він чоловік! - у "Нові Дні" він іх 

принципово не дає. Просто таин принципово, наче це 

йому "законом заборонено". А чоrо, то цьоrо аме, До

роrнй Докторе, s Вам таин не скажу. Бо10сь, бо не за

йде, Іродова душа, RK JJIOбHB BHCJIOBJJIOBBTHCЬ ПОКІRННЙ 

Тодось Осьмачка, на капусту і "60 nруф". А мене но 

покличе на борщ на "100 пруф". І бу~емо ми обидва 

"в убнтку". 

Оце таке. Щоб Ви знали, що в думе цікавn10сь аа· 

торами, але вк коrо із видніших наших авторів у на· 

шому . журкаnі іі нема, то сталосв це з "незапеJRннх від 

r.seиe причин". І ні на коrо зі зrа~аних тут вище осіб 

в жал10 не ма10, а тнм більше нікому не мщусь, хоч 

один з них мені дуже мстнтьсв. Та це вже справа йоrо. 

Я ж кажу: "Боr тобі, чоловіче, су~ів - не в!" 

в, і всі читачі іх усіх хочемо. Дехто ж з них, 
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ХО'Іе інших журнаnів та інших 'ІНТа'Іів. Іх право! Ми ж 

можемо тільки тішитись, що вони на цьому ~уже тра

тать, бо таких 'ІНТа'Іів і стільки іх, ви маємо ми, ті 

журнапн, у аgих ~ехто з них 'Іас о~ •асу пише, не 

маrоть. І це а ~обре зна10. 

Та вже при наrо~і скажу, що наш журнал, Дороrнй 

Докторе, має поваrу не nише між украінцамн, а й між 

•у жими. От, наприклад, мннуnоrо року в Кана~і ви

ішnа веnнкв кннrа внзна•ноrо кана~ськоrо публіциста 

Пітера Нь10мена "Ренеr::1т коnо вnв~н" (про нашоrо на
ціонаnьноrо привтела п. Джона Діфенбейкера), то в ній 

з українських 'Іасопнсів цнтуєтьсв тільки "Нові Дні" -
щоб ~оказати, що п. Діфенбейкер "ві~ступнв" ві~ кон

сервативних заса~ партіі, у вкій він є nі~ером. Та а 

про це мов'Іу. Кілька амернканськн"' державних уста

нов наш журнал пере~пnа'Іу10ть рокамн вже. Універсн

Тf'тські й різні наукові бібліотеки Канади, США та Ні

ме••ннн теж пере~пnа'Іу10ть наш журнал більше, ніж ін

ші. (Крім університетів Торонта іі Вінніпеrу, де царІО· 

ІОТЬ мої потайні "~рузі"!). А ак є кілька пере~пnат на 

наші 'Іасопнсн з Києва, то вони теж з~ебіnьшоrо на 

"Нові Дні" •.. 
Що~о жінок... Якось то •оnовік ще собі ра~у з ин

ми ~ає... Гірша справа •асом буває з 'Іоnові~амн. А от 

в про•нтав у "Свобо~і", що Комітет бу~овн пам'вткнка 

Шев•енкові у Вашінt'l·оні закликає жінок приїхати на 

ві~крнтта пам'втннка у вншнваннх українських сукнах 

і бn10зках. Як ба•нте, не а о~нн так дума10, то за що • 
ті rарні, розумні й пора~ні жінк11 мене "nупц10ваnи б"? 

Даку10 за "ніжне слово", за "rpyбoro 'Іека" і за все! 

п. волинпк 

Шановний Пане Воnннак! 

Шn10 пере~пnату на ~ва роки і 2.00 ~оп. на пре

совий фонд. 

Якщо хо•еш про'Інтатн rapнoro вірша, то знай~еш 

йоrо в "Нових Днах" - ~рукуєте тільки те, що справ

ді варте ~руку. Ну, і Ваші статті незамінямі - про

сто ~иву10сь з Вашої сміливости. Ви таки справжній 

~емократ. Про~овжуйте так і ~ani - прав~а завж~и 

переможе! 

З пошано10 до Вас 

Степан ПЕРЕДЕРІЙ, Монтреаnь, Каиа~а. 

ВеnьмншановнніІ Пане Воnннак! 

Дозвольте 'Іерез наш журнал озватись ~о всіх ~і

дусів, бабусь, батьків та матерів поза Украіно10 су

щих. Я зна10, що всі ми, хо• і не в однаковій мірі~ 

може, n10бнмо Украіну, своіх ~ітей, сво10 мову, свої 

звн•аі і сво10 хрнстнанську віру. Ми також: хо•емо, 

щоб ~іти та онуки, наро~жені поза Украіно10, про

~овжуваnн ц10 нашу n10бов ~о всьоrо своrо. Допомо-

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

(а t Dovercourt) 

КУШНІРСЬКА РОБІТНЯ 
Хутра на замовлення з різного роду шкірок 

6 ПЕРЕРІБКИ, 
6 НАПРАВИ, 
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жім же нашим ~ітвм та онукам, щоб вони "і •ужоrо 

нау•аnнсь, і своrо не цурались", щоб вони змаnе•иу 

нав•нnнсь не тільки rоворнтн по-українському, ane й 

•нтатн та писати і країну батьків та ~і~ів своіх знати. 

По~баймо про те, щоб кож:на наша ~нтнна маnа нв

nежну українську книжку ~na нав•анна: буквар, 'ІН· 

танку, rраматнку, reorpaфi10 тощо. Поснnаймо ~ітей ~о 

украінської шкоnн, а ~е іі нема, то ••імо ~ітей самі 

- ~ома. 

Я переrnанув усі шкільні книжки і прийшов до 

висновку, що найкращі між ними є книжки видав

ництва "Нові Дні". Хто ще іх не має, то купіть іх 

~па своіх ~ітей та онуків. А вони, ак виростуть, то 

бу~уть щиро в~в•ні вам за це. 

Батько трьох ~ітей та ~і~ ~ев'атн онуків, 

Оnекса МЕЛЬНИЧЕНКО, Джермантовн, США. 

Веnьмншановннй Пане Воnннак: 

Про•нтавшн Вашу статтю· "Митрополит Іларіон у 

Торонті" (сі•ень, 1964), в зацікавнвсв: •ому Ви нази

ваєте митрополита Іоана Іваном, а •ому Іларіон, а не 

Варнвон, і •ому Мнхаіn, а не Мнхаіmо? Усі ж: вони 

українці, 'ІН, може, ні? 

Хотіnосв б почути Вашу ві~пові~ь. 

З ПраВ~НВОІО ПОШаНОІО 

Л. БУДИЛО, Лос Анджеnос, США. 

Чому Іван, а не Іоан? Бо Іван - норма нашіі лі

тературної мови, а, крім тоrо, митропоnит Іларіон, 

промову акоrо а перепові~ав, так внсnовнвсв. Чому 

Іларіон, а не Варнвон? Те ж саме: бо Іларіон - норма 

нашої nітературної мо·вн. Можна ще сказати ско~о•е

но - Ларіон. Прав~а, що в народі ще інколи по..". 

єш і Варнвон, ane а ~умаю, що це норм010 не є. 

Чому Мнхаіn? Мені ~уже хо'Іетьса сказати Михай

ло, бо це ж таки норма нашої nітературної мови, а 

Мнхаіn таки наш архаїзм, а за су•асннх умов він 

(цей архаїзм) ще трохи тхне й русизмом. Чому а не 

пишу Михайло? Бо боюсь! А Ви ~ум аnн, що то а вже 

такий хоробрий? Не хо•у влазити ~уже в церковні 

справи. Знайте, що в автокефаnіст. І то порв~ннй, то

му мені всі ці Іоаннн, Мнхаіnн, Ан~реі і т. д. дуже 

~ошкуnа10ть. Ane мов'Іу ... 
Особnиво мене пе•е "Ан~рЕй". Ох і пе'Іе, rоnуб

•ниу! Як тільки по'ІуІО в церкві, тв ще в українській 

правосnавній "Ан~рЕй", то зввж~н rрішу: шепну собі 

в ~уші акесь не ~уже то nасквве слово... Та спо~і

ВВІОСЬ, що Боr мені цей rpix простить, бо сам Хрис

тос, а особnиво iioro апостол Павло (Я 'Іасто внхо~жу 

з церкви, ак ПО'ІУІО в ній "Павеn"І), ~озвоnнnн мені в 

церкві МОЛИТИСЬ МОЄІО рі~НОІО МОВОІО. 

Ви знаєте з "Нових Днів", що є в нас у Квнв~і 

(у Вінніпезі) православна Koneria св. Ан~ріа, ака офі

ційно зветьса "Koneria св. Ан~рЕв". Присnали мені від

тн мннуnоrо року кnіше й заклик про пожертви на 

неі з проханнам вн~рукуватн, щоб помоrтн цій таки 

~уже поважній і потрібній установі. По~нвнвсв а на 

тоrо "Ан~рЕв", скрнвнвсв й не вн~рукував, хо• і хо

тів помоrтн вищій ~уховній школі моєr ж таки церкви. 
На ві~крнтті інституту св. Воnо~нмнра в Торонті 

в зустрівси з принципаnом Konerii о. ~октором С. Сав

•уком та іі кажу йому: 

- От'Іе ~окторе, виба'Іаііте, що не поміr вам у 

рекламі Konerii, ane не міr. Як мої 'ІНТа'Іі поба'Іать, 

що а без є~иноrо сnова від себе ~руку10 "Ан~рЕв", то 
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вони мене з'ідвть без солі. Особпиво наnадуть като

пики, бо в сю-т-тут nротестую nроти церковноспов'вн

щннн. От вони й скажуть (і ціпком слушно!): "Бачи

те, вка то nравда у того nаскудиого Вопннвка: ви nра

вославним, то можна вживати "АндрЕа", а ви нам, то 

ні ... " Чи не українізували б ви вже того "АндрЕа" икось? 
Знаєте, ви відnовів мені о. д-р С. Савчук? А от 

ви: "Я вас розумію, nане Вопииак, але біда в тім, 

що ті, акі дають гроші на Копеrію, хочуть "АндрЕа", 

а ті, акі іх не дають, хочуть Андрія... Ми ось скоро· 

внготовимо кліше тільки з англійським текстом, то не 

матимете клоnоту ... ". 
Звичайно, а з о. доктором Савчуком не згоден, бо 

ніяко·го "АндрЕа" і "Впадіміра" в англійській мові не

ма і нема чого імена українських еватих nередавати 

в росіііській вимові тільки англійськими літерами. Не 

вірю також, що не можна тих nорадних жертводавців 

nереконати, що нема кращого імені від Андрія, і що 

вживаючи "АндрЕа", ми відстуnаємо від свого. Та що а 

здобпю? Я пише мапюсісінічкий мнриннн. Ось ак nо

кину "Нові Дні" та закінчу Копеrію св. "АндрЕа" і 

стану свищеннком, а то·ді Ви й такі, ак Ви, оберуть 

мене на єnискоnа чи й на митроnолита, то вже тоді 

- будьте nевні! - з нашої церквн зникнуть "ПавЕл" 

і "АндрЕй", а будут• тільки Павло та Андрій. І nep· 
шнм декретом своїм українізую Копеrію, ику а тіль

кищо закінчив, і цим відразу nодвою кількість жертво

давців на неі. Але nоnереджаю, Дорогий Пане Буди

по, щоб Ви, бува, не насмілились тоді називати мене 

"бішоn Петр чи Пьотр" чи икийсь там "метроnопітан 

Пітер", бо вnадете nершою жертвою моrо украінсько
автокефапьиого гніву: nершого відпучу від церкви Вас, 

ви особу вка книть з моrо високого становища в Ук

раїнській Автокефальній Церкві. То вже тоді, будьте 
ласкаві, не жартуйте І 

Де в маю, ак кажуть, "впасть", то в не здаюсь. 

Кілька років тому у розмові з одним католицьким 

свищеником в nочув таке: "Прогпинув в оце вашого 

букварв. Дуже до6рий, але МІІ його в наших школах не 

використаємо". "Чому?" - nитаю. "Знаєте ... Нащо ви в 

ньому видрукували "Отченаш"? Маємо з ним клоnіт, 

бо діти nитають, чого це в церкві ми чуємо один 

"Отченаш", а в букварі друrий? Ви ж знаєте, що в 

нас у церкві спов'виська мова, то ви або видрукуйте 

його старою мовою, або ще краще викиньте: діти ма

ють дома молитовники, вчать молитви від батьків і в 

церкві, то нащо "Отченаш" ще й у букварі?" 

Розумієте, що це був би "добрий бизнес"? Але в 

відмо:!ивсв. Сказав: "Ні, нехай ХОЧ ОДНУ молитву ді· 

тн вивчать nоnравкою українською мовою! Принцнnо

во не зміню. І не викину!" І так мій буквар і досі 

в девких школах не вжнваєтьсв ... 
Як бачите, і воюю, і терnлю. То вже хоч Ви мене 

не скубіть! П. ВОЛ. 

Вельмишановний Пане Редакторе! 

Дозвольте nодикувати через наш журнал Корнелії 
й Николі Юснnчукам за щиру згадку npo мою сестру 
бп. nам'втн Олену Скоруnську з нагоди роковин іі 
смерти. 

Від себе шлю 3.00 доп. на нев'внучнй вінок мо1и до· 
рогій сестрі і nрошу nрнйнвтн іх на розбудову нашого 

журналу. 

При цій нагоді хочу сказати, що "Нові Дні" читаю 

з великою насолодою·, зокрема Вашу влучну критику 
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нашого жнттв на чужині. Така критика нам nотрібна, 

бо розумна й щира критика нас будує. 

Бажаю Вам, nане Вопннвк, успіху у Вашій nраці. 

З nошаною 

Іванна ПУЦЕНТЕЛО, Едмонтон, Канада. 

З ПРАЦІ "КОЗУБА" 

КОНЦЕРТ РАУСИ САДОВОУ 
14 пютоrо ц. р. в "Козубі" відбувсв вокальний ви

стуn молодої сnівачки з Гамільтону (коло Торонта) Ра

іси Садовоі. Це був nерший nовний самостійний кон

церт молодої сnівачки. 

Поскільки це вистуn сnівачки, вка ще вчитьсв, то 

не будемо розгпвдати іі внетуnу детально, а nодамо 

пише кілька завваг і nорад. Раїса Садова має всі дані 

бути доброю камерною сnівачною. Дпа цього вона .. має 
добрі голосові дані, вкі тільки треба зміцнити й розвину

тн. Р. Садова має ліричне соnрано з легким копьоратур

ним зафарбпенним. 

Найбільші труднощі моподі сnіваки мають у нав

чанні - добрих кваліфікованих вчителів сnіву в нас 

бракує, але будь-икн:к є аж забаrато. Ото моподі люди 

часто й розгубпюк-ться: не знають - куди йти. Часто 

йдуть до чужих. У внзначноrо канадського nедагого 

сnіву В. Кіпбрена вчитьси й Садова. Ми далекі від на· 

міру відраджувати щось Р. Садовій, але хочемо сказати 

загально, що є різннцв в сnіві англійців і українців. 

Сnрава не в вокальних творах, а в сnособі сnіву. Саме 

цим треба nовснювати факт, що на канадських конкур

сах, винх особпиво багато від6уваєтьсв в Торонті, часто

густо сnівати, вкі в нас успіху не мають, дістають вищі 

оцінки, ніж ті, що ми іх вважаємо сильнішими. Це вно

сить замішаннв, бо, мовпив, "чужі фахівці уміють краще 

оцінювати". А все ·rаки сnівак з тією високою чужою 

оцінкою у нашої nубпіни успіху мати не буде. Отже, 

молодий сnівак мусить зважитись на щось одне: на своє 

чи на чуже, себ"І"о сnівати "дуже no нотах", не дати в 

голосі ані теnла, ані не виявити себе у високих тонах, 

а бути стриманим, культурним виконавцем, вкнй доско

нало "іздлть no нотах". При цьо·му треба врахувати, що 
англійцим такий сnів дуже nриємний, але в українців 

він успіху не матиме. На що людина зважнтьсв. то до 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - ВІРШІ, стор. 44, форwат: 
І Ох 7, 42 ілюстрації і портрет Т. Шевченка робоn 
Слищенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
рова, гарний папір. Uіна - S0.90. 
РАйДУГ А - збірочка для дітеА молодшого віку, 

стор. 16, формат 1 Ох 7 цалів, 26 ілюстрацій, гарниА 
папір, копьоро11ий друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Uіна- $0.35. 
М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 

І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 uа
лів, великі на всю сторінку ілюстрації, обкладІІнка 
в 2-ох копьоrах. Uіна - $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка для дітеА 

молодшого віку, стор. 16, формат ~- 10 х.7 цапів, 
33 ілюстрації, гарний nапір, ·кольоровий друк, об
кладинка в двох кольорах. .Uіна - $0.35. 
"РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 10 х 7 uалів, 

великі й гарні ілюстрації, кольоровнй друк. 
Uіна $0.40. 

3амов.1нти в "Нових Днях": 

J/ О В І ,1/І І. БЕ!'Е3ЕНЬ, 1.961 



такоrо вчнтеnя й має йти, не сnухаючнсь ніяннх ні-

чиїх порад та намовnянь. 

Поза цим, сказати 6 так, заrаnьннм внясненням, хо

тіnн б сказати ще іІару сnів, вкі біnьше стосуватнмуть

СJІ Раїси Садової. Даіtте, Раїсо, біnьше тепnа, темпера

менТ'\', сиnи! Маска і стриманість Мадонн не зав:кдн 

добра. Щодо церкви, ·ro так, а щоцо світськоrо співу, 

то вже й не так... У ІІіричному еопрані важать верхи. 

Нам же здається, що Р. Садова nіпше почуваєтьсJІ на 
середині. 

Є ще в нас одна хвороба: усі співаки мріють про 

"веnику сцену". Це ніби й нормаnьио. Ane дехто з них 

дn;r цьоrо дуже внснnюс свій ronoc, що веде до перед
часиоrо зриву йоrо. Камерний спів теж веnнке мнстец· 

тво і в цій діnяиці nюднна має також необмежене поnе 

дnя своrо вияву. 

Заrаnьио ж вечір був дуже приємний і добре, що 

"Козуб" ЧаС ОД часу ДL\Є змоrу МОJІОДНМ JІЮДЯМ ВИЯВИ· 

тн себе, спробувати своїх сил, показати себе пубnіці. 

Сnухати Раїсу Садову, приємно, вона пубnікн не втом

nює. А це дуже добра ознака. Може, не дуже добре, 

що в проrрамі ионцерту буnо баrато чужих творів. Тнм 

більше, вищо вони не тільин не nіпші від наших, а 

часом і баrато rірші. 

Пубnікн буnо 70-80 осіб, у тім чнсnі ко-ло двох де

свтків з Гаміnьтоиу, де, видно, Раїсу Садову добре 

знають і nюбnять. 

ВЕЧІР МИРОНА ЛЕВИЦЬКОГО 

У п'атницю 21 лю-тоrо відбувсв вечір споrадів ма

nяра Мирона Левицьиоrо. Мистець розповів чнмаnо ці

кавоrо зі своєї подорожі по південній Европі. Доповідь 

буnа іnюстроваиа внсвітnеииям діапозитивів. Гості "Ко

зуба" маnи приємність познайомитись з містам,н та мис

тецтвом Еспанії, fібnаnьтару та Танжеру. На закіичеииа 

показано дещо з Франції. 

Ве"Іір був цікавий, невимушений, часто перернваиий 

жартами та сміхом. 

Присутніх понад 70 осіб. 

ВЕЧІР НА Т АЛІІ ПИЛИПЕНКО 

28 nютоrо відбувса вечір ио·nншиьоі артистки театру 
"Березіnь" Натаnіі Пиnипеико. На початку Н. Пиnипеи

ко продекnамувала уривок з rрами Л. Старнцькоі-Чер

ивхівської "Гетьман Петро Дорошеиио", а потім чнтаnа 

свої споrади про театр "Березіnь" і йоrо керівника Леса 

Курбаса. 

Пані Пнnипенко має баrатющий матеріяn про цей 

театр і подаnа слухачам чимаnо новоrо. Зонрема ціка

во буnо почути, що режисер Іккіжинов тепер працює в 

одній із кінофабрик Німеччини. 

Артистка прнвезnа з собою також чнмаnо фот з 

праці театру, акі rості "Козуба" моrnи собі спокійно оr

nвиути. Шкода, що пані Пиnипеико зовсім обминуnа 

(зrадаnа nише иіnькома сnовами) співпрацю "Березоnя" 

з драматурrом Мниоnою Куnішем: це був найяскраві

ший період і обминути йоrо ніяк неможnнво. Саме п'є

си М. Куnіша зробиnи цей театр иаціоиаnьним україн

ським провідним театром. Цікаво б також було б почу-

ДО ВСІХ ЧИТАЧІВ: 
Просимо вчасно відновити передплату 

нагадування забирають тільки час. 
Як не хочете більше читати "Нових Днів", 

то повідомте вчасно - спинимо висилання. 

---------------------------
/! n R І ,1 11 І, J)Ef'f;TF.RI, (j.j 

ти про взаємини театру йоrо нерівнина з ВАПЛІТЕ 

взаrаnі, а не тіnьки з Куnішем. Опустиnа доповідачка 

цю тему з тих мотивів, що, мовлвв, про це вже баrато 

rоворено, писано, зокрема в "Нових Днях". Правда, що 

дещо про це сказано вже раніш, та навіть кожна й ма

nеиька детаnь про це буnа б і цікавою, і корисною. 

Bзarani ж, вечір був цікавий і корисний. Пубnіки 

буnо аинх 50 осіб. 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

Воnодимир СКОРУПСЬКИЙ. НАД МОГИЛОЮ. Віно-к 

сонетів. Обкnадинка Микоnи Бідивка. Впдаииа, мабуть, 

авторове. Торонто, 1963. Стор. 21. 
Цю збірку сонетів ':1оет присввтив пам'вті своєї ма

тері. Збірка чепурІ!О й охайно видана. 

Проф. д-р Юрій ПАНЕЯКО. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

САМОВРЯДУВАННЯ. Видання Украінської Віnьної Акаде

мії Наук у Німечнні. Мюнхен, 1963. Стор. 193. 
ЛУ СІНЬ. ДОСТЕМЕННА ІСТОРІЯ А-К'Ю. Перекnад 

з китайської мови і вступна статтв Лідії Гоnубинчоі. Ви

давництво "На Горі". Серів "Дnа всіх". Мюнхен. 1963. 
Стор. 63. До твору додано бібnіоrрафічний показник ук
раїнських перенладів з китайської nітератури в Украіні 

та за иордоном. 

ЦЕРКВА й ЖИТТЯ. Орrан Украінсьиоrо Правосnав

ного Братства ім. митропоnита Васнnв Липківськоrо. Сі

чень-nктнй 1964 р. Чікаrо, США. Стор. 24. 
На першій сторінці вміщено веnике фото вдадик 

УАПЦ в Украіні. У тексті, ви і завжди в цьому жур

каnі, видрукувана одну з проповідей митропоnита Ва

снnя Липківськоrо та ціnий рад інших матеріяnів, зок

рема низку матеріяnів і документів, пов'азаиих з Вати

кансьІ,им собором і поїздкою на ньоrо архиєпископа 

Мстисnава. 

Ювіnейний КАЛЕНДАР-АЛЬМАНАХ "Украіиськоrо 

Гоnосу" на 1964 р., Віииіпеr, Канада, стор. 192. Аnьма

нах присвячено 150-nіттю з дна народжеина т. г. Шев

ченка і 50-nіттю вимаршу УССтріnьців на поnе бою. 

Редактор аnьманаху: Степан Воnинець. 

КАЛЕНДАР-АЛЬМАНАХ "Новоrо· Шnвху" на 1964 р., 

Вінніпеr, Канада. Стор. 168. Біnьшість матерівnів при

свячено Т. Шевченкові та УССтріnьцвм. 

НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА, травень, ч. 1, 1963. Вндан
иJІ Об'єднання Мистців Українців в Амер.иці (ОМУ А), 
віддіІІ у Фіnядеnьфії. Стор. 48. У зошиті чимаnо досить 
добре виконаних репродукці~ 

МОЖНА ПРИДБАТИ ТАКІ КНИЖКИ 
В. ЧАПЛЕНКА: 

МУЗА. збірка оповідань . 
ЧОРНОМОРЦІ, історичний роман 
їСhКО ГАВА. сатирична поема . 
ПІВТОРА ЛЮДСЬКОГО, повість 
ЗОйК. збірка оповідань . 
УКРАїНUІ, повість . 
ЗАГИБІЛЬ ПЕРЕМІТЬКА, повість 

$0.75 
$3.00 
$0.50 
$1.50 
$1.50 
$2.50 
$2.50 

ДЕЩО ПРО MORY, збірка статей $1.00 
ПРОПАЩІ СИЛИ (укр. літерат. 20-их р.) $1.50 
УКРАїНСhКА ЛІТ. МОВА (укр. мова в 

українській державі 1917 - 1920 р.) 
Замовляти: 

$2.50 

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

Ще раз про наІП 
Уже незчисленну кількість разів писалося й 

тлумачилося нашим людям і про те, у якому по
рядку мають слідуІJати українські 'барви в держав
ному прапорі згідно із загально визнаною наукою 
геральдики, як і про те, який справді законний 
виг.і'ІЯд мав той історичний прапор, що його ух
валила Центральна Рада на початку останньої дер
жавности України. Тож здавалось би, що за той, 
майже півстолітній час ю~ціонально свідома маса 
українського .'громадянства, бодай на чужині, де 
справа українського прапора не раз порушувала
ся і жваво дискутувалася, нарешті пізнма й ,за
~·воїла ті відомості й докладні пояснення, за яки
•ми принципами виникли в певному порядку барви 
нашого прапора та за яких умов вони змінюва
лись аж до часу, коли остаточно були усталені 
УНРадою для практичного тимчасового вжитку 
на чужині. І тому ще здавалось би, що вже оста
rrочно збито всілякі свавільні, безтолкові і безгра
мотні тлумачення і що вся справа вже закінчена. 

А проте, все ж таки ще й досі час від часу 
виникають і зго.1ошуються до слова у справі на
шого прапора запізнені дискутанти :і до у'ваги 
громадянства підносять або старі, уже пережиті 
і збиті гера.11ьдичною логікою та історичними 
фактами Зая.тхозені 1примkгивн~ мірк}13ання, або ви
сувають нові, ніби наукові єретичні теорії, що ни
ми, не знати з якою метою, намагаються баламу
тити наше сvспільство. Одною з таких нових 
спроб оживИти горезвісну "прапорову єресь" є 
ось і лист до редRкції п. Олексієнка, надрукова
ний у "НRродній Волі'' 9 січня 1964 р. під заго
ловком "Національно-державні прапори при за
присяженні Директорії УНР". Цей лист власне є 
вже відповіддю на якусь попередню стаrтю в тій 
же "Народній Волі", що очевидно правильно трак
тувала порядок жовтоблакитних барв у нашому 
прапорі. Опонент д.о тієї статті п. Олексієнко не 
погоджується з жтпоблакитною концепцією на
шого прапора, захищає таки, давно вже збитий 
логікою й фактами, протилежний блакитнажов
тий порядок і подає такі арrументи: 1. опираєть
ся ніби на свій в.1асний авторитет учасника на
шої Визвольної Боротьби; 2. твердить, що за 
'Іас тієї боротьби він ніде жовтоблакитного пра
пора не бачив; З. опирається на фотографію, яка 
наче б точно на знимках передає блакитнажов
тий порядок українського прапора 1 4. подає ні
би ... ''нам відоме геральдичне підкреслення нашо
го прапора", як означення небесно-пшеничної (не
геральдичної, скандальної) теорії, при чому із 
здивуванням признається, що не може зрозуміти, 
звідкіля беруться інші геральдичні закони ... 

Як бачимо, усі ті арrументи непереконливі, 
примітивні й безграУ.отні. Одна)с, на них ще раа, 
бодай побіжно, варто таки відповkти. 

1. Ніхто з учасників Визвольної Боротьби 
не є непомильнИй, а тому ні для кого не може 
бути авторитетом; 2. Як хтось чогось не бачив, то 
це не значип>, що того не існує. (Отже, якщо 

зо 

u 
дер)Кавнии прапор 

учасник Визв. Боротьби п. Олексієнко за ввесь 
їі період не бачив жовтоблакитних прапорів, то 
не сміє твердити, що їх не було: вони існували 
поза його баченням). З. Покликування на ніби 
непомильн_v точність фотографіі в передачі ко
льорів є фальшиве, бо не відповідає дііtсності. 
До речі, цей "фотографічний арrумент" дуже 
влучно й перекон.1иво збитий супепником п. Олек
сієнка в дискусії криптонімом Р. Л., надрукованій 
в тій же "Народ. Волі" під статтею Олексієнка. 
4. Найголовніше. Якщо хтось не має найменшо
го уявлення про геrальдику, не має поняття про 

цю науку й не розуміє. звідкіль беруться 'й зако
ни, то він не с.'\\іє в.1асними безвідповідальними 
"геральдиками" і простацькими мудруваннями 
повчати й ба.1амуппи людей. Ось бодай це ос
таннє треба нарешті з;:шам'ят·ати усім тим ама
торам і непокликаним "авторитетам", що нава
жуються торкатись незнаних їм речей і втручаю
ться до сп,рав, вище їхньої компетенції. 

На цьому місці годиться ще раз пригадати 
історію постання українського первісного націо
Jіально державного прапора, як він був затвер
джений законом Української Центральної Ради в 
Києві на самому початку .нашої відновленої дер
жавности. tk,_~е __ бути~~Q~ноrо сумнів_у, що __ 
той nрапор був жовтоблакитний .. Про це свід
чать безперечні справжні високоавторитетні дер
жанні мужі, творці українського ренесансу, і оче
видні рєа.пьні факти. Подаємо хоч би кілька та
ких прикладів. 

1. Акндемік Дмитро Дорошенко у своїй ка
пітальній праці "kторія України 1917-1 923" 
на сторінці 384 (том 1 ) пише: " ... 18 січня 1 918 р. 
Мала Рада затвердила предложений д. Антоно
вичем проєкт Украї!-fського Морського прапору, 
виrобт:•ний УкраЇНСhКОЮ Морською Радою. Пра
пор виг.1ядав так: :матерія складалася з двох смуг, 
- вгорі ЖОВТА (підкреслення М. Б.), внизу 
СИНЯ (М. Б.); на синій - золотий знак кн. Вq
лодимира - тризуб ... ". Воєнно-морські та вій
ськові прапори-корогви звичайно могли мати, оп
річ державних барв, ще й фігурні додатки на по
лотнищах. Для нас в даному разі важливо від
значити. що в українському державному прапорі 
барви були в порядку жовтоблакиmому. 

2. МиІ<ола Ковалевський, визначний політич
ний і державний діяч доби Визвольної БоротЬби, 
генеральний секрстаn продовольчих справ за Цен
тральної Ради і міністер земельних справ за Ди
реІ<торії YHf>, у ~ J<;Jлітальних споминах на 
~~9.Рі_нці 386 написав: "ЖовтоблаJШW..І:!Й~ Ш2Ш!9Q 
~п_рийня_!!fЙ як наші націQнальні б~рви ще .. ра,
юш~ · переД. ,революцією. Ці барви так і залиши
ли-ся г ПІСЛЯ оголошення автономії Укра'іни, хоч 
дехто підносив питання про порядковість барв. 
Не пригадую точно, хто підняв дискусію над цією 
справою, доводячи, що наш прапор мав би бути 
не жовтоблакитний, а блакитножовтий. Дискусію 
цю припинив Михайло ~ЬІDІЙ, підтвердЖу-
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80'!11 СJЮЇ~---~етом вже прийняту порядко
,вість барв". Отже,. як бачимо, і в цьому випадку 
•'3Ші:!:!і. _rоловою Українсьхої.-Дер.жави.. було безпо.
хибно стверджено, що державний прапор буи 
Прийнятий жовтоблакитний. Після того, яких ми 
ще потребуємо авторитетів, і хто ними міг би 
бути? 

Однак принагідно не поминаємо, покищо, іі 
очевидних факт!в. Згадувані Ковалевським жов
'Гоблакитні національні наші ба)jви, засвоєні ще 
перед революцією, справді прийшли до нас із Га
личини як земські гербові барви - жовтий (зо
лотий) Лев на бJrакитному полі щита. Цих барв 
широко вживали вже в часі Першої Світової Вій
ни й УкраїнсьЮ Січові Стрі.7Jьці на своїх націо
нальних жовтоблакитних прапора:х, що в'ИрЗзно 
видно з кольорових малюнків тодішнього січового 
артиста-маляра О. Куриласа в журналі "Червона 
Калина" та на окремих серіях січових тогочасних 
листівках (Серія О. Куриласа "Бо війна війною"). 

А проте, коли й після всіх цих рішучих до
казових стверджень все таки знайдеться ще якийсІ> 
Хома Невірний, який не повірить у прапор жов
тоблакитний, то нехай же потрудиться приїхати 
до Торонта, де він у військово~у музеї при Укра
їнському Воєнно-Історичному Інституті зможе сам 
побачити рештки збереженої військової реліквії 
--справжній жовтобдакитний прапор-корогву од
ної з перших наших вояцьких формацій 1917-
19] 8 рр. - прапор спочатку Подільського пішо
го по.:tку, а потім той же прапор у вжитку на
шого воєнного панцерника "Кармелюк". Середня 
частина того прапора, що зберіглася від пожа
ру, має ще й досі вигаптовану сріблом державну 
е,\tблему, вживану часто за часів Центральної Ра
ди: Тризуб, оточений вінком такої штандартної 
форми, яка була затверджена на "Малій Держав
ній Печаті". Над гербом напис у два рядки: "Бе
рИжи (помилка на И) Славу - України". 

ОсІJ так представляється справа первісного 
дійсного законного державного прапора України. 
Інша річ, що пізніше за часів Гетьманаtгу цей 
пр~пор було перевернено, так що барви в ньому 
дістали протилежний порядок, і він з жовтобла
китного став блакитножовтим. Причин цього див
ного нелогічного явища зараз не на місці торка
тись. Важливо лише відзначити, що за масовою 
інерцією і Директорія УНР по поналенні Гетьма
нату рішуче не привернула вживання первісного 
геральдичного прапора, а пасивно допускала ко

ристуватися прапором блакитножовтим, який та
ким чином так сильно поширився і спопуляризу
вався в масах, що, взагалі, призабулося навіть іс
нування попереднього геральдичного і законного 
державного жовтоблакитного прапора. Те саме 
явище відбулося у нас і на еміrрації, коли УНРа
да на сесії 1949 р. теж за інерцією і ва масовою 
сугестією популярности блакитнажовтого прапо
ра ухвалила вживання його всіма українцями на 
чужині. Однак, УНРада, буВши вповні свідома 
своєї неправомочнасти усталювати на постійно 
будь-які державні українські інсиrн:їі поза Укра
їною, своєю ухвалою не передрішує того чи іншо
го вигляду майбутнього державного прапора, а, 
навпаки, виразно і точно зазначила, що блакитво-
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жовтого прапора вживається для одностайности 
тільки на чужині, поки в Суверенній Українській 
Держаtзі Конституанта знову усталить законним 
порядком (чи відновить попередні) всі державні 
інсиrнії (найвищі відзнаки) в тому числі і пос
•rійний державно-національний прапор. 

Отже, вживаючи за наказом найвищого на
шого національного політичного представництва 
на чужині блакитнажовтих барв, мусимо бути 
свідомі, що, згідно з сучасним нашим політичним 
станом і згідно з тлумаченям УНР ади, - в суті 
речі ми користуємось не державним прапором 
України, а тимчасовим прапором української емі
rрації, який, проте, є так само високим репрезен
тантом нашої національної самобутности, значен
ня іі гідности на чужині. 

РОДИНИИІіІ АЛЬБОМ 
( Прадовження із стор. 22-ої) 

До вінчання молодій розплітають косу (при-
готовляють до переходу із стану дівчини в стан 
жінки) і в цей час вона має сидіти на пікній діж-
ці, накритій кожухом догори вовною. Після він-
чапня молоді сідають за столом на покуті -
знову на кожусі догори ·вовною, себто в щіль-
нім контакті з тотемом. Дотик це ж споріднення. 

Що весілля не була забава, а важливий то-
темно--релігійний ритуал, у якому головну жрець-

ку ролю виконувала мати, •видно з того, що ма-

ти раз--у--раз виступає в кожусі, вивернутим до-

гори .вовною (читай: у вигляді Великої Матері 
ведмедиці, чи 'Вовчиці, чи корови, - залежно, 

який тотем). Вона весь час чарує, заклинає, бла-
гословляє: Мати молодої зустрічає поїзд моло-
дого у вивериутому кожусі, а мати молодого так 

само зустрічає невіс.тку. «Вийди. мати, з хати. 
ви.йди. мати, з хати, у кожусі пелехатім», - спі-
вають у цей час дружки. Бож мати не тільки 
дочку ·видавала, але сина так само вона женила. 

У «Трудах ... » П. Чубинського є 46 пісень, де 
мати женить сина, але нема ні одної, де б зга
дувалось, що сина женить батько. 

Це й 'Визначає вік нашого украї·нс~кого об-
рядового весілля: започаткувалось воно в палео-

літі. v надрах первісних материнських родів з 
центральною частиною обряду-поїдання.м жерт-
венної святости, тотемної субстанції. Це устано-
вилось задовго до того, як викристалізувався 
культ бика. Тож треба тільки завмерти з поди-
ву. як стійко наш нарід тримає традиції. А може 
треба думати так. що український нарід (читай: 
предки його) ніколи не був розбовтаний чужи
ми елементами аж так. що мусіли поз;абуватися 
ста рі звичаї? 

Не тільки під час урочистостей. коли вби-
ралися ·в різних зв1р1в (кіз. ведмедів, двороrів. 
оленів. коней тощо) та бігали так по селі. та зай-
малися «ігрой сатанінской с бубни і сопєлі, і гу-
дєнієм струнним, с плєсканієм і плясанієм, же-
нам же і дєвіцам іх голови ківанієм. і устами все 
сквєрниє пєсні. і хребтом іх віхляніє. і ногам іх 
скаканіє ·і топтаніє. ту же і женскоє і дєвічьє 

шептаніє. блудноє іх воззрєніє ... - висловлюю-
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чись обуренич монологом ігумена Памфілія 
( J 505). nеретканий був побут наших предків 
стародавніми тотемними віруваннями. І на кож~ 
ний день буднів було повно вірувань, мітів та по~ 
вір'їв. Дещо залишилося й для нас. 

Найкращий сон. як сняться воли, бо цей сон 
віщує здоров'я, добробут. щастя, багатство і 
успіх. Як же збігається це з nрикметами Алол~ 
лона та Велеса. 

Приказка «а що я. в Бога теля з'їв?» під~ 
креслює з·вичну асоціяцію бог~теля~поїдання. 

Є й такий вислів: «теля боже». Про члена 
в родині, який нічим не турбується, кажуть: «Хо~ 
дить. як теля боже». Якийсь натяк. що були лос~ 
вячені телята, божі. яких не обходило нічого, 
вони бу ли упривілейовані. 

Вигук «а. ти бісова личина!>> свідчить про 
дуже знайоме явище для тих. що обмінювалися 
подібними виразами. 

Повір'я: при купівлі-продажу товару старий 
господар nередає налигача новому через кожух 

чи свиту. Ті. що так роблять. не знають чому ... 
Так треба. А ми думаємо. що nередача освячу, 
ється і оформлюється за участю частин тотема. 
його шкури (бо в ній живе душа його). 

Приказка «якби так розказати все, що бу~ 
ло. то й на воловій шкурі не списав би». - на~ 
тякає. що на воловій шкурі nисалися якісь важ~ 

ливі документи. Може магічні знаки й письмена. 
такі самі. як ті. що збереглися на скелях? 

Коли у господаря народиться теля з білою 
латкою на чолі. то це теля називається звіздо~ 
чолим. 3віздочола телиця більш люблена. ніж 
незві·здочола. вона прикметніша й бажаніша. Чи 
не далека це ремінісценція якогось прадавнього 
вірування, на зразок єгипетського Апіса із хрес~ 
тиком на чолі. чи Астарти. що дала ім' я зірці 
( star)? Символом Іштар~Астарти у Вавилоні 
була зірка. 

І коли господар уже покидає цей с·віт. то йо~ 
го труну. на знак ·великої святости ~-:. vрочистос

ти моменту. везуть запряжені в лохорон·ний ло
віз воли. 

Хоч усе це зд~ухнув смерч подій у ХХ-му 
столітті. але живуче старе nокоління ще все це 
пам'ятає. 

J 3. ГОСТИНЦІ ВІД ЗАйЦЯ 

Родинний наш альбом наnовнився дивними 
родичами, ближчими й дальшими, - звіздами~ 
коровами, сонцями-бик·ами. таврами. савурами й 
Сварогом із своїми Сварожичами, Велесом, що 
виявився nолросту нашим Василем ... Усе це -
нащадки тотемних з'сднань культу дворога. 

Чи не було в нас більш ніяких інших звірі'В
тотем:ів. крім дворогів? 

Були. ще й дуже багато. Тотем рогатої ху~ 
доби був найпоширеніший і наймогутніший. але 
не виключний. Еврафразія ·в міжльодовиковому 
та післяльодовиковому періоді була повна уся~ 
кої дичини. на неї nолювала й ·на ній жила не~ 

густа людність того часу. Деякі з тварин нада~ 
'Валися до .приручення. і nісля багатотисячолітніх 
змагань та зусиль освоєні. деякі залишилися ди~ 

кими. Деякі вимерли. 
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Як і в інших сучасних цивш1зованих народів, 
у нас були тотемами різні звірі та nтахи. Повір'я, 
казки й байки - те джерело. звідки можна чер
nати відомості, які саме звірі були тотемами. Де
які ще й досі в·важаються охоронцями садиби, як. 
наприклад. лелека. 

Лелека 

У же са\10 назвисько цього птаха - бузько, 
бусол, боцюн, гайстер - оповідає, що лелека 
бу ла в садибі якби малим божком. Бузько прино
сить у родину дітей - це зовсім у дусі тотеміз
му. Лелека живе на хаті чи на клую 1 вважаєть~ 
ся охоронцем садиби. Убивати лелек не можна, 
гріх. бо буде нещастя в домі. Коли лелека по
кидає обійстя, то це дуже недобре. буде якесь 
нещастя. найшвидше згорить хата чи клуня. 

Мабуть. найстаріша назва це лелека. Вона 
- жіночого роду. Вона може - сомо ім'я Мате
рі Богині. що залишилась у нашій мові у звороті 
наголошеного nіднесення: «Леле моя! Лелечко!» 
Хто це ця Леле? Мати. предкиня, як каже вираз 
«Ой. нене. ой, леле». Може й трипільські фігур
ки звалися «леле», бож вони були умовними зоб
раженнями Матері Богині. Так і залишилась за 
малими фігурками назва «ляля, лялька». Та ще 
- за малою дитиною і за тим. що стосуються 

дитини. Одежа П - льоля. Колиска - люлька. 
П рисипляти дитину - люляти. 

Зустрічаються й nрізвища цього тотему: Ле-
лико, Бузько тощо. · 

А коли говоримо. що в найдавніших куль
турних покладах Криту знаходиться той самий 
комплекс. що й трилільський (глиняний посуд із 
еліральним орнаментом. жіночі статуетки тощо). 
то не проминімо додати (може й без усяких під
став). що серед найстаріших племен Криту зу
стрічається одне: Лелеrи. 

Голуб 

Голубів убивати не можна. це - свята пти
ця. Голуб - символ Святого Духа. Голуб - сим~ 
вол миру. Він також символ кохання, птиця, по
свячена богині кохання. Є й слід. що був і танок 
голуба. з нього залишилося лританцьовування -
«голубчик». 

Є багато nрізвищ «голубиного походження»: 
Голуб. Голубенко. Голубничий. Голубицький 
тощо. (Далі буде) 

ВИСИЛАЄМО БЕЗПЛАТНО КН~КИ 

відомих українських письменників, а також 

збірники «ЕЛЬДОРАДО», «ВОЛОСОЖАР» та 

«ГРІМ ЗА ЗОРЕЮ» ( 1 963). На поштові видатки 
просимо додати $1.00, або $2.00. 

Адреса: 

Mr. І. Manylo 
Р. О. Вох 472, Vineland, N. J .. U.S.A. 

Найшвидша і найдешевша в Торонті 
ПЕРЕВОЗКА ХАТНІХ РЕЧЕЯ І МЕБЛІВ 

В разі потреби телефонуйте: 
А. Максимлюк - LE 3-3724 

Н ()В 1 Л Н 1, БЕРЕ.1ЕНТ.. 196-1 



НАРЕШТІ й НА АЛТ АІ ОСМІЛИЛИСЬ ... 

"Радянська Культура" в числі в ід 8 rрудня 1963 
р. подає нотатну під заrоловком:• " І на Алт аї лунають 

українсLкі пісні". У нотатці розпов ідається, що УТТ 

одержало лнс'f а в ід драмrуртківців села Тоrул Цілии

ното району Алтайськоrо :краю . Гуртківці просять вне

лати їм викройкн українського одягу та одну з кля

снчних українських п'єс. 

ОДНА З СЕРП НОТАТОК 

ПРО УСЛУГИ УРЯДУ ОНТ АР! О 

На • 
ВІЛЬНОМУ 

• • 
ПO.BlTpl •••• 

Правління УТТ виспало rуртківцям збірник п'єс 

М. Кропивницьного та М. Старицького . Гуртківці rар

но подякували за допомогу і попросили щевнсл~~~~~~ 
посібники по rрнму та ,аві пісн і : " Білі кашта.ян:_ .. ;. і 
"Червоні Маки" . "Друзі з Алтаю, - пише "Рад. К~:$

ра", - об іцяли t:повістнтн кня:н, як nройде у НІJ"~~J)_.Р.~
м'єра української п 'єси ". 

Побачимо . 

життя :краще 

Своєю а 1 тивністю на в ільному повітрі - на роз
вагах і n раці - нов і канадці зміцнили структу
ру нашого суспільства . Це поширило сnільну 
сферу зацікавл ень з тут народженими громадя
нами і зб ільшило користування Коронними Зем
лями , які займають 89 відсотків терито рії Он
таріо . 

Що новоприбулі дуже охо ч е nеребувають на 
вільному nовітрі й серед nрироди, має сnеціяль
н е значення для Департаменту З емель та Лісів , 
nід управою якого є: 

Провінційні парни та їх обладнання для nікніків , 
таборування , про гуляно к , прогулянок човнами , 
водні спорти й вивч ення природи ; 
Коронні Землі і продаж їх на д ілянки під л ітні 
будинки ( катеджі ); 

Побережжя - охорона побереж і розб у до ва до
ків для розвагових човнів ; 
Рибальство - керівництво й регулювання ним, 
щоб якнайбільш е людей мали я кнайбільші ко
ристі; 

Полювання - ке рі вництво й регулювання ним , 
щоб якнайб іл ьше людей мали якнайб ільші ко
ристі ; 

Безпена мисливців нові мисливці мусять за-

Hon. А. Kelso Roberts, Q.C. 

к інч ити курс безпеки , ще поки одержать мис
ливські л іцензії ; 

Охорона лісів і упімнення, щоб у л ісах пам' ята
ти про обережність та н е спричиняти лісових 
пожеж. 

До важливого розвитку останніми часами нале
жить засновування нових рибальських і мис
ливських клюб ів н овими канадцями. Нові Іf..[}..._ІQ
би будуть мати позитивний вплив на канад
ськ е життя , бо в них задержаться старі тра
ди ції , а їхні чл ени ознайомляться з правилами, 
потрібними для розумного використання на~н9ї 
природи і для відновлювання природних . ·р·~-
сурсів . ., 

у кожній ділянці праці вники Департаменту з·е
мел ь і Лісів готов і с пі впрацювати зі всіма, tр~
пами , які допомагають утримувати у найкрqщq
му порядку наші природні багатства лісів,;Полів 
і р і чо к. Якщо ми будемо розумно д іяти сьогQ-
дн і , наш е життя завтра буде кращим. . 
По інформації у справах поведінки на в ільно:
му повітрі звертайтес ь до кожного урядовця 
Департаменту, або в ідвідайте польове бюро, або 
напишіть до Департаменту Земель і Лісів , Б:~-
динки Парляменту, Торонто . 

<;.Q,. .-·. 

DEPARTMENT OF LANDS AND FORESTS .. ' 
. < 

HON. А. KELSO ROBERTS, Q.C. 

Minister 

F. А. MacDOUGALL 

Deputy M inister 



Р ТА " Е PAlD АТ Т 

'Будеur, батьку анувати, 
Поки }Кивуть .,Іюди : 
Поки с нц з неба сяє ) 
Т б не заб дуть . 

1 14 - 1 4 

1 0- ІЧ 

З НЯ Н РОДЖЕННЯ 

т 

КРАУНСЬКОГО ПОЕТА, Р .JВОЛЮЦІОНЕРА-ДЕМОКРАТА 

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА 

ТІЛЬКИ В КНИГАРНІ 

"УКРАїНСЬКА КНИГ А" 

1 162 Дундас Ст. Захід . Т ранті 
є великий асо ртимент книг про 

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА 

Керамічні і пластиІ<ові бюсти ШеRченІ<а ( різ
ного розміру). 

пеціяльні Ювілейні ШевченІ<івсьІ<і ви
дання. 

8 Музичні ноти на слова ШевченІ<а. 

8 nластинІ<и з творами ШевченІ<а у виІ<онанні 
кращих співаків і артистів ~країни. 

8 ШевченІ<івські сувеніри (нагрудні відзнаІ<и) . 

Заходьте або телефонуйте до нашої І<нигарні: 

1162 Dunda t. \Ve t LE 2- 92 
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