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Ue число нашого журналу присвячено най
:Jа:!\.lив:ш;іі провінції Канади - Онтаріо. У кінці 
тrа::ня м:ністерство туризму та інформації уря
ду Онтаріо влаштувало екскурсію для редакто
р н Сї нічюі Пj~е.:ІІ по провінції, щоб редактори 
ознаfю.'\:ились з крао-І, у якому живуть і працю

ЮТІ), і з.,югли сідповідно інформувати своїх чи
тачів, які часто їдуть у далекі краї, не знавши 

ще н<н~і rь кпаю, ~~ '>lКО"У живуть. 
Пrо це детальніше в спеція.-тьному репортажі, 

закінчення якого буде в черговому числі. Отже: 

НА ПЕРШІй СТОРІНЦІ ОБКЛАДИНКИ: 

Столиця Канади - Оттава. Будинок Парля
менту. Цен гральниf1 Б.ток. 

Будову Паr.тя\1енту розпочато в 1860 р., ко
ли князь Валіі зак.1ав наріжний камінь. Та в 
1916 р. будинок, за винятком книгозбірні, згорів 

до тла. У 1919 р. князь Валії заклав наріжний ка
мінь під нову будову, а саме під Вежу Миру 
(у центрі будони) і нова Палата Послів була 
офіційно відкрита в 1920 році. Весь будинок за
к:нчено в 1927 р., як пам'ятни·к поляглим у Пер
шій світовій війні. 

Тепер Державна Сто.тична Комісія доглядає 
rрунти навколо Будинка Парляменту так само, 
як і rрунти навколо 143 будинків Федерального 
Уряду в Оттаві й Гул~ті. (Гулл - частина Отта
ви~ за р;кою Оттава, у французькій провінції 

Квебек. До речі, якщо в гарний соняшний день з 
Вежі Миру г.1янути на Гулл, то краєвид нагадує 
київський Поділ, якщо на нього дивитись з Во
;юдимирової гори). 
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ОЛ. НЕПРИЦЬКИИ-ГРАНОВСЬКИРІ 

Пам'ятник Та расові Шевченкові у Вашінrтоні 
(Цикл думок) 

БЛАГОСЛОВИ ••• 

Благослови, Всевишній Боже, 
Великий задум символічний, -
Бо в нім палає серцем кожен 
Син України в доказ вічний, 
Що ти живеш в віках, Тарасе, 

й сумління будиш скаменіле 
Прорачим словом ... А в нім наше 
Минуле в славі гомоніло ... 

Благослфи, Єдиний Боже, 
Споруду з бронзи і rраніту -
Позбутись людських пут і rniтy. 
Бо в ній живе любов до волі 
Та у призначення Вкраїни. 
Встає вона із сліз, із болів, 
Та віри в історичні зміни. 

Благослови той час, о Боже, 
Коли святі глибокі думи 
Спалять вогнем гадюче ложе, 
А нам засур.WІять срібні сурми ... 
Коли, забувши кривди давні, 
Разом, об'єднані віднині, -
Ми створим вартости державні 

Ведю<ій, гордій Батьківщині! 

РІДНЕ СЛОВО 

Мов сонця світло золоте -
Слова пророчі душу й розум розбудили, 

й життя, мов листя молоде, 
В обновленні тремтить, - проснулися могили ... 

Зневолене в сльозах село, 
Почувши щирий голос рідного Пророка, -

Вишневим квітом зацвіло, 
Прокинулась, а з ним - майбутня путь широка. 

До сонця волі йде народ. 
І навіть смерть тепер не стримує походу! 

Він йде вперед! Живе народ! 
Кайдани рве! Сповняє Заповіт в негоду! 

ШЕВЧЕНКОВІ 

Прийшов Ти, мов би слова чародій, 
й серця, віками приспані, зворушив 
І віру Заповітом дав, як зрушив 
Ввесь рідний край в нев'олі до надій. 

І нині вже у поступі подій 
Ніякий ворог волі - мрій не здушить, -
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Світ чує наш свободи гимн. Чин змусить! 
Лише борись і в боротьбі радій! 

Не нам в бездії час безумно rавить, 
Коли на нас чека золотоглавий 
І кров героїв вказує - як йти. 

Об'єднані, з посвятою для слави, 
З народом йдем до вільної держави: 
Прямуймо ж гордо й стало до мети! 

ВИКОНАННЯ ЗАnОВІТУ 

У майже всіх народів світу 
Слова великі Заповіту 
Здійсняються ... 
Лише у нас усе по-давньому мовчить, 

Немов у темряві судилось вік наш жить. 

І хоч ми маєм дійсну волю тут, 
То в Україні чути бразкіт пут -
І не міняється ... 
Старі кордони падають, встають нові, 
Зростає людська мужність й гасла бойові. 

Сам хід епохи - все до волі йде, -
До "Заповіту" всесвіт в бій веде, -
До гідности людини. 
А в нас - чужі окови, й вража мова, 
І влада не своя, нема обнови ... 

Ми ще раз в злиднях запізнились, 
Бо нам лиш давні свари снились, 
Не зваживши години. 
На місці топчемось в безмірному страху, 
І<лянем себе, ввесь світ, історію лиху ... 

А час іде ... І в Чорне море 
Дніпро несе сучасне горе -
Непроминальне ... 
Коли ж знайдемо в серці віддану мету? 
Як казку в буйних мріях - дійсність золоту! 

Вдивляючись в лани і кручі, 
Встають в уявах неминучі -
Національні 
Завдання, що зоріли ясно стільки літ, 
Ствердити своєчасно даний Запав~! 

СИЛА ВІРИ І ВОЛЯ 

Воля народу - найвище бажання, -
Скарб найдорожчий, - як зрощений в в!рі 
В сили могутні, в уміння і в знання, 
й світлої радости повної міри. 
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Воля ж бо, віра і людськая сила 
Зло переможуть, - й найтяжчі кайдани 
Зникнуть навіки, - як в серці є крила! 
Правди шукання - загоїть і рани ... 

Вічний лет думки у творчих зусиллях 
Шлях нам промостить у краще майбутнє. 
Влада ворожа надій не згасила -
В буряній силі наш поступ могутній! 

Зброя народу у скарбах традицій, 
Наше майбутнє у вірі крилатій -
І Заповіт нам ще сповнить годиться 
й з вірою йдім на велике це свято! 

ЩО ЗА СИМВОЛ?! 

В житті є символів багато -
Достойних і незрівняпо величніх, 
Та про один ми маєм знати, -
Бо він прекрасний! Змістом історичний! 

А річ іде про ту лопату, 
Яка навік залишиться священна, 
Бо rрунт на пам'ятник копати 
Для Вашінr'тона, Лінкольна й Шевченка 

її взяли до рук під оклик слави 
Мужі поставлені народом 
В пошані волі й гідности держави! 

Минатимуть літа і згодом 
Закону праведного Україна 
Таки діждеться смілим поколінням! 

ПОХІД ДО ПАМ'ЯТНИКА Т. Ш. 

У ВАШІНГТОНІ 

Тільки глянь! Як стотисячна маса народу, 
Наче море, у хвилях, могутнім походом, 
Переможно іде на Тарасів Майдан! 

Що за сила і мінь в динамійній ме-режі!? 
йде соборний народ, що розлявся за межі 
Рятувати життя від неволі кайдан. 

Що за вияв бажання здобути свободу 
Своїм рідним в дні темні та в чорну негоду?! 
йде сувора, весела, грізна і свята ... 

Творча мрія степів, що сльозами умита, 
В Вашінrтоні іде, - гніт кайданів розбити 
В Україні... Це ж наша осяйна мета! 

ВАШІНfТОН 
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В млосній тузі, раннім ранком 
Розквітає милозвучний день, 
Ритмом грає рух і п'янко 
Вабить сонце між се-рпанком 
В срібнім дзвоні усміхів, пісень ... 

Місто гарне, яснолике, 
Рвійно в щасті сповнене життям. 
До парад давно вже звикле 
Честь давати тим великим 
Полководцям, воям і вождям. 

Снять за Білим Домом, в славі 
Лінкольн, Джеферсон і Вашінrтон ... 
й нині йдуть потужні лави 
Пружним кроком до заграви 
Славить волі праведний закон. 

На майдан прямують люди, 
Щоб звеличить думку і перо. 
Гордо дишуть вільні г-руди, 
Бо величне свято буде -
Між героїв стане й наш Пророк! 

СТОІТЬ ТАРАС 

Стоїть Тарас... Іllироке море 
Хвилює відданих людей ... 
Так радісно - десь зникло й горе ... 
Живе поет в душі ідей! 

Дивлюсь в обличчя: - Він сміється 
Веселий, радісний, святий. 
Але сльоза із бронзи· ллється, 
Бо він і в бrюнзі, мов живий. 

його турбують давні мріі, 
Нещирість людська в грі облуд, 
І ті окови з Гамалії, 
В яких ми станемо на суд. 

За Наймичку Він серцем плаче, 
За Катерину Він грізний, 
Бо ворог вороном ще кряче, 
І на могилах гнів сумний ... 

Сто літ минуло... Змін багато, 
Та край донині без свобод. 
Прийшовши щиро на це свято -
До праці кожен - за Народ! 

А людський дух веде до волі -
Обновлюється увесь світ, 
І нам не бракне в світі долі -
Тарас же дав нам "Заповіт"! 

НЕ В ПАРТІї СИЛА 

Не в партії сила, - в народі вона! 
У надрах глибоких, в бажаннях і снах 
Здобути завзяття, Вкраїні мету, 
Боротись за волю, надію святу. 

Не бути ж рабами козацьким синам, 
Як сонце звабливо виблискує нам 
Шляхами, де прадідів ллялася кров, -
А нині, як мрія, гра стяг, хоругов ... 

НО В І Д R 1, ЧЕРВІНЬ, 1964 



Туди, на той шлях - всім окрилено Ати -
Для рідного краю там волю знайти! 
Щоб голос народу, традицій і п-рав, 
Степами у славі наві1с залунав ... 

Невтомно, відважно, у праці, в боях 
Нехай наша сила могутньо буя, 
Щоб ворог, наїзник, займанець погиб, -

А воля розквітла як вшир так і вГлиб. 

Не партії наказ, - а нації дух, 

Всевладно-народній, осяяний рух! 

Розкути кайдани і вийти на путь, 

Де й інші народи на волі живуть! 

1964 

····~>•<--·+ .. 

Дарія ГОРДИНСЬКА-КАРАНОВИЧ 

В А С·И ЛЬ-~-БА~РВ-1 Н СЬ КИ it 
(1888- 1963) 

На тлі боротьби за українську духову куль
туру виразно зарисовується постать Василя Бар
вінського: композитор, довголітній директор ук
раїнського вищого музичного інституту ім. М. 
Лисенка у Львові, педагог фортеліяна і теоре
тичних пrедметів, музичний критик; бу..ІІ.івничий 
української музичної кудьтури на західніх укра

їнських землях, що утримував постійний духовий 
зв'язок з музиками на центrальних. укrаїнських 
землях. 

Василь Барвінський пrодовжував ідеї Мико
ли Лисенка, він їх розвивав і промостив Україні 
шлях до західньоевропейської музики. Чужинні 
музичні фахі'вці сприйняли ко:мпозиції Василя 
Барвінського як українські, національно відчуті і 
nозначені власною ориrінальною індивідуаль
стю, талант якої базується на високій духовій 
культурі й витонченім смакові. 

Творчість В. Барвінського тісно пов'язана з 
традиціями українського народу: вона просякну
та теплотою й поетичним відчуттям ліричної ду
ші, що реаrує на кривду вибухом гніву й пори
вом до змагання й бою. Наш композитор, rрун
туючи свою творчість на українській основі, по
слуговvвався сучасними засобами композитор
ської техніки, але уживав їх помірковано, щоб 
не втратити литоменности українського духа. 

його твори переконливі, поавдиво відчувані. Де
які з них були друковані у виданнях світової 
"Універсальної Едиції". звідки їх передруковува
но в інших виданнях. У Відні захоплювались ці
кавими творами В. Барвінського і їх часто пе
релавали радіом по австрійських та·· німеЦьких 

містах. 

Дипектор інституту ім. М. Лисенка v Льво
ві. В. Бапвінський часто зрікався особис.тих ви
год і амбіцій: Він безупинно працював над під
несенням музичного навчального рівня цілої Схід
ньої Галичини і намагався тримати свою r>vкy 
на живчикові всього їі музичного життя. його 
авторитет мав силу, якої віt'І уживав куЛьтурно, 
доброзичливо, але безкомпроміеово.'' '·А як він 
виїздив на nровінцію. люди з пошаною говори
ли: "Сам Барвінський приїхав ... " Усі rадились з 
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ним, шука.11и йоро авторитетної в музичних спра

вах думки. Сильна віра Василя Барвінського в 
потенціял українського таланту переносилась на 
оточення, яке лозбувалося почуття меншеварто
сти й працювало для розвитку своєї власної му
зичної кудьтури. 

Численні учні Василя Барвінського (До них 
належить і авторка цієї статті. Ред.), л росяк
нуті його шляхетними національно-музичними 
ідеалами, дихали тією живущою атмосферою, 
яку досвідчені й талановиті майстrи ствпrюють 
навколо молодого покоління. 

Як музичний критик, В. Барвінський був 
спrаведливий, об'єктивний і неnідкупний. Своїми 
рецензіями він виховував публіку, щоб піднести 
їі смак до вищого рівня. Він висловлювався пбс
режно, щоб не вразити критикованих, але й не 
приховував своїх критичних зауважень і вислпв

лював їх одверто. 

Василь Барвінський не лише як музика, але 
і як громадянин, втішався великою пошаною. Ко
жен розумів, що отой композитор з такими ха
рактерними рисами голови все заклопотаний vce 
в поспіху, віддав усе своє життя для розв~~кv 
музичної культури свого народу. Нарід, якогn 
В. Барвінський так .'Іfюбив, поставив його на п'є
дестал для вибраних духових провідників, яких 
вороги нищать саме за їх українську духо~:=rтh. 

Я1с представника справжньої укrаїнської культу
ри, окупанти заслали В. Барвінського на десять 
.11іт. а в .. Енциклопедичсском музь1кальном сло
варе" (Москва, 1959) .. старший брат" навіть не 
згадав і імені ~еликого українського композитоrа. 

Василь Барвінський був типом мистця, v 
якого не було rозриву між його творчістю .. длЯ 
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себе" і ''д.11я народу". Він був одноцільний і сво
їм високим музичним стандартом, і зрозумілий 
однаково для ~ибранців і для широких мас. Він 
не віддавав у своїй творчості данини російській 
культурі, а творив власну, українську. Цього бу
ло досить, щоб композиторові "пришити" коля
борацію з Гітлером та Муссоліні і виключити 
його з життя, не дати йому впливати на розви-

Петро ВОЛИНЯК 

ток української музики. У час, коли російські 

окупанти намагаються пляново применшити чи й 

зовсім промовчати історичні для української му

зики заслуги Василя Барвінського, ми у вільних 

країнах маємо тим більший обов'язок шанувати 

його творчість та інформувати про неї своїх і 

чужих. 

'Фе, соро.мтесJІ, пане По .. торацьквй1 
Треба бути справедливим і признати, що 

150-річчя ·з дня народження Тараса Шевченка в 
У країні, як на умови окупованої країни, відзна
чаються винятково добре. Можна сказати й біль
ше: Шевченко завойовує не лише СРСР, а й 
цілий світ, бо сьогодні важко назвати країну, у 
якій би так чи інакше не згадували його імеяі, 
не відзначали великого ювілею. 

Будьмо знову об'єктивними і ·признаймо, що 
в цьому, крі~І вР.ликої, снльної й активної україн

ської еміграції, є також велика заслуга і так зва

ної «самостійної і суверенної» УРСР, яка хоч 
фактично є колонією Росії, але юридично вона 
є самостійною, є членом ОН, членом ЮНЕОКО 
і т. д. Саме це дало змогу домогтися відзначення 
150-ліття з дня народження Кобзаря всіма дер
жавами-членами ЮНЕСКО, себто поставити ці 
ювілеию святкування на «міжнародній Грунт». 

Без делегації УРСР в ЮНЕСКО еміграція цьо
го домогтися не змогла б. 

З цілої повені більших і менших, добрих і 
поганих статтей і літературних творів про Тара
са Шевченка хочемо звернути увагу наших чи
тачів на статтю Олексія Полтора,цького в берез
невому числі харківського «Прапору» - «Па
м'ятник рукотворний». Заслуговує вона на ува
гу своєю необгрунтованістю, брехливістю і тен
денційністю. 

З Олексієм Полторацьким наші читачі трош
ки ознайомлені (Див. «Н. Дні», жовтень, 1963, 
стор. 23). Хіба ще можна б додати, що він га
няє по цілому світі, як ніхто інший з підрадя·н

ських письменників, очевидно має посаду ідеоло

гічного розвідника: стежить як і чим той «бур
жуазний Захід» живе і що треба зробити, щоб 
його «угробити». 

Я не бачу в цьому нічого нового: кожна кра
їна мусить вивчати сусідів - це явище нормаль

не. Тільки розвід·ник з О. Полторацького низь
кої якости: як можна судити з його статті, то 

він доповідає своїм хлібодавцям не те, що є, а 
те. що вони хотіли б на Заході мати. Я б та
кого інформатора про культурний і політичний 
стан у своїх ворогів не тримав би жодного дня. 

Починає свою статтю п. Полторацький опи
со~І шляхів, комуністичної фарми в Палермо, па-

4 

м'ятника Т. Шевченкові на ній, якого «nодару
вав Канаді український народ», Шевченківських 
сербичок коло нього і т. д. Запе-вняє навіть, що 
побачивши це все, ваша «рука здриzнеться ... і очі 
зволожаться». Правда, ті що знають добре ав
тора статті, при цьому посміхнуться, бо важко 
повірити, щоб від любови до чогось українського 
в нього зволожились очі: кажуть. що такого ще 

не бувало. 
Та справа не в тім: О. Полторацький поки 

повернув з «автострадю) на «невелику асфальто
вч доріжку», їхав повз фарму православної ка
тедри «Київ», яка розташована навпроти кому
ністичної форми. але він про неї мовчить. Мов
чить і про те. що таких відпочинкових осель ук

раїнці Торанта мають кілька, що мають вони де
сятки будинків, церков, шкіл і т. д. і що коли це 
все перевести ·на доляри, то в три мільйони вкла

стися буде дуже важко. Та він це все промов
чує. Оце такий чесний, об'єктивний і культур
ний інформатор! 

Хтось скаже: алеж він не бреше, він просто 
затаює. Що ж. затаювання - одна з форм брех
ні. За Олексієм Полторацьким у Торонті. крім 
жменьки «прогресистів», українц·ів нема ... 

Далі О. Полторацький говорить про те, як 
«nриживляється на різних континентах» Шев
ченкова творість «і вдячні язики земної кулі за

своюють йоzо zеніальну спадщинq», про заходи 

української делегації в ЮНЕСКО, щоб домог
тися відзначення Шевченкового ювілею в цілому 
світі. У ее це правда і проти цього не за·перечиш. 
Та в цей відступ він вставляє таке: 

«Подекуди заважає брак перекладачів. хоча 
цю проблему уже починають розв'язувати з ус
піхом.. На перешкоді іноді стоіть і революційний 
дух Тарасової творчості - хоча, треба визнати, 
і тут баzато перепон уже усунено, і навряд чи 
є нині в світі така темна сила, яка наклала б 
заборону на вірші, npo.З!J або малюнки Шев
ченка». 

Бачите. як то ~? На «капіталістичному За
ході» ще й досі є цензура, а не так, як у кра

їні. що «мчить по шляху до комунізму», і там, 

хоч і не всюди, а лиш «·подекуди». а все таки 

твори Т. Шевченка вилучаються, забороняють-
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ся, друкуються з пропусками і т. д. Важко втер
піти, щоб не запитати О. Полторацького: 

- Олексію Івановичу. скажіть, будьте лас
н.аІ\і, чого це вам захотілося брехнути: чи з при
роднього права підрадянської людини на глуnо

ту. а не на помилку, чи за звичкою, набутою ще 
за сталінських часів? 

Ви ж чудово знаєте, що говорите дурняці. 
Ми ж чудово знаємо, що ніяка Москва вам цьо
го н~ наказала робити. І ми, і ви чудово знає
чо, що якби ви цієї дурниці не написали, то вас 
би і не розстріляли б, і не заслали б, і з ре
дактора «Всесвіту» не скинули б, і з посади іде
ологічного розвідника ·поза «рубежами нашої 
батьківщини» не звільнили б... То чого ж тоді 
брешете? Відповідь одна: щоб прикрити зло'ІиНh: 
російських окупантів і їх підручних (таких, як 
ви!), що вони їх спільно доконують над Шев
ченковою творчістю. Протестуєте? Вимагаєте до
казів? Прошу дуже! 

Прочитавши ці l'аші слова, я прийшов до 
висновку, що ви оптиміст: « ... навряд чи знайдеть
ся така темна сила, яка наклала б заборону на 
вірші, прозу або .малюнки Шевченка», пишете 
ви. На жаль, така «темна сила» є. І зветься вона 
так: російська окупацій·на влада в У·країні. Це 
справді єдина «темна сила» в світі, яка сьогодні 

ще знущається над Шевченком. 
Знаючи, чого саме боїться Росія в Шевчен

ка, я вирішив проглqнути кілька видань Шевчен
J.о.зих творів. зроблених в окупованій Україні, і 
пnшукати в них вірша «Якби то ти, Богдане п'я
ний ... » Беру lUевченкові Твори в трьох томах. 
To\-t перший. Поезії, з критико-біографічним на
рисом академіка (вибачте за в~:~раз! )_ ·Ол. Кор
нійчука (Київ. 1955. стор. 687. тираж 50.000 при
\ІіршІків) і цього вірша там нема. Замість нього 
. ~находжу брутальну лайку на українських «бур
жуазних націоналістів» і окупантське тавро: 

«Тарас Григор~евич Шевченко. Сочинения, 
т. 1 (На украинском. язьtке)». 

Ну. потішаю себе: це ж 1955 р .. «богозрів
няпий штур,-tан революції. непомильний і непо

грішний Йосип Віссаріоннович Сталін, найбіль
ший друг усіх народів світу, а зокрема україн

ського» здох у 1953 р .. то люди ще не вірять і бо
яться: ану ж оживе. падлюка? .. Прощаю, бо ро
зумію, що то значить омертельний страх люди

ни. яка живе під сонцем сталінської конституції ... 
До вашого відома, пане Полторацький, що я ні
коли не судив тих, що ради врятування свого 

життя робили п·ідлі вчинки щодо свого народу: 
я ними лише гидував ... 

Беру інше видання: Тарас Шевченко. Тво
ри в трьох томах. Том перший. Поезії. Стаття 
О. Білецького: «Поет трудового народу». Держ. 
в-во худ. літератури (Київ, 1961 р., стор. 702). 
Ну, думаю, Сталін здох давно, по всьому СРСР 
трохи чи не «з барабанним боєм» розвінчують 

культу особи», а це ж ювілейний рік (з двома 
нулями - 1 ОО-ліття з дня смерти!), то вже 
«презренні малороси» повинні б осмілитись і ви
друкувати й вірша «Якби то ти, Богдане п'яний ... » 
І уявіть собі, що навіть у століття з дня смерти 
Кобзаря московська «темна сила» «·Кабзаря» цен
зурує: цього вірша й тут нема! Замість нього О. 
Білецький лає <'буржуазних націоналістів» ще з 
першої сторінки. Ну, і окупантське тавро («Та
рас Григорьевич ... » і т. д.) знову стоїть на ос
танній сторінці. Ніби спеціял&но для того ,щоб 
майбутні поколі·ння зрозуміли, чого саме цього 
вірша в «Кобзарі» нема ... 

Та не втрачаю віри й далі: а може це ви
няток, може, недогляд якийсь? Беру іще одне 
видання: Тарас Шевченко. Кобзар. Вступна 
стаття академіка Максима Рильського. Держ. в-во 
худ. літератури (Київ. 1961, стор. 627, тираж 
300.000). Теж видання з нагоди століття з дня 
постової смерти, але «Якби то ти, Богдане п'я
нний ... » нема й тут ... 

То де є така <<темна сила». що накладає 
«заборону на вірші, прозу або малюнки Шев
ченка?»: на буржуазному Заході, чи в «найвіль
нішому і найпроrресив-нішому СРСР», себто в 
Російській сучасній імперії? 

Я взяв для прикладу тільки одну поезію Т. 
Шевченка. Звичайно, в цих виданнях багато 
більше пропусків, підроблювань і т. д .. але я не 
маю на меті писати критичний огляд цих ви

дань - це справа шевченкознавців. Я ж поста
вив собі значно вужче завдання: довести, що 
Олексій По.лторацький <<-пресмикается» перед 
оRупантом. використовує 1 50-літній ювілей Коб
заря У країни для зміцнення окупаційної влади в 
У країні і тому. висловлюючись «по-старшобрат
ньому», «врет, как сивьrй мерин» . 

Якщо когось піймають на брехні і він не чер
воніє при тому. то таку людину звуть хамом і 

циніком. Чи ви, пане Полторацький, хоч трі
шечки почервоніли? Дуже хочу про вас гарно 
ду:-.-tати! Дуже! 

На цьому О. Полторацький не зупиняється. 
Він береться за все, що ставило і ставить опір 
російській окупаційній владі в У країні, nочинаю
чи з царських часів і аж до сьогодні. Пише в 
стилі наишдлішої в історії людства сталінської 

доби, перевершуючи в своїй дешевизні всіх пар
ТІинних лідерів СРСР з Микитою Хрущовим 
включно. Складається враження, що О. Полто
рацький або не відчуває духу часу, або просто 
органіч-но тужить за Сталіном. 

Дамо ж йому слово самому: 
«Хто тільки не чіплявся за світлу пам'ять 

Шевченка. намагаючися загарбати її собі, за
брати від єдиного законного спадкоємця. цкра
їнського народу. Тут згадаєш і дореволюційні 
брошури, автори яких на.маzалися зобразити по
ета-революціонера «вірнопідданим.» його і.мпера-

«штурмана революції» і ліквідують <<наслідки торської величності і прихrтьником. православної 
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церкви. Мазепинці й германофіли, всякі zрушев
ські й петлюрtt перефарбовували Шевченка в 
жовтоблакитника. Коли революція виzнала бур
жуазних націоналістів за рубежі нашої Батьків.
щини. вони захопили з собою «Кобзаря», на.ма
гаю'Іись і в «екзилю», тобто на вигнанні, викори

стати Шевченкову спадщину в своїх брудних, 
антинародних цілях. 

Повторюю: якщо ви побуваєте колись у Ка
наді. то візьміть курс і на місто Вінніпег, центр 
хліборобської провінції Манітоба, де живе чима
ло українців - як трудової еміграції, так і на

ціоналістичного охвістя. В самому центрі міста, 
поблизу будинку провінційного парламенту, ви 
побачите іще один пам'ятник Кобзареві. На ве
лttкому п'єдесталі, оздобленому досить пристой
ними барельєфами на теми творів Шевченка, ви 
побачите в кріслі постать якогось безсилого ді
дугана, що звісив понуру голову і втупив очі в 

зелену травичку газону. Цей пам'ятник постави
ли постові його й українського народу найлюті

ші вороги .- буржуазні націоналісти. 3 поета-про
повідника братерства народів і ворога поневолен
ня людини людиною .- вони намагалися зроби
ти ширму для власної людиноненависницької ді

ялt.tюсті, прикритися його іменем, використати 

світле ім'я Тараса Шевченка для розпалювання 
антирадянських настроїв». 

Тут наші читачі коментарів не потребують: 
зневага найвизначніших державних, політичних і 

наукових діячів говорить сама за себе. Варто ли
ше звернути увагу читачів на факт, що китай
ські комуністи розходяться з російськими не ли

ше в питанні тактики, а й у ставленні до Чин
гісхана: китайські комуністи вважають його на

ціональним героєм ... Наш же комуніст, О. Пол
торацький, про найвизначнішого нашого істори

ка, історика. який поклав свою ·печать на розви

ток історичної науки світу, пише «всякі грушев

ські» - з малої літери! Шкода. що Ол. Полто
рацький так погано вихований, але нічого не 

вдіємо. 

Хочу також звернути увагу на ще один мо
мент. О. Полторацький вважає мене «буржуаз
ним» націоналістом, а себе оборонцем «трудово
го» народу. бо це дає йому змогу мати «кусок 
білого хліба з маслом». Так ото до відома наших 
читачів довідка: О. Полторацький - син дворя.
нина, такий собі, папок, а я таки син звичайно
го селянина, який ні на патріотиз'Мі, ні тим біль
ше, на ювілеї генія У країни таки ніякого биз
несу не робить. О. Полторацький, як читачі ба .. 
чать з цієї цитати, думає лише про одне: якби 
то переконати владу. що він дуже не любить 
«буржуазних націоналістів», і щось на тому зве
кати. Він використовує Шевченка не лише для 
боротьби між народами, а навіть для поширення 
ненависти й боротьби серед народу, який того 
Шевченка з себе видав. Треба с•правді бути ци
ніиом, щоб використовувати таку велику дату 

б 

для такої підлої мети. І якими ж чистими та 
благородними, якими справж·німи велетнями ду
ха є представники отого «націоналістичного ох

вістя», як зволив висловитись О. Полторацький, 
які зі своїх чесно й важко зароблених центів 
складають суми в сотні тисяч долярів, щоб у 
чужій, далекій і байдужій до всього нашого, кра
їні збудувати пам'ятнииа Великому Кобзареві, 
щоб перебороти винятково складні політичні пе
решкоди й домогтися, щоб ·про Шевченка з най .. 
більшим пієтизмом говорили найвизначніші дер.;. 
жав·ні й політичні діячі країни. Чи Олексій Пол
торацький і люди його середовища хоч на хви

линку задумались над цим? 
3верніть увагу ще ІЙ на опис ~пам'ятника: 

« ... побачrzте в кріслі постать якоzось безсилого 
дідугана, що зІJісив понуру голову і втупив очі в 

зелє-ну травичку газону». Чи можна уявити ще 
щось Примітивніше і нечес•ніше, якщо отакими 

описами пробувати знецінити мистецький твір, 
присвячений пам'яті генія народу? І чого писати 
таку неправду. знаючи, що па'М'ятника будував 
визначний скульптор. ЯІШЙ прикрашував цілий 

ряд визначних будов в Україні, як повернеться 
я·зик у людини, щоб так зневажливо говорити 
про скульптурне зображення Т. Шевченка? 

Не знаю, чи бачив О.- По:11торацький пам'ят
ипика Шевченкові у Вінніпезі власними очима, 
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але він же бачив його на фоті на обладинці «Н. 
Днів» (липень-серпень І 96 І ) , читав МІН репор.-. 
таж про відкриття його. Хочу пригадати, що 
Шевченко на тому пам'ятникові не зображений 
«безсили.м дідуганом» (раз дідуган, то мусить 
мати величезну силу! Погано орудуєте мовою, 
пане Полторацький!). а дозрілою людиною. Очей 
своїх у «травичку газону» в.ін не втупив, бо й 
газону ж ніякого там нема, а замислено дивиться 

в далечінь, тримаючи на колінах книжку. 

А чи звернув увагу пан Полторацький на 
пам'ятника llІевченкові в Києві, на якому Т. 
Шевченко справді зображений з поглядом униз, 
а кеші глянути на нього в профіль. то поетове 
обличчя виглядає справді невдоволеним, навіть 
вуса виглядають «сердитими»? Але кому з нас 
прийде в голову робити з того «політику», хто 
з <<буржуазних» націонал-істів зважиться викори
стовувати це для боротьби з ненависними їм ро
сtиськими окупантами та їх пом·ічниками типу 

О. Полторацького? Звичайно, я міг би написати: 
Шевченко так гидує О. Полторацьким, що на
віть закований у бронзу наїжачив .вуса й понуро 
втупив свої очі у квіmик, щоб бува не стріну.
тись з ним поглядом, ЯІ{ він проходитиме по пар.

ку ... Але я був би тоді не Волиняком, а Полто
рацьким ... Дуже дякую за таку перс·пективу! 

«Копнувши ногов» Грушевського й Петлю
ру. вилаявши по-сталінському понад 500.000 :ка.-. 

надських українців ( «націоналістич•не ох:вістя») 
і зневажиАши па·м' яmика, а разом з цим і само
го Шевченка, О. Полторацький у такому ж сти
лі пише далі: 

«Цікаві діла почали творитися навколо цьо
го пам.· ятника невдовзі по його відкритті. Років 
зо три до Вінніпега завітала група українських 
туристів, переважно літераторів. Товариші поба
чили монумент, дізналися про йоzо історію і все

рйоз замислилися над тим., як повинні вони до 
нього поставитися. І прийшли до вірного виснов.
ку: хоч пам'ятника й поставили націоналісти, 
але все ж таки він присвячений великому укра

їнському народному поетові. Тарас Шевченко 
- єдиний на світі. незалежно від того, хто спо.

рудив йому монумент. І вони поклали біля під.
ніжжя вінок. 

Відтоді кожна радянська делегація або ту.
ристська група покладає у Вінніпегу вінок вели.
кому народному поетові. Націоналісти казяться. 
Причому - в буквальному розумінні цього сло
ва ... ». 

Зьичайно. що й це все брехня. Поперше, 
Ол. Полторацькому треба б бути точнішим і ска.
атк одверто, що- та група літераторів приїхала в 

196І р. і мала намір приїхати за пару днів пе.
ред відкриттям пам'ятника, щоб узяти участь у 
комуністичних святкуваннях 1 ОО-ліття з дня 

смерти поета, які були запляновані на той самий 
денt;, що й відкриття пам' ятника у Вінні•пезі. Це 
була тактична ПО'\!Илка комуністів, бо кожному 

11 О В І .1 111. 'ІЕІ'ВЕНЬ, 1964 

було зрозуміло, що комуністи мали намір підір
вати врочистість відкриття пам'ятника саме уча.
стю письменників з У країни. Не програти тут 
було ·неможливо. Та, мабуть, комуністи про це 
пізно подумали. бо сталося так, що візи на час 
готові не бу ли й письменники приїхали із тиж.
невим запізненням, тому святкування коло па

м'ятника на Палермо вони змушені були відбу
ти за тиждень по відкриттю пам'ятника у Він
ніш~зі. 

Група письменників, яку очолював Любомир 
Дмитерко. після Палермо виїхала до Вінніпеrу, 
добре знавши, що тут тількищо відбулося від
криття пам'ятника. Отже, якщо О. Полтораць.
кий пише, що «товариші побачили монумент, діз.
налrrся про йо~о історію і всерйоз замислилися 

над тим. як повrrнні вони до нього поставитися», 

то це ніщо інше, як «казка про Химині кури» -
вони ще в Києві знали, що у Вінніпезі діється, 
знали, чого вони їдуть і напев·но знали, що їм 

треба зробити у Вінніпезі. Але «простий народ», 
яким так «піклується рідна партія», не сміє знати 

правди. тому О. Полторацький змушений вдава
ти з себе наївного також. 

Правда. що кожна радянська делеrація або 
туристська група «покладає» (ну й новотвір!) ві.
нок на пам'ятник Кобзареві у Вінніпезі. Та ко
ли О. Полторацький тут же додає, що від цьо.
го «націоналісти казяться», то знову свідомо 

бреше: навпаки, націоналісти дуже з того тіmа.-. 
ться і О. Полторацький це дуже добре знає, бо, 
врешті, я са·м йому про цю нашу радість говорив 

і він мені вірив, або вдавав, що вірить. Та при
їхавши до Києва, він говорить інше, бо він же 
належить до вищої касти, то йому правду мож

на знати, а «·простому народові», себто плебсо.
ві, правди знати не можна. Тому й мусить бре.
хати... Незавидна роля! 

Та це ще нічого. бо О. Полторацький так 
захопився брехнею. що уподібнився до Гебельса, 
який запе-в•няв, що навіть найбільша брехня, по
вторена тисячу разів, для «простого народу» стає 

правдою. Тому далі він пише таке: 
«Років зо два тому на гастролі до Вінніпе

га прибув ансамбль пісні й танцю Радянської Ар.
м.й'. Сто артистів у військовій формі урочистим. 
строє.w прийшли Д(). монумента, поклали вінок і 

поставили почесну варту. На той момент повз 
пам'ятник проходив якийсь націоналіст, ще пет
люрівської еміграції. І коли він побачив, що в 
самому центрі Канади біля пам'ятника Тарасові 
стоїть варта таких самих червоноармійців, як ті. 

що вигнали його десь у дев'ятнадцятому році за 
межі неньки.-України, - петлюрівець збожеволів. 
потрапив до психіатричної лікарні і за два м.іся.

ці сконав у стані цілковитої моральної депресії. 

От які діла творяться навколо монумента у Він
ніпезі ... ». 

Так низько не падав навіть Гебельс - на 
це здібний тільки стовідсотковий сталінець, який 
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певен, що «простий народ» темний, як ніч, забу~ 

ває, що залізної заслони більше не існує, що на~ 
род слухає закордонні радіопересилання, листу~ 

ється із закордоном, бачиться з туристами то~ 
що, тощо ·і таки добре обізнаний з усіма спра
вами. Нам нічого іншого не лишається, як тіль~ 
ки подякувати п. Полторацькому за веселе «чти~ 
во» й порадити йому раз і назавжди кинути пи~ 

сати поважні статті, а перейти на гумор ,........, фан~ 
тазія в нього справді чимала! А якщо йому ще 
колись доведеться бути в Канаді. то раджу одя
гнути червоноармійський однострій і в ньому 

принести квіти до нашого пам'ятника Великому 
Кобзареві, а я вже ·nостараюсь, щоб його там 
зустріли наші читачі-петлюрівці. Запевняю, що 
жоден з них не збожеволіє, а навіть запросять 
його до хати на добрий обід і порядну чарну. 
Я лише боюсь за Оленс.ія Полторацького: вони, ті 
петлюрівці. за обідом так реготатимуть з його 
статті й так його притиснуть цитатами з творjв 

ll1евченна. що він тани справді може «сконати 
у стані цілновитої моральної депресії». І тоді не 
буде кому в «Прапорі:>, писати найдурніших і най~ 
брехливіших статтей. А для мене це була б ве~ 
личезна втрата, бо чим же я тод·і розвеселятиму 
читачів «Нових Днів»? .. 

Та. як і личить «найбільшому енспертові від 
закордонних справ)>, Ол. Полторацький «чесно 
інформує» поневолений унраїнський «простий на~ 
род» і про будований пам'ятнин Кобзареві у Ва
шінrтоні. Звичайно, й тут «наводить тєнь на плє~ 
тень»: 

«Фотографії запроектованого па.м' ятника вже 
бцли надруковані в зарубіжній українській пресі. 
Шевченко та.м зображений так. що навіть дехто 
з 6уржцазних націоналістів висловлює здивуван~ 
ня. - поет виглядає не.мов якийсь панок~біло~ 
ручка». 

Отаке, ян бачите: у Вінніпез·і «безсилий (!!!) 
дідуган», у Вашінrтоні ,........, «ланок-білоручка» .. І 
тан погано, і так недобре. Затятий народ оті «бур~ 
жуазні» націоналісти ,........, тільки в Канаді і США 
зібрали понад 500 тисяч долярів з єдиною ме~ 
тою: поставити поган ю щі пам'ятники Тарасо~ 
ві Шевченкові! Тільки цим і .живуть, кляті! 

Я міг би, звичайно, запевняти, що найбіль~ 
ше Шевченно подібний на панка-білоручку на 
пам'ятнику в Палермо, якого так славив п. Пол~ 
торацьний на початну своєї статті: 

«Тарас Гриzороsич притиснув одну руку до 
серця. Він весь виструнчений. напружений. Зда
ється. він оглядає американський континент із 

півночі на південь» і т. д. 

З успіхом можна б написати таке: «Оку.
пантські наймити Ол·ійник і Вронський зобрази.
ли Шевченна подібним до російського псевдоре
волюційного. дворянсьного синна-білоручки, який 
мелодраматично принлав одну руку до серця, що 

дисгармонує з невдалою спробою скульпторів 
надати постаті поета духової напруги» і т. д. 
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Можна бу ло б написати й таке: «Фігура по~ 
ета, хоч вилита у бронзі, ніби жива. Здається, 
що поет, повний духової напруги, захоплено ди~ 

виться на відпочинкову оселю православної ка~ 

тедри «Київ», і, благально •принлавши ліву руну 
до серця, волає до всіх чесних унраїнців: «Люди 
добрі! Янщо ви вірите в Бога, то змилуйтесь і 
перенесіть мене через гайвей ч. 5 і поставте на 
фармі «Київ», щоб я більше не бачив оцих гас
пидсьних комуністів!» 

Але я цього не зроблю, бо - ще раз повто.
рюю - я уподібнився б Олекс.ієві Полторацько~ 
му. Я знаю, що Олійник і Вронський ,........, талан о~ 
виті українські скульптори і вони збудували 
справді гарного пам'ятнина Тарасові Шевченко~ 
ві в Палермо. Та я теж знаю, що А. Дараган і Ле~ 
онід Молодожанин танож першорядні україн.
ські скульптори і вони побудували гарні пам'ят~ 
ниRи у Вінні·пезі й Вашінrтоні. Я лише показую, 
яке то невдячне і небезпечне завдання кпити з 
пам'ятників генієві УІКраЇ'ни тільки тому, що їх 
збудували ті, що борються з окупантом У країни, 
а не ті, що тому окупантов-і вірою й правдою 

служать. 

Кінчає ж свій огляд пам'ятнинів Шевченно~ 
ві «поза рубежами нашої нраїни» п. Полтораць
кий та ною сумною «нутою»: 

«На жаль. ми не .маємо змоги втрутитися в 
дії утвореного в Сполученних Штатах спеціаль.
ног.о комітету для збирапня коштів на па.м' ятник 
Шевченкові й дл.я йоzо. спорудження. Ми знає
мо лишє. що пам'ятник таки буде поставлено. що 
вже відбулася lJерє"wонія закладання у Вашін~ 
zтоні, ,........, і. що. на превеликий жаль. українські 

буржуазні націоналісти та їхні хазяї. представ
Нllки а.мериканськнх «скажених». використали її 

так само. як і всю кампанію по збиранню кош~ 
тів, для своїх брудних цілей. перетворили зга
дану церемонію на антирадянську демонстрацію». 

Так приз·наєтеся, що не маєте «змоги втру
титися в дії»? Що, щупальці короткі? А~я-яй! 
Справді трагічна ситуація. Але дозвольте вас 
запитати, пане ГІолторацьний: 

,........, А іцо ви зробили б, якби мали змогу 
<<втрутитися в дії»? Піднлали б під пам'ятника 
атомову бомбу, щоб вона в час В·ідкриття його 
епопелила все «націоналістичне охвkтя», яке так 

непоноіть ваших хлібодавців? Чи написали б на 
пам'ятнику гасло: «Слава Комуністичній ГІартії 
Радянського Союзу і їі лідерові Микиті Хрущо
ву за те, що вони видали денрета про злиття 

націй, себто лінвідацію всіх інородців, з україн
ців і грузинів почавши, а якутами та ес'Rімосами 

скінчивши»? Чи, може, просто пішли б за стар
шобратньою традицією і наказали б: «Закрить 
Америку і разом з нею й Тараса Шевченка», 
яний воскресив українську націю, а тепер ще й 

утверджує їі в цілому св-іт.і, чим загрожує но~ 

вітній російсьній імперії? 
А й справді, признайтеся, пане Полтораць-
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кий: що б ви тоді зробили? Дуже було б цікаво 
знати! 

Далі О. Полторацький говорить про «Сло
во» ... до Комітету Пам'ятника від діячів культури 
У країни, цитує з нього поважний кусок, не помі
чаючи того, що воно написане зовсім у проти

лежному стилі й дусі, ніж його стаття, і кінчає 

запезненням: «Нічого не вийде у буржуазних 
націоналістів і цього разу», забувши, що на по
переднШ сторінці ві·н признався, що справа вже 
«вийшла», бо він (і такі, як він!) не мали «змо
ги втрутитися в дії ... ». 

Як бачимо, з.і статті О. Полторацького ма
ло що лишилось: брехня справді має ІJюроткі но
ги і на ній далеко не заїдеш. Звернули ми ува
гу на статтю тільки тому. що вона найбрудні
ша і найбрехливіша з усього, що в У країні цьо
го року про Шевченка написано. Якби п. Пол
торацький був написав цю статтю ще за Ста
ліна, то навряд чи ми нею поцікавилися б: то

ді це було «нормою доброї поведінки». Ми зна
ємо, що був такий час. коли О. Полторацький 
був доведений до відчаю. Тоді навіть і найпідлі
ші людські вчиню·І можна було людині вибачати. 
Але минулися ті часи, коли О. Полторацький 

мусів іти в ЦК партії й казати: «Або розстріляй
те, або дайде змогу жити!» І його не розстрі
ляли. Кажуть, що він був «стукачем». Я того 
не ·знаю, але якщо й так, то за тих умов, -
я говорю лише за себе, - це до певної міри та
кож можна зрозуміти і простити, бо було багато 
ви·падків, коли люди погоджувались на це під 

цівкою нагана. Але чим пояснити цей підлий 
сталінський стиль і методу тепер? Звичкою? Ор
ган·ічною потребою чинити •Підлkть? Бажанням 
вислужитись? Наказом? 

Мабуrь, усім разом, за винятком наказу. Ні, 
ніхто не наказував О. Полторацькому отак без
глуздо й без потреби брехати. Але такі, як він, 
завжди відчувають те, чого «хазяїн хочуть». А 
його хазяїни дуже хотіли б, щоб українська емі
rрація, як і всі українці, що ставлять опір Росії, 
бу ла дурна, ·Примітивна, нечес•на. Саме такою їі 
О. Полтора·цький (на радість і ·приєм.ність оку
пантові!) й малює. Що ж, можемо лише тіши
тись, бо чим менше ворог знає фактичний стан 
речей, тим легше з ним боротися. 

Сердечно дякуємо, па•не Полторацький! 
Продовжуйте в та1юму ж стилі. І дотримуйтесь 
такої ж якости! 

І Петро Кравчук тієї ж самої ... 
Відомий уже нашим читачам ~Комуністичний 

пропаrандивний туз Петро Кравчук (Торонто) 
у московській «Литературной Газете» ( 3 берез
ня, 1964) виступив з інформаційною ста'М'ею «И 
за океаном растет его слава». Стаття чималень
ка - займає майже четвертину першої сторінки, 

хоч і видрукувана петитом. 

Починає П. Кравчук також з Палермо, де 
стоїть пам'ятник Т. Шевченкові, який «бьт по
дарен канадеким !fІ\'раинцам народом Советской 
Украrrньt», забуваючи, що лише одним реченням 
вище він писав. що пам'ятник «воздвигли» «ка
надские украинцьt». Таки не добереш: чи пода
рували ЇМ, ЧИ ВОНИ «ВОЗДВИГЛИ» ЙОГО Са•МЇ ... 

Та це лише вступ, а решта статті присвяче
на не Шевченкові і його ювілею. а плюгавленню 
українського народу, часткою якого є еміrрація. 

У статті нема ні фактів, ні цитат зі статтей, ні 
документів, а написана вона за відомою сталін

ською засадою: <<Мусиш мені вірити, читачу, бо 
це пишу я - Петро Кравчук. а ти однак дур
ний, то чого буду удокументовувати і обrрунто
вувати своє писання?» 

У ся стаття написана в бойовому стал•іН'сько
му дусі. Хай вибачать шановні читачі, але заци
тує1\ю їі мовою ориrіналу: 

«Украинские бцржуазньtе националистьt из
вращают и фальснфицr.rруют творчество Шев
ченка ... 

Фальсификаторьt шевченковекого наследи.я 
замалчивают общеизвестньtе фаІстьt, скрьtвают, 
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что позт дружrtл с русскими писателями, худож

никами, ученьt.ми, вьtсоко ценил русскую литера

туру. музьtку, живопись, что многие свои произ

ведения со.1давал на русском язьІке. 

Чтобьt доказать, что Шевченко бьт «глубо
ко верующим человеком», они не останавлива

ются даже перед извращением такого его шедев

ра, как «3авещание», откуда попросту вьtбрасьt
ва.ют неугодньtе им строки. Такая «nрактика», 
кстати сказать, вообще пользуется популярнос
тью за океаном, и наиболее успешно преуспева
ют в ней католические клерикальt. Они даже ис
ключают из «nолного издания» шевченковеких 

прои.1ведений антиватиканскую позму «Еретик»! 
Автоксфальньtй митрополит Иван Огиенко пред
лагает lІ:~дать для «nростонародья» деrиевьtй «Коб
зарь». из которого, говорит он. нужно из' ять ряд 
произведенrtй Шевченко, так как oнrr ... «не нуж
ньt»!» 

Натяк на якусь обrрунтованість тут є у за
певненні, що націоналісти із «За·повіту» викида
ють «неугодньІе им строки» (рядки). Хто, де. ко
лп це 'зробив :n. Кравчук, звичайно, не каже, мов
лнв, пишеться «для прость1х советских людей», 

ТО 'ВОНИ МуСЯТЬ ВrЇрИТИ - •ПрИВИRЛИ ВЖе ... 
Звичайно. що це неправда. Наші читач·і зна

ють. що у березневому числі з 1961 р. (століття 
з дня смерти Кобзаря) на першій сторінці «За
повіт» видрукунано повністю. Та й не лише 
текст. а й фото автографу. У берез'Невому числі 
«Нових Днів» за цей рік повний текст «Запові-



ту» подано на nершій сторінді обкладинки. Те 
саме зробили й інші національні часоnиси, зокре
ма (які я nригадую лише) вікніпезькі тижневи
ки «Український Голос>> та «Новий Шлях». Зда
сться. цього року «Заповіт>." повністю видрукува
ла і «Свобода». 

Дуже нападає п. Кравчук на «клерикалів». 
зокрема на митроnолита Іларіона, не знаючи то
го, що митрополит Іларіон (проф. І. Огієн.ко) 
цього року видав нову свою працю «Релігійність 
Тараса Шевченка». у якій доводить, що Шев
ченко був наскрізь релігійною людиною, нічого 
не фальшуючи. Часті докори Богові В·ін вважає 
не антирелігійнісrю, а nідвищеною релігійністю. 

~итроnолит дає nриклади. як часто nророки до
магались від Бога допомоги своє·му народові. 
Приводить ·nриклади. що й Син Божи-й, страж
даючи на хресті, ·просив Бога: «Хай мине мене 
чаша ця» і «Боже fvfiй, Боже Мій, -нащо Ти 
~ене покинув?» (Мат.вія, 27. 26). 

Подібних висловів у Шевченка багато, бо 
він. як запевняє митрополит Іларіон, говорить з 
Богом, як син ·з батьком, і це все аж ніяк без
божництвом не є. Боротьба з чиновниками, які 
опанували навіть і церкву, на думку митрополи

та. є лише боротьбою nроти зла в церкві, а не 
nроти самої церкви. Що це так. то свідчать лис
ти Шевченкові і «Щоден~ник». 

Звичайно, є між духовенством дурні. спеку
лянти. які можуть багато чого закидати Шев
ченкові, але хто з дурнями рахується? Хіба той, 
що й сам такий ... Якби так n. Кра.вчук прийшов 
був на ~t.онцерт, присвячений століттю украін
ського гимну («Ще не вмерла У краіна»), який 
відбувся в Торонті 12 квітня, то він був би по
червонів за своє пис·ання (якщо ще в-міє черво
ніти взагалі!), бо великий зведений хор, яким ке
рував <<націоналістичний клерикал» о. В. Жал
кевич (католик) виконав Шевченкі.в «За.повіт» 

пов·ністю і слова «Отоді я і лани і гори все по
кину і nолину до самого Бога молитися... а до 
того - я не знаю Бога» виконував соліст. Та 
й музику до «За·повіту». який виконано на цьому 
концерті. написав «клерикал» о. М. Вербицький. 

Чи nан Кравчук збагне колись істину, що 
брехнею світ пройдеш. але на•зад не вернешся? 

Є в Кравчука ще й другий «натяк на факт»: 
націоналісти й католицькі клерикали викидають 

із творів Шевченка поему «Єретик». Був такий 
факт. Недосвідчений видавець Микола Дени
сюк. видаючи повну збірку творів Т. Шевченка, 
вирішив викинути з неї поему «Єретик». Але це 
лише одна особа. яка nросто не усвідомлювала 
глибини провалля. у яке вона nадала, хочби тим, 
що давала карти в руки П. Кравчукові й таким, 
як він. І якби n. Кравчук на•писав, що, як ви
няток, траnляються між націоналістамн люди. 

які дуже хочуть «·nопра.вити» Шевченка, але на
ціоналістична громадськість нас'І'ільки морально 

й ідейно сильна, що вони цього не мають змо

ги зробити, то він би написав правду. Але він 
nравди не хоче. бо він Т. Шевченком не ціка
виться - єдиною його метою є: використати 

Шевченка для холодної війни, хоч обвинувачує 
в цьому нас. Він же чудово знає, що на М. Де
нисюка вдарила ціла злива nротестів і обурення 
і що він негайно вибачrrвсЯ перед своїми замов
никами ·Й nеред усім громадянст.вом і в чергово

му томі додав пое,.tу «Єретик». Петро Кравчук 
це свідомо утаює перед читачами московської 

«Литературной ГазетьІ». Оце така комуністична 
мораль, така їх nравда. _ 

Якщо відкинути ці факти, то в Кравчуковій 
стат'І'і більше нічого й нема - все інше є голос
ловною nропаrандою проти украінсьRих «бур
жуа·зних» націоналістів і читачі його статті так 

і не довідаються про зріст lllевченкової слави 
за океано!І.І. 

Герцен, Чернишевський, ДоброJІюбов, Шевченко ... 
Якщо вірити підрадянським українським і 

рос·ійським «дослідникам», то виходило б, що як
би не «дружба» Т. Шевченка з М. Добролюбо
вим і М. Чернишевським, то Шевченко не був 
би Шевченком, а в ліпшому випадкові поетом 
розміру Є. Гребінки чи ще й меншим. На тему 
ЦІЄІ «дружби» багато написано, намальовано, 
придворні сталінські поети ти.пу П. Тичини нас
кладали на цю тему чималенько віршів, поем і, 

до реч•і, складають їх ще й досі. 

Дуже яскраво ця. вибачте за вираз, ідея про
ведена в березневому числі місячника «Наука й 
Життя». Це nопулярний науковий журнал, до
сить добре редаrований, розрахований на <(Про
стих людей», але бодай з середньою освітою, 
має чималенький тираж - 36.000 прим. 

Березневе число цього журналу відкриваєть-
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ся статтею «Вічно живий», яку написав П. Фед
ченко, декан філологічного факультету Київ

ського університету ім. Т. Шевченка. Вся стат

тя написана так, щоб показати Шевченка учнем 

<<росшських революцюиних демократів» - О. 
Герцена. М. Чернишевського. М. Добролюбова. 
Мусимо заявити nанам комуністам наперед: ко
жен інтеліrентний і порRдний українець знає ці

ну цим людям і жоден з них не має найменшого 

наміру зневажати їх. Це були чесні, порядні, 

культурні і благородні люди. яких, на жаль, се

ред російської нації теnер нема. А як де й по

явиться nодібна людина, то самі росіяни ії заклю
ють, як «зрадника». Отож, якщо ми скажемо 

щось таке. що не сподобається панам комуністам, 
то щоб вони знали, що не маємо на увазі зне-
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важати Герцена. Чернишевського чи Добролюбо
ва, і не спекулювали на цьому. 

Не будемо голословними. дамо слово дека
І-юв-і факультету п. П. Федченкові - нехай він 
сам підтвердить наші думки й погляди. 

«ill лях до визволення цкраїнського народу 
він (Шевченко. Ред.) бачив насамперед у рево
люційному єднанні всіх слов'янських народів з 
російським народом». 

Як відо~ю. ніде Т. Шевченко - буквалМІо 
в жодному зі своїх творів - цього не сказав, 

навіть не натякнув. а кирило-методп:вці вважали, 

що всі ·слов'яни мали б об'єднатися навколо ук
раїнського народу. як народу найдемократичні

шого і ·найблагороднішого («·Статут» і «Книги 
битія»). тому п. Федченко не може своєї думки 
підтвердити і зовсім не по-професорському заяв
ляє це голословно. Це негідно ~професора. це зне
вага пам'яти Кобзаря. Тим більше, в ювілейному 
році. 

«Збцдити Росію від снц» випало на долю 
«nерших благовістrrтелів св~боди» - декабристів 
і тих. хто пішов слідом за ними, на· долю тих, 

кого Герцен на ·шва в «молGд'tlми . штурманами 
майбутньої бурі:->. Серед цих штурманів був і 
Тарас Шевченко - вірний бойовий побратим 
славтzх синів росшського народу Олександра 
Герцена. Миколrt Чернишевського, Миколи Доб
ролюбова». 

«В цій боротьбі Кобзар вважає ·'себе -сорат
ником великих революціонерів-деМОкратів, очо

люваних М. Г. Чернишевським. В колі мудрих 
розцмом і щирих серцем, сильних невгасимою 

бойовою пристрастю російських братів прохо
дttть остаточне революційне загартування Шев
ченко. Він бере активн1.1 участь в аrітаційно-про
паtандистській роботі Ч ер ни шевського і uого со
ратників, в організацfі революційного підпілля». 

Так пише пан професор і декан П. Федчен
ко. І. >Звичайно. навіть і не пробує своїх тверд
жень обrрунтувати. Не пробує з двох· причин: 
поперше .. він пише для «простого народу». який 
мусить вірити на слово кожному представникові 

вищої касти. до якої належать і пан професор та 
декан П. Федченко. подруге. пан професор і де
кан П. Федченко безсов.існо брешуть, а брехню, 
як яідомо. дуже важко обrрунтувати. а па~н про
Фесор і декан. до вищої касти належавши, ма
буть. не привикли важко трудитися, то махнули 
рукою й написали ... отак собІ. аби щось напис·ати. 
одержати ·гонорар і rючесті та відзнаки від оку

панта за «вірнопідданість». 

Я ж належу до «простого народу», труди
тись привпк змалку. то я вже не полінуюсь і об
rрунтую твердження. що пан професор і декан 
ласкаво дозволили собі брехати на ·всі заставки. 

Олександер Герцен ( 1812 - 1870). видат
ний російський діяч. революціонер-демократ, лі

тератор. сЬілософ і літературний ' критик. Син 
поміщпна І. Яковлєва. Закінчив університет. Rіль-
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ка разів був засланий, врешті мусів виїхати за 
кордон ( 184 7 р.), де й жив до смерти (помер у 
Парижі. ·похований у Ніцці). Видавав (разом з 
М. Оrарьовим) альманах «Полярная Звезда» 
( 1 855 - 1862) та газету «Rолокол» ( 1857 -
1 867). Зверніть увагу, дорогі читачі (та й ви па
не професоре й декане Федченку, бо це число я 
вам вишлю також!), на дати. Коли Шевченко 
написав більшість своїх творів і коли помер - я 
не буду пригадувати, бо цим би я образив своїх 
читачів, а якщо пан професор і декан цього не 
з·нають, то хай візьчуть і прочитають Шевчен
кового «Кобзаря» та й побачать, на які Шев
ченкові твори міг мати вплив «Колокол» і «По
лярная Звезда». 

Пригадую ще панові професорові й деRано
ві Федченкові, що вперше Шевченко побачив 
альманах «Полярная Звезда» 15 ( 3) листопада 
1857 р. і нотує це у свойому «Щоденнику»: 
«У него же, у Гранда, и в первьtй же раз (чує'rе 
пане професоре й дека·не - «в первь1й же раз»!) 
увидел я «Полярнqю Звезду» Нскандера (Іск·ан
дер - літературний псевдонім О. Герцена. П. 
В.) за 1956 год. второй том». 

О. Герцен - розумна, порядна і благород
на людина. Він обстоював право У країни, Біло
русії й Польщі на самостій·ність, був неприми
ренним .ворогом російського цариз.му, як понево

лювача народів і людини. Дуже шанував Шев
ченка і вчився від нього, а не навпаки. Не був 
послідовним, часто заломлювався, був пройня
тий скептицизмом. Шевченко ж навпаки: був 
послідовний, невгнутий, ніколи не сумнівався у 

правді й перемозі народу. Шевченко ставився з 
повагою до Герцена також. але це вже було пе-
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ред його смертю, як читач бачить з дат, які по
дані вище. 

М. Черниrиевський (1828 - 1889) іМ. Доб
ролюбов (1836 - 1861) - послідовники О. Гер
цена, поширювали його закордонні видання. Оби
два вони учні українського вченого І. І. Срез
невського, який «О'Іолював катедру славістики 

Харківського університету від 1842 по 1847 р .• а 
потім nepeiiruoв lJ Петербурзький університет». 
«До цісї npa1~i Сре:тевський залучав своїх сту
дентів. Серед нrtx був і М. Г. Чернишевський. 
який за дорученням Срезневського склав етимо
логічно-сrrнтаксичний словник до Іnатівського лі
топису, надрукований в 1853 р. У Срезневсько
го вч1rвся також і М. О. До6ролюбов. будучи 
студентом Петербцрзького головного педагогіч
ного інститутц» (Ак. Наук УРСР. Інститут істо
рії. Історія Української РСР, т. 1, стор. 458-
459, Київ, 1953). 

Якщо пан nрофесор і декан П. Федченко 
з·нають чотири дії аритметики, то хай віднімуть 

від 1853 (рік виходу першої. студентсьRої ще, 
праці М. Чернишевського) 1828 (рік його народ
ження), то побачать. що в 1853 р. М. Чернишев
ському було лише 25 літ, себто він був ще без
вусим студентом. lІІевченко ж у 1853 р. не тіль
ки кінчив Академію, написа·в основні свої твори, 
у яких виявив себе і досконалим майстром пое
зії, і цілком політично зформованою людиною, 
написавши <<Сон», «Три л·іта», «Заповіт», «Кав
каз». «Єретик», «Посланіє», «Великий льох», 
«Стоїть в селі Суботові ... », «Наймичка», «Дави
дові Псальми», «Лілея», «Відьма», «Княжна:., 
«Іржавець», «Москалева криниця», «Варнак», 
«Царі», «Титарівна», «Марина», «Сотник», 
«Петрусь>.' - усі перед 1850 роком! 

Що лишилось з «Кобз·аря», як М. Черни
шевському сповнилось 25 літ і в-ін закінчив уні
верситет та став людиною, яка тільки но розпо

чала життя? «Неофіти» і «Юродивий», які напи
сані ще до того часу, поки Шевченко вперше 
побачив «Полярную 3везду» Герцена, «Марія» 
( 1859 р.) та «Подражанія». а що ж він міг ви
читати (й навчитися!) у 25-л·ітнього Чернишев
ського? .. Соромтеся, пане професоре й декане! 
- Пригадую. що М. Добролюбов народився в 
1836 р. У 1857 р.. коли Шевченко повернувся із 
заслання. себто коли він написав усі свої твори, 
за винятком незакінченої «Марії» та кількох мен
ших творів останніх літ життя, то М. Добролю
бову тоді було лиrие 21 рік. Чуєте. пане профе
соре й декане, 'І'ільки 21 рік, бо 1857 мінус 1836 
буде ТІЛЬКИ 21!!! То чого він міг навчити Та
раса Шевченка в такому віці? Чи не запевнятн
мете ви. пане професоре й декане Федченку, що 
коли вам стукнув 21-ий рік, то ви вже вчили 

професорів Калиновича, Грунського, Шароволь
ського, Зерова, Савченка чи в кого ви ще та.м 
училися, якщо ви закінчили КиївсьRиЙ універси
тет? ... 
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Повторюю: Герцен, Чернишевський і Добро
любов - порядні і благородні люди і вони аж 
ніяк не відповідають за хамські вчинки росій

ських імперіялістів, проти яких вони все своє жит

тя боролись. і «презренних малоросів», яю ІМ, 
тим імперіялістам. помагають. Якби вони тепер 
ожили. то всі троє дали б вам. пане професоре 
й декане Федченку. по такому ляпасові, що ви
ляски від них бу ло б чути не тільки по всш 
У країн·і, а ще й у столиці «вашої батьківщини» 
Москві. 

І ще одна довідка панові ·професорові й де
канові: Шевченко вперше зустрівся з М. Черни
шевським та М. IVT. Добролюбовим 22 ( 1 О) бе
резня 1859 р. на обіді на честь актора О. Є. 
ІVІартинова. Тоді ж і там Шевченко зустрівся з 
М. Некрасовим. М. Салтиковим-Щедріним, Л. 
Толстим та іншими російськими культурними ді
ячами. Це було за два роки до Шевченкової 
смерти. У сі ті діячі ставились з повагою до Шев
ченка. шанували його за талант, силу духа, за 

те, що він відбув десятил.ітню каторгу, врешті. 
І безперечно. що Тарас Шевченко мав на них 
усіх великий вплив, а не вони на нього. 

Якщо ви, пане професоре й декане, певні, 
що я не довів, що ни у своїй статті, делікатно 

висловлююись, брешете. то видрукуйте це все в 
журналі «Наука і життя» і нехай «просто й совет
ский читатель» сам скаже, хто має рацію: пред

ставник вищої касти. кандидат наук, професор і 
декан П. Федченко чи «буржуазний» націоналіст 
П. Волинян. У даному випадкові моя поразка 
буде поразкою всіх укр·аїнськнх «буржуазних» 
націоналістів. А за це вам окупаці.йна рос,ійська 
влада напевно «пожалує» якогось орденка. Я ж 
леж·атиму побитий і засоромлений так, що й на 
праведнеє сонечконепосмію глянути, а не то що 

людям увічі. 

Справді. побийте мене, пане ·професоре й 
декане! Ви ж так силкуєтесь нас побити! Ось у 
своїй статті ви пишете ('забувши, звичайно, про 
Шевченка. а думавши виключно про холодну 
в-і Й'ну з <<буржуазними» націоналістами!): 

«llевпинну боротьбу ведуть радянські нау
ковці з різномастими фальсифікаторами. які. ко-
жен на свій копил. силкуються nерекрутити во

лелюбні твори Шевченка. З особливим заnовзят
тям до rJієї гаNебної справи докладають свої бру
дні руки (·вибачайте, пане професоре й декане: 
тут треба бу ло вжити родового відмі,нка) «nрав
нуки погані» - виrикребки українських буржу
азних націоналістів, які з емігрантських смітни

ків Америки й Західноі Європи поливають зли
вами бруду творчість Кобзаря, і в безсилій люті 
намагаються ви кривити у nам· яті u свідомості 
людей образ великоzо співця братерства і єднан
ня всіх простих людей світу». 

Що ж. тіштесь. що ми дуримо «простих лю
дей». А ми тим часом даємо тим людям «Коб
заря». Тіштесь також думкою, що ми «гниємо» 
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на «смітниках Америки і Зах. Европи». Ви вже 
побачили пам'ятники Кобзареві (і це вас смер
тельно налякало!), бо ·вони високі й дуже бага
то важать. Та ви, на наше щастя, ще не бачите, 
що ·МИ зі «смітників>>, як ви кажете, йдемо в уні

верситети й бібліотеки. Не тільки вчитись - ми 
іщемо туди і вчити: чимало різних катедр очо

люють уже українці. Чимало їх і в парляментах. 
сенатах, міністерствах. Є вони й дорадниками 
урядів у всіх ділянках, включно з ділЯ'нкою опа

нування космосу. Сн.оро ви відчуєте це все і вам 
в·ідхочеться висловлюватись про нас сталінським 

жарrоном. Або вам заборонять це робити. Забо
ронять з Москви, бо там же чудово бачать, що 
ви своєю невковирною брех,нею вже їй шкодите, 
а не помагаєте. Навіть і брехати треба вміти, бо 
якщо ви 'Запевнятимете. що на вербі ростуть 
груші, а на бузині помаранчі, то будь ви не тіль
ки декан, а й ректор університету, то ніхто вам 

віри не йнятиме. І вас тоді «розкладе на атоми» 
не -гільки «буржуазний» націоналіст, а й перший
ліпший студент факультету, який ви очолюєте. 

Тільки дайте йому волю думки й слова, яку 
маю, скажемо, я. Викиньте собі з голови, що 
«прості люди» дурні. Ще Сковорода сказав, що 
(цитую з пам'яти) "'-Простий народ спить, а хто 
спить, той не є тру!lище околєвшеє: виспиться і 

n рокпнеться! » 
Амінь! Амінь! Амінь! І ще й погана пам' Ять 

у віках (авансом, пане професоре й декане!) 
усім <<презренним малоросам», як колись був ви
словнвся один порядний і благородний украін
ський комуніст, за те, що вони так «пресмьІкаю

тся» перед російським імперіялізмом, що беруть 
під ноги не лише честь і гідність Генія У країни, 
а й гідність себе са,юго - як людини і вченого. 
І знайте. що гнівне Шевченкове «Брешеш, людо-. 
море!» стосується вас чи не більше, ніж росій
ських імперіялістів~колонізаторів. 

ОГЛЯД ПРЕСИ 

"КРИТИКА ЧИ ЗАйВА ДЕМАГОГІЯ?" 

Під таким заrоловком у "Нашій Меті" (Торонто, 6. 
6. 64 р.) вміщено статтю за nідnисом "Д-р М. Д." 

Статтн nочинастьсв так: 

"Яку вартість nредставлис собо10 сучасна украін

сІока католицька преса? На думку n. О. Мо ха, маііJВе 

жадну, иадастьсв вона хіба до тоrо, щоб добре на ві:іі 

кіт висnавсв". 

Таке виходить з :iioro статті n. н. "Про кота, що 

сnав на rазеті", що nоввнnаси в місвчинку "Світnо" :Ja 
травень ц. р. 

"Як би в був котом, - nише n. Мох, - то, ra~uo, 

най-краще йшов би сnати на українські кnсрнкаnьві rа

зетн, а вже nотім на rазетн одноrо украінськоrо середо· 

nища. Бо майже всі вони тані нудні, що тіnьнн в руки 

іх візьми, а вже хочеш сnати. Поуки, nоуки, nоуки ... 
Науки... науки... науки... Проnовіді і назаннв, казавнв 

й nроnовіді... А кожна на 2 - 3 сторіннІІ друку маnо-
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ro, а бодай на 3/4 стор. веnнноrо формата довrа. Ііез 

nрнкnадів, без фантів... А мова, а nравоnис ... " 

В такий це сnосіб уважас за відnовідне внсnовn10· 

ватисв натоnнцькн:іі журнаnіст в катоnнцькім JRypнani 

про натоnнцьку npecyl" 

Кінчас ж свої nроnозиції "Д-р М. Д." так: 

"Якщо б n. Мох був котом, то він не nише внснn
nнвсв б ціnив час на катоnнцькі:іі пресі, він nanaв би 

також миші. А nаnати миші це корнсна nрацв, корне

ніша в кожному разі, ні• nисати в сnосіб, що nідрнва• 

авторитет доброї nреси. Така nнсанвна мoJRe nривестн 

користь хіба вороrам Церкви". 

Ян відомо, n. О. Мох - відомий катоnнцькн:іі JRYP· 
каnіст і видавець. Ми з ним ду•е рідко nоrодмусмосв, 

ane в даному виnадно-ві скажемо, що n. О. Мох в сот· 

ні разів nеревищу.: "Д-ра М. Д." і що всі :iioro завваrн 
стосу10тьсв не nише катоnнцькоі nреси. І що він 3ав· 

данна nреси розуміс, с чесним журнаnістом, бо не бо

ітьса відверто внсnовитись і не "кндас камін"Інкамн 

із-за nnoтa", а nідnисус: те, що наnисав. Цьоrо не мом

на сказати про йоrо оnонента, вкн:іі не забув nовідо

мити своіх читачів, що він мас докторське знаннн, ane 
"забув" сказати ім, ак він зветьса... МаІО"ІН таку "від· 

ваrу", то не nн111е nутвщоі статті не наnишеш, а ва

віть уживши докторськоrо тнтуnу, то :іі тоді дурної 

миші не nіймасш .•• 
При ці:іі наrоді варто відзна"Інтн жап10rідннй факт: 

вЬьміть nepшy-ninшy українську rазету і сnробуйте 

довідатись, хто іі редаrусІ То в•е сnравді бу~ете rе

нінn~оною n10днно10 І Або nроrnнньте іі вс10 і сnробуйте 

довідатись, хто в ні:іі nише - будете іще rенівnьнішнм, 

6о на іі сірих, ви землв, сторінках, nоба"Інте в ninwoмy 

виnадку nсевдо чи нриnто·нім. Правда, і nерше і ~РУ· 

re буде з доnиско10 аноrось тнтуnу, щоб "Інтач звав, 

ІЦО він дурний, а nнwe дnв ньоrо "мудрі статті" nІО· 

днна дуже розумна, "бо з тнтуnом"І 

Правда, адреси nода10ть усі, щоб читачі знаnн, 

куди rроші сnати. А вкбн не це, то nнсаnн б nросто: 

"Постій. Дати не зиас:мо, бо каnендар• не масмо. А день 

у нас такий, ак і у вас, nоціnу:ііте, дороrі читачі, ось 

куди нас ... " 
Ні, 11 Оnександра Моха таки не иосnав би мишей 

nовити! Щодо йоrо оnонентів, то в ім цьоrо "занвттв" 

nросто не довірив би, керу10чис~о хрнстнвнсьннмн мо· 

тивами, бо миші б ім моrлн вуха nообrризати. Якщо 

вже мова про мнсnивс~оке "зайнвттв", то в ім хіба до

вірив би nолю·вати на мух ... 

"ВЕЛИКИХ СЛІВ ВЕЛИКА КУПА ••• " 

У кінці квітка "Свобода" заnовіnа статті одноrо зі 

своіх редакторів - Ів. Кедрина та одноrо з коnишніх 

своіх редакторів - Юрін Лавріненка (Днвнича). Обі

цвно дуж~ баrато: нкzцо не рецеnт nоnаrоднтн всі сві

тові коифnінтІІ, то бодай nовну розв'взку украінс•· 

них nробnем. 

Не скажу про всіх, ane а таки сnравді зацікавнвсв 
цими статтами. Врешті, nоавнnнсв вони в "Інсnі від 1 
травив ц. р. Статтн Ів. Кедрина "Хвнnьовнзм - Реві· 

зіонізм - Новаторства" була друкована з nродовмен

ном ще :іі у двох черrових чнсnах "Свободи". Стара 

істина: треба вміти не nише добре наnисати, ane тре· 

ба вміти :іі добре читати. Л схнn~онн:іі думати, що чи

тач з мене вннатково nоrани:іі, бо в трьох статтих ред. 

І. Кедрина в не вичитав не то що рецепта на розв'взку 
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всіх українських nроблем, а навіть і натаку на вкусь 

nроблемність взагалі. Хай :&ог nростить, а n. Кедрин 

внбачить, але мені видаnось, що він (не :&ог, а Іван 

Кедрин, тому іі nишу з мапоі пітери 1), не знавши ви 

чи не бажавши взагапі, застосувати свій багатий, зда

валось би журиаnістичииіі досвід і свої (знову здава

лось би!) чимапі зиаиив дпа корисної сnрави, сам собі 

"сочииив" nсевдоnробпему і сам ме з ие10 "думе ус

nішно боретьси". Ну, що JК - слава геровмІ Звитвмцвм 

честь і хвала! 

:&упо б, ак бачите, усе гаразд, але n. Кедрин, бав

nичись у nсевдоnробnему, · "ненароком" nодіпив емі

І'раці.Jо на "чистих" і "нечистих". До чистих, звичайно, 

зарахував себе і всіх інших nсевдоnробпемииків, а до 

нечист-их усіх інших. Якщо "нечисті" теnер nочнуть 

доводити, що вони чисті, то nсевдоnробпема моме nе

ретворитись у сnравми10 nробпему. Тоді скамемо, що 

Іван Кедрин зробив вепику шкоду. Та, nовтор1010, що 

11, мабуть, не дуже вкісний читач, тому, момпиво, в 

ПОМИЛВІОСВ. 

Та є одне місце в статті І. Кедрина, вке в nро'Іитав 

таки дуже добре і зрозумів ііого nравипьио. Ось воно: 

"Хвиnьовизм" того тиnу і запишки защеnпеиих ком

nnексів не минуnисв по нинішній день. Не так давно, 

на беннеті з нагоди одиого nартійного з'їзду, одни 

інтелектуал nроголосив тост на честь "Маркса" даної 

nартіііної груnи, що зібрапасв на бенкеті в одиоку 

місті ЗДА. Той в сво10 чергу віддв'Іивс:в своему копе

зі, іншому видатиому іитепектуапові, 3вепичавши ііо- · 
го, ак "Леніна" тісі rpynи. І так ще виnкпи на здороІі'в 

украінського "Бухаріна" і "Рикова". Тіпьки відnовід

ників до Стапіна та :&еріі не зиuішпос:в. Це дisJioc:s, 

безумовно, жартома і наnідnИтку, ane 'ІН не с це ха

рактеристичне дnв nідсвідомости отих земпвків-іитепек

туаnів? Чи не с характеристичним тост з в ксповпен

ним бажаиив, щоб на еміrраціі бупо nоменше украін

ських "вождів", а nобіпьше хвипьових і скриnників, бо 

тоді, мовnвв, українська сnрава стовпа б краще?І" 

Здаєтьсв, в тій зіші 6упи самі порадні л10ди, а отме 
зиаїuuовсв тиn, що таки зробив "донос на rетмава-зПо

дек". Правда, n. Кедрин був иас:тіпьки бпаrородиим, 

що nризнав, що це "дівпосв мартома і наnідnитку". Спа

сибі й за це І Та не зовсім бпаrородиим n. Кедрин ви
rnидас тоді, коnи те, що "дівnось мартома і наnідnитку", 

бере дnи nоважної статті, щоб обrруитувати цим сво10 

наскрізь шкідливу nсевдоnробпему. 

Сталоси так, що в був учасником ЦІСІ, за виразом 

редактора "Свободи", "марксо-пеиіисько-бухариисько

рІІковськоі nиитики", то в 111• все ба'Іив і зиаJО, а він 

nише тільки на nідставі доиоса. :&упо це на з'їзді 

ОУРДП в Нь10-Rорку. Помартуввв Юрій Леврінеико. 

Жарт йоrо (у доброму товаристві, за добрим стопом) 

був викликаний тим, що nеред ве•ер010 в цій •е запі 

D. Ів. Гришко nро•итав Qікаву доnовідь на тему зміни 

тактики не nише УРДП, а всієї еміrраІІІіі, у зв'взку зі 

зміно10 міжнароднього становища і зміио10 становища 

в СРСР. Не ма10 наміру rоворити про саму доn~відь, 

про те, икі засади УРДП сьогодні вме. визиапн n. Ке· 

дрин і йоrо тиnу n10·ди за свої, а тому Вас~• Ів. Гриш-. 
КО і ~oro KOnerи, акі ХО'ІУ'І'Ь і BMUo·~~ ба'ІИТВ 'I'~~ШJUI 
наnеред, змушені самим миттам Шукати нових засад, 

икі - не сумнівасмось! - n. Кедрин ду ме nоборJОва

тиме, щоб nотім знову визиати іх за свої .•• 
Вернусь до жарту Юрів Лавріиеика: nомартував 

чоловік і всі сміsnиси. В. І. Гришко теJК с:міввс:в, апе не 
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назвав Ю. Лавріненка "уердеnівським Леніном" - n. 
Кедрин rоворить неnравду. Здастьсв, що через годину 

чи що, також жартуючи, назвав Лавріненка "уердеnів

ським Леніном" n. Завітиевич. І знову всі смівписв, і 

знову иівкоrо тоста Ht' було, і ніхто за Qe не nив. Сnро
стую таком і тверджеиив, що це дівnосв "наnідnитку": 

иікоrо и там "наnідnитку" не бачив. Зокрема Юрій Лав· 

ріиеико і В. Гришко, у товаристві вких в мав nрисм· 

ність сидіти, иівких nідстав бути "наnідnитку" не ма· 

ли. Звичайно, ні Бухаріна, ні Рикова ніхто іі не зrа· 

дував •.. 
Чоrо ж замакуnоси декому про це все nоважно 

nис<~ти в ніби поважній статті? Нічим іншим цьоrо не 

повсииш, ик nише тим, що комусь не сподобавеа факт, 

що УРДП не вмерла разом з Іваном :&агрвиим, а ви

ввила всі ознаки життв, що на з'їзді в Нью-Rорку бу· 

по чимало визначних іитеnектуапів. От і треба іх дис

кредитувати, - "щоб не ширипосв бапамутство". Не 

бпагородиа мета, а ще менш бЛагородні засоби. І стає 

від цього всьоrо сумно, сумно. 

Хоч · n. Кедрин пише про це дуже ·поважно, про· 

бус цим навіть обrруитувати сво10 статтю, та в доз

волю собі поJКартувати: 

- Знаете, дороrий і шановний пане Кедрин, чого 

на тій вечері пили nише за "Маркса'', "Леніна", "Бу

харіна" й "Рикова", а чоrо &к ви nаскаво звопипи напи

сати, "тільки відnовідників до Стаnіна та :&еріі не 

зиаіішnосв"? :&о не було в залі вас! Якби ви там були 

сидіпи, то напевно був би тост за "уердепівського Ста

піна й :&epi.Jo" в одній особі... І . не сумиів;uось, що всі 
nрисутні випипи б тоді по иайбіпьшій чарці! Навіть 

Василь Івииович Гришко, вкий тоді зовсім не nив і 

"наnідnитку" таки не був (і взагапі ми всі тоді бупи 

nри своііІ nам'вті, крім вашоrо nідnого інформатора), 

вицідив би цілу склаику ..• 
Знаете, за правду приємно й виnити. А це JК свата 

nравда, що не nише до УРДП, а й до всієї nідрадвись· 

кої еміrра111іі ви ставитесь точно так, ак до нас стави· 

пись Сталін, Єжов і :&ерів. 

У тому ж числі "Свободи" (від 1 травна ц. р.) ви

друкуваио статт10 Ю. Лавріиеика: "На дві адреси, дві 

відповіді", у акій автор розгпадає відnовідь Комітету 

і відповідь дівчів культури на еміrраціі на "Слово •.. " 
дівчів культури з Украі11и. Ю. Левріиеико пробус рв· 

тувати становище, мовnвв, Комітет відnовідав окуnа

ційній владі, а ді.вчі культури - дівчам культури, тому 

Іі відмінний тон і характер цих відповідей... Він дуJКе 

непереконnиво переконує Ів. Кедрина і його однодум· 

ців по псевдоідеі, що "Украіну, ви иаці10, хо•уть стер· 

ти в зав'изаиому заnізиому мішку. Наша справа на 

еміrраціі той мішок розбивати". 

Гай-гай, дороrий Юрі.Jо Андріановичу! "Hanpacиw 

ваши совершеистваІ" :&о самі м nишете: "По•апис:в на· 

віть сnеціальні віча. ВJКе ліnnвть за иаііrіршими зраз· 

нами врлики "ревізіонізму". (!)1 "комуиофіnьства (!)". І 

nіпитиму~ь. І не nоможе. навіть те, що ви, - щоб кон

че доrодити цим "nіпиnьиикам ирnиків", - будете 

свідомо ~исати неправду. От, наnриклад, ви nишете, 

що Москва... "кк nускає коrо з дів'Іів за кордон, то не 

дозвоп.вє ім (навіть із иаrnвд~чем!) мати nриватну 

зустріч з еміrрацІииими дівчами украінської культу· 

ри. Це ми бачили на nрикладі Вірськоrо, Дмитра Гиа

ТІО·ка, Олекси Гончара й інших". 

Приrаду10, що Гончар зветьса не Олекса, а Опек-
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саидер... А от щодо Дмитра rиатtока (та ЇІ Вірс•коrоІ), 

то з ними можна було бачитис• стіл•ки, скіn••и хто 

хотів. І ви це знаете, а nишете інше. Не nомоме -
однак вам "врnики nіnитимут•"· 

Не nереконус також і Ваше твердмекив npo nо

nанів: 

"А от з комуністичної Поn•щі, що мас трошечки 

незалежности, часто nриімдмаtот• дівчі куn•тури і бе:s 

жадних наrnвдачіа зустрічаtот•с• з nоn•с•кими емі

rраційиими дівчами куn•тури, і то иавіт• у стінах 

реnрезентативних nоn•с•иих куn•туриих інституqііІ за 

кордоном". 

Чудово ж знаете, що non•c•кa еміrраці8 таких зу

стрічей не боіт•СR, а іх шуиае. Ми м - навnаки... .Rв-

6-., си;uкемо, сnравді дівчі куn•тури з окуnованої Укра
іни nриїхали в Н•tо-Иорк і зустрілисв з вами "у сті

нах реnрезентативних украінс•ких куn•туриих інсти

туцій" (8к за вашими сnовами це с в nоn8ківІ), то Qi 
"реnрезентативні стіни" обмазали 6 не тіn•ки болотом, 

а чим::• rіршнм... А "врnнва" б вам nочеnнnи такоrо 

соnідноrо, що ан довrо в лікарні пролемаnн бІ 

Те саме і з ансамблем П. Вірс•коrо: знаете м, що 

унрвінці йоrо nікетували? То знайте ж і те, що 8К до 

Канади nриїздив таицtоваn•иий аисамбn• "Мазовwе", 

то non•c•иi еміrрантн ходили no хатах і за міСRц• на

nеред nродаваnн квитки на концерти. А no·n•c•кa на

ціоналістична преса вітала аисамбn•, 8R творцв поn•

сьиоі иаціоиаn•иоі иуn•тури. Не хочу nриrадувати, що 

ви nисали npo ансамбn• П. Вірс•иоrо... Момиа б скла

сти таку "nолітичну nponopцito": Ваше nисаии8 про 

аисамбn• Вірс•коrо стоїт• у такііі nponopqii до nіке

тувакив цьоrо ж аисаміntо, ви nисани8 поn•с•коі на

ціонаn•иоі nреси npo "Мазовше" до зустрічей поn•· 

сьиоі иаціоиаnістичиоі еміrраціі з дівчами поn•с•коі 

культури з комуністичної Поn•щі. 

11 не хочу сказати, що Ви писали noraнo. Ні, 8 хо
'ІУ nише сказати, що 8К українські націоналісти стовт• 

ииJКче від nоn•с•ких, то; моме, в ц•ому с чимала на111а 

вина. Що& зробити nрисмиіст• n. Кедринові (і дати 

йому змоrу ще раз нас nаnntомитиІ), 8 npиraдuo, що 

навіть Ленін твердив, що кожний комnроміс - rииnиіі 

у своїй основі. Та чи варто нам іти на компроміс з 

маnими n10д•мн? ТаJК цим ми не дасмо ім змоrи ростиІ 

Так ото в й думаtо, що Ви неnереионnиво nереко

нуєтс n. Кедрина та йоrо однодумців ... 

Купіть ці книжки! 

І. Олена Курило, "УВАГИ ДО СУЧАСНОУ УК

РАїНСЬКОї ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ". 
Про шо "ш-tгv лнв. v "Нових Днях" за .1истопал 

1960 р. на стор. 23. -
ІІі на її: .1.1Я пеrслп.1:1ТНИІ<ЇВ "Ноnнх Лиіи" -

2.00 дол .. а д.1я Rcix інших - 2.50 до.1. 

2. ··нсnиА ОБРІА
99

' ч. 2, а.lЬ\Jаиах, присвяче
ний 1 0-рі'Ічю ~•а сояого укра інського поселення в 
Анстра.1ії. 

~ а.1ьмаш1сі є багатn ніканих ІІ_VіКС pi~HO\f:JHЇT-
них матеріялів. 

lliнa за примірник - 1.50 .лоляра. 

Обидві книжии замомяти в '"ІІових Днях". 
---·· ... ____________ _ 

!!UlJI .llll, 'lEI'Bt:Hf,, 196-t 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кляс українських шкіл на еміrрації: 

І. Л. Деполович 
БУКВАР 

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

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

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
П'яте видання 

Uіна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Анг.11ії - 1 О шіл., в Австра.'Іії - 11 шіл. 

3. Петро Волиняк 
КИїВ 

Третє видання 
Читанка для З-ої кляси 

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

4. Петро Волиняк 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Третє видання 

Uіна: у Ка,ющі і США --- 1.25 дол., 
в Анr.11ії - 1 О шіл., в Австралії- 11 шіл. 

5. Петро Волиник 
ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на е~tіrрації nідруqник такого тиnу. 
І<нижка ілюстрована. 

Uіна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англ.ії -- 10 ші."І., в Австралії - 12 шіл. 

6. Дмитро Кислиця 

ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 
(Фонетика й морфологія). 

Видання третє. 

Підру4ник nристосований до українських 
е~tіrраційних шкіл (багато прикладів і завдань). 

Сьогодні - не єдиний підру4ник 
з української ~юви на еміrрації. 
Uіна: у І{анаді і США - 1.70 дол., 

в Англії - 10 ші:1., в Австралії - 12 шіл. 

7. Дмитро Кислиця 
ГРАА1АТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ (синтакса) 

Ціна: у Канаді і США - 1.60 до.'І. 8 Англії - І О 
шілінг., в Австралії - 12 шілінr. 

8. Петро Волиняк 

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 

І Іідру4ник багато і.1юстрований, фотами, картами, 
та схе~•а~ш, стисло написаний, має багато 

вправ і завдань для са~юстійної праці У4Нів, гарно 
видрукуваний на добро~tу папері. 

Uіна: у f<а.наді і США - 1.60 дол., 
в Англії та Астра.11ії -- 12 шіл. 

Замовляти в "Нових Днях". UJколам і книгарням 

та церковним громадам - знижка. 
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Остап ВИШІ/Я 

>>КОНФУЗ>> 
У зв'язку .1 Шевченківським ювілеєм вся 

преса в У краї" ні. а ще більше комуністична укра-
їнська преса в Канаді і США. підкреслює «Лю-
бов» «старшоzо брата» до У країни, а зокрема до 
Шевченка. Підкреслюється й цитується вислови 
колишньоzо наркома освіти РРФСР А. Луначар
ського. 

Не всі знають. що якщо в двадцятих роках 
російські комуністи z ишли на деякі поступки 

українцам. то ро6илн це з великим огинанням. 
використовувалrt всілякі можливості, щоб У кра-
і" ні менше дати. Нар ком А. Луначарський. на
приклад. щоб таки відірвати Кубанщину від Ук,.. 
раі·ни, «сочинив» навіть спеціяльну «кубанську» 
націю й мову. Ця його «націотворчість» була 
гостро атакована українською радянекою пре,.. 

сою. Передруковуємо тут гумореску Остапа 
Вшuні на цю тему - «Конфуз». Може, сконфу ... 
зяться й ті. що дуже внхваляють тепер ставлен

ня А. Л цначарського до У країни. Вона яскраво 
показує різницю між комуністами в У країні часів 
«розстрілпноzо відродження» і сучасних комуніс-

тів. зокрє-ма в Канаді. Ред. 

Безперечним фа:ктом є. те, що нащад:ки січови:ків на 

:Кубані не говорять тою мовою, s::к говорять :корінні nра

во й лівобережна У.:краіна ... 
У :краінсь:ка :Кубань не nовинна йти та:ким точно 

шляхом "язи~:ютворчества", що іі інтенсивно розвива

ють тепер в УСРР. 

Наша задача - не привести :кубанців-у:краінців тіль

:ки до форм, вироблених на· У :країні, - а створити ту 

ШRолу, базуючись на живому мовному матеріялі :ку

банс!>:ких нащад:ків січови:ків. 

Із розмови з наркомом А. В. Луначарським, 
надрукованій в ростовській газеті «Молот». 

І прийшло людство різними шляхами до ко

мунізму ... 
І коли прийшло .:lюдство ріжними шляхами 

до комунізму, тоді стара гвардія більшовиків-ле
нінців, на березі Тигру й Єфрату зібравшись, 
доповіді різних націй вислухувала ... 

І сидів серед старої гвардії перший нарком 
освіти народнhої, Анатолій Васильович Луначар
ськиfІ ... 

Він, як керівник культурно-національного 
відродження, с.1ухав доповіді про шлях до кому
нізму через національне самтшзначення ... 

І проходили перед старою гвардією більшо
~виків-,lенінців (різнобарвні нації, колись страшним 

цаrатом пригнічувані ... 
Проходили білоруси, українці, євреї, поля

ки, німці, турки, татари, киргизи, чуваші, лопа
рі, мордва й сила -силенна інших націй ... 

І розповідали ... 
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Різповіл,а.rнІ вони i~t про труднощі, з якими 
піднімати кулhтуру, віками в домовині бувшу до
водилося, і про радістh творчости, про радість 
відродження ... 

Розповіда~lи про те, як доводилося приско

ркшати процес мовотворчости, щоб угнатися за 
культуrами, tцо в нормальних умовах розвива

.1ися ... 
І усміхалася радісно стара гвардія ленінська, 

бачучи нанії й культурно й політично розкріпа-:. 
чені ... 

Проходили нації ... 
І останніми підходи.1и нащадки запорізьких 

січавиків славних - кубанці-українці ... 
І запитав їх Анатолій Васильович Луначар-

ський: 
Гей ви, запорожці, коли відроджуватися 

почали? 

І заау11ав кубанський голос колективний: 
-- "Числа не знаємо, бо календаря не має

лю, місяцh у небі, год у книзі, а день у нас та
t-:ий, як і в вас - поцілуй за те ось куди нас!» 

І тихо-тихо зробилося_ на березі Тигру та 
Єфрату. 

І, лотупивши очі, запитав Анатолій Васильо
вич Луначарський: 

- Що І<ажете таке, запорожці, ви славні 
молодці? 

Відповіли нащадки січQnиків славних: 

- Як відраджував, так і кажемо ... На мов
ному матерія.'Іі січов1шів ~ідроджував! Чого ж 
гніваєшся!· 

І ще тихше зробилося на березі Тигру й 
Єфрату. 

ФАХОВО. СПРАВНО. СКОРО. 

СОЛІДНО. ДЕШЕВО!!! 

Наше бюро полагоджує в ці
лому світі: прогульки групо
ві, індивідуальні, іміrрацій
ні справи, купівлі квитків на 
.1ітаки, пароплави, поїзди, 
автобуси на всі світові лінії. 
Плянуєте подорож і хочете 
заощадити? 
Пишіть або звертайтесь осо
бисто по проспекти до єди
~юго українського представ
ника нашого Бюра Подоро
жей--

МАРКІЯНА КОГ~'Т А 

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

---------,---·--·---·-··-------
НО В І ДНІ, ЧЕРВЕНЬ, 1964 



Петро ВОЛИНЯК 

Онтаріо-країна чудових озер і рік 
"ВИВЧАйТЕ й ПІЗНАВАйТЕ!" 

Кожному новоприбуJІому до Канади безліч 
разів ставлен о питання: "Чи вам подобається 
Канада?" Частина з нас навіть гнівалась на та
ке настир.іlиве запитання, хоч, до речі, воно ціл
ком нормальне. Уявім собі, що ми живемо в Ук
раїні і от раптом до нас валом-валять нові лю
ди: чи ми не питали б те саме? 

Та таке питання ставить, чи точніш, ставив 
звичайний грмадянин, наш сусід по праці чи по 
мешканні. Уряд Канади, а зокрема уряд найвиз· 
начнішої канадської провінції Онтаріо, підходить 
до справи со"1ідніше: "Вам подобається Канада? 
Чудово! Але ви їі повинні й любити. А любити 
можна тільки те, що добре знаєш. Отож, вив
чайте Канаду, досліджуйте її, беріть те, що ми 
вже придбали чи привезли колись зі "старого 
краю", дайте нам своє і будемо разом жити й 
працювати". Це така генеральна настанова Ка
нади. Щодо уряду окремих провінцій, зокрема 
Онтаріо, то він може бути зразком ставлення до 
новоприбулих. Ще зовсім недавно Онтаріо, а 
особливо Торонто, було, сказати б так, англосак
ською столицею, своєрідною базою англійського 
консерватизму й націоналізму. За останніх півто
ра-дм десятиліття становище змінилось до нев
пізнання: маси новоприбулих осідали головним 
чином у Торонті та в інших промислових містах 
навколо нього. Населення настільки змінилось, 
н?вопри~улий елемент настільки активний, що 
вtн не мtг не накласти своєї печаті на характер 

провінції. Кілька років тому якийсь консерватист 
писав у одному з англомовних щоденників, приб
лизно так: "Що сталося з Торонтом? Я не піз
наю його! Вийдіть на вулицю, погляньте на ви
віски, на написи на вантажJНих автомобілях по-

., ' 
слуханте мQву, якою розмовляють на вулицях і 
ви жахнетесь! Ці .11юди забувають, ку ди вони 
приїхали!" 

Та це був пропащий голос: життя робило 
своє... Провідні діячі провінції не пішли за голо
сом консервативного обивателя - вони пішли 
назустріч новоприбулим, уряд почав дбати про 
інтеrрацію їх у канадське життя. 

ЕКСКУРСІЯ РЕДАКТОРІВ ЕТНІЧНОї ПРЕСИ 

;у·ряд стало і всіма способами інформує но
вuприбуаих про свою працю, про країну. Уряд 
стало дає п.1атні оголошення, у яких інформує
т~ся читачів етнічної преси про Канаду. Взага
ЛІ, уряд вважає етнічну пресу найкращим зв'яз
ковим між ним і новоприбулим населенням. 

Цього року уряд Онтаріо заплянуван подо

рож редакторів етнічних часописів по провінції. 
Подорож зорганізувало міністерство туризму та 
інформації. Міністер Джеймс Олд, - цілком 
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с.·rу~но, до речі, - вважав, що якщо редактори 

самt оглянуть провінцію, то їм легше буде пе
реконати своїх читачів, що Онтаріо - чудовий 
край і що поки мешканець провінції не оглянув 
ще самої провінції, то йому нема найменшої по
треби їздити по чужих далеких країнах і роз
возити канадські гроші. Це спричиниться до зба
гачення провінції. До речі, чужоземні туристи 
масово відвідують Онтаріо і в 1963 р. вони за
лиши.lи в нашііІ провінції 350 мільйонів долярів. 
Якщо до цього додати ще прибутки від канад
ських туристів, то туризм в Онтаріо є дуже важ
•lивою ділянкою економіки. 

Подорож почалася 19 травня. Клюб етнічної 
преси. до якого на"·•ежать майже всі часописи . . ' 
улаштував сюданок у НІмецькому клюбі "Гармо-
ні", на якому, крім редакторів, були й представ
ники міністерства туризму та інформації на чолі 
з міністроJ'" Олдом, ::заступник міністра громадян
ства п. І. Яремка тощо. Після сніданку редакто
ри сіли у спеція.rtьний автобус і виїхали в нап
рямі м. Кінrстону - першої точки оглядин. 

. В екскурсії взяли участь редактори 13 ет
шчних груп (деякі не поїхали взагалі). Були 
представлені 28 часописів (їхали здебільшого 
самі редактори, хоч були і їх помічники), в т. 
чис.'Іі 8 українських: "Батьківщина" - М. Ко
ро.іlишин, ''Вільне Слово" - С. Росоха, "Гомін 
України" - Б. Стебельський, "Ми і Світ" - О. 
Маланчук, "Наша і\'\ста" - о. П. Хомин, "Но
вий Шлях" -- В. Левицький, "Нові Дні" - П. 
Волиняк, "Юню<" (новий пластовий місячник) 
- О. Тарнавський. Українці були ·найчисельні
шою групою. 

К~р~вав гр~пою директор відділу туризму 
при мшtстерствt п. А. Вени, який стало їхав в 
автобусі з редакторами. Крім того, було два ав
томобілі фотографів - Ф. Геммонда та Росса 
Томпсона і спеціяльне авто (з червоним ковпа
ком) капра.1я провінційної поліції дуже симпа
тичного п. Т. А. rpaйrepa. Це був скоріш почес
ний супровідник, ніж охоронець, бо жодних не
приємностей ми не ма.аи. Майже з кожного мі
ста виїздили назустріч нам урядові представ-

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

(at Dovercourt) 

КУШНІРСЬКА РОБІТНЯ 
Хутра на замовлення з різного роду шкірок 

6 ГlЕРЕРІБКИ, 

6 НАПРАВИ, 
д ПОВНА ГАРАНТІЯ. _____ ._ ........................ ~~~~---... _ ... ______ __ 
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ники і до ко.rюни додучувалось іще одне авто. 
Сто.;шця Канади зустріла нас ще за яких 40-50 
миль перед містом. Відти до Отт~ви поперед· 
колони їхало вже два поліційних автомобілі. Як 
де ш.lІях був завантажений, то обидва вони вми
кали сирени, червоні ковпаки починали крути

тись і всі авта на шляху звертали набік, щоб 
дати нам дорогу ... їхалось "темпераментно", ве
сеw1О Й цікаво. 

Kll-II~CTOH --- КОЛИСКА КАНАДСЬКОї ІСТОРІї 

ЯІ< читач бачить з цього підзаголовку, то 
Кінrстон справді "Велике цабе". Та як і кожну 
річ, це місто можна бачити з двох пунктів: з 
особистого і, сказати б т;ак, державно-політично
географічного. Якщо брати його з цього остан

нього, то Кінrстон -
1. 160 миль на схід від Торанта по чу довій 

автостраді ч. 401, 
2. Місто у яких ЗО разів менше від Торанта 

( 53,000 мешканців), 
З. Місто одного з найкращих університетів 

І{анади ( Квинс ІОніверсіті), що має в свойому 
складі 4 факу~1ьтети і дві школи та 3,500 сту
дентів, заснований у 1841 р., 

4. Місце осідку військового коледжу, 
5. Місто, що має величезну фортелю (Форт 

Генри), будова якої закінчена в 1836 році, коли 
Канада вже остаточно ломирилась із США, тому 
з його мурів не· зроблено жодного пострілу, 

6. Місто на березі озера Онтаріо і р. Св. 
Лаврентія зі славною "Тисяч·ою островів", які 
починаються під Кінrстоном, 

7. Місто двох в'язниць: одна чоловіча (про
вінційна на 1 ООО осіб), а друга жіноча ( феде
ра.1ьна), 

8. Місто осідку першого уряду Канади. 
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Та це, як уже сказано, офіційний Кінrстон. 
А з пого~1яду автора цих нудних ря~ків, Кінrстон 

місто, у якому: 

1. Живе мій }{ум, 

2. Донедавна жив (поруч з жіночою в'язни
нею!) "кум моїх кумів", який було одвезе мене 
на ріку Св. Лаврентія, щоб я з п. Андрійовичем 
.rювив рибу, а сам іде смажити "стейки" під ку
щами й годувати своєю к•ров'ю комарів, 

З. Під Кінrстоном на р. Св. Лаврентія є чу
довий Сандей Біч, на якому можна викупатись 

.\\а(tже так, як у Дніпрі, 

4. Є ще багато озер, з них одне, у якому 

"кум моїх кумів" і п. Андрійович купали мене. 
точно так, як колгоспних свиней купають у най
бруднішому в усій Україні ставку, за що я їм ще 

й досі "дякую", 
5. Поруч з Сандей Біч минулого року я пій

мав найб~1ьшого в мойому житті беса-ве~икоро
та, що важив - без хвоста й плавців! - 7.5 
фунтів, а з хвостом і плавцями (та іншими потро
хами!), то, може, й усі 9-10 фунтів (і це майже 
нравдСІ., а не так, як у рибалок говориться!), 

6. У дубняку коло Сандей Біч минулого літа 
я нарвав ці..1ий І{ОШИК справжніх білих грибів, 
то:\tу не вірте нікому й ніколи, що "в Канаді бі
.пиtі гриб не росте". 

При·ї·ха.ли ми в Кінrстон десь о 5-ій. Зупини
лися в найкращому готелі міста Ла Саль. По
·'·швшись, відразу пішли на обід. Приймали нас 
тут аж ніяк не гірше, як у Крем~і приймають дип
аоматичний корпус з нагоди роковин Жовтневої 
рево.11юції ... 

Та поки там подавали вечерю, то я таки по

тс.1ефонував до кума й п. Андрійовича у "риб
вих справах". Керівник екскурсії п. Вени поба-
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чив, що ніякою силою мене не втримає, устав, 
підняв чарку і сказав таку "речу": 

- Хоч я на.1ежу до розумних .JІюдей і ніко
ли ще риби не ловив, але я розумію, що деякі 
редактори належать до проти.1ежної групи люд

ства, тому вип'ємо за їх успіх і нехай собі йдуть 
з Богом ... 

Кінгстон. Форт Г енри. Прилад для кари тих, що 
провшшлись. Реда"тор мадярського тижневика 
перевіряє. 1IU «міцно в ньому тримаються ноги». 

Я ж вирішив . що краще обернутись спиною до 
тоzо «останнього слова техніки» й закурити ... 

Мої католицько-гетьманеко-бандерівські со
юзники - о. П. Хомин, Мирон Королишин і Бог
дан Стебсльськиі""І --=- постава~1и на коліна й так 
слізно просили мене взяти їх з собою, що мое 
православно-безпартійне серце не витримало і я 
ве.1икодушно сказав: 

- Ходіть уже і не скигліть тільки! 
І ми пішли. Сі.1и в авта мого кума та п. Ан

дрійовича й поІхали на канал, який сполучає 
Нерхню Канаду з Нижньою і якого сто з лишком 
років ТО.\\У викопа.1и наші предки-канадці не так, 
щоб боронитись від американських імперіялістів, 
як дати нагоду своїм нащадкам половити в ньо

му рибу. Пан АндріІ-ювич запевняв, що "там ті
єї щуки, як комарів у .1ісі"! Воно так, мабуть, і 
с, але як ті щуки побачи.1и на березі воєнного 
каналу нашу православно-безпарrгійно-католиць
ко-гетьманська-бандерівську рибадьську соборну 
й союзну бригаду, то пололотвіли від жаху і як 
дре.\lену.'Іи униз по каналу аж у синее море, себ
то в "лейк Онтеріо", то тільки вода закипіла ... 
А ми так таки нічогісінько й не піймали ... 

·Оце вам такий той Кінrстон! 1 шкода, що ми 
не довечеряли до кінця. На вечері був голова 
міста п. В. 1V\i.l.i1C, представники фортеці Олд 
Форт Генрі, представники Торговельної Ради мі
ста і т. д. 

Другого для по сніданку виїхали оглядати 
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місто: парки, універистет, в'язниці, церкви, лі
карні, а потім поїхали у фортецю. Оглянули їі, 
як кажуть, уздовж і впоперек, зверху до низу 

(і навпаки!). Скажу щиро: узяти ту фортецю не 
було найменшої змоги. Побудована на величезній 
скелі. Величезні мури й гармати на них. Це ціле 
місто з майстернями, пекарнями, кухнями, скла

дами. Т·реба було їі хіба оточити і примусити 
здатись голодом. Збережено все чудово (добрё 
Канаді, що вона не зна~'Іа ані ркупантів, ані воєн, 
ані революцій!) -- навіть .1іжка й одяги по офі
церських кімнатах стоять! Обс.1уга - чудова. 
Нам продемонстрували пострі\11 з гармати на 
"американських імперіялістів, які підплинають до 
фортеці по р. Святого Лаврентія". На фоті чи
тачІ оачать гармату, їі обслугу в одностроях 
брітамеької армії початку 19 століття саме в мо
мент підготовки до пострі·лу. 

Все це зроблено витончено, досконало -
як у доброму театрі. 

~,. величезному дворі весь час муштрували 

кі·.1ька невеличких груп вояків. Муштрували їх 
не на війну, а на парад, на якому будуть пока
зувати армію 19 стоJІіття. Ця муштра своею при
мітивною тупістю нагадала мені автопортрет і 
картини Тараса Шевченка з часів к:олдатчини 
- Koc-Apctr~, форт Новопетровське, кара шпіц-. 
рутенами... Стає неприємно. Згадуються Кобза
реві рядки: 

1 тут стели, і там стели, 
Та тут не такії: 
Ру ді, ру ді, аж червоні, 
А там голубії ... 

Я відстаю від групи, піднімаюсь сходами на 
мур: чи не побачу "рудих степів"? Вони ж так 
пасують до цього камінного мішка, тупої муш
три, давніх одностроїв! Та замість них - зе
лені кучері лісів, відразу за широким п111есом рі
ки, а на обрії - наче море, безкрає й невираз
ного кольору плесо озера Онтаріо. Ні, Шевчен
ківсІJкі часи, тишІ й картини лише в мурах фор
теці. А поза ними - велика й гарна ж и в а Ка
нада. Але якщо мені ще раз доведеться бути в 
Кінгстоні, то я більше в Олд Форт Генрі не пі
ду: не люблю мурів тюрем і фортець, не можу 
дивитись на муштру, якою перетворюють люди

ну в коліщатко автомату. 

(Закінчення в черговому числі) 

MODERN HEATJNG 
UIIAJIEHHЯ: 

Водяне -- Па-рове -- Помпи 

Оіл Борнери та наnрави. 

J. KIRICHENKO 
945 DUNDAS ST. ,V. TORONTO, ONT. 

PHONE: ЕМ 8·6602 
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Докія ГУМЕННА 

Родинний альбом 
Продовження 

На розглянутих вище мовних прикладах ми не Наун.а зоології поділяє на види все звірине 
раз переконувалися, як у лоні тотемістичних уяв- царство. Тотемісти мали досконалу характерме
лень зраджувались основні мовні стовбури. що тику виду, ідеальну й для науки: Великий Олень, 
на них розгалужувалися мовні дерева. І не тіль- Мати Маїсу, Велика Мати Картоплі, Житня Ба
ки дерева, а гаї, ліси мов. Якби не було таких ба, бик Асур тощо. Це тотемне джерело, куди 
багатобічних ідеологічних стосунків із тотемним відходять і звідки прибувають усі поодинокі іс
звірем, то не було б і вироблених відповідних тоти - хіба це не nоняття виду? Тільки воно 
з·вуків, які лягли в основу людської мови. висловлене іншою, образною мовою. 

3. Сучаона наука, при всіх П запаморочливих 4. Тотемізм заклав і дві основні течії філа-
успіхах, недалеко зайшла вnеред за тотемізм у софії, - матеріялістич•ну та ідеалістичну. Що 
вузлових своїх проблемах. Навіть не знати, чи справді таке - віра в nереміну одної матерії на 
можна це назвати проrресом: - твердження хе- другу (на мові тотеміста «'Взаєможерт.ва»), як не 
мії, що матерія не гине, смерти нема, а є лише матеріялізм? І що таке «Велика мати роду», яка 
безперерв·ний життьовий процес переміни одного ніколи не вмирає і в якій живуть душі померлих, 
виду матерії в другий. Наnриклад, тіло людини як не образово виявлене поняття про Дух? Ще 
не ·Вмирає, а nеретворюється в солі, ці солі втя- багато nісля цього треба, щоб провадити складні 
гає .в себе корінням рослина, а рослиною живи- філософські сnекуляції. Але як би могли з'яви
ться звір, а звіра їсть другий звір, бо й м'ясо - тися висоти людського мислення, коли б десят
тільки еконденсавана рослина. Коротше - одне ки чи може й сотні тисячоліть тотемізму не під-
віддає себе другому. готували rрунт? 

Це ж точнісінько те саме, що знали й тоте- 5. Тотемізм, ця (нашими словами) техніка 
місти, але дійшли ·вони до того без кропіткої ля- nриручування звіра й nідпорядкування цілям та 
бораторної nраці. Вони знали, що одна істота nотребам людини, 8 дійсності _ щось безмірно 
з'їдає другу, а ту з'їдає знов інша і т. д. - і більше. Це - велетенський крок людини, що 
так іде обмін усередині цілости. Рівноваги до- nідняла ногу з nоnереднього місця, тваринного, і 
тримано. У.сі стають родиною. І де ж тоді заслу- ще не nоставила на нове, духове. У сі ці згадані 
га науки, якщо вона nісля довгих блукань ма- поnереду (і незгадані) культи - лише зразки, 
нівцями відкрила тільки те, що давно без неї як зіnсовано nервісну ідею взаємин людини із 
знав тотеміст? всееві том. У сі ці різноманітні культи - барвие-

Походження людини? Тотеміст відразу був те цвп1ння nервісної думки на шляху людини 
nевний, що він - нащадок звіра. Навіть більше: до вищого стану, усе це - різні стежки до од
що людина - таки сама звір. Наука дослідила ної цілі. Одні виявилися сnілими й не привели 
це, nростеживши розвиток людського ембріону, ні до чого, позалишалися у .вигляді незрозумілих 
що nрискореним темпом nереживає звірину час- обрядів, звичаїв та забобонів. Другі - плідні, во
тину своєї біографії, всі етаnи розвитку живої іс- ни nовели людську думку до nерсnектив, яких 
тоти, nочавши з nротоnлазми. Ембріон людський ми в теnерішньому нашому стані не можемо ще 
сnочатку має зябри, nотім виглядає, як щеня, розгледіти. 

дитина родиться зморщена, як мавnа, аж тоді Основна ідея тотемізму - нуклеус усіх ре
вже стає гарною людською дитиною. Сто років лігій. Людина - частина, відмі-на і вияв божес
уже nереконує дарвінізм цивілізований світ про тва, а стосунок між людиною і божеством -
те, що тотемісти знали наnевно. nостійний взаємообмін. Людина добровільно й 

Може хто вважає, що nервісні й nримітивні радісно дає себе божеству, божество так само 
дикуни (гарна шана до своїх nредків!) не знали любовно й радісно дає себе людині. Здійснюєть
законів nрироди й бачили світ у nерекрученому ся це у формі жертви, а жертва це - циркуляція 
власною уя.вою вигляді? Згода. Але чи сучасна божественної есенції через Бога, Природу. Лю
людина, навіть 11 наука ХХ-го століття бачить дину. Жертва (чи то людини, чи божества) nри
світ не nерекручено? Щоденні відкриття нових, бирає суть і ім'я божества, а хто їі вкусить, то 
невідомих досі сил nрироди nоказують, як ми ne- теж nриєднається, причаститься. 

рекручено бачимо світ. І навіть ще вживаємо ви- Може не так? Переконаймося на кількох Па
разів nерекрученої уяви. Усі вже знають, що зем- ралелях із сучасних мов. Ім'я в кожному кущи
ля ходить навколо сонця, а не навnаки, але упер- кові слів однакове: 

то кажемо: «Сходить сонце». У сі знають, що газ. 
nовітря -теж матерія, але nерекручено вважаємо 

їх нематеріяльними. У чора ми вважали nерекру
чено, що атом неnодільний, а сьогодні (мабуть, 
теж nерекручено) - що він ділиться на ще мен-
ші частини. 

20 

У нашій: 

Жрець - той, хто приносить жертву. 
Жертва - те, що nриносять у жерт.ву. 
Жерти - їсти nобожно, nриLІащатися суб

станції божества. 
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Тжа - те, що жерли, тепер просто харч, 
провізія. 

Щось подібне і в французькій мові: 
Вікарій ( vjcaire) - жрець, той, що прино-

сить жертву, священик. 

Віктуалія (victпaПle) - їжа, провізія. 
Віh·тім ( victime) жертва. 
В англійській: 
Прісст (priest)) священик, той, хто при-

носить жертву. 

П рей ( pray) - жертва. У словнику перек
ладається «молитва», але первісний зміст роз

кривається в назві хижої птиці. Bird of pray (бірд 
оф прей) - хижа птиця. та. що забирає жетву. 
І в нас «молитися» означало «жертвувати»: «Ві
:Jам коропаї 1\ІОЛЮТЬ>> (себто приносять у жер
тву) .1 

Преср (prayer) - молитва і той. хто мо
литься. ~ертвування і жертвувач. 

У всіх трьох прикладах одна .Й та ж карти
на. Священик-жрець приносить жертву із закли
наннями-молитвами. а потім ії усі їдять родом. 

- «жеруть», «віктуються» ... Як рудимент цього, 
сучасний звичай: перед обідом батько має прочи
тати молитву, тоді вже їдять. Сучасний батько 
спрощено виконує функцію жерця. 

Ця чиста ідея тотемізму зазнала різноманіт
ного перекручення, що його в загальному можна 

б клясифінувати так: 

а) Бажання допомогти тотемові розмножу
ватися. себто протеrування йому. взамін за його 
протеrупання людям. Такий австралійський ін
тічіум. У час розмноження тотемної тварини від
буваються врочистості-чарування, тотема не 
їдять. лише потрошку причащаються його під час 
свята. Наш піст перед святами саме такого по; 
ходження. Потім неїдження тотему під час роз
множення у деяких- народів переродилося у з.ви

чай не їсти свого тотему зовсім. (Між іншим. чо
мусь у нас не їдять конини. Чому?). П ростодуш
на людина чесно зводить порахунки із тотемом 

та обмінюється протеrуванням. 
б) Людська жертва з-поміж свого роду. 

Кож•не умиоання так і розглядалося, як жертва 
тотемові. «Щасливий тnй. кого з'їсть крокодил». 
- вважали єгиптяни. Але кnли прийде стихійне 
ЛИХО, ПОСуХа ЧИ ЩО, ТО тnеба V'М:ИЛОСТИ.ВИТИ бо
ГЇJ\ і принести їм жертву під себе. з свого роду. 
Не далеко ходити. таки в спов'янському середо
вищі таке діялося: «І жряху їм. нарічюще я бо:и. 
і привожаху сини свої і •дщері. і жряху бєсом. і 
оскверняху землю требами своїми І оскверніся 
коов·ми земля Рvсна і холмо-ть».2 Кидали жере
бок на отрока й дівицю. кого з них «зарізати 
богом» ... 

в) Звичай пибирати на три дні «царя». йо
му догоджати й піддавати цареькі почРrті. а по

тім убивати. Такий звичай відомий у Месопота
мії. «І.Цоб династія не прийшла тю кінпя. цар 
Ерра Імітті посадив садівника Биліль-Бані за
мість себе на трон». Йому мали три дні піттда'Ва
ти царську почесть. коронvвати ... і пбити. Ue ро
билося шопового року. ( «Хрочіка старого Вави
лону») .3 У стаnій Европі теж буп звичай вибира
ти царя на три )lні. що замінив бп справжнього. 
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який зостався живим. У «Золотій гілці» Фрезера 
є багато прикладів. Цей звичай розкриває зна
чення, що таке цар. Очевидно ж, що жертва, 
яку плекали для того, щоб потім віддати богові. 

Виразно й досить голо це представлено в 
Індії. 

«Від касти Кондг у 1902-му році прийшло 
до уряду прохання узаконити людські жертви. 

Для жертви купували дитину, і вона росла до 
часу, з нею добре поводилися, а в час убивання 
напоювали опіюмом і садовили біля стовпа. Юр
ба танцювала довкола із співом: «0, Теда Пен
но, ми тобі даємо жертву!» «Дай нам добрий 
урожай за це і здоров'я!» Жертву цього дня ве
дуть додому. Другого д•ня задурманену жертву 
обмащують олією. кожне до неї доторкається та 
намащується. Юрба з жертвою обходить село, 
разом із стов·пом, що волочиться по землі ... По
тім беруть жертву у джунrлі, прив'язують до 
стовпа. прикрашують квітами... У ее, що з нього 
взято, - святе. Бажаючи взяти від нього трохи 
слини або помзетити своє тіло. майже задушу
ють. Так водять жертву сім днів, а ·після того 
або задушують, або ламають шию, тоді кожен 
вириває шматок тіла й біжить із ним до свого по
ля, щоб забезпечити добрий урожай» .. .' 

Жертва має бути п красі й розквіті сил. Бог 
має бути вдоволений. У ацтеків 1497 року під 
час посвячення храму в Гюїтціолопочтлі було 
дано в жертву 20 тисяч осіб. Ацтецькі жерці ви
бирали найкращих із шляхетних полонених на 
жертву. Жертва жила пишно один рік, а в кічці 
року ії коронували і приносили п жертву. Бог 
відновився. Ацтеки вірили, що бог має годувати
ся люцською кров'ю.5 

Та те ж робили й кримські таври, як згаду
валося попереду вже. 

г) Намагання обійти закон самовіддачі ще 
й іншим способом: заміною людської жертви тва
ринною. Тут ужР. виступає тільки одна частина 
жертвування. Тварина - тільки страж'дальна 
істота, ніякого взаємопожертвувапня вже нема. 

З двох половин п·заємодії залишилась тільки од
на. вигідна для людини. Це вже час. що люди
на далеко відійшла від с·воїх ·перших уявлень. 

vтратила почуття рівности із З·вірем. а не то що 

божестнлення. відчула себе вищою. Почала хит
рувати. винаходити різні викоути. щоб обійти 
старі обряди. У пеовіснО\.fV «інтічіумі» мати рn
ду просила жеотву вибачити. що їі ї•дять. «бо 
літи гоподні» Те-пео зайшов іншого ропу обмін. 
Люди дають богоRі жептну, бо бог «любить ню
хати пахощі нроян». а за ці пахощі бог платить 
людині опікою. Тоог натурою. Бо ян не буде 
дано жертви, то бог розсердиться і зніме свою 
oпiRv. До речі. лютуи самі ж поїдають цю жертву. 

Так до певпізнання викривлено ідею тоте
мізму. і 'дедалі ідея ця все більше виRnивлюва
лася та егоїстично питолковувалася. Розв'язка 
йде не лінією внутрішнього вдосконалення. а лі
нією виконавнп риту а тту із збереженням інтере
сів людини. 

Інша дорога. інший сліпий кут: 

а) У шанvвання окоемішної тварини. ЯR 
справжнього божестпа. Бик-цар Єгипту. чи п Ін-
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дії - священна корова. Ця, так звана, зоолатрія, 
що витікає із загублення сnравжньої ідеї, пока~ 
зує, який великий час минув в·ід народження ідеї 

самовіддачі до культу звірів у Єгиnті. 
б) Олюднення звіра й надання йому люд

ських рис. Зевс, Астарта. Аnоллон, Ізіда тощо 
- усе це вже люди. але із звірячими атрибутами. 

в) Божествлення явищ nрироди, що або на 
звірях їздять, або мають звірині nрикмети. На~ 
nриклад. крилате сонце. 

г) Звичайний сnорт. наnриклад. бої биків в 
Еспанії, чи nівнячі бої. Це теж пережиток пер~ 
вісної ідеї, у якому вже все геть чисто забуте. а 
зостався лише смак публіки до «гострих відчу
вань». Тварина тут 'Навіть уже й не жертва. а 
річ для розваги. 

Отак зазнав поламапня первісний тотеміс~ 
тичний закон взаєможертви. з·вироднів і викри
вався до нев·пізнання. а то й до цинізму. Здава
лось би, ці ідеї з розвитком духового змісту лю
дини мали б nеренестися в суто людський світ. у 
nлощину взаємин між самими людьми. Але цього 
не сталося. Якщо є війни. то значить нема здій
снення ідеї. 

Дві тисячі років тому. якраз із початком су
часної ери. цю зіпсовану людьми ідею nригадав 

і продемонстрував у найчистішому вигляді на 
прикладі свого ·власного життя. галілеянин Ісус 
Христос. Він проголосив ті самі слова, що їх 
виголошували '8 печері засновники тотемізму і 

що лунали багато десятків, а може й сотень ти
сячоліть. Ось та формула: «Це є тіло моє -
каже Ісус. розломлюючи хліб. - прийміть і їж
те». І далі. про чашу з вином: «Се кров моя но~ 
вого заповіту, що за многих проливається» (Марк. 
14). «Тіло моє. с-nравді. їжа. а кров моя. с·правді 
напиток. Хто їсть моє тіло й кров мою. - v мені 
пробvває. а я в ньому». (Й оан. 6. 55. 56). 

Це ж чисто тотемістичні формули. вжипані 
тисячами ї· тисяча]\,Нf віків. а такі зрозумілі су

часникам Христа. Саме цих символів він ужив, 
щоб передати їм в образах якнайбільш зрозумілих 
і ясних свою ідею. 

І це - центра ттьне. найсвятіше місце хрис~ 
тиянської літургіі «Це є тіло JІ..fОЄ, шо за ~ас ла
мається на відnущення гріхів. Пийте ії всі. пе є 
кров моя. що за вас проливається на відnvщення 

гріхів». Жертв;~ проситt> сама. щоб їі ї.тти. вона 
лобровільно дає себе. І ця жертва - людина. 
Вона промовляє ті слова с-вятости. що йдуть із 
людиною із глибояоrо палеоліту. Вони настільки 
всеохопні. що й Христос узяв цю випробувану 
тисячоліттями формулу. вкла-вши в символ но~ 
вий з~іст, відnовідний до нашої епохи. 

Минуло •дві тисячі років. Але ЛЮ!1СТRО ще й 
досі не зрозуміло значення крови й тіла Христо
вого. жертви но в ого з а ·по в і ту. Очевидно. 
дві тисячі років - дvже ще малий час. щоб роз~ 
впнулись ті ідеї. які заклав він. як заРодок. s уми 
малого кола СІ\оїх учніR. Алеж прийшла вже но
ва доба, то мусить nрийти нова мораль і етика. 
новий устрш ,пvші. перший настуn на людське 
себелюбство. Не може ж нога. яка відірвалась 
від старої звіриної оnори. висіти в повітрі без
конечно. має вона колись стати ня нову точку 
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опертя. Аджеж призначення людини - вирвати
ся з твари•нного себелюбетва і справді таки пе
рейти в стан істот, які вже не тварини. 

Справа йде дуже помалу. За дві тисячі років 
ще дуже мало змін у людській душі. Та той рух 
християнства. що відбувся протягом кількох сто~ 
літь після життя Христа. показує. що люди таки 
потребують цих ідей. інакше проповідь генісарет
ського Рибалки не зазвучала б на весь світ. Чис
ленні християнські формації нашого часу пока
зують, що люди щиро хочуть наблизитися до ро
зуміння Христового прикладу. 

Ще й дрvгі побіч•ні ідеї беруть свій початок 
із тотемізму. Ідея непорочного зачаття започала~ 
ся в тих віддалених часах. 1юли людинозвір не мав 

уявлення про біологію. Жінка має здібність 'по
являти живу істоту. а тому вона й діва. себто 
має божеську здібність - такий хід думки пер
ших мислителів. А ще коли жінка під час вагіт
ности побачить якого звіра та дитина вродиться 
із знаком, то вже й є матеріял до постання міту 
про роповий зв'язок. про початок роду від зві
рини. Таких лвищ немало занотовано й тепер: 
вагітну матір вражає щось. а потім на тілі дити

ни є такий самий знак. Отже, це дуже стародав
ня ідея. 

Ще одна ідея веде cqiif початок від тоте~ 
мізму. а са\Іе - перентілепня душ. Як тотеміс
ти. так і прибічники теорії реінкарнації иважа
ють, що душа кудись відходить. з тим. щоб зно
ву втілитися. Сучасні метафізики виообили скла
дну теорію. але по суті не нову. Тотемісти ду
мали так значно раніш. 

Наше українське відчуття - єднkть мертвих. 
живих і ненароджених - згадаймо навіть Шев
ченкове «до мертвих. живих і ненароджених» -
Це ТаRОЖ із ТОГО Са\ЮГО rрона ідеЙ. 

Навіть матерія лістичний комvнЇ'З\t розвинув
ся із первісних тот(>містичних ідей родового ко
муніз\tу. <<Інтічіум>> ацстралійський у фра•нцузів 
зветься н о м у н і л ( сЕ>бто nричащянпя свого ро~ 
довоrо hожества) . 

6. Тоте\rізм · не ті ль ки колисна в-сіх релігій. 
не тільки дан пошто"х розвитя()ві мови. але та

кож усякого роду !1.-ІистецтR. Той nерший звук. 
що видавала .пюдИІ-';'1 і що був п~>ошою назвою 
звіра-люпини. бv" він одночасно й магічним ви
гуком. себто першою піонею. зародком ::\::\кли
нань та моти"J\ів. що ма тти чулодійну силv. З ]Тат
ність вnттин ати па свого тотемного родича піс

нею. себто багато пазfн повтопешrй звvк, а пn
ті·м груnп ~вукін стала зародком сучасних пі

сень "'rt опер. 
Те ж можна СRrtзати й пrю танок. Перший 

танок це - т:шоnібнюна•шІЯ pvxiR тварини. упо
дібнення їі. У б<trатооазовомv повторенні рvхи 
стали ритмічними і ннкликали екстазу. що й бv
ла. властиво. •вілчvттям з'єднання з божеством. 
піднесенням. вірою в успіх і самим успіхом. 

Перевдяга•ння у свого тотема. надягання ли
чин, машкар і скуратін. представлення сцен мі

тичного nоходження людини ві•д свого звіриного 

оодича - це заоодок сучасної драми. театру. 
Наші Масляна. Різцвяні nійства. фрЗ'Нцvзький 
Марді Грас. ірляндськиїr Галловін. усілякі кар-
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навали тощо - це все рештки народніх свят

маскарадів, «перетворень» у оленів, ведмедів, 

вовя;,ї,в тощо, що походять із тотемних часів. У 
музеях Европи (наприклад у Зальцбурзі) можна 
побачити такі самі звірині маски (місцеві релік
вії з минулих часі·в), як і ·на Поліпезійських ост
ровах, що ще сьогодні в дії. чи на танцюристах 

Індії, Тібету під час викона·ння їх релігійних об
рядів у храмі. На П'ятій Авеню у Нью-Йорку 
у вітрині подорожної аrенції «ВОАЕ World of 
Тravel» можна побачити між іншими зразками 
англійських дивовиж і голову ·випханого вепра. 
Напис такий: «Випхана велрова голова ще й до
сі складає части:ну. церемоній у Різдвяних свят
куваннях у Квін Коледж Оксфорд та деяких 
старих сільських заїздах (inn's) у Брітанії». 

Мітологія і фолкльор це початки літерату
ри. !\Літологія започатковувалась у родових пере
казах про походження роцу, світу тощо. Наші 
казки це такі самі "'іти. Нестримний лет фанта
зії грецької мітології й досі вража·є нас, а в дій
оності це початкова усна словесність. зроджена 

тотемістичними віруваннями. що їй удалося не за

гинути, як загинули інші. Священні книги суме
рійців. єгиптян, індусів. жидів та інших вироста
ють із тотемістичних пережитків і написані чисто 

звірино-символ·ічним стилем. 

Письмо також розвивалось із малюнків. бо 
треба вважати, що наскеттьні зпбnажеяня звірі'В п~ 
не що, як письмо їх творців. Іllляхо"' спрощення 
і схематизації фігуо JТійшло JТО сучасних .т1ітео. 

Малярство і скульптура. що мають чотион
ста століть за собою.8 н тоте-містичні часи .na тти 
всі ті напрямки. які мRємо й тепеn. Бvйний nеа
лізч малюнків v печерах Фоандії та Еспанії й 
досі чаоv~ нас сокочитин життям. переносить на

зад на 25 тисяч nонів. У тnтРмістів бvли '1\,ЦР ~ 
символізм. і схематизм. шо пеnР:Т{ ним чав'яп:іf: 
сvчасне «MO'lf"PHP.» мнсте-птво Котrи ппста"Rнти 
поnvч пам'ятники аохРолоrії іі сучасні «мnrт~п
ністичні» витвоnи. то Riлr><t1V ппихопить на nv~

RV. що сучасний «чолРn»із,о> - тітrмт нев.nа лий 

плагіят нитnооіR тоте-міrтичнтп~ Prtox. І нічоrо НР. 
JІ.юже онаш:t xqa ле1-1а паЧпеnеnnqіша цивілізапія RП
пvмати? Піпіть JТn П("ЧРf') v ПіnРнепх і там Gпи
питеся наче R ТfНfВ'И~·АЇf)ТТ()ЧV НЇJ.Іі. Cf"QPТJ ЖИ'Р.Ч'Х 

отао і табvнів ликчх ~віпіц Тrtними бачиrти їх 
очі маляnа і тачпмн пе'"'Р1С1'" Rіч їх тта снлf"rті»нях 
печери - і нам не треба напnvжvватн сною vп
вv. щоб злогаттrtтися. шо :щ сп. не xnтiq т-rама ттю
вати мистень Схематизм. vмnчпість? Бvлh л:1сца. 
ось аФриканські наскР.льні ма rтюнки. а nсь і aRc
тna ЛЇЙСЬКі Ч\'ОЇНr'Н. ЩО ВИК()НVЮТЬ CЛVJЧnV СИМ'"()
ЛіR. Гаомонііfннй клясиччий меандо? Ось мяєте. 
наш мізинський різьблений на інловині мР::\'ЧдР 
1 '5-тисячоrтітньої па 1нІости. за скtюм»имп піцоа
хv·нками. Цей меачпо на·~іть сц ладнітпий. вигал:
ливіший за грецький та напеRнn відбиР.аt. якvсь 
глибоку ідею. наv незоозучілv. Досттідпики вага
ються визначити фігурки. що н:1 них цей меа»до 
нарізаний: чи не умовно винппана пташка ( nv
шa?). чи жіноча фіrурка? На це ще ві11пові·ді 
не-ма. 

Архітектура виникла в нас.лідуqанпі першо
го храму людини - печери. У глибині печери. 

Н О R І Л Н І, lfF. Т'll'R HJ,, 1964 

у най;~альшому склепінні, у рукавах-закамарках 

були недоступні місця, куди не так то легко бу
ло добратися. Ото там розмальовували печери. 
А хіба будова сучасних церков і досі не наслі
l1УЄ печеру? ВІ-!сокі склепі,ння, стіни без вікон, rо
тика нагадує сталактики, на стелі теж різні об
рази. Ідеально для церкви, коли в неї треба вхо
дити. стуливши кілька крокі·в униз. На острові 
Криті зовсім не знаходять храмів. а є вони там 
у пече-рах гори Іда. очевидно. за традицією з 
найдавніших часів. У сі оті прикраси, скульптури 
на церк-вах та будинках, усі оті фантастичні зві
рі. що стережуть входи. це спадщина тотемістич

ного думання й мистецтва. 

Та й сам свящепичий одяг дуже й дуже на
гадує кроєм суцільну шкуру звіра. зчеnлену під 

шиєю. щоб не впала. 
7. У сі прикраси, що їх носить сучасна люди

на. усі оті шпильки-брошки у вигляді слоників. 
свинок, підков тощо. усі оті сережки у вухах. пі

р'ячка на капелюхах. або та rоржетка на пле
чах у дам, - усе це носили з давніх-давен ро

дичі того чи іншого звіра на знак споріднення з 
ним. Були то обереги від Фнечистої сили». аму
лети й фетиші. а тепер стали тільки прикрасами, 
і носять їх із естетичних міркувань. 

Татуювання на тілі заступлене вишивкою на 
опежі. Знак сноrо тотему був перенесений з тіла 
на полотно. У нас кожна місцевість мала свої 
нзори, яких не вишивали у сусідній місцевості. 

Пікаво те, що Р. українських селян моди не було. 
Кожне село вдягалося на С'Вій лад. «Оця дівчи
на з такого села» - відразу впізнавали, бо так 
там одягаються, мають такі вишивки на сорочках, 

а от сусіднє вже зовсім інакше. 

8. Геральдика 1:\еде своє походжооня безпо
середньо від тотемістичних часів. коли кожен рід 

мав свій тотемний знак. Знак цей вимальовували 
на тілі. нашивали на одежі. ставили на стовпах 

чи воротях біля свого двору. бойові дрvжини ви
ходили в бій із с"Rоїми знаменами. із зображен,ня
ми свого тотему. У нас nопи звалися кор о г в а
ми. себто приблизно тоді .nістали таку назву. як 
існуІ'ала для rогатої худоби назва корова-коро
вай. Поті11.1 ці тотемні родові знаки. із пертворен
ням родового ладу на февдальний. перейшли до 
феnдала і стали гербами славетних родів. Варто 
придивитися до геральдичних знаків. Скільки там 
1вірів. або частин звірів! Але скажи англійцеві. 
що його коропований лев із лазурями це і є йо

го nредок! .. 
9. Гігієна й профілактика. одна з галузей 

медицини. також започаткувалась у тотемізмі. 

Піст це не що, як стрима•ння від поїnання свог~ 
тотему під час його розмноження. Иого прича
щаються. а перец причзстям (розговінням ще) 
людина мусить очиститися. Тепер уже всім доб
ре відомо. як корисно впливає піст на організм 

людини, віднонлюе: його і на&іть лікує від 

хвороб, що їх офіційна медицина відмовилась 
.тт і кувати. 

Та й само удосконалення людської .породи 
завдячує. тотемістичному ладові, а вірніше ви

робленими в цьому ладі шлюбними нормами. Цей 
найперший закон тотемного суспільства - забо-
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рона подружжя межи членами одного тотемного 

об'єднання - може й несвідомо, а спрямований 
проти виродження... а може навіть і спричинив 

перетворення клишоногого мустьєрця на струн

кого кроманьонця. 

1 О. Спорт, як і танки. виник із різних тоте
містичних церемоній. Вже згадувалось попереду 
про таврокатапсію на Криті, де треба було бути 
акробатом... Чи бої биків у Еспанії, чи змагання 
півнів. 

11. Політичний ідеал демократизму започат
кувався у тотемізмові: у тотемному родові всі 

його учасники рівні й одинакові, усі одне одного 
захищають та охороняють. Ніхто не вищий і не 
нижчий. 

12. Магія. забута наука про найтонші вібра
ції невидної простим оком енерrії, що була ко
лись у великому вжитку. а тепер звиродніла й 

забулась, магія - прямий впслід тотемістичного 
світоуявлення, що бачило світ. як цілість і сукуп
ність, а тому дія в одному місці цієї цілости від
разу впливає на інші склад,ники цілости. Тепер 
починає розвиватися нова наука парапсихологія. 

що лябораторним, досві,дним способом досліджує 
явища інтуїції, ясновидіння. гіпнотизму тощо. Але 
насправді ця «нова» наука - лише парость яко
гось могутнього JІнання і сидить у першій клясі 

тієї школи. де стародавні майстрі були професо
ра.ми. Зрештою, магія у на·йчисленніших прикла
дах оточує наш побут. Святочні побажання. при
вітання при зустрічах. молитва за когось. лайка 
тощо - це ж і є магія. чи іншими словами 

лослуговування найтоншими вібраціями, що їх 
невидно висилає мозок. 

Отже, яку б галузь ми не взяли. скрізь ба
чимо. що ідеологічні хмаросяги сучасної цивілі

::~ації стоять на скелі тотемістичного світоглядУ. 
Рішуче ·можна сказати. що тотемізм - колиска 
нашої культури. зародок Усього. що є змістом 
нашого життя. І навіть більше: з нього можна 
брати взірці найкрапюго в тих галузях. де лю
дина заплуталась. ~rt,йшла в тупий кут і не знає. 

як прорватися в майбутнє. 

16. РОТТИННИй АЛЬБОМ 

1. 

А тепер пеоРrоонімо наш оодинний rtІТьбом, 
~нопv. спочrtткv. То вихоnить. ідучи за обозною 
у цій поrtці метоnою що 1\СЮ заснову нашого на
ро~v можна вк ІТrtстп 'f\ опгатохvrюбні тотемні 
~n"мvли. тrtк н;щР"hтn R-P. С-Т-Р і ко\fпанія: 
R-Л і Ro~.шaнiff: Б-С і компr~нія. А коли коаще 
придивитися. то ~·nжпrt навіть знести до ІТ~ох: 

rто OТIHO\fV боні С-Т-Р. а по дDVГОЧ'V - Б-С. 
А коли ще гли()ше- RТJуматися. то можна звести 
Й ДО ОТJНОГО ПРЗЗRVКR. ЩО ПОрОДИВ УСі РіЗНОМrt
НіТНОСТЇ. Зпvк тotf vже не можемо відтпорити. бо 
ВЇН ВИЛЇТRR Ї::\ Не'J\Пf'\ЗВЧОЇ ГОрЛЯНКИ ~Rіf)nІТЮДИНИ, 

як щось неппрrt:\ПР cepprп-rf' між Б-С і П-С. ОТJ
на галу~кя цьоrо ~пука пvстилася розвипатися. 

ЯR Б.1СТ. RPr. біст. nu:?inic. Озіріс ТОЩО. ТОЩО, а 
друга - пacтtlCR з vci'.-H\ па льшими різновидно

стями. що да rrи й кооінні слова-поаnіди. 

Якщо ми вже П()ГОДИJшся на те. що ба ст і 
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пасти мають одне походження, то відкривається 

ціла серія слів із одного rрона у всі:й Евразії, 
ще не заторкнутого в цій студії. Може спробує
мо кинути оком на малу дозу прикладів? 

Це вже відомі нам пасовисько ( пастюр 
pasture), пастух. пастор, що «репрезентують» 
С-Т-С, але їм відповідають і такі, що не «ре
nрезентують», проте того ж змісту: патесі (суме
рійське-) - голова громади. паті - провідник. 
вождь у іранській Зенд-Авесті. 

Назви тварин: 
П ус сі ( pussi) - пестлив а назва для кішки 

в англійські'Й мові. М'яка, пухнаста річ. 
Пушнак - (перське) значить: кіт. 
Пес. 
Песець - голубий песець. - лисиця. що во-

диться в Сибіру. 
Пчола. 
Близькі змістом слова: 
Пуrинина - хутра. волохаті шкури тварин. 
Пух. 
Пуща - дрімучий ліс. де водиться ~пушнина. 
П ушта - мадярське слово. що означає не-

займаний степ. Мимо волі пригадується ім'я су
мерійського діда Ут-Напіштім із поеми «Гільrа
меш~ та теорія мадярської дослідниці І. Бабули 
про сумерійське походження мадярів. 

Псьол - назва річки на Полта-sщині. 
Псалія - частина кінської збруї. 
Пасти - хтось пасе, н·а відміну від пастися 
«самопас». 

Cnacaтrr - не- рятvвати, а з'їдати. - «Ко
ні спасли пшеницю ... » І знову ми опинилися в 
колі тотемістичних ідей. бо як є таке значен
ня. то «Спаси, Боже!» означає: «З'їж мене. Бо
же!». себто прохання. щоб прий·пяв тотем до сво
го одвічного джерела. І до цього так гармоніюс 
старовинне слово псальма, псалом, що й означає 
«молитва». <<жертовне заклина-ння». 

Писок - те ж саме. що й «бузя». «твар» 
- лице людське назване однаково з тотемною 

твариною. 

П асі я - те саме. що й слово «при
страсть», яке належить до кореня С-Т-Р і озна
чає екстазу в час тотемних церемоній - зви
чайно. первісно. 

Піст - релігійне стримання від споживання 
тотемної субстанції. 

У світлі такого, далеко не вичерпливого. пе
реліку зближених ·понять (у тотемістичному ро
зумінні) виходить, що П-С і компанія - лише 
відміна Б-С і компанії. У сі ці відміни не взя
лися так відразу. а десь мав би бути той пра
центр. що в ньому народжУвався поазвук, який 

дав стільки розгалужень. Справді бо. де відбv~ 
вався ~перший етап співіснування людини й зві

рини. шо на наших очах скінчився прирученням 

звірини? Звідки взялися ті рослі, стрункі. з добре 
роз·виненим черепом кроманьонці із своєю висо

норозвиненою технікою малювання? Аджеж у 
піренейських печерах малював уже не звір. не 
півзвір, не щелепуватий і скісполобий клишоно
rий мустьєрець. а людина з високим чолом і мис
тецькою душею. Де він виробився. де пройшов 
довгу школу еволюції? 

Н О R 1 Д R 1, ЧRPRERЬ, 1964 



Дослідники сьогодні ще не можуть сRазати, 
де відбулося приручення звіра. TaR само не мо
жуть ще сьогодні сказати, де були виплеRані 
культури харчових рослин, у дикому стані їх не 

знайдено досі ніде. У на-йперших центрах хлібо
робства (долині Нілу, Месопотамії, Інду) не 
можна встановити попереднього етапу освоє·ння, 

культивування, а лише готове хліборобство, що 
вже широко та із знанням збирає диRовирослі 
плоди, щораз повертаючись на знані місця. 1 Де 
є виразні ознаки навмисного культивуван·ня рос

лин, там тотемна організація вже не тільRи зов

сім складена. а виявляє всі ознаRи пережитRово

сти та переходу до чогось іншого. Боги їх уже 
антропоморфні істоти, духи, або зооморфні (як 
у Єгипті), тварини вже жертвенні. Втілені боги 
- жерці й царі - вже февдали ... 

З цього всього напрошується думка, що десь 
існували континенти, дослідити ЯRИХ не можна, 
бо ЇХ уже нема. Г еОЛОГЇЯ рОЗRазує, ЩО обЛИЧЧЯ 
землі мінялося не раз. Де тепер суші, там були 
моря, а де гори. там бу ли рівнини. Де тепер 
океани, там були суші, а де пустелі, там цвіли в 
садах міста. Так, наприклад. у сухій пустелі Са
гарі відкривають дедалі більше осередків інтен
сивної цившtзацн на базі достатку води. Місцеві 
леrенди повідомляють, що теперішній «дах сві
ту» Тібет був Rолись низиною на березі моря.:: 
п устеля гобі ховає в собі засипані лісками міс
та. Там, де теnер архіпела·ги Мікронезія, Індо
незія, Меланезія, - кажуть геологи, - був Rон
тинент, з нього залишилися лише верхівки гір, 

оці острови. Зоологи називають цей затонулий 
континент Лемурія. а геологи - Г ондавана. 3 Ук
раїна в цей час бу ла морем ... 

От тепер дослідники й шукають. де ж саме 
зародилася людина й де відбулося П дитинство, 
перші етапи перетворення на людину. Антропо
логи. біологи. геологи. археологи. етнографи спи
раються лише на досліджені факти. Вони обе
режно припускають, що південна Африка, Індія 
й Австралія були колись з'єднані в один конти
нент, а Індонезія, Меланезія й Мікронезія це -
рештки того суцільного масиву. що єднав три 

континенти. Австралію так і називають тепер 
живим антропологічним музеєм людства, бо там 
залишилась та раса, яка існувала ще задовго до 

затоплення Гон давани і так заRонсервувалась до 
наших днів. Не випадRово й те, що рештRи істо
ти, ЯRа :вже виявляла людсьRі приRмети, стояла 

на рівних ногах ( пітекантропус ере~tтус), знайде
но на сусідньому острові Ява. Меланезія таRож 
може бути живим музеєм. Там панує архаїчна 
родова організація на чолі з матір'ю, меланезій
ці вірять у кревне споріднення з тотемом тварин, 

рослин, зіроR, блискавок тощо. Вони вптворили 
різноманітні свята, ритуали, табу, що через них 
тотемна єдність досягається яRнайRраще і ЯRнай
повніше. Роди й Rлани називаються іменем звірів 
та рослин.' Можливо, що Мела-незія тримає RЛЮЧ 
до таємниці тотемізму. 

Про минуле людства значно біль·ше й ці
кавіше оповідають оку льтисти, що спираються на 

стародавні перекази, святі книги, а головним чи

ном на оповідання грецького філософа Платона 

11 О В І ДНІ, ЧЕРВЕНЬ, 1964 

про Атлантіду. Хоч представники позитивних 
наук скептично ставляться до ат лантkтів, все 

ж наведемо в головних рисах їх ·nогляди на за

тонулі континенти. 

Атлантіда. - кажуть вони, - що затонула 
11 тисяч років тому і була розташована в Атлан
тійському океані (де тепер Сарrоське море), роз
вивала свою цивілізацію 75 тисяч років. Цивілі
зація атлантів пішла не тим шляхом, що наша. 

Атланти зовсім не знали заліза, а лише ка·мінь, 
мідь і якийсь вид золота, що звався «орічалRум». 

Головна їх міць і потужність була .в тому, що во
ни дуже високо розвинули магічні сили, опа:ну

вали мистецтво найтонших вібрацій і за допомо
гою цього мистецтва виконували ті всі праці, що 

в нашій цивілізації виконуються за допомогою 

машин. Це звучить, як казка: володар над вібра
ціями грає на флейті, і силою вібрацій, що він 
ними керує в цей час, великі брили масивного 
каменю підносяться в повітря й лягають покірно 

та точно ~іа призначене їм місце. Пояснення цьо
му таке: той, хто грає на флейті, уміє узгідню
вати свої вібрації із вібрація ми всесвіту. 

Знання ці були зосереджені в жрецькі·й кас
ті, а вся маса атлантів :не була втаємничена. А 
все ж таки ця нація ат лантів бу ла таRа могутня, 
що поширила свої впливи на інші Rраїни, запо

чатRувала всюди свої колонії, ·побудувала такі ж 
меrалітичні будови, як і в Атлантіді. - і ото 
ця раса ·nередала свої досягнення в ку льтивуван

ні рослин та освоєнні тварин Rолоніям. При чина 
загибелі Атлантіди. - кажуть окультисти, - та, 
що жерці. зосередивши в своїх руках могутні си

ли вібрації, почали вживати їх для своїх влас
них егоїстичних цілей. Це спричинило порушен
ня рівноваги у космічнш вібрації й привело до 
землетрусі!'\, вулканічиях вибухів та потоплення 
острова. 

Отже. Атлантіда потонула. але зосталися П 
колонії в Єгипті. Центральній Америці, на Бри
тійських островах. на ·Криті. у Еспанії, Індії то
що. Доказоч цього - меrалітичні будови. засія
ні вздовж берегів Атлантику у Европі (Бритій
ські островІ-І, Норвегія, Данія, південна Швеція, 
nіnнічна Німечч:ипа. Франція, узбережжя Еспанії 
і Португалії, ·nівнічної Африки ... ). Такі ж меrа
літи відкрито в Палестині, Сирії, Персії, Індії, в 
Америці - Майя. Мехіко, знамениті міста у Чі
ле, Перу, що стоять на недосяжній висоті і так 
само збудовані невідомою технікою - без тягло
вої сили та без металевих знарядь, камі•нь до ка
меня припасований так, що нема найменшої щі

лини. У ее це - величезні брили, не під силу 
людську. От цей спосіб будови меrалітів - важ
ливий арrумент ат л антістів на захист існування 

Атлантіди. 

Другий арrумент їх численні переRази, 
леrенди і свідчення священних Rниг про існуван

ня богів, які принесли цивілізацію, навчили лю
дей різних знань, а навіть поженилися із дочRа
ми людей. Це були велетні. Переказ про велет
ні~ є у Біблії. «Бу ли тоді на землі велетні та й 
горнулись вони до дочок чоловічих. Се були ті 
потужники, що з давніх-давен бували високо 
вславлені». (І кн. М., 6). Грецькі міти таRож 
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оповідають про титанів, що панували над світом, 

а що їх Зевс (наша раса) переміг. Він заслав 
титанів десь на захід, у безодні океану. Цар їх, 
Посейдон, став богом морів і плаває в них на 
бикові із своїм тризубом, а на дні Атлантику 
перебувають його розкішні палаци. Другий ти
тан, Прометей, що ото приніс людям вогонь про
ти волі Зевса, був навіть нам трохи родич, бо 
він був скитським царем, а коли Зевс прикував 
його до скелі у Скитії (Кавказ), то Геракл, та
кож основник скитського роду, звільнив Проме
тея, розірвавши ланцюга, прикріпленого до різ

них скель, та вирвавши його разом із скелями.11 

В індуському епосі «Рамаяна» та в інших ін
)lуських старовинних писаннях також оповідає
ться про велетнів, що літали в повітрі на «небес
них колісницях» і воювали між собою смертонос
ним промінням. 

Так само у скандинавських carax, тібетських 
переказах, у леrендах Америки тощо фігурують 
якісь велетні. Навіть у наших переказах про сві
тотворення говориться про велетнів. Ось із П. 
Чубинського. 

Велетні ( Ушицький:, ЛітинсЬ!RИЙ, Грубешів
ський і Луцький повіти). «Велетні» існували ли
ше до потоnа. Коли почали з'являтися справжні 
люди. то допотопний чоловік, знайшовши раз у 
полі плуга з шістьма волами й плугатарем, за

брав усе це на свою долоню, приніс до батька 
і ·просив пояснити, що це за черв'ячки. Батько 
оповів йому, що після них (батька з сином) бу
дуть на землі саме такі люди.8 

Та атлантісти не зупиняються на Атлантіді, 
як одному лише попередникові нашої цивілізації. 
Вони твердять, що атланти це четверта раса (ми 
- п'ята!), а попереду було ще три. Передатлан
тійська. третя, була на континенті Му, де тепер 
ПолінезійсьІ{і острови, і іс·нувала ·вона не більш і 
не менше, як 200 тисяч років. 

Але обидві ці цивілізації запались у водах 
океанів, - кажуть окультисти, - забравши із 
собою свої знання, залишивши новій расі почи
нати все з самого початку. Якщо Атлантіда ва
гину ла в наслідок закостенілої ка<:товости та зо

середження сил у касті жерців, то люди третьої 

раси загинули .в наслідок іншої причини: вони за

надто захопилися похітливими вт·іхами, грубим 
сексуалізмом і цим порушили гармонію всесвіту. 

Словом. як каже Біблія: «Як же ж побачив Бог, 
що ледарство людське бу ло велике на землі, а 
люди дбають повсякчасно тільки про лихе, дак 
жалував Господь. що сотворив чоловіка на землі 
та й журився тяжко. І рече Бог: «Вигублю чо
ловіка, що на землі... бо взяла мене досада, що 
посоздавав їх ... » (І кн. М., б). 

От, як то трудно стати людиною! Довелося 
починати все з самого початку. 

2. 

Хоч наукові авторитети й скептично ставля
ться до атлантісrів та їх теорій - ми не будь
мо суворі до самої ідеї. Справді бо, чому ні? 
Чому не можна прийняти. що таки існувала якась 
цивілізація, коли нічим іншим не можна поясни-
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ти раптове nостанп~І хліборобства й скотарства 
за такий короткий час, як кілька тисячоліть, а в 

той же самий час сама наука дає людині віку 

мільйон років. Ну, 8 тисяч років існує хлібороб
ство, ну, 25 тисяч років минуло, як ·піренейські 
майстрі розмальовували свої печери, ну нехай 

ще 25 тисяч років назад, нам не жалко! А що ж 
діялося в часі 950 тисяч років? Чи ми не бачи
мо, що за сто років нововідкритий закон природи, 

електрика, зробив людей майже богами, малі ма .. 
шини двигають те, на що треба було ще недав ... 
но спрягатися мільйонам людських фізичних 
сил. Це ж уже майже нематеріяльно, бо витвори .. 
ла це таки людська думка-вібрація. То чому ж 
інша цивілізація, що пішла іншим шляхом, не 

могла б ві)lкрити інших законів, нам ще невідо
мих, як от хоч би й закон левітації, протилеж ... 
ний гравітації? Відкривши цей закон, застосову ... 
вала його в побудові тих гігантичних споруд. що 
залишились нам загадкою, незрозумілі й поди
ву гідні. Чому б не могли вони запрягти на свою 
службу вібрації звуку й кольору, як наша циві ... 
лізація запрягла елен.трику? Все ж таки там ті 
мали за спиною 75 тисяч років розвитку, а ми 
лише три (з часу винайдення заліза). 

А тепер уяві!VІо собі, що стала<:я світова ка
тастрофа, усі нароблені атомові бомби вибухну
ли, людство за десять хвилин зги·нуло. Зостала ... 
ся десь на якомусь острові пара дітей, що вижи

ли, але нічогісінько не знають, ніхто їх нjчому 

не може навчити. Вони ж уже виростуть дику
нами, вони почнуть відкривати все наново, диву .. 
ватимуться, з·находячи фраrменти нашої цивілі ... 
зації. Маючи в ·потенції, у генах усі ті здібності, 
що виробила наша раса, їх нащадки ш.видким 
темпом пройдуть дитячий вік людства, але, мож

ливо, цивілізація їх піде вже зовсім іншим mля ... 
хом, вони відкриють якісь інші сили природи, що 

їх не відкрила наша раса... Чи таке не може 
статися? 

Хоч сама метрополія й загинула, забравши 
із собою багато таємниць, але загальні здобутки 
людства перейшли до нової раси. А що атланти 
(будемо так умовно називати ту цивілізацію) 
були безмірно вищі 3а тодішнє людство по околи .. 
цях, то й видавались вони богами для примітив
них наших предків. Тому й існує пов·ір'я, що хліб 
це дар богів. Треба розуміти - вже готові ви
плекані культури дісталися новій расі. «Сини 
божі» навчили людських дочок різних майстерств, 
- кажуть інші перекази, - як от уміння ви .. 
робляти т.Rанини, обробляти дорогоцінне каміння, 
коштовний металь, виробляти парфуми тощо. У 
стародавніх єгипетських манускриптах пишеться, 

що янгол Ам.насль передав жриці Ізиді знання 
альхемії.7 Скитська леrенда оповідає, що предкам 
скитів упав з неба золотий плуг, золоте ярмо, 
золота сокира й золота чаша.• 

Таких ·переказів ·можна навести· безліч, і всі 
вони зводяться до ·того, що був якийсь працентр 
та що він промінював на всю тодішню перифе
рію чи, сказати б, колонії. Ці колонії почали роз
виватися кожна своєю дорогою у схрещенні з 

абориrенами, палеолітячними мисливцями. От чо ... 
му й знаходимо дивовижні подібності переказів, 



звичаїв, матеріяльної культури у віддалених кра~ наші лю,ци не можуть тут жити, тру~нощі на ШJUІху 

їнах, що ніколи не мали нагоди впливати одна 

на одну. Ті неіімовірні звукові схожості назов 
тварин. що ми їх ро·3глядали в попередніх розді~ 

лах, також наводять на думку про один працентр 

і про започаткування там освоєння дворога, зві~ 

ра, що в·ідограв найголовнішу ролю для народів 

Еврафраз·ії. (Далі буде) 

РЕЦЕНЗІІ 

ПРО ДЕРЖАВНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАІНИ 

Воло~имир ЛиснИ - Державний статут УССР в 1917-

J.923 РР· Ві~бнтка з журнала "Вільна Україна" Ч'І. 38-39-

40. Мюнхен - Нью-Йорк. 1963, стор. 48. 

Питаннs ,цержавкоrо становища Украіни з поглв~у 

міжнароднього права у нас ще досить мало висвітлене. 

Прн'Іии цьому багато, а основні - це: заваитаJКеннв 

вели"!езноі більшости наших працівників заробітковою 

працею, здебільша на фабриках та виробках, без чого 

Найшвидша і найдешевша в Торонті 

ПЕРЕВОЗКА ХАТНІХ РЕЧЕй І МЕБЛІВ 

В разі потреби телефонуйте: 
А. Максимлюк - LE 3-3724 

ДО ВСІХ ЧИТАЧІВ: 

Просимо вчасно відновити передплату 
нагадування забирають тільки час. 

Як не хочете більше читати ''Нових Днів", 
то повідомте вчасно - спинимо висилання. 
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ГАРНИй ПОДАРУНОК ДІТЯМ 

''СОНЯШНИК,, 
ШІСТЬ РІЧНИКІВ 

оправлені у три великі книжки 

у кожній по 440 сторінок друку) : 
1. За 1956 1957 рони ціна: 6.50 дол. 

2. За 1958 1959 роки ціна: 6.50 дол. 

З. За 1960 і 1961 роки ціна: 6.50 дол. 

Купіть ці три книжки і позбавитесь клопоту: 
що дитині дати прочитати, чи що їй прочитати, бо 

8 У цих трьох книгах знайдете відповідні ма
теріяли на кожну пору року, на кожне політич~ 
11е чи релігійне свято. 
8 У цих трьох книгах знайдете матеріяли з 
історіі та географії Украіни. 
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 гарtю оправлені в 11олотно, із зо
лотими витисками. 

Замовляти в "Нових Днях". 

НО В І ,'(НІ, ЧЕРВЕНь, 196·1 

до видання фахових книжок, акі не можуть розрахову

nі1тн на ш:.!рою-rй попит з боку украінської еміrраціі . 
• \дМіе дослідні праці у нас, як правнло - збиткові ви

дання, і можуть вони з'ивлятисв в світ в наслі~ок 

жертвеної праці авторів, що не розраховують на бу~ь

•ншй заробіток о,ц продажу іх, а часто-густо мусить ще 

й докладати своїх вnасних грошей на виданна 'ІН на 

від6нтки, без надії повернути собі ті витрати. 

Післп сказаного з особливою прнємніст10 можемо 

відзна~нтн появу брошури Воло~нмнра Лисого "Дер

жавний статус УССР в 1917-1923 р .. ", що вийшла ста

ранням автора малпм тнраJnем вк відбитка з кварталь

нина "Вільна Україна", икого видає Українська Віпьна 

Громада в Америці. Написав ЦІО книжку фахівець з 

питань міжнароднього права ще старої австрійської 

праЕмичої школи. Внкn<ІД стислий, майже конспектив

ний. Проте дає він читачеві, що цікавитьси цим питан

нлм, досить ясну картину справи. 

Спочатку автор зупиняєтьси на~ внисненним прав

ни:-<: підетаn незалежности й самостійности Украінської 

Народиьої Республіки з позицій між:наро~иього права 

покликуrочися: на акти проголошепни Третього й Чет

вертого Уніперсалів Пентральної Ради, на заsвн офіцій

них органів російського уряду про визнакив УНР, на 

підписання мирових догосорів з сусідніми ~ержавамн 

тощо. 

Потім автор цнтус декрет російського ура~у "Про 

мир" з листопада 1917 р., що його автором був Ленін, 

і в икому даио було нене внзна.'Іенни понвттк анексії, 

та стверджує, що саме таку анексі10 й було з~ійсиено 

російським урадом щодо Украіни. А щоб це твер~женнв 

не лншалоси не підперте, автор робить в ~альwому пе

реглад і юридичну аналізу найголовніших ~отнчннх 

фактів: про створении на території Украінської Наро~

ньоі Республіки рівнобіжного більшовицького урв~у за 

директивою РосііІської більшовицької партії, про орга

нізацію для Украіни в Москві - КП(б)У, про способи 

здійсненна російською армією анексії тернторії УНР 

то~ о. 

Далі автор аналізує внутрішній статус УРСР в 1921-

1923 рр. Характеризує визианна УРСР у ті роки сусі~

німн державами. Показує, як Москва старанно й послі

доr.но нищила всі ознаки навіть обмеженої самостійно

сти. Аналізує підготовчі заходи РКП(б) і відпові~ні фак

ти, що перецували створенню фіктивного соJОЗу -
СРСР. 

Свою аналізу автор обrруитовує матерівлами сві~

чень документів і літератури, що іх в основному ого

лошено· в СРСР, критично розглвдає при цьому твер~

женнв офіційних більшовицьких науковців. Спосіб ви

кладу - спокійний, академі'Іннй. Основні арrументн 

автора - факти, що іх не можна ві~кинутн. 

Ца книжка, вартістю в $1, безпере'Іно бу~е ~уже 

корисною всім, хто цікавнтьса цим пнтаниsм, особnиво 

ж нашій молоді, що нав'Іаєтьссs по університетах США, 

Канади, Европи тощо. Годі нашій моло~і за взірцем 

струсів хоЕатн свої голови в пісок порожніх псев~о

латріотнчних фраз. Це нас не вритує. А така тен~енціs 

існує у неі та й у досить значної частини старших, 

що хворіють на комплекс меншевартости й невірн в 

свої сиnи. Це наочно вняснилосв у зв' взку із виступом 

у першій декаді квітни Ю. Кочубек на форумі універ

ситету Рутrерса в Ньюарку та в полеміці на сторін

ках "Свободи". 
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Наша молодь, та й усі ми, мусимо пильно озброІО· 

ватисв знакнам конкретних фактів і rідио при веаких 

наrодах, самі паnіть шука10чи іх, виступати на захист 

Украіни. Це наш обов'взок перед нашим народом, це 

реальнІІЙ спосіб захисту нашої Батьківщини звідси. Ми 

мусимо вк перед представникамн окупаційної влади на 

певтральному rруиті, так і перед чужиицвми система

ти"Іио, але не розплив"Іатими словами, а спираІО'ІНСВ на 

конкретні факти, висвітлJОвати колоніальне становище 

Украіни в СРСР на всіх ділаиках іі жнттв - поnітич

иоrо, екоиомі"Іиоrо й культуриоrо. Ми мусимо безупни· 

но розкривати фальш більшовицької пропаrаиди. Але 

длв всьоrо цьоrо треба самим добре знати ті конкретні 

факти, треба старанно збирати, систематизувати й вн

В"Іати іх. Отакі факти з житта державио-політн"Іиоrо й 

зібрані у рецензованій книжці В. Лнсоrо, і іх треба 

знати. 

До своєї праці автор додав дві рецензії: на книжку 

Боrдаиа Галайчука, що вийшла аиrлійсько10 мово10, і на 

статтю Романа Якимчука, украіисько10 мово10. Обидві 

ці праці з иаrоловком "}"країна вк суб'єкт міJИиародньо

rо права". У цих рецеизівх автор критично розrnвдас 

твердженив цих двох авторів. Ці рецензії доповиJОJОТЬ 

авторові думки, висловлені в самій книжці. 

Дмитро СОЛОВЕй 

З НОВИХ ВИДАНЬ: 

Андрій Ка"Іор, ХРОНІКА КРЕДИТОВОІ КООПЕРА
ТИВИ ПІВНІЧНОГО ВІННІПЕ(У, 1943 - 1963. на осно-

СЕНАТОР ПАВЛО ЮЗИК У ТОРОНТІ 

28 травив сенатор Павло Юзин приїхав з Оттави до 
Тороита. Toro ж див в rотелі Ровл Йорк відбуласа пре· 
сова коифереиціа з аиrломовиою, а потім з українсь

кою пресок·, ану влаштував відділ КУК у Торонті. На 

жаль, з українськоі преси були лише редактори 'ІО· 

тирьох "Іасописів: "Вільне Слово", "Ми і Світ", "Но

вий Шлsх" (дуже коротко) та "Нові Дні". Інші або 

свідомо не прийшли, або іх не повідомили. І перше, 

і друrе иі"Іим, зви"Іайио, не виправдане, бо сенатор 

Павло Юзин заслуrовус найбільшої уваrи від усьоrо 

rромадsиства. 

Сенатор П. Юзин, про першу промову аноrо в Се

наті Канади ми вже повідомлили наших чита"Іів, не· 

давно сказав друrу промову, присвв"Іеиу російському 

імперіалізмові й поиеволеиим народам. 
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ві протоколів, звІтІв, рі"Іинх балвисів і пресових зві· 

домnень Кр. Кооп. Піви. Віииіпеrу, стор. 56, Віиніиеr, 

1963. 

Яр Славути"І, ШЕВЧЕНКОВА ПОЕТИКА, стор. 24, 

в со "Славута", Ед!>!оитои, Канада, 1964. 

ПАНОРАМА НАИНОВІШОІ ЛІТЕРАТУРИ В УРСР. 

Поезія - Проза - Критика. Упорвдкуваииа, вступна 

стаття біоrрафі"Іиі довідки Івана Кошеліацs, стор. 

367. В-во "Пролоr", Нь10-Йорк, 1963. 

Митрополит Іларіон, МИТРОПОЛИТ МУЧЕНИК АР· 

СЕНІИ МАЦІЄВИЧ. Істори"Іиа моиоrрафів, стор. 275. 
Видання Інституту Дослідів Волині, Віииіпеt, Канада, 

1964. 

Митрополит Іларіон, БІБЛІЙНІ СТУДІІ. Боrосnовсь· 
Іtо історичні нарнен з духової нультури Украіни. Том 

перший. З портретом автора. Стор. 287. В-во "Наша 

Культура", Віииіпеt, Канада, 1963. 

Михайло Драй-Хмара, ПОЕЗІІ. Вступна статтв Ок
сани Ашер. Редантор В. Давиденко. Мистецьке оформ· 

ленна П. Холодиоrо. В кінці додано біоrрафічиий на

рис та бібліоrрафію. Чимало ілІОстрацій - фота ав'І'О· 

ра, і\втоrрафи. Ст. 295. Тверда оправа. Видано кош

том: дружини автора. Нью-Йори, 1964. 

Василь Волицьний, НА ЛЬВІВ І КИІВ. Воєнні спо
rади, 1918 - 1920. Стор. 239. В-во "Гомін Украіни", То

ронто, Канада, 1963. 

Дмитро Чуб, ЖИВИЙ ШЕВЧЕНКО (Шев"Іенио в жит· 

ті). Видании друrе, перероблене й доповнене. Стор. 114. 
В-во "Дніпрова Хвнлв", Мюнхен - Мельбурн, 1963. 

В суботу 29 травна сенатор П. Юзин промовлав на 

о5іді в честь колишиьоrо посла до Парламенту Артура 

Малоиі, а в иедіп10 31 травна з велиним успіхом про

мовnав на українському вічі в Українському Дом~ до 

поверх тисв"Іі осіб. 

На пресовій конференції сеиа'І'ор П. Юзин запро· 

поиував редакторам познайомити іх з двома йоrо КО· 

nеrами: сенатором Дж. rледстоиом (перший індієць у 

сенаті Канади) і сенатором П. Робертсоном, акі охо"Іе 

прийшли на зустріч з редакторами украінської nреси. 

На фоті (перший рад, зліва): мtр. В. Гуnьтай, М. 

Смоnьська (КУК), ред. С. Росоха ("Вільне Сnово"), сеи. 

Дж. (ледстои, сен П. Юзин, ред. М. Коnанківський 

("Ми і Світ"), Тетана Бойко, сеи. П. Робертсон. Стоать 

(зліва): ronoвa КУК, відділ Торонто д·р йосип Бойко 

та П. Волинак ("Нові Диі'1· 
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ДО ВСІХ НАШИХ ЧИТАЧІВ 

1. Вибачте, але це число оnізнилось на яких 
10- J 2 днів. Не помогло й те, що я скоротив і 
час nеребування на екскурсії - не все від мене 
залежить, на жаль. 

2. Чергоне число буде відnускне, як звичай
но, подвшне - за лиnень і серnень і вийде в 

кінці лиnня чи в перших днях серnня. Пляную 
я його на кінець лиnня. 

3. Деякі читачі нарікають, що забагато міс
ця ніддається на «Родинний альбом» Д. Гумен
ної. а деякі кажуть nросто, що не треба було 
його в журнал·і друкувати. хоч багато є й та
ких. які цією nрацею захоnлені. Зрозуміймо, що 
не все в журналі буде всім подобатись. Крім то
го, мусимо розуміти, що часом треба видрукува
ти й такий твір. що комусь не nодобатиметься: 
мусимо дати нашим визначнішим nисьменникам 

змогу видрукувати свої твори. Пригадую також, 
що не всі ми можемо правильно оцінювати твори 

- для цього є критики. А щоб критики могли 
щось сказати, то твір таки треба видрукувеtти. 
Понідомляю, що «Родинний альбом» уже скоро 
закінчимо. Скорочувати таких творів не можна. 

4. До допису «Катедральна громада - Шев
ченкові» ( «Н. Дні». ч. 172. стор. 25) мусимо до
дати таке: Л. Головко виконала два твори на 
слова Шевченка: «Спогади», музика М. Жербі
на і «Тече вода в синє море». музика М. Фо
менRа: С. Сеtхно виконала два твори на слова 
Т. Шевченка: «Плавай. плавай, лебеденько», 
муз. К. Стеценка та «Нащо мені чорні брови», 
музика Лапшинського: Г. Шведченко виконав 
два тнори на слова Т. Шевченка: «Доля», музи
ка М. Лисенка та <<Ой три шляхи широкії», му
зика Я. Степового. А'КОМ·nаньювали Г. Голянська 
та К. Олешкевич. Оформлення сцени - П. Маг
денно. Повідомляємо також. що Л. Головко бу
ла в довгому nлатті. 

Це все. Доповнень б-ільше не буде. 

П. Волиняк 

НОВЕ! НОВЕ! 

Дмитро Чуб 

Живий Шевченко 
Це книжка, яка дасть вам змогу глибше оз

найомитись з приватним життям Великого Пое
та. зрозуміти його уподобання, характер. nізнати 
ЇІого особисті бажання. наміри, збагнути його по
пулярність. авторитет. словом - пізнати Кобза
ря України в його тяжкому, але й цікавому і 
багатому різноманітністю та nри'Годами житті. 

Книжка написана на фактичних матеріялах, 
написана доброю й легкою мовою. гарно й че
пурно видана. Гарно й зі смаком зроблена об
кладинка П. Вак у лен ка. 

Рекомендуємо їі всім нашим читача\1. l_Jiнa 

1.50 дол . .1 пересилкою. 

Замовляти в «Нових Днях». 

Н ()В І Л НІ, 1/EPТIF:Hf,, 1964 

Ділимося сумною вісткою, що 25 травня 
1 9()4 року по донгііІ недузі в м. Ошаві, Канада, 
~·псжоїJ1ась в Бозі 

Марфа МиколаЇВНа 

Сеник 
- дружина Андрія Ягоровича Сеника і мати 

Марії Сірченко (Україна), Олександри Тищенко 

(Лондон, Канада), Катерини Сірко, Петра та Ми

хаі1ла Сеників (Ошава, Канада). 

Hrxail канадська земля буде їй легкою! 

ОЛЕНА ТА ЮРІй ЛИСИКИ, 

Ошава, Канада. 

ЧИТА ЧІ ПИШУТЬ 

Дорогий Петре Кузьмовичу, Ре~акторе ВисокоціиниііІ 

Ось Вам п'вточка в натурі. Це на те, щоб Ви nаска· 

со пі~иесли число біли моєї а~реси - це формально, 

а на ~ілі - и таки бажаю читати журнал "Нові ~ні" 

по своіх бу~иих. А читати iioro варто, бо аиуж знову 
~есь внетартує икийсь Кочубеіі анrпійською мово10 в 

американськім універентеті на українські теми, або 

знову ~-р Марів Кличко поі~е в Украіну, і за прикnа~ом 

Левіщенка вже тут "поцілить в саме бonJO'Ie серце". 

А ось збираємось на ві~крнттв пам'втиика Т. Г. Шев· 

'Іенкові у Вашіиrтоиі. Хто ж зможе по~ати краще ре· 

портаж з тоrо свита ви не Петро Вопиивк? Наші амери· 

кзнсLкі ре~актори ві~ українських rазет 'Іомусь не 

стар:J.JОтьсв писати ТАК, ЯК ВИ пишете. Вони більше 

сх•rnьиі ~о заrа~ковоі містерійної форми писаинв. На

прикла~: "О~ии пан в о~иій rазеті пише ... " І Bor iioro 
знає, ХТО і ЩО за rазета? Во ЩО пише - то таке 

о~ие до одноrо по~ібие, що аж иу~но. 

Гадаю, що вже ~обре и узаса~иив сво10 потребу ма· 

тн "від Петра Вопнника 'Ітеніє" і Ви не ві~мовитес• 

посипати мені ~алі "Нові Дні". Та при тому ХО'І і спі· 

зиено, але и повинен Вам на письмі по~ати ~о віяома, 

що Вам від мене нале)І{НИЙ виспів признакив за Вашу 

дпв читача ~уже цінну статт10, тобто "Слово" про "Спо· 

во". Бо икось так воно сталось на нашому небі, що за· 

блискало, заrриміпо, ві~ береrа ~о 6epera покотипасв 

луна про "Слово" ... Але що то за "Слово"? Аж допіру 
Ви зібрали все те ~окупи, по~али своє закіи'Іеиив і 

при тому и хочу сказати, що и саме з цим Вашим за· 

кінченним і не зrі~ннй. "Український Голос" має 6іnь· 

ше переконливости у своїй арrумеитаціі, що ми "пси

хічно иепіяrотовпені". Я також належу до тих "иепід· 

rотовпеннх", хо'І страх ик хотіпоси 6 по6а'Іити, скажім, 

піну Костенко, 'ІН вона ХО'І по~і6иа до нашої Емми •.• 
Або не цікаво поба'Іитн Опесв Гон'Іара, що напевно 

по'Іепив би собі тронку на шн10 замість мо~ериоrо тут 

метелика, і своєю степовою усмішкою пі~твердив 6и, 

що справді йоrо випещена українська дів'Іииа Тоив 

більшу прнспуrу принесе лю~ству, ви 6у~е мити овець 

в радrоспі, а тую вже велику науку про кібернетику, 

електроніку і ефір поставить на иоrи аматор з десs· 

типітко:о Вітапнк. Во та Яцубова Ліна - nікетажистка 
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вже напевно скін"ІІtла з ме~алямн вищу школу, при

в'язати ії ~о себе Єrнпта не зумів, бо він, вк ба"Інтьсв, 

тобнв шнрокостеrннх молодиць, а Ліна більше схожа 

на тн"Іку, ніж на жінку. 

Вітаю Вас, Дороrнй Петре Кузьмн"Іу, а за прнє~нан

нв пере~платннків внба"Іайте; усі ті, що біла мене, "ІН· 

тали б, икбн так за~урио, але s не ~аю. 
З високою пошаною Ваш 

С. МАРТЮК, Джерсі Сіті, США. 

Дякую, ~ороrнй Сильвестре Васнльовн"Іу, за nистаІ 

Що Ви не зrі~иі з моїми висновками про "Слово ... ", то 
мені шко~а, бо це витрата "Іасу: прой~е 5 - 10 літ і Ви 

напевно станете на мою "платформу". А поки це ста

нетьси, то вже внба<rайте: не ба"Інтн Вам Ліни КоС"І'ен

ко та Олеся Гои<rара, ак своrо вуха... А шко~а, бо вони 

ж обоє таки ~око·пуtотьсв ~о rлнбнн ~уші украінської 

сучасної лю~ннн, xo<r і вкривають свої твори окупант· 

СЬКОІО ПНЛR"ІКОІО ... 

Онтаріо- веJІикий ванаційний терен Канади 
Якщо ви бажаєт~ провести одні з наищкавіших 
вакацій у вашому житті, тоді велике Онтаріо є 
Д.JІЯ РаС. 

Територія Онтаріо, яка є всіяна чверть міль
йоном озер, має 415,000 квадратових миль. Де
які з озер малі розміром і неглибокі та дуже доб
ре надаються для човнового спорту й плавання. 
Інші знову скелясті іі глибокі, прекрасні для ри
боловлі. 

В одному з ваших 86 Провінціяльних Парків 
ви можете розбити шатро й спати на вільному 
свіжому повітрі. Або, якщо ви бажаєте обслу
гонування, тоді заїд~те до одно'і з 8,000 онтарій
ських відпочинкових осель і готелів, де знайде
те таку обслугу, що вам захочеться тут залиши

тись на завжди. 

зо 

Природа Онтаріо зелена й прекрасна. Та це 

ще не все. До Онтаріо належать ве.11ичезні во

доспади Ніяrари, мистецькі rалерії і старовин

ні замки, багряночервоно оповиті гори, могутні 

гармати та гвардія у пnвніІ-і уніформі. 

Ваше Онтаріо цікаве і зворушливе місце на 

вакації. Використайте це літо на пізнання Он

таріо. 

По дnкладніші інформації пишіть до 

Ontario Department of Travel, Room 271, Par

liament Bldgs., Toronto, Ontario. 

Літературу можна набути в англійській мові. 

Honourable JAMES AULD, Minister 
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Признаюсь, що в ~уже тішусь, що Ви про"Інтаnн 

••• й Гон"Іареау "Тронку". Це веnнкнй поступ не nи· 

ше Ваш особистий, а й ціnоі еміrраціі. Прнга~уєте, в 

коnнсь пере~рувував Гон"Іареве опові~аннв "СоНJІшнн· 

кн". Це "Іу~ове оnовЩаннв про українську ~ів"Інну

коnгосnннцю, вва ~уже важко і за~урно nрацює, ви· 

сиажуєтьСJІ, а все таки має снnу nІ06нтн українську 

земnю й українське сонце (не вірте, що сонце інтер· 

націонаnьие - у Гон"Іара воно українське І) і партій· 

ного "Інновинка-маnвра. Так ото за те опові~анвв мені 

таки ~обре ~істаnосв ві~ "ІНТа"Іів. Навіть о~ни nрофе

сор (сnравжній, а не "липовий") обвинуватив мене, що 

в цим nере~руком "возвелн"Іую" коnrосп, бож героїни 

опові~аннв - колrоспннцв, а в коnrоспі не nю~н, а 

бозна що ... 
11 всі ті nнстн rарненько поскnа~ав в архів, і сна· 

зав собі: ПО"Іекаємо трохи, внось то бу~еІ А от тепер 

Ви (не професор і не "схі~нвк", а гаnн"Іаннн!) "Інтаєте 

"Тронку" і вірші Ліни Костенко і щось в ніни не ~оба

"Іаю Вашого "ра~внофіnьства", "снмпатЦ ~о окупанта" 

і векких інших по~ібвнх "смертних rріхів", вкнх так 

бовтьсв наші "патрійотн", вкі при першій зустрі"Іі з 

окупантом стають йоrо наймитами. 

А на Марію Кnв"Іко і іі товаришку Ви не rнівай· 

тесь. То прав~а, що іх у Києві й Харкові "обкрутнnи 

навколо пальцв" і що вони там ні"Іоrо не зрозуміnн й 

ні"Іоrо не поба"Інnн. Ane то вина не іх, а тих, що іх 

внховаnн. Вони про Украіну уввн не маnи, іх з ~нтни

ства "геиівnьно ~урнnн", закриваnн ім прав~у, а на

nнхаnн вrітко10. Приїхавши в Украіну, вони по6а"Інnн 

брехню і... увіруваnн в іншу брехню І Цілком nогі"Іно 

~nв n10~нин, вка не знає фактів та історіі. Якби вони 

замість rазет, акі, - ви Ви влу"Іно ві~зна"Інnн, - кпnвть 

з "ІНТа"Іа і пишуть "О~нн пан в о~ній газеті пише" 

БЕЗПЛАТНО 

чистимо ФОРНЕ!:И 

і даємо 

безплатну цілорічну обслугу печей 

усім нашим відборцям опаловоі оливи. 

Тому корнетайте з цієї нагоди і замовляйте не

гайно в нашій фірмі опалову оливу. 

Будете мати повне вдоволення та 

ПЕРШОРЯДНУ __ ОБСЛУГУ 
------

DNIPRO 'Fuel ОіІ Ldt. 

196 Bathurst St. 

Телефонуйте: 

Удень і вночі: ЕМ 6-6539, ЕМ 6-6530 
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"Інталн бо~ай "Нові Дні", то вже окупантам та іх ПО· 

пле•Іннкам іх було б зна"Іно важ"Іе "обкру'І'н'І'н навкоnо 

паnьцв", бо бо~ай ~ещо про Украіну вони знаnн б. Не 

по~умайте, що в цим хо"Іу "набити" ціну "Новим Дим". 

Ні, то, ви кажуть, так тіnькн ~о сnова приі:шnоаr. 

А що~о репортажа про ві~крн'І'тв пам'втвнка Т. 

Шев"Іенкові у Вашінrтоні, то, покнщо, не ~уме й обі

цвІО. Це заnежатнме не ві~ мене, а від Комітету: не· 

ві~омо "ІН бу~е ві~ве~ене місце ~nв ре~акторів, п це 

було у Вінніпезі. Бо вищо ре~акторн загnв~атнмуть "Іе· 

рез вкнх 50 тнсвч roniв, щоб щось поба"Іитн, то в•е і 

в змушений бу~у писати в стилі: "Як о~нн пан в о~

ній газеті писав, то буnо все файно, а в ~у•е файно 

про це все пишу також, хо"І "евентуаnьно" міr би на· 

писати краще, ane внба"Іайте, ~opori "ІНТа"Іі, ні"Іоrо не 

ба"І•Ів, бо ~о пам'птннка в ~обнтнсв не зміг ... " 
До еі~крнттв пам'атннка вже зовсім бnнзько, а в 

н~одннх інформацій і вказівок ві~ Комітету не маю. 

Скільки мені відомо, то й жо~на інша ре~акців в То

ронті іх не має. Та, ак кажуть, бу~ьмо доброї rа~кнІ .• 
п. вол. 

Внеокоповажаний Петре Кузьмовн"Іу! 

Дозвольте й мені втрутитнсв в поnеміку про хрес

ні імена. Робл10 це з приводу nнста Вnа~нкн Мнхаіnа 

~о ре~акціі "Нових Днів" ("1. 172). Бу~у Вам в~в"Іннй, 

коли ці мої зауваги Ви nаскаво опубnікуєте в роз~іnі 

"Чнта"Іі пишуть". 

Ми вживаємо три форми цих хресних імен, а саме: 

1. Офіційну форму іх - Мнкоnа, Пе'І'ро, Мнха:іnо, Яри· 

на, Тетана, 2. так би мовити, уро"Іисту форму Іх: імена 
свптців. ~уховннх і світських ~остойннвів: МнхаІn, Ми· 

колай. Ірина, Іrнатій і т. ~. і 3. звуnьrарнзовану фор· 

му іх чи наро~н10: Ларнвон-Варнвон, Не"Інпір, fрнць

ко, Панько, Пріська, Гапка і т. д. 

Усі ці три вн~н імен мають і матимуть у вас завше 

"право горожаиства" і жодноrо кnопоту в цьому нема. 

Інша справа, і справа ~уже серйозна та прикра, 

ака торкаєтьса роз~воєнна вимови вnасних імен, reo· 
графі"Іннх назов, а також вимовnвина грецьких сnів, 

~е по~нбуєтьсп старогрецька "тхета", новогрецька "Фі· 

та". Тут у нас хаос й нерозбернха: захі~на "Іастнна 

Украіни ц10 rрецьку "тхету" вимовnвє, ви "т": - Те

о~ор, Теофан, Текла, Тасос, Тессалів, мітоnогів, Атенн, 

Партенои, при чім, rолосівка "ета" на захо~і внмов

nаєтьсв в старогрецькім звуоrаині, ви "е", а на схо~і -
в новоrрецькім, ви "і": АфІни - АтІни. 

Усе це вносить велику пnутанниу й баnамутство й 

пі~иресл10є неустаnеність нашої nітера'І'урноІ мови, 

тнм паче, що обн~ві ці форми узаконені: о~на "закор

~онннм" правопнсом, ~pyra - київською Ака~емією 

Наук. 

На моrо ~умну, "Іас нам вже прийти ~о вкоІсь зrо

~н й уживати тіnькн о~ну з цих ~вох форм. 

Що 'І'ориаєтьсв nнста Вnа~нкн Мнхаіnа, уміщеноrо 

саме в "Інсnі 172-му "Нових Днів", то в ~озвоnю собі 

вставити й своє сnово. 

Поперше, у романських наро~ів Bor, староrрецьке 

"Тхеос", новоrрецьке "Феос", ажнівк не зву"Іаnо іі не 

звучить, ви "Теос" - так пише Вnа~нка, а "Деус", "Део", 

"Дьо" і т. ~. 

Подруrе, "Ан~рей" абсол10тно "ІуJКе нашІR мовІ 

слово. На На~~ніпрннщнні й у відношеНІІі ~о сввщев· 

ства ужнваnосв тіnькн "Ан~рій". 

У грецькій мові, ак староJІ:нннііі, так І теперішній, 

ЗІ 



- ім'в хресне "Андрій" не "Андреос", вк твердить Bna· 
дина, а "АндреАс". 

У нашій мові справді нетерпимі тані "перnннн", ви 

Андрей, Ізидор, Павеn або Венедикт замість правнnь· 

ноrо Венедикт. 

А коnи зайшла вже мова про імена, то наша Укра

їнська Автокефальна Церква, - не зна10, вк церква 

Греко-Катоnнцьиа, - добре вчнннnа, що до "сввтців" 

уписала й імена древньосnов'внські, вкі не ма10ть свв· 

тих Патронів. Те саме давно вже зробила Церква rpe· 
цька. Там такі імена, вк, скажім, Міnьтіад, Софокn, 

Кnеон, Епамінонд, Андромаха чи Іфіанаса, імена ШН· 

роко розповс10джені, сввтку10тьси "в тиждень праотців". 

Біда, одначе, в тому, що, в переnіну сnов'внсьинх 

імен, іх лишень третина і що до цьоrо перепіку увіп· 

хнуто й такі "спов'внські" імена, вк Мирон або Даміан 

(див. Капендар "Свободи" на 1959 рік). 

Отож, на мо10 думку, насамперед нам необхідно 

упоратиси з тнм "т" й "ф" чи Теодосій чи Феодосій? 

Потім викинути всі обмосковnені імена, вк Андрей, Єв· 

СТафій ТОЩО і ИКОСЬ ДОМОВНТНСВ З ТіЄІО "ет010": 'ІН ВОНа 

пншнтьсв староrрецьким "е" чи новоrрецьиим "і" - Ате

нн чи Афіни? 

З щнро10 до Вас пошаио10 

Д-р Мниопа АРКАС, Сі-Кпіфф, США 

Друку10 Вашоrо nнста, Дороrнй Пане Докторе з 

двох причин: поперше, тому, що в "Н. Дивх" кожен 

може мати слово, подруrе, щоб показати безпідстав· 

ність девких Ваших тверджень. 

Ви вперто й поспідовно переконуєте всіх, про "не· 

устапеність нашої пітературної мови іі правопису". Усе 

це давно усталено. Особпиво правопис. Треба nише 

йоrо не роформувати, а вивчити й дотримуватись. Дав· 

но вже на еміrрації видано "Правопнсноrо сnовнниа" 

г. Гопоскевнча, виоrо рекомендує ДО вжитку Сеиців 

Мовознавства УВАН у Нь10-Йорку, США. 

Він Вам може тневчу разів не подобатись, ane до· 

трнмуватнсь Ви йоrо мусите. А Ви, і всі інші "рефор· 

маторн" правопису тоrо не робите. От і хаосІ 

Наш митропопит Іnаріон, ин він ще був професо

ром Іваном Оrієнком, був сказав: "Ліпше один поrа· 

ний правопис, ніж п'вть добрих". Свита правда! 

Вибачте, що в ма10 інший поrnвд. 

п. вол. 

З МІСЦЕВОГО ЖИТТЯ 

ЗУСТРІЧ ЕТНІЧНОІ ПРЕСИ З ПРЕД СТ А ВИНКАМИ 

МІСЬКОІ РАДИ ТОРОИТЛ 

7 травки ц. р. в ресторані Лі Чі tарден відбуnасв 

пресова конференців з контропером Аnпаном Лемпор· 

том та апдерманом Юрієм Sеньом. З українців у цій 

зустрічі бу пи представники таких часописів: "Віnьне 

Спово", "Гомін Украіни", "Ми і світ", "Наша Мента", 

"Нові Дні". Крім тоrо буnи ще представинии часописів 

інших націонаnьностей: спованів, чехів, попвків, JІН· 

товців, потишів, естонців, фінів, ітапійців, німців, ма· 

дврів, rоппиндців, французів, впонців. 

По коротних промовах п. Лемпорта та п. :Венв, ре· 

дантори ставкпи запнтанни, внсповn10ваnн свої поради 

щодо всіх міських справ. 

Обидва представники міської ради є досить ан· 

тивнимн n10дьми. Особпиво веnикі засnуrи має п. А. 

Лемпорт, икий був уже rопово10 міста Тороита. До ре· 

чі, п. Лемпорт був першим ronoвo10 міста Тороита, 
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вкий внетупав на попітнчннх зборах різних етнічних 

rруп. Він фактично пропамав шовіністичний nід баі:· 

дужости до всьоrо, що не анrпійське, в Торонті. 

Моnоднй адвокат Ю. Sень, вкий оце вперше обра· 

ний на апдермана, також виввнвсв дуже аитивно10 і 

здібно10 ПІОДИНОІО• 

НА 4-ТІй СТОРІНЦІ ОБКЛАДИНКИ: 

Угорі: "Сад Провінцій" у столиці Канади 
Оттаві. 

У Саду Провінuій Державна Столична Ко
місія зробила ефектовний парк в центрі Оттав~, 
у якому приїжджі могли б побачити символічно 
показані провінції й теритарії Канади. 

Рослинні ембле."У\и провінцій, Іниготовлені з 
емальованої бронзи, розставлені на балюстрадах 
верхньої й нижньої терас. На 35-стопових щог
лах мають прапори з гербами провінцій і тери
торій. Загальна площа парку 4 акри. Тераси й 
дерева освітлені знизу. Бодограї освітлені різно
кольоrювими світлами. 

Збудовано парк за проєктом архітекта зеле
нонасаджень Держ. Столичної Комісії Едварда 
В~rдда. 

Внизу: Тют-.панові квітники над озером Дов 
в Оттаві. 

Як жест вдячности народові Канади, коро
лівська родина Голляндії ·дарує кожного року 

15,000 бvльб тюльпанів (за допомогу Канади у 
~ійні з німцями). Вперше цей' ориrінальний пода
рунок - 100,000 бульб тюльпанів -- Голляндія 
зробила в 1945 р. 

Тепер Держанна Столична Комісія висаджує 
щорічно коло 1 ,000,000 тюльпанів. На нашому фо
ті: найбільші і справді гідні подиву тюльпанові 
грядки над озером Дов, де росте 129,000 тюль
панів 20 відмін. Квіти творять незабуmю карти
ну для пішоходів і тих, що їдуть автомобілями. 
Відділ Торгівлі м. Оттави щорічно влаштовує 
"Свято тюльшшів" (ст анні два тижні місяця 
травня). 

НАйКРАЩИй ПОДАРУНОК 

для Ваших дітей у юнацькому віці це передплата 

на цікавий, гарний, ілюстрований місячник 

юцак 
Річна передплата - 4.00 дол. 

8 Порадьте Вашим друзям і знайомим, щоб пе
редплатили "Юнака" для своїх дітей. 

8 На бажання виси.1аємо безкоштовно показове 
число. 

YUNAK 
2199 Bloor St. West, Apt. 5 

Toronto 9, Ont., Canada 
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