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Площа перед відкрнттsм пам'sтннка (sк на неі вступнла nише коnона прапороносців). 

Фото зроблено з rеnіокоптера. Хрестиком позначено закритий ще пам'sтннк. 

Володимир СОСЮРА, 
лавреат Шевченківської nреміі 

Твоїм пісням поJІум' яні ти 
В розлуці з рідною землею, 

в чужій, далекій стороні 

ти рани Л\атері своєї 
піснями гоїв в чорні дні. 
Ти йшов із піснею до бою. 
На одчайдушний герць заграв. 

Ти пісні теплою рукою 

жіночі сльози витирав. 

НО R І }( НІ, .ШПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 196.J 

Немов весняні саду віти, 
мені ш\-·млять слова па..'Ікі. 
Твоїм ~існям полум'яніти 
на прапорах нових віків. 
Нехай живе те віше слово, 

що барви з райдуги бере! 
Воно, народжене з любови, 
в народнім серці не умре! 

1 



Петро ВОЛИНЯК 

І утвердився Ти, 

наш Кобзарю, у світі1 .. 
НАПРУГ А. ВАРТА ИОГО ПОЕЗІИ 

Мені здається, що уRраїнсьRе життя на Пів
нічно-АмершшнсьRому Rонтиненті у травні й чер
вні можшt порівняти з туго натягнутою струною, 

ЯRа RОЖНОЇ ХВИЛІІНИ 1\!ОГЛа задзвеніТИ радіст'ю Пе
реМОГИ, або ... несподівано бреньRнути f урватисk:І. 
Цю напругу створило еподіване відRриття пам'ят
ниRа ШевченRові у ВашінТ'тоні. 'У ее наше органі
зоnане й неорганізоване життя було підRорене цjй 
події не лише у ClliA, а й у Канаді. Треба при
знати, що наша пресз й радіопересилання зуміл~-1 

цю напругу створити. Особливо щоденнИRи «Сво ... 
бода» й «АмериRа» день-у-день цю напругу вбіль
шували. За це ім честь і похрала! 

Чи треба було аж таR напружувати станови;.. 
ще? Адже за~юн про дозвіл на будову пам'ятни.Rа 
ухвалено, всі урядові установи проєRта пам'ятниRа 
схвалили. nам'ятюrRа вчасно збудовано і вчасно 
поставлено на площі, то чого ж тоді хвилюва'nfСЬ; 

чому свідомо напружувати людям нерви, чого за

бувати про всі інші ділянки життя, а підRорюва~. 
його тільRи r~ій події? TaR, Rонче треба було TaR 
робити, бо струна могла задзвеніти радістю пере ... 
МОГИ, або ЛОПНУТИ Й ТіЛЬRИ ДЗеНЬRНУТИ. 

Справа w. не в пам'ятниRу,. а в тому хто, де 
і для Rого його поставить. У цьому випадкові спра
ва в тому, що пам' ятниRа Кобзареві У Rраїн:И тр~
ба було поставити саме у столиці США, яка має 
-.::пеціяльний статус, тому треба було домогтися 
ухвали Конrресу США, підпису президента під 
тією ухвалою, щоб вона стала держа:внЩd законом, 
треба було ухвали Міністерства внутрішніх справ 
США. треба було. врешті, апробації проєRТЗ п·а
м'ятниRа мистецьRиvrи RОМtсtями столиці США. 
У ее це Rоротко можна звести до одного речення: 
треба бу ло справу па~/ ятниRа зробити державно-.о, 
справою наймогутнішої держави світу ,_. Сполуче
них ІІІтатів Америки. Завдання, ЯR бачимо, вели
чезної СRладности й ваги. Тим більше, що міль
йон уRраїнців у США (може, й два, бож статисти
RИ ми не маємо) на 190 мільйонів населення ~ША 
це пропорційно значно менше, ніж пів мільйонfl 

на 18 мільйонів населення Канади. До того ще 
треба врахувати фаRт, що США хоч і є Rраїною 
поступу й демоRратії, але США є одночасно й 
Rраїною найчорнішої реаRції, бо тут, завдяки де
моRратпчним вольностям, ще й досі існує расовиn 

поділ, ще й досі нема таRих речей, як державне 

ліRарсьRе забезпечення і т. д., себто, ця фактично 
~rайnередовіша і найбагатша Rраїна світу відстаЄ 
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від найте\!нішої і найбіднішої Rраїни Европи на ці
лу епоху. Тому здійснення цього справді гранді,. 
озного завдання бу ло майже неймовірним~ 

У сRладнювалася сnрава ще й тим, що _. зав
дяRи сnравжній демоRратії _. до заRонодатних ор
ганів США, від яRих фаRтично залежала доля по
будови пам'ятни:Rа Шевченкові ry ВашіJП'тоні, мог~ 
ла бути обрана й дуже пасередня людина, яка Hf 

лише нічого не знає про ШевченRа, а навіть імені 
його ніRоли не чула. TaRi люди не уявляЮть собі 
не лише ШевченRа, а й ШeRcnipa, до Rультури 
ЯRого самі належать. І сRажи таRій людині .. : що тре ... 
ба поставити nам' ятниRа уRраїнсьRому поетові 'У 
столиці США, то він, _. цілRом нормально, _. 
сRаже. що для сnрави США це ніяRоЇ користи не 
принесе, тому, мовляв, не морочте мені голови ... 

TaR фаRтично й сталося, коли справа пам'ят
ниRа майже nровалилась у. Сенаті. Треба бУ'Jо пе
реRонати законодавців США. ~що Т ШевченRо не 
лише поет. а й мислитель, революціонер і борець 
не лише за волю й незалежність уRраїнськоrЬ на
роду, а й усього людства, а зокрема народів С!х. 
Европи, а тому пам'ятниR йому у столиці США 
nринесе цій Rраїні велиезні користі. 

Коли ці всі труднощі врахувати, Rоли збагну
ти усю СRладність проблеми, то мимоволі виниRЬЄ 
пи-гання: 

ХТО ЦЕ RCE ІИІГ ЗРОБИТИ? 

Ніхто інший, ЯR уся українсьRа еміrрація у 
США. Кожен уRраїнець" що дав хоч найменшу 
суму на будову пам'ятника, Rожен українець, Що 
написав листа ЯRомусь сенаторові чи Rонrресмено

ві чи вислав листа-протеста до редакції щоденника 

« Вашінrтон Пост», або навіть той, хто нічого цьо
го не зробив. а лише приїхав на відRриття пам'ят
ниRа Кобзареві у столиці США -~ усі вони зроби
ли величС"зну прислугу сnраві визволffіf'НЯ на'Шd,гр 

народу. 

Я не хочу таRож применшувати заслуги Ко
мітету пам'ятниRа, зоRрема його голови проф. 
Смаль-СтоцьRого і всього УККА'. Ці установи, 
хоч інRоли й дуже спотикаючись, зробили величез
ну сnраву. Та хюлп вже торRатися окремих осіб, 
то на перше місце треба поставити професора Л. 
ДобрянсьRого. Якщо простежИ'Ти всю сnраву будо
ви пам· ятниRа від 11 ·вельми трудного почаТRу аж 
до їі блисRучого закінчення. то заслуга професора 
ДобрянсьRого тут справді величезна: саме йому 
належить стратегія перемоги в Конrресі ОША, 
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без чого не мог ло бути й мови про будову. Мабуть, 
йому ж належить і заслуга, що тодішній прези

дент США Двайт Айзенгавер. не вагаючись пе,. 
ретворив своїм підписом ухвалу Конrресу в зако:н. 
Після цих перемог ворогам ідеї пам'ятника Шев~ 
ченкові у Вашінrтоні, яких у США таки дуже ба
гато, зокрема щоденникові « Вашінrтон JlocТ'>>, 
було важко боротись: їх атаки були, сказати б так, 
«боями місцевого значення» і .впливу на дальший 
розвиток подій улr.е мати не могли. Навіть навпа~ 
ки: опозиція фактично прислужилась будові іпа~ 
м'ятника - зробила йnму величезну рекляму. 

У нас часто-густо буває таю, що люди, які 
спранді роблять щось значи~Іе, творять, як кажуть, 
непроминальні вартості, стоять якось .'у тіні: Щlо 
них мало говорять, ще менше пишуть, а на поверх

ні «плавають» люди другорядні, а інколи й третьо~ 

рядні. Так і у випадку з професором Левом Доб~ 
рянським. Я певен, що якби так у «Н. Днях» видру~ 
кувати анкету, у якій запитав би читачів, Що во
ни зипють про проф. Л. Добрянського і яRі його 
заслуги для визвольної справи 'Нашої нації взагалі. 

а в побудові пам'ятника Шевченкові у Вашін-rтоноі 
зокрема, то впсліди П були б справді сумними. 
Можливо. що це й моя вина, бо не дуже часто зга~ 
дується ім'я проф. Дорянського в нашому журналі. 
До речі, я вже двом особам замовляв статrtо про 
Добрянського, але безрезультатно ... 

Професор Лев Добрянський народився у 
США в 1918 р. Це визначний амёканський вчений-
економіст, професор столичного · американсьRЬrt> 
університету ( Джорд.JКтавн у Вашінrтоні), автор 
визначних праць з економіки, людина з величезни~ 

ми зв'язRами й ·авторитетом ry РеспубліRанській пар
тії, визначний зпгальноамериканський і український 

політичний діяч, президент У краінського Конrре-
сового Комітеrу. Без найменшого сумнів)у можна 
сказати. що Лев Добрянський - один з найвизнnч ... 
ніших українців на чужині. людина з величезнними 

знаннями у своєму фаху, досвідчений політик, ви-
нятково працьовита. послідовна в діях. 

У сі ми знаємо, як турбує Москву Тиждень 
Паневолених Націй, що ось уже цілий ряд роRіВ! 
відбувається на початку липня по всіх · містах 
США. Та мало хто з нас знає, що цей тиждень -
заслуга Л. Добрянського. Як би не він, себтО\ яRби 
не його зв'язRи і впливи в американському політич.
ному світі, то цього б Тижня взагалі не бrуло. Слід 
пригадати, що проти Тижня виступають не тіль~ 
RИ в Москві. а виступають проти нього і так званJ 
«білі» російсьRі еміrранти. Це свідчить, що тут 
проф. ДобрянсьRиЙ попав у ціль точно. 

Тиждень Паневолених Націй і пам'ятник 
Шевченкові у Вашінrтоні це лише дві велиІ(і1 спра
ни, до ЯRИХ приклав своїх рук проф. ДобрянськиИ)~. 
Але ще є багато менших, або таких же великих, 
але невидимих назовні, політичних справ, яRі ко~ 

рисно вирішені завдяки невтомній праці проф. Доб~ 
рянського. Сьогодні навряд чи якась еміrрація. 
крім нас, має таку величину, як проф. Добрян~ 
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сьRий. Коли, наприклад, на сьогорічюи конвенцн 
Республіканської партії проф. Добрянського пр~ 
значають асистентом голови конвенції і коли кон-

венція ухвалює резолюцію~привіт паневоленим на~ 

ціям, у якій особливо підкреслено Украіну, то ін
ші еміrрації можуть нам тільки заздріти. І тут зо~ 
всім не важить. як ми (та й сам Добрянський) ста-
вимось до сенатора Голдвотера. 

Отож тепер, як усі проблеми з пам'ятником 
Шевченкові у Вашінrтоні розв'язані і справа дове-
дена до справді блискучого кінця, то я сподіваю
ся, що як від імені всіх наших читачів і співробіт~ 
,ниRів сRажу: «Пане Добрянський, сердечно дяюу
ємо! Ми Вами горди\-ІОСЬ і на Вас взоруємось», то 
навряд чи хтось запротестує.А якби так і сталося, 
то це були б лише поодинокі голоси. 

РІЗНА «ВАГА» ПАМ'ЯТНИКІВ 

На початRу статті я підкреслював, що ва,жить 
не таR сам пам'ятниR, а місце й мета його. Спра~ 
ва в тім, що кожен пам'ятниR призначений не JПІ
ше на місце «відпочинку голубів», як кілька років 
тому зневажливо висловлювались деякі особw, я.кі 
тепер при будові пам'ятника у Вашінrтоні «плава.
ли зверху», а в його «соціяльній функції». Коли в 
1961 р. будували пам'ятника Шевченкові у Кана~ 
ді, то було чимало клопоту з вибором місця для 
нього. Тоді називався Вінніпеr, Торонто і столи'Ця 
Канади Оттава. Вибрано Вінніпеr. Уряд провінції: 
пішов назустріч і дозволив будову його на Ідер .. 
жавній провінційній ·площі. перед парляментом~ про

вінції. 

Місце добре, бо воно гарне й вигідне nолітич
но, бо підкреслює прихильність уряду Манітоби 
до уRраїнців взагалі, а до Тараса ·Шевченка зокре .... 
ма. Та при будові цього пам'ятника все таки пе
реважали чисто українські мотиви - внутрішня, а 

не зовнішня, політика: у Вінніпезі багато українг 
ці в і пам'ятник Кобзареві «не буде самотнім»\ Тю.t: 
більше, що Вінніпеr ще й досі є центром україн .. 
ського організованого життя в Канаді. ЯRЩо його 
побуцvвати в Оттаві, де українців мало, то Коб~ 
з пр нібУ. стояв би «на чужій території». Хоч ці 
мотиви дуже важливі, але мусимо признати, що у 

зовнішній соціяльній функції своїй пам'ятник у Він~ 
ніпезі обмежується до одної провінції 'Канади. хоч 
має всеканадське уRраїнська значення. 

Є в Канаді ще один пам'ятник - на кому
ністичній фармі в Палєрмо (яких 25 миль від То~ 
рон та). Пам' ятника привезено з У країни, й «по~ 
даровано Канаді». Подарунок гарний, ал~ заnля,.. 
нована «соціяльна фунКЦія» його не дуже то по
хвальна: пам'ятника використовується (особливо в 
nерші роки! ) для зміцнення російського панІуван нЯ 
над У країною, бо під ним раз~у~раз стверджується, 
що lllевченків <<Заповіт», у якому поет велів своїм 
нащадкам порвати кайдани неволі і «вражою злом;> 

:кров'ю» ,Окропити звільнену українську землю, вже 
виконано. Чи треба говорити, що це неправда? 

3 



Та й цей пам'ятник поступово все більше й 
більше служитиме українській справі. Нема сумні
ву, що рано чи пізно - усупереч заплянованій 

функції його - він обернеться проти: Росії, як гно
бительки десятків народів, а перш усього -уRраїн
ського. Тут комуністи будуть безсилі - правда 
переможе. Навіть тепер, якщо уважно прочитщ:~: 
промову голови Кр. Бик. Комітету ТОУК М. Ко
роля на святкуванні 150-річчя з дня народження Т. 
Шевченка і порівняєте ії з промовами, які виголо
шені під цим же пам'ятником 13 років тому (в час 
його відкриття). то побачите разючу різницю. Зви
чайно. комуністичні українські лідери в 'Канаді ani 
не поліпшали, ані не схаменулись, але саме жит

тя, розвиток політичних подій і зміна міжнародньо

го становища в світі, примушують їх поступатись, 

бо інакше вони втратять своє членство. l-Іічого тут 
не вдієш: Росія могла фізичного Шевченка заку
вати в кайдани і вкинути в каземат Петро-Павлов,.. 
ської фортеці, а потім, у тих же кайданах, завезти 
його в пустелі Казахстану, але закувати Шевчен
кове слово в кайдани не вдається. І даремно наші 
канадські комуністи силкуються ... 

У Палермо створений музей, насаджується 
парк. якому настирливо прищеплюється назва «Ка
надський Канів». Усе це робиться з єдиноЮ метою: 
затримати Шевченка при .собі, точніш вислоВИВr 
шись, затримати свою монополію над Шевченко
вим словом і скерувати його творчість на збере
ження російського пануван.ня над У країною. 

Але при цьому комуністи не враховують од
ної деталі: пам'ятник у П алєрмо стоїть на приват
ній площі лrrше одного малозначного українськооо 

товариства, тому й засяг його дії обмежується ли
ше цією організацією і він аж ніяк не може конку ... 
рувати з пам'ятником Шевченкові у Вінніпезі~ ' 

Канада - не СРСР. Тут приватня власність 
у пошані. Може бути й таке, що нзайдуться люди, 
які куплять собі кусок землі, поставлять на ній па
м'тники Сталінові та Єжову й напишуrь на них: 
«Найбільші покровятелі й оборонці украfи ... 
ського народу!>-' Це було б рівнозначно з тверд
женням, що Росія (царська чи комуністична) лю
бить Шевченка і його народ. 

У ніяке порівняння не можна поставити па
м' ятника Шевченкові у ВашінГтоні. АмерикансЬR·l 
українці керувались іншою засадою, ніж канад

ські, ставивши пам'ятника у Вінніпезі (комунісm 
тут не можуть братися, як сказано вище, до уваги 
взагалі, бо в них же <<лрайвет бизнес»). Бонн ви
рішили: поставимо nам'ятника у столиці США -
найсильнішої держави світу. Зробимо це за ухва
лою Конгресу і спецілльним державним законом~ 
чим надамо нашому пам'ятникові ролю міжнарод
нього, всесвітнього, чинника. Провід української 
еміграції у ClllA не турбував факт, що у Вашін
гтоні є лише яких 300 українських родин. а в та
ких містах США. як Нью-РІорк, Філаделфіл чи 
ЧіRаГо їх є десятки, якщо не сотні, тисяч у кож
ному. 
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І якщо з нагоди відкриття пам'ятника провід

~~а американська преса, яка не дуже то прихильнр 

ставиться до ,українців, запевняла, що пам'ятник 
Шевенкові у Вашінгтоні є другою американською 
статуєю Свободи. то це є доказом, що ми свою 
мету осягну ли цілком. 

Та найприємніш~ вражає нас факт, що це 
сталося не випадково. а що це все було точно ва
пляновано. nідготовлено. У даному випадкові пр
дії не опередили нас, як це часто буває, а ми сві

домо скерували подіі у бажаний нам бік - ми їх 
викликали своїми пляновими діями. У даному ви
падкові я з приємністю признаюсь, що не маю 

найменшої підстави дорікати" що наша еміГраЦШ 

варта ліпшого проводу: провід цього разу скзф~ 

свій «іспит зрілостю>. Якщо це заслуга проф. Л. 
Добрянського, то я ще раз кажу: спасибі! 

Що це так. а не інакше, видно з присвяти, 
яка вибита на п'єдесталі, на якому стоїть сама фі
гура Кобзаря (напис англійською мовою): 

ПРИСВЯЧЕНИй ВИЗВОЛЕННЮ, ВОЛІ 

й НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВСІХ ПОНЕВОЛЕНИХ 

НАЦІИ 

Цей пам'ятник Тарасові Шевченкові, україн
ському поетові 19-го століття та Єіорцеві за неза
лежність У країни й за волю всього людства, якиrї 
під чужою (ЮСійською Шперіялістичною тираніQо 
та колоніяльним панцванням закликав до «новоzо 
і праведного закону Вашінгтона», був відкритий 
27 червня 1964 року. Цією історичною подією 
виіановано !50-річчя ·народження Шевченка. Па
м'ятник бцв дозволений 86-им Котресом Сполучє
ни Штатів Америки 31 серпня 1960 року, а закон 
ч. 86-749 про дозвіл на будову пам'ятника піІ(nи~ 
сав 34-ий президент Сполrгчених Штатів :АмеDи~ 
кtt Дваrїт Д. Аіізенгавер 13 вересня 1960 року. Па
м' яттrка поетавrти амерtrканчі украінського род!І 
та іх друзі. 

Як бачимо. творці пам'ятника підняли Шев
чеяна понад нацією. свідомо підкреслиJJи всефд
ський засяг його творчости й діяльности.• І це ви
нятково добре! Не зважаючи на поневолений c'rtlн 
України, там відбувається те саме. Сьогодні Шев
ченко з совісти украінської нації став совістю всьо

го людства. Фактично на наших очах здійсюdють
ся «реакційні» (за російською більшовицькою істо
ріографією) передбачення ,кирило-медодіївцm про 
nровідну ролю України в оновленні людства. бо
дай слов'янських народів. Чи ж не в цікавий час 
ми живемо? І чи не варто жити тепер. хоч життя 
інколи й занадто дошкульно стьобає нас по під
жижках? І як тепер себе почувають наші всякі 
«неві ри». люди з почуттям людської й національ

ної меншевартости, яких у нас таки чималенько? .. 
Дуже втішно. що еміграція у своїй масі від

чула значення лам'ятнина Кобзареві у Вашінгтоні. 
правильно оцінила його «вагу». і sробЩІа налеtкні 
висновки. Приявність ста тисяч українців (за 
ствердженням вашінrтонської поліції, а не за на-
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шими підрахунками!) на відкритті пам'ятним 
стверджує це І~ілком. Наприклад, з Торанта до 
Вашінrтону виїхало чи не більше українців,·. як із 
того ж Торанта до Вінніпеrу в 1961 році! 

ЄДНІСТЬ: BA/.1/lfiГTOI-1 - ШЕВЧЕНКО 

Пригадаймо собі Шевенкову Пoe'fdY «Юроди
вий», у якій поет не лише викриває й засуджує 

«фельдфебеля-царя» (Миколу І), а всю російську 
державну систему. Гнівно картає Шевенко тут і 
своїх земляків, які внелужуються перед цією сис

темою: 

·~·Не вам., 
Не вам. в мережанш лівреї 
Донощики і фарисеї. 
За правду пресвятуtо стать 
І за свободу. Розпинать. 
А не лtобить ви вчились брата! 
О роде суєтннй. проклятий. 
Коли ти видохнеш? Коли 
Mlt діждемося Вашінtтона 
З новим і праведнш.с законом? 
А діждемось таки колись! 

Як бачимо, у поемі «Юродивий» Шевченко 
проводить паралель між двома системами держав

ного правління - російською й американською; 

Між сваволею самодержавства (байдуже - царя 
чи партії! ) й добром демократії і пророкує, пере
могу останньої. Це - гнівний акт обвинувачення 
російським окупантам та їх вислужникам ( «Німії, 
підлії раби ... » ) , який від першого й до останнього 
слова лишається в силі й до сьогодні. 

Поему «КJродивий» Шевченко написав у 
1857 році. І от через 1 Об років сталося так, що 
похід до пам'ятника Шевченкові у Вашінrтоні nо
чинається відо~-. nам'ятника першому президентові 
США Джорджові Вашінrтонові, чийого <<нового 
і праведного закону» так прагнув Шевченко·.... Чи 
не вирішила доля покпити з російських окупантіВ: 

України? Як ви, панове окупанти (і ви, їх лакеї 
«в мережаній лівреї»!), думаєте! І як ви себе по
чували, коли довідались, що стотисячний похід 

українців у столиці США на вшанування Кобзаря 
України почався коло пам·ятника Вашінrтонові й 
кінчився Rоло пам'ятника Шевченкові? Чи не об
дало вас холодом від цієї символіки? .. Рекомен~
ємо: вивчіть собі поему «Юродивий» напам'ять! І 
ніколи іІ не забувайте. І ніколи не сумнівайтесtь, 
що всі Шевченкові передбачення будуть здійсне.-
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ні, і ви, - рано чи пізно, - а будете карані. Не
минуче! Тому, чим ви швидше схаменетесь, тим 
буде на світі менше злоби, проллється менше Rpq

nи людської. А «людська ж кров _, не водиця!; 
Це вже давним давно зрозуміли такі клясичШ ім
періялісти, якими досі були англійці та французи. 
Невже ж росіяни - найдурніша нація в світі? .. 

ПРАПОР/1 й МОЛОДЬ, СОНЦЕ Ff МУЗИКА 

Сонце ще тільки но піднялося над деревами 
столиці, як на «Еліnс» (площа, на якій стоїть na~ 
м 'ятник Джорджові Вашінrтонові) почали прибІу .. 
вати перші автобуси, позначені сньо~жовтим~ на
ліпками. Прибувають і пішоходи. Площа посту.
пово заповнюється людьми. Навколо табл~ь з 
назвами окремих штатів і Rраїн скупчуються лю

ди. Стає все людніше й людніше. Похід мав по
чатися о 1 О-ій ранку, але народу стільки, що є не
безпека спізнення, тому десь о nів на десяту ранку 
все готове до початку паради. 

Порядок усім і всьому дає ціла армія впоряд-1 
никіІ\ на чолі з інж. Іваном СRіркою. Його «армія'» 
- українські й американські ветерани. Шикують
ся прапороносці. Сотні українських синьо-жовтих і 
американських зоряних прапорів. Сонце заливає 
площу. Має бути температура коло ста стуnенів 
за Фарангайтом. На небі ні хмариночки. 

Раптом загремїли мідяні труби оркестри осе·· 
редку СУМА ім. Павлушкова з Чікаrо. Так, 
справді загреміли, бо оркестра ж налічує сто му .. 
зик! Чути якусь команду. Заколихалися npa;пopfl 
- похід на славу Кобзаря У країни почався ... 

Описати похід важко - забагато всього тут 
було. Можна сказати коротко: похід був справді 
грандіозний. Rольоритність і ,крас~ одягів, сотні пра
порів, транспарентів, десятки оркестр. Між ними 

одна негритянська з невеликою групою негрів. Це 
так негри вирішили лодякуnати Т. Шевченкові за 
його щиру любов до їх великого артиста Айрі 
Олдріджа. 

Я належу до оптимістів і завжди вірю в ма~ 
су еміrрації, у народ, хоч часто-густо сумніваюсь 

у їі проnоді. Та те, що я побачив у цьому врочи
стому поході, перевищило всі мої найоптимістичні

ші спо,піваннл: молоді й дітей було так багато, що 
це перевищило всі мої сподівання. Пласт, СУМ, 
ОДУМ та їх зміна - діти й підлітки. У ся молодь 
n уніформах' своїх організацій, а діти в -уR.раїнськи'Х 
одягах, зі своїми прапорами, оркестрами. Ії багато 
тисяч. Здисциплінованість і порядоR ._ зразRові. 
Стільки ~української молоді одночасно і в такому 
порядку я ще не бачив у своєму житті. 

Ці нескінченні, здавалося, колони ішли nовз 
Білий Дім no Пенсилванія авеню, а потім по 23-
ій вулиці ·'до пам'ятника. Десятки тисяч мешканЦів 
столиці США захоплено оглядали похід і на ву
лицях, якщо похід десь трошки переривався, було 
чути їх тривожні запитання: «Уже кінчивс$(7 Біль
ше не буде?» 
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Окремі групи були просто преRрасні. Зокре·~ 
ма група капелі бандуристів ім. Тараса Шевчен~ 
ка, групи хорів з Філаделфії та Нью-РІорку в чу~ 
дових костюмах і багато інших. 

Коли у поході при відRритті пам'ятника у Він~ 
ніпезі демонстранти йшли по 4 особи, то тут ішли 
по 12 осіб у ряду, а все ж похід продовжувався 
nоверх трьох годин! Поліція оцінює число учасни~ 
ків у самому поході кількістю коло 40 тm::яч осіб, 
а всіх учасників свята - на 1 ОО тисяч! 

Поліція і влада міста захоплені походом: зра
зковий порядок, дисципліна, жодного порушення 

nравил руху на вулицях, жодного інциден~! По~ 
ліцаї в парадних уніформах стоять на перехрестях, 
їдуть мотоциклами та автомобілями і чудово са~ 
лютують американським та уRраїнсьRИМ прапорам, 

приклад<tючи праву PYRY до серця, ЯR вони про~ 

ходять nовз них .. 
Деякі автобуси, :чаприRлад, одумівсьЮ з Торон

та. опізнилися. Ішовши вулицею і оглядавши похід, 
А зустрічав груnи торонтських·, одумів:ців, яЮ поспі

шають, щоб прилучитись до Rолон ОДУМ~у. Ба
чу у молоді величезне зрозуміння обов' язку ОуТ'И 
в колоні, збільшити число учасників організованоn> 
nоходу. 

Серед учасників походу видно також групи 
братніх нам паневолених Росією народів - литов~ 
ців. білорусів, козаRів та іншwх. Вони таRож зі свр
їми прапорами. 

СХИЛІТЬ ПРАПОРИ В ПОШАНІ! 

Площа не переповна, а просто набита л:юдь~ 
ми. Здається, нема вже й натяRу на вільне місце, 
а колони йдуть і йдуть. Народ стисRається, щоб 
місця вистачило всім, але це вже не допомагає: RO ... 

лони розставляють по бічних вулицях. Вони пере~ 
ловнені теж. 12 година і ЗО хвилин - наближає
ться час, RОЛИ має відбутись відRриттЯ'. Над nло~ 
щею пролітає геліRоптер. 

«Айзенгавер!» - чути між народом. 
Де сів той геліокоптер, ніхто не бачив, але RO~ 

ло першої години дня Rрізь тисячні маси наJЮдУ 

до трибуни протискається один з визначніших вій~ 
ськових і політичних стратегів наших часів, 34-ий 
nрезиден'ЕГ" наймогутнішої держави світу - гене~ 
рал Двайт Д: Айзенгавер. ВІн іде в супроводі сво~ 
єї особистої охорони, дорогу йому промздають 
упорядниRи. 

Коли Rолишній президент США підходить до 
трибуни, чути команду: «СтрунRо!» Це уRраїн
сько-американські ветерани вітають свого Rоман

дарма. Г ремить марш війсьRової америRансьRої ор
кестри, сотні американсьRих і уRраїнсьRих прапо

рів схиляються в пошані перед велиRИм сином 

США, найвизначнішою людиною! на цьому святі. 
Оклики «Слава!» лунають з тисяч уст. 0Rремі 
групи скандують: «Ві лайк АйR! Ві лайк Айк! Ві 
лайк Айк!>.'> Буря оплесЮв і вигуЮв, свист, який 
може налякати Rожного европейця, який не знає 
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того. що американці, вітаючи RОгось, не лише пле

щуть у долоні и Rричать «Слава», «Браво!·» і т. 
Д., а ще ДО ТОГО Й СВИЩУТЬ. 

Айзенгавер підиімас руки, стисRаЄ їх над сво
єю головою, вітаючи й дяRуючи народовt Овація 
зривається з новою силою·. Знову вигуRи «Слава 
Айзенгаверові!», знову з усіх Юнців чути сканду
вання: «Ві лайк Айк! Ві лайк Айк! Ві лайR АйR!» 

Якби це була не площа під відкритим небом, 
а хай і найбільша заля, то така овація:, здавалось, 
не тільки зірвала б дах, а й стіни будяка розва
лила б! 

Як і на відкритті пам'ятниRа у Вінніпезі, таR 
і цього разу я мав справжню приємність сидіти По

руч з моїм «релігійним ворогом», із справді приєм

ним мені колеrою за фахом - редактором каrt>
лицької <<Нашї Мети'> о. Петром Хомином. Хоч 
ми мали змогу сісти під самою трибуною, але му
шу признатися, що ми свідомо схитрували: сіл.ІІ 

трошки далІ від трибуни, але під деревом. Спра
ва в тім, що ми обидва лисі. ВаЖRо :Мені СRазати,· 
чия лисина більша, алеЯ не маю найменшого сум-

. б .. 
юву, що моя краща, о десятки наших читачок ме-

ні дуже поважно заявляли, що ЯRби не моя «ре
дакторська лисиню>, то не бу ли б вони в числі пе
редплатниць «Нових Днів» .... Але сонце однаков·р 
пече в кожну лисину: і в rарну., 'і в )Іе таRу вже 

гарну. TaR ото, як люди перед нами повставали, 
то я хоч і встав, а міг бачити лише Дйзенгаверовіі 
руки над головою·. Я тоді стаю на стілець! Сусіди 
почали кричати, смиRати мене. Отець Петро та
кож почав «шиRати» на мене: 

- Та сядьте вже, бачите ж, що люди про
тестують! 

- Ну й нехай протестують! Вони мають ли
ше вдоволення, а ми з вами маємо працю: що ж 

я н<tпишу, як навіть обличчя АйзенгаверJІ, не nо
бачу? 

І коли я зліз зі стільця, то о. Петро мене пи-
тає: 

- Ну, то ЯR він там? 
- Вдаволений по саме нікуди! - відповідщо 

радісно. 

- То добре. Він цього в нас заслужив! 
Хто ж він такий, цей Двайт Айзенгавер? Один 

з найвизначніших полководців світу у Другій сві
товій війні, головноRомандувач армій союзниR.ів у 

боротьбі з фашистською Німеччиною. Це він за
,плянував і зреалізував остаточний розгром Німеч
чини. По розгромі Німеччини Д. Айзенгавер очо
лює НАТО і на цьому посту виходить о/ відстав
RУ. На домагання своїх друзів з РеспубліRансько~ 
партії, головно Генри Кебота Ладжа, 1Jін погодив
ся Rандидувати на президента й перемагає двічі у 

виборах, себто дві Rаденції очолює США. Люди
на висоRої освіти й Rультури, один ~ас він був пре
зидентом найбільшого у США Колюмбійськоrо 
університету. 

Айзенгавер - людина поступова, гуманна. 
Він, за свого президентства чимало зробив, щоб 
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зменшити дискримінацію негрів, намагався увести 

державне лікарське забезпечення, а головне ·- за 
його урядування введено Тиждень 'Поневолених 
Націй. Взагалі він виявив вели.ке зрозуміння і спів
чуття до паневолених. Тому й не диво, що він 
без вагання підписав закон про будову пам'яmиг. 
ка у Вашінrтоні і ..- також без найменшого ваган'r
ня - погодився відн.рити його. 

То як же ж його не любити й не вітати? .. 

«ЗAFJOBIT» НАД СТОЛИЦЕЮ США 

Ще до часу прибуття ген. Д. Айзенгавера 
трибуну заповнили почесні гості. Крім У правн Ко
мітету, Яка була в ролі господаря, на трибуні бу
ли: митрополит У країнської Православної ЦерRВи 
Іван, митрополит Католицької У RраїнсьRої Церкви 
Амброзій, кілька єпископів, президент УНР в ек
зилі д-р С. Витвицький, 4 конrресмени ( ДервінсRі,. 
Фіrен, Дульскі і Флад). артисти Голліву,qу уRра
їнці Джек Пеленс та Майк Мазуркі ( Палаглюк і 
Мазуркевич) та інші особи. 

Майстром церемонії був проф. Л. Добрян
ський. Він же й розпочав церемонію відRриття, 
підійшовши до голосника і сказавши лише одне 

коротке речення: «Пані й панове, америRансьRиfІ 
гимн!» У сі оркестри, а за ними й люди почали 
співати гимн цієї могутньої Rраїни, яка сьогодні 

приймає в свої -обійми генія уRраїнсьRого народу 
- Тараса Шевченка. 

По гимні, слово для молитви надається ІfІерво
ієрархові .Католицької У RраїнсьRої ЦерRВи у США 
владиці Амврозієві. 1По молитві з коротRим словом 
виступає голов'а Комітету проф. Р. Смаль-Стоць
кий, після якого проф. Л. Добрянський Rоротко 
представляє народові Ген. Д. Айзенгавера і про-
сить його до слова. Знову спалаІХує овація. Д. Ай
зенгавер говорить спокійно, логічно, переконливо. 

Народ часто перериває його довготривалими оп
лесками. Його промова друкується в цьому числі. 

По закінченні промови той же проф. ДобряJІ
ський просить генерала відкрити пам'яmика. Над
ходить найурочистіша хвилина. Капеля бандури
стів і величезний зведений хор почШІають «Запо
віт». Народ приєднується до них і слова «Запові
ту» чути з усіх кінців. Недавній ·президент США 
потягнув за шнура й поRривало пішло вниз, від

криваючи світле й могутнє чоло поета, його пле

чі, груди... Далі покривало стягують з фігури і 
п'єдесталу впорядники. Тут же люди розділюють 
його на шматRи й беруть собі на пам'ятRу про 
свою участь у цьому величньому святі вільних 

українців у вільній країні. 

Сталося! Шевченко в Америці відкритий. І 
закрити його вже не вдасться! Хоч люди змучені 
спекою, довгими годинами стояння, але радіс~ 

видно на обличчях ..- осягнено великого політи,ч
ного успіху, може, нечуваного n небаченого досі 
ще успіху українців поза межами У Rраїни. 

По відкритті промовляють усі чотири кон-
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rресмени, згадані вище. Промовляють коротко, але 
гостро, політично. ,rx промови часто переривають
ся схвальними оплеСRами народу. 

Повідомляється, що обидва комішинери Дис
трикту Колумбія (столиці США) проголосили 
день 27 червня українсьRим днем і закликали вс.е 
населення столиці США приєднатись до україн
ців у їх святкуванні 150-річя Кобзаря У країни. 
Це був справді благородний і людяний жест сто
личної влади. 'Ці повідомлення також зустрінуто 
схвальними оплесRами. 

Після промов конrресменів, виконавчий ди
ректор Комітету Йосип Лисогір nрочитав (двома 
мовами) «Про пам' я тну Грамоту», яка буде в муро
вана у пам'ятник. (Текст П друкуємо в · цьому 
числі). 

На закінчення проф. Л. Добрянський дає сло
во митрополитові УАПЦ Іванові для кінцевої мо
литви, яку він читає (обома мовами) голосом ~пов
ним хвилювання. 

Кінчилось свято українським національним 
гимн ом, який теж виконують усі оркестри. Rапел~ 

бандуристів ім. Т. Шевченка, хори і весь народ. 
У ее, що цього дня від бу леся на площі, бу ло яс
кравим і вкрай переконливим доказом правдивости· 

слів нашого гимну: «Ще не вмерла Україна!» 
Після гимну почалась дефіляда 'Колон демон

странтів. Демонстранти проходили повз пам'ятник, 
схиляли перед ним прапори, як знак найбільшої 
пошани до того, що на ньому зображений: невми~ 
рущого генія українського народу, Кобзаря! У країни! 

Сnочатку ішли діти й молодь, потім старші. 
Оркестри, чергуючись, весь час грають марші. 
Люди почали розходитись. Спека вже далася взна
ки і найміцнішим. Бу ло дуже багато випадків зо
мління, але жоден з них не був важкИм. Комітет 
подбав про медичні допомогові пункти, хоч веJfИ
кої потреби в них не було. Треба просто дивува
тись, що така маса людей майже цілий день висто

яла на палючому сонці. Офіційні метереологіні 
дані передбачали 97 ступнів за Фарангайтом, але 
коли я о 5-ій годині підійшов до свого готелю, то 
термометр на ньому показував 1 03 ступні в тіні. 

Можливо, на площі, де було менше Rаменю, тем
пература була на кільRа ступнів нижча. :Га хоч ЯR 
пекло сонцеt, але люди дякували Богові, що ,не 
послав того дня дощу. Кожен, хоч і був ·стомле
ний, ішов до свого мешкання з приємним почуттям 

добре виконаного обов' язку. 

ІUЕВЧЕНКІВСЬКІ КОНЦЕРТИ 

Усіх концертів бу ло чотири. Серію концертів 
розпочала капеля бандуристів ім. Тараса Шевчен
Rа з Детройту під керуванням Івана ВадарожІНого 
ще напередодні відкриття пам'ятника ..- у п'ятни
цю 25 червня ( Констітюшен Голл, 8 год. вечора). 

Rонцерт розпочато «Заповітом». По «Запові
ті» виконано літературно-музичний монтаж «Сло
во Тараса», у якому тексти читали О. Садовий та 
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І. Само:киш, а солістами в цій частині були: Осип 
Гошуляк, Ігор Зайферт та ~Петро Садовий. Другу 
частину розпочато «Х е ру в і м с ь R о ю» Бортнян-
ського (солісти: Г. Попов, Б. Коссар, І. Коснков-
ський), далі виконано «Думу про Нечая» Січин
ського (соліст - І. Зайферт), «Байду» Г. Хот-
кевича (солісти: П. Садовий та І. СамоRиш), 
«Грай, бандуро» та «Вставай, народе!:» Г. Китасто-
го і ряд інших творів. 

Заля випавнена не була, бо більшість народу 
прибувала в п'ятницю увечорі чи вночі, тому на 
концерт устигнути не могла. У залі переважала 
публіка Канади. зокрема з Торонта. 

У суботу в тій же залі відбувся перший конL
церт о 5--ій годині. У Rонцерті взяли участь: студія 
Йосипа Гірняка дала публіці інсценізаці~ Рлімпії 
Добровольської ШевченRових «Неофітів» у му
зичному оформленні Івана НедільсьRоrо :( «Пtа.
лом новий Господеві>> виRонав хор «ДумRа» з Нью-
Йорку). Тексти читали: О. Андрей:Rо, М. Глуха, 
О. Кириченко, Б. Клецор, Л. КрушельницьRа, С. 
Луцька, Л. СтебельсьRа, Х. ПpoRon і :Р. Шуган 
та Иосип Гірняк і В. Змій. 

Мішаний хор виRонав Rантату «До 50--річчя 
Т. ШевченRа», музиRа М. ЛисенRа, текст В. Са
мійленRа, а об'єднані хори Чікаrо виRонми $н'І'а-
ту Стеценка «ШевченRові» та <~Сонце заходить» 
РоздольсьRого. Дириrував Ів. Трухлий, соліст Б. 
ЗарицьRий, акомпаньямент - Ігор Білогруд. 

Другий відділ концерту розпочато деRлямаці-
єю поеми «Юродивий» у переRладі англійсьRою 
мовою. Деклямував В. Шуст. Після того зведещі 
хори «Трембіта» з Нюарку, «Кобзар» з Філадел
фіі та об'єднані хори ЧiRaro (разом коло 300 хо-
ристів) виконали в супроводі ,nовної симфоніної 
оркестри симфонічну поему «Посланіє» А. Руд-
ницького та кантату <<Б'ють пороги» М. ЛисенRа. 
Солісти: Марія Мурована, Лев Рейнаравич та 
сольо на віолончелі - Доріян Рудницький, а со-
лісти у «Б'ють пороги»: О. ТатунчаR та Лев Рей
нарович. Диригував Антін Рудницький. Чудавр 
прозвучала кантата «Б'ють пороги». До речі, доб-
ре, що П виRонали на цьому концерті ·- це добрий 
поличниR російсьRим окуnантам, бо ця кантата вже 
цілі досятиліття заборонена в У країні і сьогодні в 
УRраїні є лише одиниці, які їі ,чули взагалі. Не по-
могла й смерть Сталіна: окупанти лише вдають, 
що люблять ШевченRа й Лисенка, а їх творів смер-
тельно бояться і тихцем вилучають з репертуару. 
Слідом за своїми господарями вилучають «Б'ють 
пороги» й комуністи Канади та США. 

Другий концерт відбувся теж у цій залі о 8 
год. ЗО хв. вечора. На цьому Rонцерті повторено 
«Неофіти» та «До 50-річчя Т. ШевченRа». Тоді 
виступив хор «Дніпро>) з Кливленду nід керуван..
:ням Є. Садовського. Хори «Дніnро» з Кливленду 
та «ДумRа» з Нью-Йорку виконали «Молитву» 
Людке!'иа, кантату «ШевченRові» Стеценка у фор.
тепіяновому супроводі Марії ГрушRевич та Бориса 
СадовсьRого, а також і цілий ряд інших ціRавих 
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творів ( «Косар», «Хор бранців» тощо) . Дириrував 
зведеним хором Є. Садовський. 

У цьому концерті ще виступив хор «Думка» з 
Нью-Иорку під керуванням І'. Задорожного, що ви-
конав (у супроводі двох фортепіян) кантату Б. 
КудрІІКа <<Вибір гетьмана» (на теRст Т. Шевчен-
ка) та Лисенкову кантату «Б'ють пороги» у супро-
воді симфонічної орRестри. Солісти: А. Добрян ... 
ський. Б. Пирожак та І. Зам'ятий. 

Четвертий концерт, яюцо його таR можна на
звати, бо він був скорочений, був виступ Raneлi 
бандуристів ім. Т. Шевченка на бенRеті~ Тут ка-
пеля nовторила деякі твори, які були виRонані на 
концерті в n'ятницю. 

Концерти показали, що всі кращі американ-
ські хори солідно опрацювали свою nрограму, а 

також виявлено спроможність наших хорів виRону.

вати найскладюш1 музичні твори. Наше музичне 
життя в США стоїть на висоRому рівні. 

Чудові речі мистецького слова дає також Те
атр Шевенкового Слова Йосиnа Гірняка fra Олім-
лії ДобровольсьRої. Ці два ветерани театрального 
~Інс тецтва паnолег ливо nрацюють з молоддю. За 
це їм найбільша шана й похвала. 

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІ 

Фестиваль молоді відбувся о 5--ій годині у ве
лиезній залі «Вашінrтон Колізеум». У фестивалі
концерті взяли участь такі юнацькі організації: Лі-
га У країнської Молоді 'Північної Америки, ОДУМ. 
Пласт, «Зарево», СУМА, СУСТ А, Союз УRраїн-
сько-Американськюd. Спортових Товариств,1 ТУСМ 
ім. Міхновського. 

У ее це молодь США й Канади. Разом було 
nонад 1 ООО учасників. Були оркестри (в т. ч. сим-
фонічна орнестра СУМА з Чікаrо) •. хори, танці, 
деклямацн 1 т. д. Програма складалася з таRиtх 
частин: «Слава Тарасові Шевченкові», «Крщ:·а 
У країни», «Доля У країни», «Встане У Rраїна» і 
«Заnовіт». «Заnовіт» виRонували оркестри, усі 
учасники і вся публіRа, між ЯRQIO .було чимало й 
дорослих людей, а навіть і старших уже віRом. 

Глядачів - кільRа тисяч. 

( Закінечення в черговому чис:Лі) 

Промова Двайта 
Айзенrавера 

34-ГО ПРЕЗИДЕНТА США, ПРИ ВІДКРИТТІ ПАМ'ЯТНИКА 

ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У BAWIHtTOHI В CY:SOTY, 

27-ГО ЧЕРВНЯ 1964 РОКУ. 

Насамперед дозвольте мені nодваувати вам зв вели· 

нодуwне прнйннттн. 

Дни 13-ro вереснн 1960-ro року, коnи в своїм nідnи
сом nеретворив у закон ухвалу, апа уnовноважувала 

будову цьоrо nам'втннка, в вірив, що ви вnаштусте 
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врочистість відкритт&, вна відповідала б величі Тараса 

Шевченка. 

Цей день настав і ви прийшли тисsчами 3 усіх ча· 

стик Сполучених Штатів1 ви прийшли 3 Канади, 3 Ла

тинської Америки і Европи та навіть 3 далекої Австра

ліі, щоб вшанувати пам'ать поета, аний так внмовио 

внеловив невмирущу рішучість л10днни боротись за во· 

л10 та П невrасиу віру в кінцеву перемоrу. 

Цей здвиr л10битеnів волі, щоб віддати сал10т укра· 

їисьному rероєві, далеко переходить мої сподіванн&. 

Але йоrо значемна не перевищує моєї иадіі. 

Мос10 бо иадіє10 є, що ваш величний похід від тіні 

Монументу Вашіиrтонові до стіп пам'атиика Тарасові 

Шевченкові запалить тут новий світовий рух у серцах, 

умах, сповах і ділах л10дей, безперервний рух, приева

чений незалежності та волі всіх народів та всіх поне

волеиих націй в усьому світі. 

У моїх 10иацьких роках довірочио заповідали, що 

впродовж житта моєї rенераціі принципи иашоrо віль

ноrо суспільства стануть відомі всім народам по всіх 

УСJС·дах та що вони будуть універсально прийнаті в 

світі. 

Цв мрія розві&ласs. 

Упродовж кількох минулих десатиліть сильні л10ди, 

акі здобули контролю над великими обшарами нашої 

планети, викиили і заперечили засади волі й ЛІОдсьної 

rідиости. Револ10ційиі доктрини иашоrо вільноrо сус

пільства ще далекі від універсальиоrо застосуванна на 

Борис ОЛІйНИК 

ТИ-ОКЕАН 

Ле б я не був, де б я не йшов 

у дивному сяйві 

Бачу тебе, і крізь віки чую тебе 

Там, над Дніпром, де на вітрах 

піняться трави, 

Де на плечах вічних дубів - чаша небес. 

Чоло твоє заколосила дума жагуча, 

Постать твою не похитнув наступ ВІКІВ. 

йшов ти до сонця і зупинився на кручі, 

І задивився в мудре лице витязь-ріки. 

Кобза твоя переплила лету безкраю, 

Музу твою час не зманив у катафалк ... 
Ти - океан! Ми по тобі пісню звфяєм, 

й нас осіняє чиста твоя строфа! 

("Л1тературна Умраіна". 9. 3, 64. Киів.) 

Пам'атиин Шевченкові у Вашіиrтоиі 

Нn В І д Н /, /11/ПЕ"Ь-СЕРПЕНБ, 1964 

землі. Навпаки, ми бачили протинаступи фашизму і ко

мунізму, здавленна особистих вольностей, запереченним 

національної незалежности і навіть знищенна свободи 

запитів і дискусії. 

Тиранія і rніт сьоrодні не різнитьси від тиранії 

rнету за часів Тараса Шевченка. 

Сьоrодні, кк і тоді, тирані& означає зосереджеини 

всієї влади в руках елітарної rрупн, уридовоrо б10ра, 

одної л10дини. Це значить, що кінцеві рішеииа, акі сто

суJОтьса кожиоrо аспекту житти, залежать не від само·rо 

народу, але від тиранів. 

Шевченко зазнав тоrо роду уридових узурпацій, рі

шень, та він уважав, що він повинен терпіти сам за 

сt!бе. 

Але він чемпіон волі не тільки дли себе самоrо. 

Коли він rоворив про українську незалежність від 

російськоrо колоніsльноrо правліина, він ставив у за

rрозу свою власну волю. 

Коли ж він приєднався до братства, цілл10 акоrо бу

ло установленна республіканської форми влади в краі

нах Східньої Европи, йоrо ув'азиено - навіть відібра

но йому право вживати олівца й папір, щоб записува

тн СВОЇ думи ПрО ВОЛІО. 

Сьоrодні такий самий зразок життя існує в Радян

ському Союзі та в усіх паневолених країнах. Де тільки 

при владі є комунізм, там існує какинена контроли 

думки, внелову і факти'Іно кожної фази л10дсько·rо іс

нування, яку держава забажає опанувати. 
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Наріжним каменем кожного віnьного суспільства є 

обмежена влада, ика внІ\онує тіnькн ті завданнв, що іх 

нарід потребує і яких він сам за себе взагаnі не може 

виконати, або не може виконати так, ви це наnежнть. 

Наша вnасна краіна буnа створена вк суспільство 

віnьне, у щирому переJ(Оианні, що де n10дн віnьні, де 

вони мають право думати, моnнтнсь і дівти за своє10 

воnе10, - аби тіnьки не топтати таких самих прав інших 

людей - там буде швидкий n10дський поступ. 

М11 також віримо, що коnи того роду воnв буде за

rарантована універсально, тоді буде мир між усіми на

ціями. 

Хоча світ сьоrодні nодіnений між тнраніє10 й воnе10, 

ми маємо иаді10 і віримо, що так не заnишнтьсв на

завжди. Між усіми, що замешку10ть земну куn10, у кож

ній поневоnеній країні - навіть у самій Росіі - тіnьки 

горстка творить nиху конспіраці10, опанову10чн своіх 

співгромадан сиnо10 або ошуканством. Тому що n10днна 

інстннктовно бунтуєтьси проти уніформованостн, вона 

праrне до воnі, до добробуту й до миру. Тнм часм, 

воnв кіnькох осіб заперечує воn10 мільйонів і воnв прн

rоnомшена таким станом речей. 

Ane, не забуваймо вікової правди, що "це також 

мкнетьси". 

У країнах Схід11ьоі й Центральної Европи, серед не 

російських націй СРСР, і в самій Росіі - де поезії Шев

ченка добре відомі - с мільйони поодиноких n10дськнх 

істот, акі серйозно бажають права на самовизначеинв й 

самоуправління. Його фігура, що стоіть тут, у серці 

стоnиці країни, бnизько амбасад, де іі можуть бачити 

представники майже всіх краін світу, є світлим симво

nом його воnеn10бностн. 

Вона промовnиє до мільйонів гнобnеннх. 

Вона дає ім постійну заохоту боротись безупину 

проти комуністичної тиранії, аж доки одного див, буде 

досагиева кінцева пергмога, що напевно станетьсв. 

Більшість з вас тут сьогодні є украінського поход

.ження або роду. 

Усі з нас, - вкщо ми вернемось одну, дві чи де

свть rенерацій назад - знайдемо своє родинне ворінни 

в пкшсь іншій нації, на вкомусь іншому континенті. 

Ane сьогодні ми всі стоімо разом, ви американці, 

з'єднані нашо·JО спіnьио10 відданіст10 системі самоуп

равnіннв - системі, ик3 уможnнвn10є нам бути інши

ми, але взаємозаnежннмн; різними, ane нероздіnьнимн. 
Щоб могти з успіхом принести світові мир з воnе10 

і справедnивіст10, ми мусимо збільшити наші спільні 

зускnnи, щоб л10дк по всьому світі краще усвідомnJОва

nи, що тільки у воnі можна знайти правильний шnвх 

до n10дськоrо поступу, щасти й самовмввnення. 

Шевченко жив ціє10 правдсио і іі навчав. 

ВідкриваJОчи цей пам'втник Веnикому Українському 

Поетові 19-го стоnітти, ми заохочуємо сього·днішніх по

етів в Украіні, у Східній Европі і в усьому світі вкnJО· 

чатн в їхні поезії праrr~еннв nю·дства до воnі, до само

вислову, до націонаnьиоі незалежности та до воnі дnи 

всіх n10дей. 

Якщо б Шевченко жив сьогодні, він був би у пер

шій nініі цього веnикого змаганнв. 

А тепер я пригада10 сnова одного з найбільших си

нів Америки, Абрагама Лінкоnьна. 

Промовnв10чн тут зкраз сто років тому, він сказав: 

"Це не тільки дnв сьогодні, ane й на всі грвдучі 

часи ми повинні дn~ дітей наших увічнити це веnнчне 

і вільне правnінив, вкнм ми втішаnнсь усе наше жнттв". 
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У тому самому часі, це не тіnькн на сьогодні, ane 
й на всі грвдучі часи ми сьогодні даруємо світові ц10 

фігуру Тараса Шевченка, Кобзарв Украіни, та Борцв за 

Воnю, щоб уеічннти віру nюднни в кінцеву перемогу 

волі. 

Безупкнно10 нашою працею та за Божо10 допомогсио 

одного дня настане нова доба, доба універсаnьноrо ми

ру з EoneJO і справедnи:єіст10 дnя всіх. 

Мниоnа ЛІВИЦЬКИЙ 

Голова ВО УНРади 

Встане У країна1 
(Сnово на Шевченківському Бенкеті у Вашінrтоні 

27 qервня 1964) 

Пане президенте, вельмишановні пані і панове! Ва

ші високопреосвя.щекства, достойна громадо, дороrі 

земпяки і землячки! 

Я уповноважений - від імени Державного Центру 

Українськоі Народиьоі Республіки в екзнnі, від прези

дента УНР д-ра Степана Внтвнцького і від Президії та 

Внмонавчоrо Орrану Уираінськоі Національної Ради -
привітати Вас з веnиким здобутком украінства у віль

ному світі: з побудовою і посввченнвм у стоnиці чоnо

вої держави всього віnьнога світу, у ВашінІ'тані, па

м· втннка нашому великому Шевченкові. За доверwеннв 

цього діnа Вам, американські українці, віддасть при

знання українська історія і майбутні покоnіннв украін

ського народу. Таке ж признании наnежнтьси і всьому 

народові Америки, його парnяментарним представникам 

і урядові - за те, що вони rостинно прнйнвnн у своїй 

стоnиці найдостойнішого сина українськоі землі. 

Коnи ми, українці, з побожною пошано10 ставимоси 

до Тараса Шевченка, то цим самим ми підкресn10ємо 

вірність Украіні й націонаnьним ідеалам украінського 

народу. Бо хоч безумоано10 правдо10 є, що Шевченко 

сnужив всеn10дськнм ідеаnам свободи, справедливости, 

хрнстнвнськоі мораnі й міжнароднього братерства, про

те не можна собі уввнтн Шевченка без Украіни, вк і 

Украіни без Шевченка. 

У 1912 році, не уираінець, французький історик 

Шарnь Сеньобос, написав про Украіну такі сnова: "Ось 

нація, найбільш rнобnена!" Що ж дивного, що Шевчен

ко болів насамперед за сво10 окрадену батьківщину! 

Сьогодні проходять також вшановуваннв пам'вті 

Шевченка в Украіні. Це є доказом тоrо, що ввесь ук

раїнський народ заnнwивсs вірний ідевм Шевченка. Та 

там, "на нашій, не своїй землі", усі офіційні урочисто

сті проходять під знаком тверджень, ніби ідеі й прагнея

нв Шевченка вже ціnком здійснені. Що це не так - про 

це найnіпше зна10ть українці, вкі перебува10ть тепер на 

своїй поневоnеній батьківщині. 

І вnасне тому, помнна10чн різні розчаруваннв, що 

іх зазнають украінці аід сучасної міжнародної політи

ки, власне тому - очі Украіни й украінського народу 

звернені в цей урочистий день не на північ, а до Ва

wінrтону, де у віnьннх умовах і без фальшувань вша

новується nам'вть Шевченка. Це маємо собі усвідомnJО· 

вати ми, українці. І ми думаємо, що це зна10ть, належ

но оцін10ють і поробnвтL відповідні вненовин на май-
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бутиє rocnoдapi ЦІЄІ великої шлихетної країни, Сnо-

nучених Штатів Америки. 

Шевченно nроро"Іо nередба"Іав майбутиісті.. Він rо
ворнв: "Возвеnн"Іу рабів отих німих". Нині це здійсиJО· 

єтьсн. Бо Ronи тут, на вільній землі Вашінrтона, сnо

ру,ажено nам'втинка Шев"ІенRові, то цим - в обnн"І"Іі 

всьоrо світу - возвеnн"Іується не тільки nам'вть украіи

ськоrо націонаnьноrо rенія. Цим - мертвий фізн"Іно, 

але вічно живий своїм невмирущим духом - Шев"Іен

но возвеnн"Іує сво10 Батьківщину-Украіну, за ику він 

боровси і страждав. 

З тако10 ж немнну"ІістJО - в ЦJО добу розкріnа"Іеи

нв іі деj(оnонізаціі наро.аів усьоrо світу - здійснвтьсв 

іі інші nророцтва Шевчениа. Немнну"Іе "встане Украї

на", Украіна Шев"Іениа - без хоnопа і без nана. Немн

иу"Іе встане "в своііі хаті свои nравда і сиnа і воли". І 

иемнну"Іе nрийде день, коnи nокnасти вінок nеред nа

м'втником Шев"Іенкові у Вашінrтоиі, а nотім nодику

вати американським украінцвм та Конrресові й урвдо

ві цієї країни - nри бу де з нашоrо Києва ronoвa сnрав

жньоrо урвду сnравжньої народоnравної і суверенної 

украінської держави. 

Вірмо в ц10 неминучість і нашими діимн сnрн"Іниі

мось .ао набnиженни її здійсненна! 

Пропам'итва rрамота 
(Про"Іитаиа nід 'Іас відкрнттв nам'втиика Шев"Іенкові 

та nідnисана "!ленами Уnрави Комітету Пам'втннка, 

має бути вмурована в nідставу цьоrо nам'втннка) 

НЕХАЙ БУДЕ ВІДОМО ВСІМ ГРЯДУЧИМ ПОКОЛІН

НЯМ, що цьоrо див, в суботу 27-ro "Іервнв 1964 року 

від народженив Христа, 188-ro року від nроrоnешеннв 
незалежкости Сnоnу"Іеннх Штатів Америки та 46-ro ро
ку від "Іасу відновnеннв самостійної, ні від коrо неза

лежної, соборної і народоnравної Украінської Народньої 

РесnубліJІн, вка, не зважа10чн на комуно-московську оку

пацію, миве й сьоrодні в серцих украінськоrо народу, 

КОЛИ Президентом Сnолучених Штатів Америки 

був Достойний Линдон Б. Джаисон, 

КОЛИ Первоієрархом Українськоі Католицької Цер

кви у Сnолучених Штатах Америки був Внсо·коnреос

В&Щеинішиіt: Митроnоnит Амврозііі Сенншни, 

КОЛИ Первоієрархом Украінської Правосnавної Цер

кви у Сnолучених Штатів Америки був Внсокоnреосвн

щеииішніі Митроnоnит Іван Теодорович, 

КОЛИ Президентом Украінськоrо Конrресовоrо Ко

мітету Америки був nрофесор д-р Лев Добрянський, 

КОЛИ Президентом Науковоrо Товариства ім. Шев

ченка був nрофесор д-р Роман Смаnь-Стоцькнй, 

КОЛИ Президентом Українськоі Вільної Академії 

Наук у Сnолучених Штатів Америки був nрофесор д-р 

Олексан~ер Архімович, 

КОЛИ воnеn10бні народи світу зі Сnолученими Шта

тамн Америки у nроводі - nіспа nеремоrн над імnері

влістичинм і народовбнв"І"М нацизмом-фашизмом nід 

час друrоі війни - &уnи у завзвтій хоnодній війні nро

ти такоrо ж иародовбивчоrо комуио-московськоrо імnе

рівлізму, не зважаJО"ІИ на хвилеві коньJОктураnьні від

пружеинв, 
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ОТЖЕ ЦЬОГО ДНЯ Достойний Двайт д. Айзенrавер, 

34-ий Президент Сnолучених Штатів Америки, у nри

авиості ентузівстичної, баrатотисичноі маси народу, зо

крема nредставників американськоrо державиоrо, куль· 

турноrо й cycninьнoro життв та nредставників унраїн

ських краПових установ із баrатьох краін сьоrоднішиьо

rо віnьноrо С:!Ііту, особисто відкрив цьоrо Пам'нтиика 

Тарасові Шевченкові, Кобзареві Украіни та вселJОдсько

му сnівцеві волі і сnраt:едnивостн, у 150-річчя з див 

йоrо народженнв. 

ЦЕЙ ПАМ'ЯТНИК nриевичений усім тим народам, 

що nодібно, вк український нарід, бор10тьсв nроти мос

ковськоrо і вснкоrо імnеріяnізму та самодержавства, за 

здійсненна осnіваних Тарасом Шевченком ідеалів волі, 

незалежности, сnраведливости і народоnравства дnн всіх 

- отже цей Пам'втннк був здвнrнений на nідставі Пуб

nічноrо Закону 86-749, що йоrо схвалив 86-ий Конrрес 

і nідnисав 34-ий Президент Сnолучених Статів Америки 

Дваііт д. Айзенrавер дня 13-ro вереси& 1960-ro року. І 

далі, цей Пам'итник - заnроєитований і виконаний 

скульnтором Леонідом Молодожанином - був збудова

ний иоwтами, що іх nокрито із добровільних nожертв 

nонад 50,000 американських rромаднн, nереважно укра

інськоrо роду, а закон про будову цьоrо Пам'втнниа 

здійснив окремо створений дnа цієї мети Комітет Па

м'втннка Шевченкові, застуnавши вс10 двоміnьйонову 

rромаду американських rромадвн украінськоrо роду. 

ДАНО в столичному rороді Вашінrтоні цьоrо див 

27-ro червив 1964·ro року, у 150-річчв з див народженн11 
Тараса Шев"Іенка. 

Ц10 ГРАМОТУ дnв ~айбутніх nоколінь, nеред умуру

ванним іі в nідставу Пам'втника, nотверджуємо своїми 

власноручними nідnисами ми, члени Головної Уnрави 

Комітету Пам'втнниа Шевченкові. (Підnиси) 

БЕЗПЛАТНО 

чистимо ФОРНЕ~И 

і даємо 

безплатну цілорічну обслугу печей 

усім нашим відборцям опалової оливи. 

Гаму користаііте з цієї нагоди і замовляйте не

rаііно в нашііі фірмі опалову оливу. 

Будете мати повне вдоволення та 

ПЕРШОРЯДНУ ОБСЛУГУ 

DNIPRO Fuel ОіІ Ldt. 

196 Rathurst St. 

Телефонуйте: 

У день і вночі: ЕМ 6-6539, ЕМ 6-6530 
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МОЛИТВА 
ЯКОЮ ПЕРВОІЄРАРХ УКРАІНСЬКОІ КАТОЛИЦЬКОУ 

ЦЕРКВИ У США, ВПРЕОСВ. МИТРОПОЛИТ АМБРОЗІЯ 

СЕНИШИН, Ч. С. В. В., РОЗПОЧАВ УРОЧИСТОСТІ ВІД· 

КРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА ТАР АСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У ВА-

ШІНrТОНІ 

Отче наш, що єси на небі, пона~ всесвітом і часом, 

вислухай наші молитви, що линуть ~о Тебе, Всемоrу'Іо· 

ro Боrа й Миnосер~ноrо Отца. 

Нехай сввrнтьсs Твоє Ім's, не тільки між вірними, 

тими л10~ьми, що ніколи не ві~~аnиnисs ві~ Тебе. але 

й між тими бnу~иими ~ітьми, що ві~реклисs Тебе й по

rор~иnи Твоїм законом. Вчини, Ласкавий Госпо~и, щоб 

усі наші брати й сестрк в Украіні моrли вільно- про

сnавnити Тебе в церквах, школах і в ~омах, пі~ про

во~ом своrо ~уховеиства та ієрархів. 

Хай nрий~е Твоє царство, царство Твоєї л106ови та 

Твоrо миру у всьому світі, а не царство безбоJRиих 

воnо~арів, ані царство ненависти, роз,Qо-рів і неволі. Мо

rутиім цьоrо світу ~ай ласку nізиати Тво10 ві~ві'Іиу 

Прав,Qу, щоб вони знайшли кn10ч ~о розв'sзки міжиа

ро~ніх nроблем та встаковnеиии триваnоrо миру-сnо

коJО. 

Нехай бу~е воли Твои, ак на небі, так і на землі, бо 

зберіrа10чи Твою воn10, тобто Твої свиті Закони, освr

немо сnравжньоrо миру, сnраве~nивости і зrо~и. А що 

баrато n10~ей не виконує Твоєї Свsтоі Волі. немає у 

світі сnоко10, зrо~и ані n106ови. 

ОБ'ЄДНАННЯ УКРАїНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

"СЛОВО" 

Докія ГУМЕННА 

СНАРГА МАйБУТНЬОМУ 
Роман 

Ювілейне видання, присвячене 150-літтю 
Т. Шевченка, 

326 стор. Тверда оправа. Ціна - 5 дол. 
З незалежних причин ця праця з'являється 

в світ через 8 років після виходу роману-хроніки 
"Хрещатий Яр", що є, власне, продовженням ро
ману "Скарга Майбутньому". 

Читачів, зацікавлених мати цілість і додати 
до "Хрещатого Яру" "Скаргу Майбутньому", 
просимо звернутися на ни~{Че подану адресу не 

відкладаючи, бо пізніше цієї книжки вже може й 
не бути: фінансова неспроможність оплати дру
ку та відсутність місця для зберігання rJидань 
примусили видати "Скаргу Майбутньому" мен
шим накладом, ніж "Хрещатий Яр", з тим, щоб 
книжку відразу ж і розіслати. 
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Замовлення й оплату слати на адресу: 

D. Humenna 
сІ о The Ukrainian Academy 
of Arts & Sciences in the U. S., Inc. 
206 W., lOOth Str. 
New York, N. У. 10025, USA. 

Хліб наш що~еииий ~ай нам нині, ,Qай йоrо й на

шим братам і сестрам в Украіні, щоб моrnи JRHTH і 

nрац10вати ~ла Твоєї сnави та ~обра иашоrо иаро,Qу. 

Укажи, Госnо~и, КР.рмаии'Іам Американської ДерJКави 

та КЕ'рманичам іишиУ. ~ержав світу, щоб вони на ос· 

нові освrів nрнро~ознавчих наук вживаnн в~рову eиep

riJO не ~ля воєнних цілей та на изищеииs иаро~ів, а 

цnя ~обробуту майбутніх nоколінь. 

Прости борrи наші, ак і ми nрощаємо винуватцим 

нашим і ~ай нам, Всеnаскавиіі Боже, ласку nізнати, у 

світлі Твоїх Божих Прав~, наші не~омаrаннs і кволо

сті, які були nри'Іиною· наших особистих чи иаро~ніх 

нев~ач, та й ~оnоможи нам вна''sзуватисs належно зі 

своіх обов'язків у ві~ноwенні ~о Тебе, иашоrо Боrа, і 

Батьківщини. Всемоrу'ІиіІ Боже, бnаrаємо Тебе. ~ай зrо

~у і брати10 л106ов у нашому наро~і. 

Не вве~и нас у сnокусу, але визволи нас ві~ злоrо, 

та nросвіти наш розум і ~ай нам второnиість, щоб ми 

моrnи розрізнити nрав~у від ложі та йти ~oporo10 Тво-

Іх Заnові~ей. Мкnосер~инй Боже, ми, зібрані на цьо· 

му місці, уnоваємо, що Твои ~оброта nереможе суqасне 

n•rxo, як СRазав Тарас Шевченко: 

"Ми віруєм Твоїй сиnі 

І слову живому: 

Встане nрав~а, вс'tане вола, 

І Тобі О~11ому 

Покnонвтьсв всі взики 

Во віки, во віки ... " 

мо·литвА 
ЯКОЮ ПІРВОІЄРАРХ УКРАІНСЬКОІ ПРАВОСЛАВНО! 

ЦІРКВН У США, ВПРЕОСВ. МИТРОПОЛИТ ІВАН 

ТЕОДОРОВИЧ ЗАКІНЧИВ УРОЧИСТОСТІ ВІДКРИТТЯ 

ПАМ'ЯТНИНА ТАР АСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У ВАШІНrТОНІ 

Во ім'в Отцв, і Сина і Сввтоrо Духа! 

Наш Великий Боже в Тайні Твоrо Тройце~іsннsІ 

Ти - Отець усьоrо що є. Тн - Отець наро~ів 

nлемен землі. Ти ~аєш ім "~ень жнттs": йоrо світанок, ПО· 

nу~еиь і вечір і ві~nускаєш іх з буттs. Історіs землі 

nовна сnоrа~амн про nлемена й наро~и, що nрохо~иnн 

по ній. Ти ~аєш ім законо~авців, іх вснк~ів і іх про· 

рокjв. Сввте Письмо повне о-nові~ань про це. 

Тн бnarocnoвnsєш теnер світанок "~на JRиттs" нашо-

му Українському Наро_цові. Ти nробу~жуєш теnер йоrо 

національну · самосві~омість. Тн ~аєш йо-му теnер nізна· 
вати йоrо nотреби. йоrо ціnі й nуті ~о них. 

На цім світанку ~ня: иашоrо усві~омленоrо иаціо

каnьноrо життв Тн nослав нам пророка тоrо життs, не

забутньоrо сина нашої зr.мnі Тараса Гриrорови'Іа Шев

ченка. 

Він наро~ивсв невільником. Тн бnаrосnовнв йому 

вийти на волю. І він став сnівцf'м вікових наших праr

неиь волі особистої й національної. Ти ,Qав йому Твоє 

сввте иа_цхнеиив. Він знав чоrо блаrати Звиш о~ Тебе. 

І він бnаrав: "Сиорбsщкк Ра~осте, Пошли, nошли мені 

евитеє слово, святої nрав~и ronoc новий, і слово розу· 

мом евитим і оживи і nросвіти І" 

(З nоеми "Неофіти") 

І Ти, Вічний, ~ав йому те слово. І nромовило воно 

~о нас бурно, хвнлюJО'ІН нас, кли'Іучи нас. Він став 

мучеником за те слово і мужньо nоніс кару за ньоrо, 

за слово. що Ти, Вічний, йому дав. 
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І знав цей син нaworo народу, Тарас Шев'Іенко, дпа 

чоrо дане йому це споЕо і наnисав од імені Твоrо, Ві'І· 

ний: 

"Воскресну Я, воскресну нині ради іх, п10дей за

кованих моїх, убоrнх, ннщнх... Возвепн'Іу маnнх отих 

рабів німих!" 

(З "Подражанія Псальмі 11-ій"). 

Ми маємо теnер твоє слово, Тарасе! СтавпJО'ІН nа

м'ктннка тобі у стопиці краінк нaworo з Волі Божої по· 

сеnеннв, ми прирікаємо не забути твоrо слова, JКНТН 

ним. Це - слово "світанку дна" нaworo націонаnьноrо 

ВЇДрОДЖР.ННІІ• 

Ставпа'Ін цьоrо nам'атннка тобі, Тарасе, ми хо'Іемо 

звістити й іншим народам про вепн'Іні діла Вовtі, вкі 

Боr авнв у тобі дпа нас, Тарасе. Тн знайшов, Тарасе, 

rідне твоrо пам'втннка місце в стопиці країни волі. 

У цю вєпн'Іну мить 11, Митроnопит Украінської Пра

воспавної Церкви в цій країні, в імені Божім бпаrоспов

пкю цей nам'втнкк, осввчуtО· Jioro мопнтвамн всіх тут 

nрисутніх, віруючих моєї Церквн і дору'ІВJО йоrо Бо

rкій, а~се:моrутній Оnіці. 

Нехай стоіть цей nам'атннк віки незруwнмо. Нехай 

викликає він в нас чуттв відданости волі нашоrо на· 

роду. ак і нашій державі, що в ній Боrом ми оселені. 

Нехай rопоснть цей nам'втннк про великі Діла Вожі, 

що діютьсв з нами, що nроввдать нас у вепн'Іиість май

бутиьоrо нашої Землі - Украіни, нашоrо Украінськоrо 

Народу на ній, копи він на свободі nіде в йоrо nуть 

стежками віри в Боrа, стежками Божих заnовідів. 

Бпаrосповеиня Твоє, Всемоrутній Боже, нехай сnо

чине на цім nам'атннку. Амінь. 

•••~·~>8<--·+м 

Петро ВОЛИНЯК 

Онтаріо-країна чудових • 
озер 1 

• 
рІК 

(Закінчення) 

"ТИСЯЧА ОСТРОВІВ" 

Це чи не найцікавіша частина Онтаріо, як
що брати до уваги мальовничість краєвидів. Як 
уже згадувалосh, могутня ріка Св. Лаврентія 
впадає в озеро Онтаріо коло Кінrстону. Та ви
ще від цього міста на ріці є безліч островів -
від найменших (кілька квадратних метрів пло
щі) до найбільних -- кілька сот акрів. Середи

ною ріки проходить кордон між Канадою і США 
і частина островів належать до США. Острови 
всякі: лісисті, скелясті, з пологимн берегами. зі 
скелястими кручами і т. д. На островах катеджі, 
будинки і навіть старовинні замки в англійсько
му стилі, які коштують кілька сот тисяч доля

рів. Є що оглядати! Тим більше, що деякі остро
ви оповиті всякими індійськими леrендарними 

оповіданнями. 

Красу й велич природи, цікаве сполучення 
води й суходолу описати неможливо - це тре

ба бачити. І бачити не тому, що я ніби мораль
но зобов'язаний хвалити це все -- ні, таки чу
дове наше Онтаріо і мільйони людей щорічно 
оглядають його красу й велич. Наприклад, один 
лише Форт Генри щорічно відвідує понад 200 ти
сяч осіб! 

З Форту Генри наш автобус мчить до при
стані Гананок. Тут маємо сідати на прогулько
вий катер, щоб оглянути Тисячу Островів. Цьо
го разу мене спіткала неприємність. Виїздили ж 
бо ми з Торанта в найбільшу спеку, якої я не 

дуже долюблюю. От я й вирішив: ні теплої бі
лизни, ні светра, ні пальта, ні навіть капелюха 
не беру! І (який то вже раз у Канаді!) "опікся": 
на другий день нашого перебування в Кінrстоні 
повіяв "сіверко", випари з повітря щезли, небо 
стало чистим, високим і прийшла холоднеча, якої 

ніяк не можна було сподіватись. У сі мої колеrи 
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ловитяга.пи светри, пальта, понатягували май
же на вуха каnелюхи, а я хоч і тішився, що не 
подібний до відомого чехінського героя ("Как
бьІ чого не вьІшло"!), синів від холоду. Єдиною 
радістю було мені те, що я мав собі приємного 
партнера: редактор "Нашої Мети" о. Петро Хо
мин теж був легко одягнений і ми благополучно 
мерзли вдвох ... 

ВІДПОЧИНОК У БРОКБИЛІ 

Проїхавшись по Тисячі Островів, ми вже 
не вертались до Кінrстону: коли ми пропливли 
попід грандіозним Мостом Тисячі Островів, що 
сполучає Канаду і США, то приста•lИ до берега 
у відпочинковому селищі, де нас чекав автобус і 
авта фотографів та "круйзер" почесного супро

відника капраля Т. А. Грайrера. Трошки обігріа
шись на березі, сіли в автобус і поїхали в Брок
вил, де мали обідати, відпочити й заночувати. 

Я вже бував у Брокви.'Іі, коли їздив в Отта
ву чи в Монтреаль, але ніколи не бачив самого 
.\\іста - лиш кусочок його, коло станції, тому 

не дуже то тішився зупинкою в ньому. Вияви
лосh, що це чудове містечко. Тим більше, що 
вже не лише, не бу.1о холодно, а й гаряче, і я 
знову вирішив, що пальто й капелюх були мені 
зовсім зайвими. 

Зупиюшись ми в найкращому й найбільшо
му готелі "Скайлайн". Якось знову сталося так, 
що я був "приписаний'' до двох кімнат: з ре
дактором гетьманської "Батьківщини" М. Коро
лишином і ~ редак"'тором бандерівського "Гомо
ну ;України". Отож я мав вибір: гетьманці чи 

бандерівці? Вирішив, що хоч д-р Богдан Сте
бе.lьський і є найкращим і найсимпатичнішим 
бандерівцем під сонцем, а все таки ред. М. Ко
ролишин мені ''більший родич", бо я ж у душі 
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більший "безпартійний монархіст", ніж банде
рівець. 

Якщо ви глянете на місцевість з 5 чи б по
верху готелю "Скайлайн", то вам важко буде 
повірити, що "Канада - американський Сибір". 
Якщо в Сибіру стільки простору, таке ж високе 
небо, такиrt хороший вітерець і таке ж чисте по
вітря. то Сибір - благословенний край! 

~· Броквилі нас теж гарно приймали. Обід 
спrавді кпролівський. Усе, що належиться до 
порядного обіду, було також у такій кількості, 
що ніхто того осилити не міг, хочби як старався. 
М11 з ред. Королишиним пішли оглянути місто і 
дещо купити собі "приватно", щоб було "в за
пасі". І добре зробили, бо в Оттаві ми мали ма
ло часу і всі наші запаси пішли там за дуже ко
роткий час. Інші ж редактори використали час 
на п'ятимильну прогулянку пішки· в товаристві 
гарних жінок. 

Гостили нас тут редактори місцевої газети, 
.'\1іська управа, міська торговельна рада, тури

стичне бюро. Приймали щиро, гарно, тепло. 

МОРІСБУРr - КОРНВАЛ 

Другого дня рано, поснідавши, ми поnроща
лись із Броквилом і поїхали в міста Морісбурr та 
Корнвал, щоб оглянути Аппер Кенада Вілледж 
( Се.'Іо Верхньої Канади), парки в заплаві ріки 
Св. Лаврентія й велику гідроелект.ростанцію на 
р. Св. Лаврентія в Корнвалі. 

Аппер Кенада Вілледж - чимале село-му
зей. У ньому збережено багато чого ще з часів 
перших поселень, себто з 1783 р. Тут і старовин
ні будови перших поселенців з їх немудрим опа
~lенням, меблями, посудом і т. д.; тут і старий 
млин, що працює й сьогодні, і старовинні пекар

ні, які "старим способом" випікають чудовий за
пашний хліб; тут і стара церква, коршма, шко

ла, бу ди нок і кабінет лікаря; тут і старовинний 
віз. якого тягнуть "старовинні" воли чи коні, і 
"старовинні" тини навіть. 

Усе це чудово збережено, доглянуте. У ха
тах топиться в печах, і коли увійдете в таку 
хату, то пахне димом. У кожному будинку ту
ристичні провідники, переважно жінки, одягнені 
в стилі "1 ОО літ тому", пояснюють кожен об'єкт. 

Дехто думає, що це просто збережене старе 
село столітньої чи й стоп'ятдесятлітньої давно
сти, хоч фактично все це побудовано штучно. 
Історія дуже проста. Коли на р. Св. Лаврентія 
запрnєктували будову гідроелекростанції, то ці
лий ряд .\1ісцевостей мало бути затоплено во
дою. Уряд Онтаріо на чолі з тодішнім прем'єром 
Л. Фростом вирішив упорядкувати долину ріки. 
Так у 1955 р. було створенn Комісію Розвитку 
Долини р. Св. Лаврентія. У цій комісіr і зродився 
плян перенести старі будови з їх устаткуванням 

із затоплюваних дільниць в одне місце і створи
ти село-музей. Так і зробили. Чого бракувало, 
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то додавали з інших частю-t ех. Онтаріо. Так по

бу до ван о чудове село-музей, яке притягає сотні 
тисяч туристів і виконуt: велику культурну пра

цю. 

Вrажає факт, що найбіднішим будинком у 
цьому селі є будинок вчителя і одночасно шко

ла. Туристи мають нагоду побачити поступ Ка
нади за 1 ОО з лишнім років: сьогодні найбагат
шими і найкращими будинками є школи. Тепер 
модерна школа в Канаді - справжній палаu! 

У цьому ж сслі-.'\1узеї нас угостили обідом 
у "старому сти.FІі", у старому ж готелі. Обслуга 
теж ''стара" - молоді дівчата, переважно сту

дентки, в старовинних одягах. Та найкраще, що 
там було, то це свіжий, ще теплий пшеничний ра
зовий хліб без уся~ої хемії, яка чудову канад
ську пшеницю перетворює в найгірший у сЦіті 

хліб. Якщо Канада зробила поважний поступ у 
ділянці освіти, то в ділянці харчування вона сто
їтL у числі найдикіших примітивів. Справді бо. 
якщо штучно підбілюється мука, а по·тім штучно 
підчорнюється хліб .. з неї, якщо підсолоджується 
молоко, фарбується і "підсилюється" хе-мієІG 

масло, якщо врешті, фарбуються черешні, то 

вже хвалити працю міністра охорони здоров'я 
нема за що. Нема нещаснішої людини від канадця: 

він ні разу в свойому ЖІ1тті не пробував справ
жнього масла. То й не дивуйтесь, що я, напри
клад, при першій змозі їду на фарму нашого пе
редшІатника п. Строчука, беру пару rалонів 
сметани без усякої хемії і роблю з неї масло. Хо
тів би ним колись почастувати мініс'J)ра здоров'я 
Канади ... 

У цьому ж районі понад рікою Св. Лаврентія 
і навіть на островах розташовано цілий ряд пар

ків. Деякі з них досить великі: Вудлендс Парк 
займає площу 1300 акрів. У сі вони пристосовані 
для відвідування туристів: тут є де поставити 

шатро, тут знайдете столи для їди, словом мо
жете вигідно жити серед природи, викупатись, 

вигрітись на сонці, половити рибу і т. д. 

Показали нам і гідроедектростанцію в Корн
валі. Модерний величезний будинок, не дуже то 

гарний зовні, але чу довий у середині. Величезні 
світлі залі, кім:нати. У залі на найвищому поверсі 
на одній із внутрішr-~іх стін - модерна картина 
канадського абстракціоніста Г. Тавна. Читачі, 
звичайно, хочуть, щоб я сказав, що то за карти

на, aJie я сказав, уже, що вона абстракціоністська, 
тобто, ·- ніяка. Або яка хочете. Можете "поба
чити" на ній або нічого, або все, що вам зама
неться. 

Треба признати, що туристична служба в 
Канаді, зокрема в Онтаріо, ідеальна: ,nровідники, 
а особливо провідниці, просто зразкові. Але тут 
вони іспиту не скла.JІи: їм, як нормальним лю

дям, хотілося пояснити, що на цій картині "зоб
ражено" і ріку Св. Лаврентія, і греблю на ній, 
і турбіни, і світле майбутнє Канади і т. д. Це 
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таки свідч1пь, що в мистецтві туристичні про

відники Канади таки не розуміють нічого, бо як 
правдиво зазначив д-р Б. Стебельський у 'То
моні України", не можна шукати чогось там. де 
нічого нема. Та й не може бути, бо суть абстрак

ціонізму саме в цьому "ніщо" і "все" й полягає. 
Кинув я оком на І<артину та й повернувся до 

вікна і любуюсь величньою рікою, сонцем, чу до
вою перспективою краєвиду. Підходить до мене 
один з інженерів і питає: 

- За вікном І<раща картина, правда? 
- Я думаю, що так. Бодай мені. 
- Мені теж ... - відповідає з посмішкою. 
З таким же успіхом, як ви бачите на цій 

картині греблю й "майбутнє Канади", можете 
побачити на ній і крокодила, і працівників мі
ністерства охорони здоров'я, що їдять "ватяний" 
хліб з фарбованим маслом, і фарбовані черешні 
замість очей у маляра-абстракціоніста, а та-кож 
автомобіль майбутнього, який урухомлюється 
електрикою з "Сант Лаврене Повер" у Корнвалі, 
яка передається без дротів, а просто повітрям ... 
На картині чудово зображено дві абстрактні жа
би на цьому автомобілі майбутнього, які сидять 
спереду і сво'іми очами освічують шлях водієві. 
А замість сирени поперед нього летить модерне 
порося (замість пропелера - хвостик!) і "сим
фонить" аnстрактні мелодії ... Багато чого на цій 
картині можна побачити. Треба лише вміти ба
чити. Я вмію, то й щасливий. 

Коштує картина мало - лише десять тисяч 
долярів ... 

Дівчина, яка роздавала довідкову літературу, 
тривожно звернула мою увагу на факт, що я 

''забув" узяти собі на пам'ятку фото цієї карти-

ПЕРША УКРАІНСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 
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ни. Коли ж я сказав, що не хочу фота з неї, то 

вона не лише здивувалась, а майже образилась. 
Поза ним, станція робить справді імпозантне 

враження. Коштує вона 600 мільйонів долярів. 
Офіційно бу.'1а відкрита у вересні 1958 року. Має 
16 турбін: 8 канадських і 8 американських (з 
американського боку). Максимальна потужність 
їі величезна - 1.880.000 кіловат. Щоб читач; 
уявляли, що це означає, то пригадаю, що Дніп

рельстан (у Запоріжжі), збудований у 1932 р. і 
був тоді найпотужнішою гідроелектростанцією 

Европи, дає тепер лише 650 тисяч кіловат, Ка
хівська гідроелектростанція, збудована в 1955 
рці, має потужність 312 тисяч квт., а Кремен
чуuька, зб у дована в 1959 р., -- 625 тисяч квт. От
же. усі три діючі сьог.ьдні гідроелектростанції 

на Дніпрі, дають значно менше струму, ніж гідро

електростанція в Корнвалі. Тільки після закінчен
ня бу дов електростанцій під Києвом та Каневом, 

які вже розпочаті, усі п'ять гідроелектростанцій 

на Дніпрі перевищать своєю потужністю стан
цію на ріці Св. Лаврентія. 

Справл.і, є на що подивитись! 

їДЕМО В СТОЛИЦЮ ... 

До Оттави їхали весело. Дехто з редакторів 
перебільшує ту веселість, але все таки настрій 
був бадьорий. Зупи!-Іились перед готелем Шато 
Лур'є. Керівник групи п. А. Венн, який опередив 
нас трохи, вже стояв коло автобуса і тримав у 
руках паку конвертів з ключами до кімнат, у 
яких ми мали розміститись. Цього разу я вже 
слізно прохав редактора "Гомону України" д-ра 
Б. Стебельського, щоб він цього разу зробив 
політичну у11ію з гетьманцями, себто, щоб об
.\\інявся зі мною кімнатами: пішов на моє місце 
з ред. "Батьківщини'' М. Королишиним, а мені 

дав свою юмиату (Б. Стебельський лишився "не 
паристим", тому був у кімнаті сам), бо я ма

тиму гостей, то мені неприємно було б перевести 

ніч ще й п. Королишинові. 

Обидва мої колеrи були вирозумілі й пого
дились на обмін без вагань і торгів. ·Я вскочив 

у кімнату й почав телефонувати й до авторів і 
читачів. Заявив~ що маю лише один вечір, вірніш 
пів вечора. бо має ж бути ще офіційна й дуже 
важлива вечеря. Ні до кого зайти не вдасться, 

бо хотів би бачити багатьох, а часу нема, тому, 
.\\овляв, не будf>Тс гордими, забирайте своїх жі
нок і їдьте до мене в готель. 

~\1іж усіма офіційними :вечерями в Оттаві ця 
для мене була й найдовша, і найнудніша, бо ме
не ж у мо'ій кімнаті вже чекає справді гарне й 
приємне товариство: а я мушу вислуховувати 

довгі промови. А слухати було що! Обід для нас 
улаштувала управа міста. Сама широковідома го
лова міста -- пані ІJJарльотта Літтон, яка вже 
довгі роки головує в столиці (на злість багатьом 
чоловікам, які безсилі перемогти 'їі у виборах!), 
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на обіді не була -- Ті заступала контролерка, ду
же мила й гарненька невеличкого росту жіночка 

пані Еллен Веббер. Крім неї, на вечері було ще 
понад 20 осіб відповідальних працівнИ'ків міста 
(контролери, радні тощо), включно з директо
ром Оттавського туристичного бюра п. Джерал
дом М. rельдертом. Були й видавці місцевих що
денників, і навіть два представники РСМП. 

Було чимало промов, одна з них дуже не 
сподобалась ред. Б. Стебельському і він був у 
дуже вайовничому настрої. Я ж був іншої думки 
про ту промову і памагався переконати колеrу 

Стебельського, що на жінок (та ще й на гар
них. та ще й на господинь дому!) гніватись гріх. 
Не думаю, що я його переконав, але його гнів 
скоро пройшов, а читаючи його репортаж у "Го
моні У!<раїни" бачу, що йому вже все "перебо
ліло", бо репортаж його справді приємний, на
писаний у цілком погідному настрої. 

Дуже цікавою була промова "Містера Ке
нада" - Джона Фіфера, який очолює комІСІЮ 
по підготові відзначення 1 ОО-ліття Канади. Він 
особливо підкреслював, що етнічні групи Кана
ди мають відіграти Р. цих святкуваннях визнач
ну ралю. 

По вечері я негайно пішов до своїх гостей, 
а більшість редакторів ще продовжували розмо
ви (звичайно зі склянкою в руках!) з господаря
ми міста. 

Приймав я своїх гостей погано, бо, поперше, 
не мав часу зробити відповідні закупи, подруге, 
кімната моя була абсолютно замала, щоб у ній 
вигідно почувались поверх десятка осіб. Були в 
тій кімнаті відомий нашим читачам наш автор і 
автор двох наших підручників з граматики Дмит
ро Кислиця з дружиною, добре також відомий 
нашим читачам: Ростислав Василенко, колишній 
український артист, :1 тепер добрий канадський 
учитель гайску л (середня школа), також з дру
жиною, також добре відомий нашим читачам ар~ 

хітект Юрій Кодак, ::1а пrоєктом якого збудовано 
кілька найкращих церков у Канаді і навіть у 
США, теж з дружиною. Був ще, може, менше 
відоj\ШЙ нашим читачам, але дуже важливий й 
не менш приємний '-!оловік п. Степан Яворський, 
що працює у відділі преси Міністерства Грома

дянства та Іміrрації. С. Яворський читає саме по
важніші українські часописи, робить з того від
повідні виписи, а часом і повністю перекладає ці
лі статті. Ці матеріяли йдуть до прем'єра й мі
ністрів та до інших відповідальних осіб, які до 
речі, завжди цікавляться думкою етнічної преси 
про прерізні справи з громадського й політично
го життя Канади. Уряд для цього передплачує 
усі провідні часописи, які видаються в Канаді не 
французькою й не англійською мовами. Передпла
чує всі часописи й таке ж саме міністерство 
уряду провінції Онтаріо. Тут можна зробити ці
каве порівняння з державною системою "буржу
азної" Канади і "робітничо-селянської" держав-
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ною системою СРСР: у Канаді уряд - найкра
щий друг національної преси, Гі будівничий, а в 
СРСР уряд найбільший ворог національої преси. 
Ма.'Іо того, націонаьна преса поза так званими 
націона.гн~ними республіками не існує взагалі. Так, 
наприклад, в Росії, Казакстані, Киргизії, Узбек
стані тощо, - де навіть за офіційним переписом 
І 959 р. є українців 5.129.000, а коли брати до 
уваги попередні переписи і рух населення, то їх 
:\іало б бути найменше 10-12 мільйонів! - нема 
жодного українського часопису. У Канаді ж на 
яких 500 тисяч уІ<раїнuів є десятки українських 
часописів! А скажи, що R СРСР панують російські 
імперіялісти-народовбивц_і, то ще й сердяться! 

Пан Яворський також був з дружиною, але 
пані Кіра, на жаль усього нашого товариства, му
сіла скоро відійти до дітей, яких треба було вкла~ 
дати спати. 

БраІ<увало ще одного симпатичного чоловіка 
і одної милої жінки. До того чоловіка я не міг 
дотелефонуватись вчасно, а та мила жінка по
ставила ультиматум: не піду, ідіть до нас, те
лефон у нас є і потелефонуєте, мовляв, до всіх, 
до кого лише захочете ... Так ми й не побачились! 
А мені й шкода! 

До нього милого товариства треба ще до
дати моїх партійних союзників: редактора "Го
мону України'/ Б. Стебельського і редактора 
"Батьківщини" lV\. Королишина, які пізніше до
.1учились до нашої компанії. 

Ліг я тоді спати о З-ій ранку, а о 8-ій ранку 
уже мусів бути на сніданку, після якого вся нa
Illa група поїхала оглядати Оттаву. Перед тим 
ми зaїxa.rrn в будинСІк Комісії Розбудови Столиці 
(Нашенел Кепітал Комішен), де нас ознайомили 
зі схемами розбудови столиці. Вони просто гран
ді('зні. Якщо всі ті п.'Іяни здійсняться, то Отта
ва буде чи не найцікавішою столицею світу. 

Ця Комісія пляН\rє з об'єднання міст Отта
ви й Гуллу (у провінції Квебек) та з 70-ма ін
шими малими містами й селищами. що разом 
становить територію в 1800 кв. миль, зробити 
зразкову щодо краси й вигод для людини столи

цю держави. Понад рікою Оттавою буде ство
рена зелена смуга парків площею 7.500 акріВ і 
довжиною на яких Зб мил -· Будуть створені ді
лянки хмарасягів і вигідних для життя й праці 
гарних будинків. Цілі райони старих будов уже 
тепер зносяться й з абу донуються за новим пл я~ 
ном. 

Державні будинІш бу дуть розміщені в різ
них частинах нового міста. Ми колись присвяти
мо Оттаві спеціяльного нариса, сьогодні ж об
межимося лише вищесказаним та фотами, три 

з яких були в попередньому числі, а одне в цьому. 
Інформував нttc про ue все, а також і їздив 

з нами по цікавіших районах Оттави один із 
заступник~в директора Комісії п. Лендрю. День 
був невдалий - зранку йшов дощ. Застукав він 
нас у парку Королівської Кінної Поліцїі, де ми 
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любувались ритмічними рухами чудових коней, 

які виконували різні вправи під музику. Та на 
полудень розпогодилось. Коли ми десь о 12-ій 
дня заходили до затишного китайського рестора
ну над берегом ріки, то Оттава вже купалась у 
розкішному весняному сонці. 

ДОЗВОЛЬТЕ ВІДПОЧИТИ! 

Як читач бачить, то ми всі мусіли потоми
тись - темп нашої подорожі був якщо не аме
риканський, то у всякому разі канадський. Жод
ної вільної години ми не мали. Хіба на сон. Від
чувалася втома й притуплялася гострота вражень. 

Пан Венн і керівники нашого клюбу, мабуть пе
редбачали це, тому з Оттави ми поїхали в на
прямі міста Беріс Бей. Керівники прогулянки за
плянували "спокійну ніч" у відпочниковій оселі 

"Картузи''. 
Та по дорозі до ''Картуз" ми -проїздили повз 

католицький костьол на високому горбі (взагалі, 
вся місцrвість там була гориста). Костьол сто
яв над самим шляхом у невеличкому селищі 
Вільно. Редактор білоруського місячника п. Хма
ра пояснює мені історію назви селища. Тут жи

вуть, не 1поляки, а кашуби. Кашуби - одне з най
старших слов'янських племен, західньої їх вітки 
у Сх. Помор'ї на захід від нижньої течії Вісли. 
Кашуби були підкорені поляками лише в кінці 
1 О століття, але вже з 14 століття кашуби були 
підкоре!Іі німецьким Тевтонським орденом. Аж 
по Другій світовій війні кашуби оnинилися nід 
Польщею (від 1944 р.). 

Поляки вважаюп кашубів ~~етнографічною 
польською групою", але навіть УРЕ признає, що 

кашуби зберегли свої "самобутні риси" у "типах 

жител, в одязі, їжі, звичаях, мистецтві". Звичай

но, що ці всі "самобутні риси" і є ознаками на

ції. Але ~'РЕ вже тuердить, що їх "мова ка-

"Водоrраєвий двір" - типовий зразок . плинуванни Оттави в районі Воріт Коифедераціі. Зліва видно 'Іастииу 
будника сера Александра Кемпбела, у вкому міститьсв Міністерство Пошти. На задньому плані: будинок се

ра Чарлза Таппера, найбільший будинок Федеральиоrо Урвду в Оттаві. У иьо:wу розміщені міністерство Гро

мадських Робіт та Міністерство Рибальства. 
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шубський діялект польської мови". Словом, як
що злиття націй, то вже "по всіх фронтах". Зви
чайно, що вже недалекий той час, що й польська 
мова стане "польським діялектом" російської мо
ви... Даремно дехто тішиться! 

Наскільки щедро російські більшовики доби 
Микити Хрущова творять з мов, які ще в добу 
розквіту сталінізму офін.ійно В!Важалися самостій
ними мовами, видно з цього твердження УРЕ, бо 
ще в 1932 р. покійний академік Михайло Якович 
Калинович (тоді ще тільки професор) у своїх лек
ціях із курсу загального мовознавства виразно 
зараховував кашубську мову до групи західньо
слов'янськи мов (польська, словацька, чеська, 
кашубська) і діялектом П не вважав, як. до речі, 
і вся лінrвістична наука світу. "Проrрес" росій
ських комуністичних імперіялістів, як бачимо, 
великий! 

Та вернемось до назви Вільно. Редактор 
Хмара виявив, що перши:м ксьондзом тут був 
поляк з Вільна. Він і порадив назвати селище 
Вільно. Кашуби погодились, аде не вважають себе 
поляками й досі, хоч живуть тут ще з 1856 р. 
У цій окрузі до провінційного парляменту Он
таріо обрано послом кашуба П. Якубського, 
яю1й, як запевняють наші редактори, що знають 
добр~ польську мову, не володіє нею добре, хоч 
і каже, що він поляк. 

Наша rрупа на березі озера в "Картузах". 

Сам костьол дуже простої будови (у "сти
лі німецької великої шопи''), хоч вигідно розта
шований на горі над шляхом і робить гарне вра
ження. У середині він просто гнітить людину 
своєю, здається, просто "навмисною простотою" 

і відсутністю найменшого бажання краси й за
тишку. 

Оглянувши костьол, ми помчали в напрямі 
Беріс Бей. Дорога хвиляста й горбиста. З обох 
боків й гарні поля, фарми. А ось і Беріс Бей. 
Зупиняємось на короткий час і виїжджаємо з 
міста на сільську дорогу, яка скоро входить у 
справжній канадський праліс, звивається в ньо
му гадюкою, автобуса підкидає все вище й ви
ще по вибоях і каміннях. Дорога настільки вузь
ка і звивиста, що довжелезний і вис~езний ав-
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тобус з великим трудом "осилює" П. Почались 

нарікання: і чого нас сюди тягнуть? Врешті ви
рвались з пралісу. Перед нами засиніло небо, а 
ще за пару хвилин биснуло плесо озера. Чиста 
галявина, а на ній коло озера - двоповерхо

вий будинок і ще к:лька ''кабін" збоку. Це й 
були "Картузи" -- відпочинкава оселя заслуже
ного канадського літуна польського роду п. ~У
раковського, який зустрічав нас з своєю дружи

ною на веранді будинку. 

Тут ми вечеряли, 'Потім хто пив і танцював, 
а хто, як, наприклад, я з редактором ''Батьків
щини" М. Королишином, паплавали на човні по 
озері, дехто пішов на прохід. 

Цього разу я спав в одній кімнаті з редак
тором "Нашої Мети'' о. П. Хомин ом, який "'зра
див" редактора "Вільного Слова" д-ра С. Ро
соху, бо "він пізно приходить, починає розпо
відати свої пригоди, або співати і я ніколи не 
висипляюсь ... " Не дуже то приємно було о. Пет
рові й зі мною, бо я хоч і прийшов трохи ра
ніше, ніж п. Росоха, і свої пригоди тримав у та
ємниці, а тим більше не співав, але як каза.в 
мені другого дня о. Петро, "дуже смачно хро~ 

пів", як справжній центровик, і він таки не ви
спався. Правда, признався, що моє хропіння було 
значно приємніше від співу_ редактора "Вільного 
Слова". А оскільки о. Петро за мене старший, 
розумніший, порядніший і взагалі крііщий, 'То 
мушу йому вірити, хоч і як мені неприємно при
меншувати музичні здібності редактора "Вільно
го Слова", з яким ми здавна живемо, як брати ... 

ЛЛГОНКВІН ПАРК --
НАйБІЛЬШИй ЗАПОВІДНИК ОНТАРІО 

Знаєте, що це за парк? Сумніваюсь! його 
площа - три тисячі квадратних миль! Назва 
походить від назви індійського племені. Це ку
сок первісної незай,\tаної ще Канади. Тільки ко~ 
ло великого шляху ч. 60 по берегах озер і рі
чок бачите сліди цивілізації: невеличкі оселі від
починкавого типу, площі для таборування, ку

пання тощо,- будинки лісничих, музей і т. д. До 

центру ж заповідника, а тим більше на його 
північ можна добратися дише на гідропляні чи 
малим човно:м. 

В одному з таких місць ми nолуднували. То 
був чу довий ресторан у лісі над річкою й над 
шляхом. Дирекція парку була повідомлена про 
наш •приїзд і "ії співпрацівники зустрі.1и нас від

разу за бра:мою парку. Запропонували свої авта, 
щоб пове:пи нас хоч трохи в ліс. Цікава ця 
північна лісова рослинність - в українських лі
сах того не побачиш, хіба що десь на далеко
му Поліссі, у яко.\tу я не бунflв. Я зриваю лісові 
кв!точки, пакуr1 їх з картками в конверти і шлю 

деяким читачкам. 

Тут мене чарує все без винятку! Найбіль
ше мене тіннп1:) високе, високе небо, свіже й 
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сухе повітря, за яким не може не тужити кожен 
торонтqнин, і сонце, сонце! Здається, воно про

сто бринить у повітрі. 
Ось уривок з довідника про заповідник: 
" ... Тут, зовсім !іедалеко від залюднених цен

трів Південного Онтаріо, лунає серед вечірньої 
тиші на озері крик підполярної гагари, силует са
_,ютньої смереки височить у світ лі заходячого 

сонця, лісовий звір нюшить 'Повітря і бобер nро
тннає хви.:1ясту смугу Rпоперек спокійного вод· 
ного плеса. Риба підкидається, лисиця бреше, а 
ширококрилий яструб квилить, ширяючи понад 

зеленошатими просторами землі. Бурундук ( чіІп
манк) з піднятим хвостом перебігає дорогу і по
ринає в гущавину лісових хащів. Тут і там у 
.rtici потоки сонячного світла вриваються на галя
вини і освітлюють килими чорниць. Чорний крук і 
крякаючи на галузі високої жовтої берези зорить 
за гущавиною кленового листя, з якої пробива 

ються місцями стрункі вершки ялин і сосон. 

Це такий Алгонк~ін Парк". 
Я до цього хіба додам: усе це правда! І 

якщо ви не побували в цьому заповіднику, то 
ви не уявляєте собі Канади - хорошої й без
межно великої Канади. у якій справді людині лег
ко й вільно дихається. 

На цьому мої мандри кінчаються. Ще в 
"Картузах" я вирішив. що мушу перервати свою 
подорож. У мене ж, як у того цигана: роботи

діла, аж голова вся біла... Тим більше, що я не 
СМІВ опізнитись з червневим числом. бо треба 
ж їхати у Вашінrтон. Перед тим я їздив у Нью
l':fорк, на з'їзд ОУР ДП, куди мене запросили як 
редактора. Отож, протягом двох з 'Половиною 
місяців у мене цілих три тижні пішло на пїздки. 
А для такого "капі-таліста", як я, який сам усе 
робить, це вже занадто велика розкіш. Тому ще 
в "Картузах" заявив керівникові групи п. Бенна
ві, що десь у Мідлянді чи в Орілії я пересяду на 
автобуса компанії "Сіра Собака" й поїду собі до
дому. Тим більше, що в Мідлянді я вже бував, 
коло rвелфу відбував річний контракт на фар
мі, як тільки стуюив на канадську землю, у Нія
rара Фаллеї також уже бував не раз, себто до
сить добре вже обізнаний з Південним Онтаріо. 

Пан Вени в АлГ:Jнквін П:tрку раптом заявляє 
мені: 

-- Петро, поскільки тобі треба додому, то 
ми з тобою полетимо в Мідлянд. Тим більше, що 
ще один мадярський редактор теж хоче додому ... 

- Ну, - думаю собі, - оце вскочив! 
Справ в тім, що я, вперше ступивши на ка

надську територію. вирішив ніколи не сідати на 
•lітака. Регочете? Кпите? То й регочіться собі 
на здоров'ячко! Признаюсь, що боюсь, бо жит
тя ж таке гарне, сонця багато, місця nід ним ме
ні завжди вистачає і я ніколи тісноти не відчу
ваю, щоб мусів аж душити когось... Якщо ж 
хтось пробує мене душити, то я собі таких "бра
тів во Христі" перозсуваю трохи ліктями і ме-
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ні знову добре. То чого б я не боявся вмирати? 
Не хочу вмирати і крапка! 

А міркував я собі завжди так: Леніна пере
жив, Ста .. 'Ііна з Єжовим також nережив, Гітлера 
з усіма його гицлями теж пересидів, то хіба ж 
після всіх цих "приємностей" не було б найбіль
шою глупотою падати з якогось дурного літака? .. 

Не думайте, що я зрадив свою засаду. Ні, 
навряд, чи ще колись полечу, але цього разу я 

вирішив так: воно правда, що nадати з дурно

го літака, щоб тільки доказати, що ти герой, 
украй нерозумно, але й кортить nол~ати хоч 
раз у житті! Лечу, ну його к Аллаху! 

Летимо п'ятеро: літун. п. Вени, редакторка 
німецького часопису, мадярський редактор і я, 

смиренний і ніжний та лагідний, як янгол, редак
тор "Нових Днів" .. 1\'\оя сиМ'патична супутниця, 

довідавшись, що я вперше сідаю на літака, заяви
ла, що сідає лише ззаду мене і запобігливо за
·пропонувала мені паперову торбинку, щоб на ви

падок якщо мене "знудить від поганого краєви

ду", --- я міг свою "ну дьгу" "скласти в паперову 
бегу" ... 

Летілось гарно. Ніщо мене не нудило, як і 
завжди. Летіли годину й 1 О хвилин. Швидкість, 
як для .rtітака, мізерна - 110-120 миль на го
дину. Сіли на озері в 1\'\ідлянді, а через яких 15-
20 хвилин я й мій мадярський колега вже сиді
ли на "Сірій Сабаці" і мчали в Торонто. Нім· 
кеня й п. Вени чекали собі на всю нашу групу, 
яка ма .. 'Іа приїхати аж під вечір ... 

Висновки? Політичні, бо я ж політичний емі
грант. Мушу порівняти: "Всесоюзну Тюрму На
родів" з Канадою. Скільки в Канаді великих мож
ливостей для звичайної, але енергійної і бодай 
середньо здібної .rнодиtrи! Скільки можливостей 
скористати з благ природи і справжньої демо
кратії, а одночасно скільки нагод мати добру й 
приємну працю хочби в ділянці туристики, яка 
в Канаді є важливою економічною ділянкою! А 
наші люди в цю ділянку не дуже то "заглядають". 

Один літератор з України у розмові раз ска
зав мені "У вас тут усе контролюється доляром. 
Навіть ввічливість!'' 

Правда. Але чи це погано? Чи не краще 
мати ввічливість й ідеальну обслугу, яка контро
люється м о ї м в л а с н и м д о л я р о м, ніж 
бідність, хамство, - а раніш, то й тюрми чи 
заслання або навіть куля в 'Потилицю! - контро
.1ьовані мертвою доктриною, заради якої вже на
кладено гори трупів і знищено життя мільйонів 
людей? А це ж ще не кінець! 

Подорож редакторів етнічної nреси по Он
таріо була для нас доброю лекцією, бо не ВСІ 
ми можемо об'їздити всю цю величезну nровін
цію. Ця подорож бу .. 1а й великою приємністю. 
Культура обслуги, гостинність і щирість та теп
ло, з якими нас зустрічали по всій !Провінції nе
ревищили й найкращі сподівання. Деякі скепти

ки можуть сказати: "Пхе, уряд вас просто ку-
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пус !" Ні, панове скептики: уряд нас тільки до
кладно й культурно інформує, він нас уводить у 

життя в новій для нас країні, у якій є справжня 
воля людині і воля народам. І каже: ця гарна 
й багата та вільна країна належить тобі. Якщо 
ти їі ще поліпшиш, то буде тобі ще краще, ніж 
є тепер. 

Чи були між нами цікаві редактори з інших 
національних груп? Бу.пи. Вартий уваги п. Бу
бенко - редактор німецької газети ~~торонто
нер Цайтунr". Він усім каже, що він український 
козак з походження. його 'Предки опинились у 
Німеччині ще за часів гетьмана Мазепи. Він уже 
української мови не знає (розмовляє вільно по
по.1Jьському). Дружина - українка, а дочка ви
йшла заміж за українця і редактор Бубенко ті
шиться, що його рід через онуків цілком повер
нувся до рідного українського кореня. За часів 
Гітлера він мав чима-1Іі клопоти через своє пріз
вище. 

З п. Бубенком завжди приємно зустрітись і 
порозмовляти. Здається, що ми з ним удвох бу
ли найкремезніші, і найміцніші у всій групі. Бо
дай ніколи не стогнали. 

Хочу ще також познайомити наших читачів з 
доктором йосипом Кіршбавмом. Д-р Кіршбавм 
- словак, редактор "Канадського Словака". При

був до Канади 15 літ тому і відразу був атако
ваний 11 Чехо-Сw1ІОВ2ками". Я не маю нічого про
ти чехів і словаків, а.,'Іе як я чую обвинувачення 
когось ~~у семи смертних гріхах" лише тому, що 
він не хоче бути ~~чехо-словаком", а лише чехом 
чи с~·юваком, то мене нудить. 

Д-р Йосиn Кіршбаум 

Чеський часопис "Наше rласи" обвинуватив 
д-ра Кіршбавма у фашизмі, націоналізмі і т. JJ:. 
Цю .. справу підхопив жидівський часопис "Кене
діян Джуїш Ньюс" (Вінніпеr) і обвинуватив д-ра 
Кіршбавма в антисемітизмі. Справа в тім, що в 
1939-40 р. р. д-р Кіршбавм був ген. секретарем 
націоналістичної словацької партії, яку очолював 
відомий д-р Глинка. Від 1940 р. д-р Кіршбавм був 
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на дипломатичній службі, перебував поза Сло
ваччиною і, звичайно, за нія,кі вивози і знищення 
жидів відповідати не міг. 

Однак справа набрала всеканадського скан
JJ.алу, бо статті з жидівської газети ІJlередрукува
ли всі три великі анг.тюмовні щоденники в Торон
ті, хоч, правда, вони дали слово для оборони й 
п. Кіршбавмові. 

Кінчилось усе 'Перемогою д-ра Кіршбавма: 
"Кенеді ян Лжуїш Ньюс" і всі інші часописи від
кликали всі обвинувачення, вибачились, як ка

жуть, "на всі 100'/с:", покрили видатки і т. д. 
Д-р й. Кіршбавм є членом управи Клюбу 

Етнічної Преси, люд:ша дуже шанована, а в мо

їх очах - герой, що зумів покласти наклепників 
собі під ноги ... 

Хочу ще сказати пару слів про українців у 
цій групі. Ми були і дружні, і не такі вже й сі
ренькі. І нас було найбільше. Нам ця подорож 
була приємною й корисною, бо вона нас u.1,e біль
ше зблизила. Прочитайте всі репортажі і ви не 
.~найдете ані злоби, ані заздрости чи ворожого 
ставлення до "конкурента''. Взагалі, ті читачі, 

які хотіJІИ б, щоб .між нашими часописами не 

було ані змагання за опанування читача, ані від
мінних поглядів, ані полеміки, не розуміють зав
дання преси. Воду у ставку час од часу треба 
''.Jбурювати", інакше вона засмердиться. Здаєть
ся, що наша преса в Канаді насlільки зміцніла, 
що бодай це своє завдання вже розуміє. Це добре 
свідчить про всю нашу етнічну групу в Канаді 
- ми в Канаді ростемо й ростемо! 

В УКРАІНІ ПОСМІХАЮТЬСЯ •.. 

Віталій ШПИЧКА 

ПЕРЕКЛАДА ЧІВІ-ПОЛІГЛОТОВІ 

Що мов тих зн11єw - всім на nодив І 

Якби своїй ще раду дав, 

То сnравді б вже - nерекладав, 

А не вк досі - nереводив. 

"ТВОР'ЧА" БІОГРАФІЯ 

Він щось написав, але дуJКе давно. 

І клоnотів творчих nозбувсв, нівроку. 

3 тих пір nерекро10є твір той щороку 
Длв оnери, драми, естради, кіно. 

Андрій ДНИНИК 

ГУСАК І ПІВЕНЬ 

Гусак сnитав сусіда Півнв: 

- Ну, вк тн помнваєш? 

Діла, мабуть, твої "на рівні", 

Що кожен день сnіваєш! 

А Півень каже: - Як прнзнатьсіІ, 

То радує ще дещо. 

Жінок 11 ма10 аж дванадцвть. 

І ні одної тещі І 

ДИПЛОМАНТ 

КоисерваторіІо закінчив Горобець, 

Тепер він днаnомованнй співець. 

Де ж rолос ваш? - цікавились знайомі. 

- У диnломі!!! 
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Віталій СВЯТОВЕЦЬ 

Як народився <<Заповіт>>? 
Останню зиму 1845 року т~ Г. Шевченко 

стрічав у селі В'юнищах, Переяславськоrь повіту, 
що за тодішнім адміністративним поділом налдкав 
до Полтавської губернії. Тут він оселився в .Ігос
поді поміщика-декабриста С. Н. Самойлова .. якиfІ 
надзвичайно прихильно ставився до ~оета. 

Морозяний грудень приніс із собою лихо. Не 
вберігшись, Шевченко застудився й заслаб (як по
тім виявилося, на запалення легенів). Він ле.жnв 
у своїй кімнаті майже нерухомо, заплющивши очі, 

і важко дихав. Ніщо не миле було, ні з ким не хо
тілося говорити. Лиш інколи кволий голос просив: 

- Пити ... 
Порадившись з дружиною, Степан Никифо

рович сказав: 

- Бачу, тут не обійтись без медицини. Треба 
запрягати коней - і в Переяслав, до Козачков
ського. 

Надвечір 24 грудня у дворі Самойлових віз-, 
ник надівав уздечки на щонайкращих коней, готу

ючись одвезти поета до повітового лікаря А. О. 
Козачковського. Той закінчив Петербурзьку меди;.. 
ко-хірургічну академію й славився як висококва

ліфікований лікар на всю губернію. До того ж 
Шевченка з Андрієм Осиповичем зв'язувала щира 
дружба. 

Невдовзі з покоїв винесли шуби, дбайливо yRr 
лали й закутали хворого. Скрипнуло полоззя, са
ни рушили. 

Дорога була важка. всюди високими горбати
ми хвилями захолов сніг. Та ось, нарешті, й Пе
реяслав. Із білого щ)исмерку виплив силует будин
ку з мезоніном. 

Підтримуваний ві:шиком, Тарас Григоров'ИЧ 
поволі дійшов до rанку. Глянув у освітлене вікнь .. , 
Крізь проталяни в шибках було видно, як ділови-· 
то пораються в кімнаті діти Козачковського. «Сьо
годні ж кутя, - пригадалося ·Шевченкові. - Ма
буть. готуються до різдвяного свята». 

Господар радо зустрів дорогого гостsn. .. lflомі
тивши, що поет ледь тримається на ногах, Андрій 
Осипович подав йому ліки, наказав лягат;и в. по
стіль і заспокоїв: 

- Не сумуй, Тарасе Григоровичу, ти в ме
не швидко будеш здоровий! .. Тепер удвох з хво
робою боротимемось, то подужаємо. 

Побажавши доброї ночі, лікар навшпинька~ 
вийшов з кімнати. Шевченко залишився на са
моті. 

Мороз огортав стіни. У же затихло все в до
мі, а сон не приходиd до поета. 'Тріпотіло серце, 
як птах у клітці, дихалось важио. Стінний годинник 
пробив дванадцяту, потім першу), другу годину но
чі. Здається, так погано ще не було ніколи\.і Сму
ток підступав до душі, в охопленій ~аром голов~ 

роїлися підступні думки: 
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«Може, вже прийшла з косою за плечима ... 
А ще так небагато прожито. Всього тридцять ОДІОІ 
рік. І скільки мрій, скільки задумів не здійснено! .. » 

Щоб прогнати лихий сум, Шевченко навпо
мацки запалив свічку. Та думки не бажали від
ступати. 

«А коли це справді гранична година життя? 
Що він залишить на спомин людям? Яке буде йо
го останнє слово?» 

Перо потону ло в чорнильниці, спинилось над 

чистим аркушем. Недужа рука повільно вивела пер

ший рядок: 

Як умру, то поховайте ... 
Блискучі сірі очі замислились і зором уже 

охоплювали всю У країну... Висока Дніпрова ~
ча. А за нею - стеn, степ. А ген там стоїть мо
гила, де вічним сном сплять козаки, що боронили 
волю .. Він має право причислити й себе до бійців 
за світлу будучину ... 

Рука кидає рядок за рядком, і біжать ВОНІВ 
наввипередки східцями вірша: 

Як умрg, то поховайте 
Мене на могилі 
Серед степ у широкого 
На Вкраr·ні милій. 

Щоб ланtl широкополі 
І Дніпро. і кручі 
Бцло flидно, було чути. 
Як реве ревучий ... 

Рвучкий вітер гне прибережні дерева. Клеко
че. стугонить могутній Дніпро-Славутич, як люд
ський гнів, що кличе на прю з кривдою. 

І ронить загострена до краю думка буремні 
слова: 

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порRіте 
І вражою :злою кров'ю 
Волю окропіте ... 

Шевченко витер хусточкою спітніле чоло. На
литі втомою руки опустилися. Легше стало на ду
ші. і довгожданий сон накрив поета своїм волоха

тим крилом ... 
... Допомог ли добрі поради та ліки друга. Че

рез кілька днів Тарас Григорович почував себе 
набагато краще. а незабаром виїхав з Переяслава. 

(«Україна», ч. 10, 1964, Київ). 

СЛОВНИК ЧУЖОМОВНИХ СЛІВ 

розсилаю передплатникам, а також і новим за

мовцям за 3.00 дол. Передплатників прошу по

твердити ·свої адреси, Замовлення надсилати на 
адресу: 

А. Orel, 
363 Grove St., Perth Amboy, N. J. U. S. А. 
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Докія ГУМЕННА 

~ р одиннии альб о.м 
Продовження 

Як би там не було з працентрами та «паду
щими янголами»-цив-ілізаціями, але батьківщина 
дворога - у північній Африці. І не так У Аф,
риці, як у всьому середземноморському ареалІ, 

що захоплює й південні частини У країни. «Тепер 
уже можна вважати виясненим, що верхньопале

олітичні пам'ятники Криму. сусідніх із ним ра
йонів північного Причорнамор ·я і чорноморсько
го узбережжя Кавказу належать до просторої 
групи Середземномор'я, відомої в спецілльній лі
тературі під іменем капсійської, середзем~.?мор

сьної або середземноморсько-африканськоt», -
каже дослідник українського палеоліту." «Бізон 
представлений у величезній кількості на стоянці 

біля Амвросієвки в Приозівщині, що являєть
ся найпівнічпішим пам'ятником середземно-афри
канського типу в Европі». 

Отож ті. що нагромадили величезні скопища 
кісток бізона по стоянках Причорномор'я тощо. 
і були творцями тих різноманітних на·зов дворо
га. що перейшли перед нашими очима на попе

редніх сторінках. З часів найдавніших у цих міс
цях не переводилися двороги. а за ними й групи 
мисливців. З описів полювання сучасних афри
канських племен можна уявити, як воно відбува
лося. Uілий рід оточував череду й усі рухалися 
в напрямку, де має бути здобич. Ум допомагають 
собаки. Свисти. виття. пташині заклики та вигу
ки (ото ж ті С-Т-Р. П-С. Б-С. ·К-Р. Т-Р тощо) 
допомагають гуртові узгіднювати свої дії. На 
відстані списа ·починають атакувати, заводити в 

кущі чи :на край яру. Або ж убиралися в тварин
ні шкури й так наближалися до череди проти віт
ру. Таким маскуванням могли бути часом лише 
роги, пір'я тощо. Або ж протягом днів гнали че
реду. поки не втомиться ... 

Єдність між Европою та Африкою розрива
ється десь між 15-12 тисяч років і ото ж до того 
часу й відноситься пере-каз про Атлантіду. що 
може в cvчacнo\tV вигляді не що, як модерний 

міт у дусі атомо~ої доби. 
Але роз'єднані морем племена «бузувірів» 

духово й далі продовжували спільні колись ста

родавні традиції та вірування. Доказом може слу
жить хоч би й казка, що в деталях однакова 
Казка про бичка-добродіЯ, що сам себе дає на 
жертву, на добро людям.10 І в нас, і ІВ Єгипті, і 
в Сумері. Таким самим спільним для Середзем
номор'я є й знак тризуб, що спочатку був родо
вим тавром, а потім знаком письменности. Три
зуб - знак Посейдона, із тризубом потім пред
ставлений бог бурі гетитів, Крит і Крим мають 
однакові ці значки з найдавніших проявів. Так 
із цим тризубом «бузувіри» і в·війшли в неоліт, 
що його останньою фазою й було Трипілля, та
кож із культом дворога ... 
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Найперші заселювачі-хлібороби обсіли густи
ми поселеннями береги Дунаю, Дністра, Бугу, 
Дніпра. Хто вони? У попередніх розділах уже 
підкреслювалось, а тепер з риском надокучливо
го повторення перечислимо знову ці подібності із 
іншими осередками цивілізації трипільського часу. 

У Єгипті найбільше жіноче божество Ізіда 
зображувалась, як материнство, мати з дитиною. 
Так само й у розкопаних трипільських поселен
нях знайдено статуетку матері з дитиною на ру

ках. Діва Марія має свою старовинну назву По
крова. Вона також зображується, як мати з ди
тиною на руках. Відомо. що Матір Божа (Діва, 
Мати) ніколи не втрачала пошанівку в нашому 
нароці, навіть у найвиразніші патріярхальні часи. 

У трипільській культурі є модельки хаток і·з 
випаленої глини. У єгипетських похованнях та
кож знайдено модельки хаток, тільки більш роз
роблені, з побутовими деталями: печуть хліб, до
ять корів, човен з людьми, комора тощо. І на на
ших модельках - жінка розтирає на зернотерці 
зерно. 

Єгиптяни заміняли тварину тістом, виробле
ним у формі тварини. Подібний до цього й наш 
коровай (фігури з тіста на ньому) та коржички 
у вигляді «коників», <<півників», «чоловічків», що 

мають сакральне- значення. 

Си~воліка нашої назви - У -кр-аї-на - ду
же близька до символіки єгипетської мітології. В 
основному звукові R Р с залишки тотемної назви 
(корова). У єгипетській мі тології корова - Пані 
неба й мати сонця. Вона щодня його народжує 
- каже міт. «Сонце було народжене у вигляді 
золотого теляти від неба, що уявлялось величез
ною коровою з розсипаними по всьому тілі зір

ками, а пізніші зображення показують цю небес
ну коровv з світилами, що пливуть по їі тілі».11 

Огжеж, КР Це не тільки корова, але й мати сон
ця. небо. всесвіт, та й син їі, теля-сонце такими 
звуками зветься - Горус, Хорс ... Це ж звукоспо
лучення входить і в слово хрест - символ сон

ця. А в трипільських хатах ці хрести були -
найпочесніше місце в хат·і. Цей символічний звук 
потім і став назвою тієї місцевости, де живуть 

люди КР. обріс додатками пізніших епох, як аї 
(«країна бикіВ>)). стало словом на означення вза
галі краю, бож тотемні об'єднання були числен
ні... А теперішнє значення нашої національної 
назви таке, як вкладають ті, що вживають вираз 

«У краю», себто «У моїй країні, у землі моїх 
батьків». 

Єгипетський Горус це - сонце, син, сокіл. 
Така ж достоменна символіка існує і в україн
ському фолкльорі. Сини - соколи! Сонце - око 
Горуса. У нас: сонце - око Боже. 
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Пекло єгиптяни уявляли собі таким самим, 
як і в нашім фолкльорі: грішники смажаться у гор
нилі.12 Рай у єгиптян зветься подібно: еару. У 
нас - вирій. 

Єгиптяни шанували бика Аліса, як втілення 
божества, а ознаки його - певні признаки на 
тілі, один із них - хрестик на чолі. І в нас є 
термін <<звіздочола телиця», що натякає на забуту 
значущість такої відзначеної телиці, може колись 

теж божественної корови, що ходить по небі та 
олікується цим родом, до кого вона прийшла. 

Вона - «теля боже-.>. 
ЄгиІТГяни уявляли собі душу у вигляді пташ

ки. У нас також часто можна почути таке ж са
м:е означення душі. У Свят-вечір залишають ду
шам померлих предків їжу, а вранці дивляться, 

чи є сліди, що душі приходили. Сліди ті мали б 
бути у вигляді слідів пташки. Це вірування -
душа-пташка - три\!ається стійко. У Шевчен
ковій поезії про три душі - ті душі мають ви
гляд пташок («Великий льох»). Один знайомий 
мені розповідав, що під час похорону зимою на 

кладовищі літала пташка й весело ЦВІрІНькала. 

Він був певний, що то - душа померлого диви
лась на свій похорон. Цікаво, що серед єгипет
ських богів був бог із таким іменем: Птах. Він 
був самостворений, повітряний, причина причин, 
він створив зе\!лю і тварин та людей, а навіть і 
богів - лише силою своєї думки.13 Може це по
няття етерячного (без тіла, нематеріяльне, по
вітряне), л·еренесене на душу. й дало нам слово 
«nтах»? 

Силою своєї думки, замість наших машин, 
орудували атланти. - каже модерна мітологія. 

Дослідники13 так і твердять, що цей Птах був у 
зеніті на початку єгипетської історії. Пізніше йо
го затемнили боги грубоматеріяльного вияву. у 
вигляді ·звірів. Для мас був він абстрактний і не
зрозумілий. Це ж був бог, якого перенесли ат
лачті'Йські інтелектуалісти-жерці на єгипетський. 
просякнутий тотемістичними віруваннями, rрунт. 

О. то може й до нас цей Птах залетів у вигляді 
душі-пташки. як спадщина від Атлантіди? 

Можна й ще далі наводити подібності з 
Єгиптом. Згадаймо ще й плетіння в Україні над 
Дністром, що його ніде інде не існує, тільки в 
єгипетських шалк.:1х. І в нас, як і в єгиптян є пові
р'я, що переступний рік - нещасли.вий. У єгип
тян було повір'я, що діти, народжені в «зайві 
дні», нещасливі. 

Згадаймо й про відгомін міту про Озіріса у 
нашому слові .зерно. Характеристику єгипетсько
го божка Беса, подібну на нашу уяву про жар
тівливих бісів. 

Що можуть означати ці всі подібності? За
позичення? Принесене «єгипетськими іміrранта
ми на У країну»? Чи може доказ, що українська 
духовість має потужні зв'язки з Середземномо
р'ям від таких незапам'ятних часів, які вже не
доступні нашому вглядові? 

Зовсім інші подібності маємо із Сумером-Ме
сопотамією. Малою Азією. хоч і тут так само 
панувала Цариця Небесна, Мати Богиня під різ-
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ними іменами. І тут вона зображується. як мати 
з дитиною. 

Наші триnільські зображення цієї Великої 
Матері, статуетки, мають разючу подібність до 
знайдених у Сирії. Це - умовно виконані жіно
чі фігурки з «пташиними» носами, з дірочками, 
замість очей і вух. 

(<У багдадському музеї є видобутий із най
старіших поселень (у Еріду. Самарра, Галаф) 
посуд. На посудинах часто намальоване лице 
жінки, що має три сині риски на кожній щоці. 

Такі самі риски можна побачити часом на лицях 
бедуїнських жіноR у наш час».14 І такі самі рис
ки можна побачити на обличчі трипільської ста
туетки. викопаної у Володимирівці на Гуманщи
ні. Тільки не з трьо\!а рисками, а з двома. 

Слово баба - спільне для нас і для Месо
потамії. Тільки у нас воно залишилося із пря
мим значенням, - найстаршої жінки, а в Іраку 
(кол. Месопотамія) перенесене на найстаршого 
чоловіка роду і стало титулом пошани. Алі-Баба. 
А ось і ім'я царя царства Кіш - Ур-Забаба.lІі 

Месопотамський Ваал має однакові риси із 
нашим популярним Велесом. Обидва походять 
від тотемного бика. обидва боги добробуту, со
нячности й родючости. Схожий і зовнішній іх 
звуковий вияв. 

Наше небо для поняття великої родини (.мер
твих, живих і ненароджених), вложене в слові 
небо-нав· є. мае v Месопотамії свого відповідни
ка. бога мудрост;_. й писаря людських доль, Небо. 

Другий кущ слів - Смерть-мир і ком·панія, 
як країна потойбіччя і країна прабатьків, розви
нувся у нашій мові відповідно із словом сумер .. 

«В Убаїд (Месопотамія) житла будували з 
осоки й болота та болотяних цеглин. Ні сліду 
металю не знайдено в них, але дуже багато ка
мінного знаряддя: мотики. пряслиці, важки для 

тенет. дуже багато серпів із обпаленої глини ... 
Скрізь посуд із блідорожевої глини - ручної ро
боти. rюзмальований чорною й брунатною фар
бою. Ця культура знайдена в найглибшому шарі 
людського тут проживання)>. 12 

Так само й трипільські хати будувалися: на 
плятформі з перелаленої глини, на глиняні·й до
лівці з випаленим цегляним наче паркетом. Так 
само серпи з перелаленої глини та кам'яні зна
ряддя. а таRож і мальований посуд відкрито в 
велич('зній кількості і на У країні. Піч у обох жит
лах дуже подібна. ян. показують розкопані мате
ріяли. 

Що кажуть про це дослідники? Ось одне 
свідчення: «Старовинна сумерійська культура 
промінювала на захід, п дорогу в серце Европи 
можна простежити. Ця дорога була через Ду
най, цією дорогою промикалися в Европу ідеї, 
звичаї. боги. Недавні знахідки у с. Віньча біля 
Белrраду доводять це припущення незаперечно. 
Там знайдено багато прикрас, зроблених із муш
лів тих самих молюсків, що їх вживали для ці

єї мети мешканці старовинного Ур ( сумерійське 
місто). Такі самі прикраси було відкрито також 
у розкопах у південній Німеччині та Богемії».11 

Конкретніше каже другий дослідник: 

«Вияснено, що мисливці Европи не відкрили 
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хліборобства, воно принесене ззовні, зі сходу. 
Хлібороб;.{ з Нілу ще до заснування єгипетської 
династії засіялися вздовж північної Африки та 
Тунісу і звідси перебралися до північного Серед
земномор'я, а там і до Франції та Швайцарії 
- перед трь~ма тисячами років до Р. Х., -потім 
до Райну та Англії. Друга хліборобська хвиля 
проникла через Балкани й Дунай із Середньої 
Азії через Малу Азію - також за три тисячі 
років до Р. Х. Ці хлібороби із сходу прийшли 
на лесову землю. що вкрилась ·плодючим пилом 

післяльодовикової епохи. Лесо&і надзвичайно 
плодовиті землі бу ли дуже заманливі для нових 
населювачів. Хлібороби з Балкан поглядали із 
своїх гір на неозорні степи. недовго вагалися, і 

перші партії переселенців вирушили із своїми міш

ками насіння у землю обітовану».18 

Це якраз та са.ма культура. що й трипіль
ська. Відкриті археологічні пам'ятники в Руму
нії й на Балканах такі схожі на трипільські, що 
їх трудно й відрізнити. якщо не брати під увагу 
локальні варіянти. Ух і вивчають у одному ком
плексі. Недарма ж і пісні наші зв'язані з Дунаєм. 

Зовсім іншим шляхом доходить до такого ж 
висновку і С. Н. Бібіков. 1 р На підставі аналізи 
великого числа статуеток трипільських та всіх 

інших (Мала Азія. середземноморські острови. 
Крит тощо) дослідник приходить до думки. що 
трипільські статуетки відтворюють складений у 

середземноморському ареалі жест Богині Покро
ви в ритуальній позі. Руки П складені на грудях. 
Схематизовано. мільйони разів повторено й відда
лено від стародавнього ориrіналу, в трипільських 

статуетках вони представлені, як відростки, за

мість рук. На підставі вивчення ранньотрипіль
ського поселення Лука-Врублевецька (над Дні
стром) дослідник вважає, що Трипілля належить 
до південного середземноморського ареалу, хлі

боробство з'явилося ·в Україні ра·птом, уже скла
дене. Тут воно зустрілось із мисливськими мезо
літичними плЕ:"мена'dи й схрестилося, утворивши 
своєрідність. що властива тільки українському 

Трипіллю. Теорія Бібікова така, що в кінці чет
вертого тисячоліття до Р. Х. сталася ще невияс
нена якась подія в південному ареалі ран!-Іьохлі

боробських культур, що й викликало переміщен
ня племен, які сунулися через Малу Азію. Одні 
на ·захід у середню й центральну Европу, а дру
гі на південний схід Европи, можливо, дунай
ським коридором. і посіли території Дунай
Дніпро. 

От! Навіть радянський вчений. на підставі 
фактів, свідчить, що ми не маємо ніякого зв'яз
ку з Москвою-північчю, а всіма нашими корін
ня-ми належимо до середзеМ"номорських культур. 

Хоч ми зна·йшли дуже багато рис, що в' я
жуть нас із Єгиптом та Сумером, але все ж не
ма повної тотожности. Наша мальована кераміка 
прикметна невичерпни:.ми варіяціями спіралі. На 
мальованій кераміці Єгипту, Сумеру спіралі 
нема. 

Є вона на Криті. Найнижчий культурний 
шар критських археологічних пам'яток, що на 
ньому стояли палаци (палац царя Міноса), дає 
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такі самі зразки кераміки і спіралі, як і трипіль

ська. Вона може різниться тим, що трохи груб
шого виробу, ніж на терені України. Але вже в 
палацовій культурі спіральний орнамент набирає 
nишуканої досконалости та перетворюється на 

рослинний орнамент або на далеку ремінісценцію 
спіралі. Невправні жіночі фігурки з перепаленоі 
глини стають елеrантни~fИ фаянсовими статует
ками богинь у вишуканих убраннях. а хрест стає 
мармуровим. 

Із Rритом нас споріднює не тільки кераміка
спіраля, а й саме слово тавр-тур, таурус. А як
що вже до дрібниць, то й сло~о Мінос, Мінотавр 
нам не чуже. На диво, в українській мові є від
повідник, що заховав·ся в дитячій мові. Це, вияв
ляється, назва корови, - миня. «Миня дасть мо
ні>> - кажуть дітям («моня» - молочко). Так от 
не тільки на Криті був Мінос, був він і в Єгип
ті. «На початку сгипетської цивілізації був попу
лярний бог Мін із Коптосу, відтворча сила при
роди. РІого символ був білий бик».20 Знов. іще 
один натяк на якесь спільне мину ле. 

Критські знаки-письма дуже подібні до зна
ків. що ни-..ш таврували скотарі північного При
чорномор'я худобу. Це були різні варіянти три
зубця. що їх успадкували пізніше князі. як печа
ті. Володимирові тризуби. що від нього ми ус
падкували наш державний герб. це - далека
далека спадщина від скотарських племен північ

ного Причорномор'я. самих Сварожичів. 

Та тризуб. власне. належить не Володимиро
ві, не Сварожичам. не критянам. а океанському 
богові Посейдонові, що ото без тризуба ніколи не 
показується. А що Посейдон у минулому - цар 
Атлантіди. то виходить. що Україна успадкувала 
свій державний герб не так від Володимира Ве
ликого. як від Посейдона Атлантійського. 

4. 

Критсьн.ими подіб!юстями не обмежується на
ша СТІОРЇДН('піrть із ·~геУ.сьRИ'\.І світом, із пів.~нем 

Середземномор'ям. Вона продовжуєтьсЯ і далі. Не 
тіль1ш бог Посейдон із тризубом на бикові виявив
с~ нашим слаІ\стним родичем, але й інші боги, з 
Олімпу. Про Дзеуса вже говорилося, він рідниИ 
брат Сварога·. патріярхальне перетворення з ми
,сливої матріярхальної Діви. Як уже знаємо. Апол
лон прибув із мітичної Гіпеrбореї. що на півні'ч4 від 
Греції, по дорозі перетворившись із Волоса на 
Аполлона. Сестра його Артеміда такоак північно
го походження: за одним мітом вона прийmJ!h до 
Дельф із північної сторони, за другим - їі наро
дила мати Лето, що прийшла з півночі, за тре
тім - 11 викрав Орест і переніс до грецького 
міста (статую). тоді встановилась жрецька обслу
га їй. 

Титан Прометей - скитський цар. Герой Ге
ракл - ОСНОВОПОЛОЖНИК С~ШТСЬКОГО народу, бать
КО трьох братів, Аrатирса, r елона і Скита, nредка 
скитів (Геродот, кн. lV. 208 стор.). Ар~й - бог 
війни у греків та скитів. Події, описав~ в «Одіссеї» 
відбуваються на Чорному морі, Кірка, доЧRе сон.
ця, і їі острів - це острів на Чорному морі. Зо-
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лоте руно - на nобережжі Чорного моря, на Кав
казі ... 

І так, коли nеретрусити грецьку мітологію, то 
виявиться, що всі їі боги (крім старих матріярхаль
них) й герої - nівнічного nоходження, зв' я':'\ані з 
nівнічним Причорномор'ям, nрибули звідси. ТІут 
уже бачимо зворотний nроцес - українська зем
ля не {nриймає, а наділнс. Клясичний nеріод Гре
ції це ж, власне, витвір отих nриходців - ах~йців, 
данайців, іонійців тощо - які nрибули із nівночі, 
розтрощили старовинну крито-мікепську культурtу, 

а через 500 років розnочали свій блискучий nеріод .. -
Так ось чим можна nояснити схожість. начеб

то nовторення грецьких мітів і українськи'Х казок! 
Казки ті nішли до Греції разом із nр нбу льцями з 
nівночі. «В збірнику Чубинського є варіянт казки 
з київського Полісся про однооку бабу-людоїдку··, 
до котрої заблукав коваль і сnочатку вибрав їй од
но око, а nотім утік, замішавтися між барани у 
вивериутому кожусі». «Полаnала ва сnину, баран, 
каже, і nроnустила, а він, вискочивши, Ще й nо
хвалився, пог.іlузував з неї, а вона кинула на ньо

го сокирою» ... Це казковий мотив, що був оброб
лений і в «Одіссеї» - nише ГруmевсьR.Іф та на
водить і інші схожі казки.01 І цей український ва
ріянт архаїчніший за грецькиИ, бо в українському 
ще баба nорядкує, а не чолоrок, - додамо ми. 

Якщо ми обернемося очима на захід. то по
бачимо там своїх родичів, що присягають Сваро
гом (І svear! - англ.), та з-nід одної стріхи із 
Яром-Ярилом (старе ірляндське - Eriu, Eire), та 
з гордістю називають себе сІКотами, та велесам.и· 
( Велс - Welsh), - то не дуже й здивуємося, 
бо ми ж у одній культурно-історичній орбіті з ни..
._.и. Разом і круntмось навколо сонця. 

Але широко розкрщ:мо очі, коли скажуть нам, 
що якісь далекі незнані нам індуси чи перси то -
також наші родичі. Що, наnриклад. може бути 
спільного в нас із Індією? 

Це, насамnерЕ1Ц. деякі народні вірування, ду
же подібні між собою, так наче не чотир'-1 тисячі 
років тому розійшлися наші сnільні предки,/ а вчо

ра. От, «дідько сидить у бузині, тому не можна і-і 
рубати, бо хто зрубає бузину, тому буде корчи
ти руки й ноги. Не можна будувати хати на то
му місці. де стоїть кущ бузини, бо це чортове 
мешRання» 22 (сама назва це каже. Д. Г.) А в Ін
дії: «на деревах сидять бгути. Ух треба умило
стивляти, щоб вони не зробили чого лихого».113 

Чорт у нас сидить ще в сухій вербі. Звідси 
rrриказка: «Влюбився, як чорт у суху вербу». 

У нас: коли nугач nугає - буде біда. l в Ін
дії є таке вірування.112 

Щоб вилічити ревматизм, треба nеред світан
RОМ ходити по росі. Так учать старі Людц в Індії. 
І в нас. 

Індія: померлі nід час породів жінки прив'я:
зані до землі і живуть у гіллі дерева pipal. У ночі 
в образі гарних жінок - чурель - з ногами обер
неними назад. вони обплутують чоловіків. На сві
танку жертва падає мертва, а чурель гублять сво)<> 
матеріяльну форму. - У нас такі самі русалк'ц, 
мавки. 

І в Індії і в нас: якщо nеред вирушанням у 
дорогу станеться ЯRийсь прикметний виnадок;1 то 
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.краще не вирушати, а вернутися додому, бо буде 
невдача чи навіть нещастя.1111 

Якщо кондг (назеа касти й члена касm) зу
стріне жінку чи дівчину, виходячи ~а nоJІІЮванІ$, 

то вертається назад. Подорож із дому він nочинає 
знов.::~ І в нас так: зустріти nри виході~ дому жін .. 
RY - буде невдача. 

Після заходу сонця індус нічого не nозичит~ 
У час заходу сонця боги сідають на все, і коли 
щось винести з дому, то тим самим дім позбува
ється богів.~ У нас - варіяція: 'l:le можна nicшt 
заходу сонця на дворі їсти, бо «злітається нечиста 
сила» ( Лютеж, під Києвом). 

Індуси вірять, що слова лайки мають великий 
вплив. Воліють, хай ударить хтось, а не лає, бо 
прокльон страшніший .. са Це ж у цьому й сенс баб
сьн.их nересварів, коли одна другій віртуозно баr 
жають відсихання язиків, корчення рук, вилізанt~я: 

очей тощо. 

Існує в нас якийсь звичай, що зветься «рах
манський Великдень». Приходять до річки й ки
дають у воду шкаралущу крашанок «для рахма .. 
нів, святих людей, які живуть у горах і не знають, 

що вже ВелиRдень». У Rраїнська Загальна Енцикло ... 
педія пояснює, що тут йдеться про брахманів. Звід
ки нашим селянам знати про індійських брахманів? 
Але, мабуть, тут не про індійськ~Сс ідеться, а про 
тих, що творили гімни, пізніше заnисані у збірник 
Ріr-Веда, санскритською мовою. Хіба ж само вже 
слово веда не нс:tше рідне відати? Абож аtні :- не 
наше огонь? Вай у (вітер і бог вітру:) - не наше 
вітер і Вій? А бож Сараева ті (назва священноr рі,
ки в сучасній Індії,с4 і бог Ріка в Ріr-Веді) не 
звучить майже по нашому - «свята вода»? То як 
була така спільна нашим nредкам і предкаМ інду ... 
сів мова санскрит, мог ли бути й святі-брахмани, 
що живуть десь у вирію ... У словнику Грінченка є 
ще одне значення слова «рахман»: старець, Що 

просить милостині. /Брахмани існували тіл~и З ми
лостиню. 

Небіжчин.и продовжують існувати, як духи, то 
їх треба й годувати. Це також спільнз віра, що є 
в нас і в індусів. «Душі nре,ц'Rів потребують їсТИ й 
пити. то вони приходптц додому одержати їжу, що 

їх живі родичі наготовляють. У певні сезонІи їм 
приготовляють їжу, переважно з рижу. Предки 
формально запрошуються до цього частування. 
Наливають у рівчачки води, щоб nомилися, ви:кли .. 
каючи при тому імена батьків, дідів, nрадідів. ·Ужі 
тут для всіх є. Приносять олію, naxoщi ... »et 

Так і в нас: «Душі nомерших траnезують на 
Свят-вечір разом із живими. Для них ставИТЬQІ 
кутя й сита на вікно, роЗІшдається біб по кутах і 
лишаються на столі нсмиті миски й ложки', щоб 
душі могли їх лизати для nоживи. Сідаючи, про .. 
дувають наnеред місця, аби ~не «nривалити» собою 
котроїсь nомершої душі, котрі збираються у вели
нім числі.»:!!; 

У же цих кілька прикладів, дібраних лише з 
тих джерел, які були під рукою, nоказують, що и 
'Скотарі-номади Індії мають місце в нашому родин
ному альбомі. І не тільки з Ріr-Ведою, а й з го .. 
рілкою. Так, уже чотири-п'ять тисяч років тому 
робили вони горілку із зерна або із сокІу дерева 
сома. Бог Індра міг випити бочку горілRИ і ~·їсти 
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сотню биків. Це був велетенський бог із рудою 
бородою, їздив він у бій на :колісниці, яку везли 
руді жеребці. а сам Індра мав особливу зброю: 
грім і блискавку. 

Тут ми стали й оглянулись ще раз навколЬ 
себе. Південь, захід, схід ... А де ж nівніч? Нема 
П. Якщо і є сnільності, то це слов'янські звичаї, 
що зовсім недавно nонесли з собою слов'яни, яRі 
витворились у центрі слов' янщини, У :країні. . Воно 
й зрозуміло. Життя людське вище меж У країци 
nочиналось аж nісля того, як nовисихали болота й 
озера від згаслого льодовика, а в той час в У :краї
ні всю льодовикому епоху люди жили інтенсивним 
життям. 

5. 
Багато верхівців «перегаталало» через степи 

Причорномор'я на своїх баских «гачурах», із сво
Ім найпринметнішим символом - вершником на 
коні - що вже, nочинаючи з сарматсь:ких часів, 
застуnив усі інші символи й тотемні знаки. Кочові 
народи nорабилися осілими і самі стали nриймати 
на себе руїнниць~<.і удари нових н.очових орд. Киа
ївська Русь, із своїми осіли!'.fи nлеменами навколо 
(поляни, деревляни, сіверяни, бужани, тиверці, ра
димичі тощо, а також дрібніші nлемена-роди ко в~ ... 
їв. ревугів, шельбірів, олбірів, топчаківf') у греків 
і далі звалася Великою Снитією. А тим часом Геро
дот ще за 500 років до Р. Х. оnисує скитські пле
мена. як кочові, що зневажають своїх сусідів" осі
лих хліборобів. У же в десятому столітті nісля Р. 
Х. старі населювачі - тільки в .оборонній nозІЩії• 
до нових н.очовиків, що розnоширюються no тих 
самих стеnах. де «гаталали» давніші nредки. · У 
Дике Поле й не nоткнешся без зброї. 

І справді, чи не чудно знати, що там, 
де теnер Полтава, Ромен. Лубні, Донбас, Кршю
ріжжя - такі ж наші українські області - що там 
у часи створення «Слова о nолку Ігоревім·» була 
«зеVІля ПолО!~е-цька»! Земля Руська - тільки до 
Стугни. А на 'західніх окол1-Щях свого князівства 
Володm..шр зробив вал, - це значить nриблизно 
на межах сучасної Київщини. На околицяХ йоrр 
:князівства сиділи nриязш печенізько-полевецькі 

nлемена, що вже й самі мусіли відбиватися від сві
жих RОЧОВИкіВ. 

Де вони сиділи, ці ТОJЖИ, берендії, чорні кло
буки, кумани тоЩо, то навіть і сьогодні Це чіт:к:о 
видно на мапі України. Верендії - там, де теnер 
Бердичів, кумани - там, де теnер Гумань, а від 
торн.ів, то так аж рябіє назвами: Тараща (н.олись 
повітове місто), річки Торч і Торчиця, літоnисне. 
місто ТорчесьF., слово «торочити» (говорити не
зрозуміло). Там же на rfаращанщині є село Кара
nаші («Чорні генерали»), с. Узин (Значить 
«довге», а воно сnравді довге село, nростягнулось 

вздовж рі~ки). На Гуманщині ,::: село Велика-По-..., 
ловецьн.а. Сnогад про харцизів на Київщині Затр.и-, 
мався у виразі: «А, T:ti харцизян.о!» (розбійнин.уІ). 
Це значить, що харцизи доходили й до Київщини, 
а осідок їх був на Харківщині,, там, де сучасне мі
сто Харцизсьн.. Та й далі на ·sахід, у ГаличШІЇ· не 
бран.ує своїх nеченігів і куманів. 'Село Печеніжин, 
Rоманча тощо. 
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То де ж вони nоділися, ці люті вороm наших 
nредків, ці nлюндрувачі й харцизян.и-розбійники~ 
варвари й дикуни, що не давали сnон.ійно nере,фІіХr
нутиt нашим вИсококультурним nращурам? За тра
дицією літоnисів, що відбивають ідеологію :княжо-
дружинної верхівн.и, ми їх щиро ненавидимо, а тим 

часО!\! не-навндпмо своїх же предків. Бо й вони ж 
такі самі наші nредки. тан. само, ян. і nолян.и, сіверя

ни тощо. тощо. Ось погляньмо тільн.и, як ішло схре
щення осілих та вчорашніх номадів серед самої 
тільн.и верхівн.и.І!d 

Володимир, син Ігоря, повінчався. з Кончаків ... 
ною. 

Цей Кончак, тесть Володимира Ігоревича, 
хан, був син Сирчана, що його малим хлоnчико:м: 
забрано бу ло в nолон за часів. .Володимира Моно
маха Й' виховано бу ло при київському н.няжому дво
рі так, що він не хотів вертатися додому. І тільки 
nонюхавши євшан-зілля :га nослухавши рі,фіих nі

сень nоловецького співця Ора, згадав свою бать
н.івщину й nовернувся. Хан Копчак воював npo~:nч 
руських Rнязів і розбив Ігоря із Всеволодом. Зреш'
тою, те ж ca!'.fe робиш~ nоміж себе й руські н.нязі.
воювали та клали трупи своїх Іже русичів. 

Овлур-nоловець, що допоміг Ігореві втекти з 
полону. мав матір-українку з Чернігова. · 

Ростислаn Всеволодович (брат Володимира 
Moнa>vtaxa). той, що затонув у ріці Стугні біля 
Триnілля, - син Анни, дочн.и nоловецького хана. 

Святоnолк 11 Ізяславович: внун. Ярослава: Муд
рого, оженився із дочкою половецького хана Тугор
кана. Тіло свого тестя Святnолк nоклав на 'БеJ*
стовім. 

Ярослав Осмомисл Ізакохався в бояриню Нас-
тю Чагрову, nоловчанку. 

Коли так інтенсивно родичалася верхівка, то 
що казати npo звичайних людеЯ? Чи не маємо ми 
у собі кожне «чогось nолоnецького»? Замість літЬ-1 
пису про наші родословні, маємо в сладЩ~ такі 

українські пrізвища. як Барабаш. Бейзак,' Кочубей~ 
Галібей, Чаговець, Моголівець, Джоrола, Сарrола 
тощо. тощо, а також перечислеві (і не nеречисле
ні) назви міст, сіл, річон.. У ее це - наше, рідне. 
Отже. дивімось на ті камінні статуї - «баби», що 
на могилах, ян. на сnравжні nортрети наших nра

дідів, і в нашому родинному альбомі навіть не до
ведеться nридумувати для них одягу. бо одяг і фі
зичний тип добре збереглися на цих статуях. 

6. 

Культури розцвітають і гаснуть, ян. н.віrn, 
н.ожна із своєю весною та осінню, а людство .йде 

далі. Але з якими тяжн.ими зусиллями стає двоно
гий звір людиною! Яка важка ця дорога еволюції! 
Скільки доріг nробує людство! 

Одні з них заводять у глухий кут і вся nраця 
еволюції ніби йде на>vtарно. Але другі ведуть у 
майбутнє. Котрий раз nочинає людина з самого 
nочатку, nовторює nройдені шляхи, не знаючи на

віть. що nопередники проходили вже ці самі дорО
ги. Нова раса людства nовторює в сконденсовсm:о..
му виглnді ту еволюцію, яку людство відбу;rю вЖе 
болізним ~овільним досвідом. Це зовсім так, як ем
бріон у лоні матері повторює всю еволюцію жи-
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вш Істоти, починаючи від nротоплазми. Це так 
само, як діти повторюють стадії цивілізації. Немов ... 
ля починає белькотати якісь невиразні звуки-, - це 
воно проходить стадію освоєння мови за один рік: 

але людству ця наука коштувала\ кілька сотень ти

сячоліть. Хлопчики у сім років раптом починають 
захоплюватися луком; це вони проходять кінм~ 
стадії пізнього палеоліту і мезоліт. Згодом Це! минає. 
Так само й наша цивілізація напевно повторює вже 
відбуте колись старшою расою, страшенно при 
цьому пишаючись, що вона - на вершку досягу. 

А в дійсності може бути, що ми, як і наші попе ... 
редники, лише коротRий епізQД у мільйонвіковіМ 

еволюції. 

Тільки дивуватися треба тій впертості, з якою 
людина прямує вгору, до мети. Кому відомо? 
Людина не знає, вона йде. З тяжкими зусиллями, 
з тягарем звіриних інстинктів і новопридбаних 
бридких навичок. Виявляється, нічого не загублє
•ю. У ее, що надбала людина в попередніІ-Х цивіл1-
заціях, несь духовий скарб попередників вона вже 
має в собі, у тій своїй бездонній душі. Проходитр 
вона попередні стадії дуже прискорено, але прохо ... 
дить. Прискореним темпом пройшла сучасна раса 
й тотемістичний період. що для нього, може, тре ... 
ба було початку й кінця цілої pac1r. Може голов ... 
.ним завданням-місією тієї раси було навчитиtя ви
ділити себе із загального тваринного царства, бо в 
лою Імлистого мислення не було ще виділено зві ... 
ра. сонця, стихій, землі, рік і лісів... усе: це було 
нероздільним пон'яттям і висловлювалося одним 

звуком, предтечею мови. У нашій расі це відбува ... 
ється приtкореним темпом, настільки. прискорен.им, 

що навіть найвідсталіші тотемісти нашого часу, ав .... 
стралійці, переживають його кінцеві стадії. 

Двонога істота стала людиною з хвилиною, 
як у голові П блиснула думка про силу, вищу за 
неї, незрозумілу, чудесну, божеську. Відтоді вона 
незмінно простує до вищого стану, що є їі призна

ченням. ;І боги людськ~ мають ту чергу, якою вхо
дили в людську свідомість слізнавання світу. При ... 
близно таку: 

Кров і м'ясо звіра, як годувальника. 

Культ матері-предкипі охоронниці в образі 
звірини-матері. 

Вогонь. 
(Закінчення в черговому числі) 

Ольга ЛУ БСЬКА 

СЛАВА 

Г риwрієві Китаетому 
на Свято ЗО-ліття музичної творчос'І',U. 

Коли Мазепа на баскім коні 
Востаннє помоливсь на степові могили, 
Знялася чайка у диму, в огні, 
Забилась крилами об темні небосхили, 

Коли Пет л юра зранений упав, 
Поборюючи смертю демона облуди, 
Стогнали грози гл ухо у степах 

І блискавками падали землі на груди. 
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Коли дудюл1 воєн чорні луни, 

І смерть круж.ТІяла так у дикім шалі 
Що навіть ангели низами не літали, 
Озвалися не сурми, не літаври, -
УдариJІа бандура в усі струни, 

Ударила бандура - сестра шаблі! 

У пісні битви рокотали давні, 
Будились лицарі, хапалися за зброю. 
Піснями го:іли глибокі рани ... 

Як пісня, місяць у блакиті плавав, 
Як пісня, вітер на світанні. 
І серце - пісня, що не відає спокою. 
О, пісне, промене поранній, 
Віки живи такою, 
Ти - слава! 

ДАВНЬОМУ ДРУГОВІ 

Ти оплакав розлуку в тридцять літ, 
А я - гіркіше, пізніше, 
Зрозу.і\1\івши .'1юдей і життя, і світ. 
Та, мабуть, не одсниться ніколи, 

Як палають бузки біля школи, 
Як сніта!ШЯ на сизім крилі 
Нашу казку прозору колише. 

Тягар часу на плечі наліг. 
Не уникнути змін. Тож і в нашім селі 
Інші учні, нові вчителі; 
Лиш ті самі високі стіни 
І та сама у вікнах блакить, 
Та галуззя густіше тінить 
У шкідьному саду стежки. 

Тане мариво, ва.1яться вежі фортець. 
Никне казка в рожевому сяйві. 
Інша думка росте й перехоплює віддих: 

U~o були б ми до смутку зайві 
Прямокутникам кляс, нагрітих 
Стукотінням стількох сердець. 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - RIPilll, стор. 44, фориат: 
1 Ох 7, 42 ілюстрації і портрет Т. Шевченка роботr. 
Слищенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
рова, гарний папір. Uіна - 50.90. 
РААДУГ А - збірочка для дітеА мonoAmoro віку, 

стор. 1 б, формат 1 Ох 7 налів, 2б ілюстрацій, rар1шА 
папір, кольороІ'ий друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Uіиа - $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТ АЛОЧІО' 
І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 1б, формат 10 х 7 ца
лів, великі на всю сторінку ілюстрації. обкла.аннка 
в 2-ох кольорах. Uіиа- $0.40. 
"СОНЕЧКО Я ХМАРИНКА" - збірка JІJІЯ .rtiтel 

молодшого віку, стор. 1 б, формат - 10 х 7 uалів, 
33 ілюстрації, гарний папір, кольоровий друк, об
кладинка R двох кольорах. Uіиа- $0.35. 
"РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 

нелик\ й гарні ілюстрації, кольоровий друк. 
Uіва - $0.40, 

Замовляти в "Нових Днях"~ 
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ДО ЯКОї ПАРТІї ВІН ПРИСТАНЕ? .. 
Мандруючи no скан~ннавськнх країнах, Микита 

Хрущов в о~ному місці внсnовнвся так: 

"І всі наші аrрикуnьтурні nроблеми ми вирішимо 

npoтsroм семи-восьми років. Якщо ж ні, то я скажу: • 
більше не комуніст і nорву своrо nартійноrо квитка ... " 
(Що~енннк "Сан". Ванкувер, Кана~а, 23. 6. 64 р.) 

Що nартіііний квнток n. Хрущова бу~е nошматова
ний (вищо він, зви"Іаііно, людина сnовна 1), то нема най
меншоrо сумніву. Цікавить інша сnрава: ~о акоі nартії 

він nicnв тоrо nристане? Варто б йому вже теnер nід

rотовnатн rрунт, себто дозаоnити інші nартії в СРСР, 

бо як "Іерез сім-вісім років це nрнй~еться робити "на 

rваnт", то знову дров каnама~··· 

МІСЬКА РАДА ПАРИЖУ 

ВШАНОВУЄ ІlІЕВЧЕНКА 

19 "Іерснв міська рада Парижу заnросиnа "Інмаnу 

rpyny українських дія"Іів, вких о"Іоnюваnи nредставник 

митроnолії УАПЦ о. М. Єреміів та аnостольський ек

зарх Кнр Володимир, на nрийнвтта з иаrоди відзиа

"Іеина 150-nіття з ~ня наро~жеинв Тараса Шев"Іеика. 

Українських rостей у кабінеті nрези~еита Міської 

Ради nривітав віцеnрезидент n. Дібост. Між україн

ськими rоствмн буnо цілий ря~ визна"Іних французів 

- в'Іеинх, nисьменииків та rромадських ~ія"Іів, наnрн· 

кnад амбасадор fібо, nроф. Сорбонськоrо університету 

П'єр Паскаль, директор Інститу Східніх Мов Андре 

Мірамбеnь, викnа~а"Іка цьоrо ж інституту і авторка 

баrатьох nраць з украінської nітератури ~-р Шеррер 

та інші. 

Вітаю"Іи rостей, віцеnрезидент міської Ра~н сказав: 

"Рожер Кайюа казав: "У найrірших моментах, Шев

"Іеико не nід~авса зневірі, у такі хвиnнни він творив 

иайбіпьwе .•• " Якийсь філософ завважив, що су"Іасиа nю· 
дюtа не буnа б на цьому стуnні розвитку, коnи б уже 

nе"Іериа nю~ниа не nочувалась до обов'взку nере~ати 

своїм нащадкам кращиІІ світ ві~ тоrо, що йоrо о~ідн

"Інnа сама. Кожне nокоління ~ в тому ж стані й ni~

nвraє цьому ж німому законові. У Шев"Іеикові сnід ша

нувати не nише nоета іі мнствв, ane також завзвтоrо 

nіонера, що зрозумів найкраще цей nерший і nостій

иП обов'язок людини". 

"Кін"Іаю"Ін, я хо"Іу 2исnовнтн nризнакив Комітетові 

вшанування 150-nіттв наро~женни т. Шеs"Іеика за всі 

iloro nо"Інни, до вких Париж з nри~миіст10 nрн~~иу

єтьс:в". 

Ві~ Комітету вшанування 150-рі"Ічя з ~на наро~

жеинн Т. Шев'Іенка відnовідав йоrо ronoвa - д-р Ари· 

стид Внрста. !Іо закін"Іеині офіційної частини всіх rос

тей заnрошено на шамnанське. 

Парнзька преса відзна"Інnа, що це вnерше у ~во

тнсв"Іній історіі Парижу Міська Ра~а вшанувала укра

іисьвоrо nоета. 

Ца nодія мас не nише веnн"Іезне культурне зна"Іен

на, а ще Ji більше nоnіти"Іне. 

ВІДКРИТТЯ КОЛЕrtї СВ. АНДРІЯ 

4 і 5 nнnня у Вінніnезі :ві~буnосв вро"Інсте ві~

крнтта українськоі nравосnавної коnеrії св. Андріs. Ца 

кoneris теnер є ~диною вищою духовною українською 

шкоnо10 у всьому світі. Koneris ~ "Іастнною Манітоб

ськоrо уні:верситету і перша "Іерrа бу~ннків іі були 
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відкритті й nосвачені 4 nнnив. Koneris існує вже 18 ро
ків, ane існувала вона ~осі як самостійна одиннца. 

У врочистостах з nриво~у ві~критта взвnи у"Іасть 

усі nравославні владики (Бnаженкішнй миnроnоnит Іла

ріон, архиєnискоn Михаїл, архн~nискоn Ан~рій, єnис

коr. Борис), nредставники канадської науки в особах 

nрезидента Маиітобськоrо університету ~-ра tю Сан
дерса. який офіційно в•~нрив бу~иннн кonerii, канцnе· 

ра університету судді Фрідмена, nроф. Саска"Іевансько· 

ro університету Снмnсона, nрофесора Манітобськоrо 

університету я. Ру~иицькоrо, а також ~ержавних, nо

nіти"Іних та rромадсьних діs"Іів: npeм'cra nровінції Ма· 

нітоба n. д• Робnина, nрР-зидента КУК о. д-ра В. Куш· 

кіра, сенатора п. Юзика фе~ераnьноrо nocna М. Маи
~зюка, кількох nровінційних nослів, nредставикиів 

міста і т. д. 

Пісnв тоrо, ви nре1ІІдент університету rю Сандере 
nередав ключі і nepeтar; стрі"Іку і всі rості увійшnи 

до будннну, nочалась офіційна "Іастнна, вкою керував 

nроф. П. Кон~ра, ronoaa будівеnьноrо комітету иonetii. 

Перше слово сказdв nрннцнnаn Konerii о. д-р С. 

Савчук. У цій же "Іастнні nроrрами внсnухако й "ІКС· 

ленні привіти :від офіцjйиюс осіб. 

Після nерерви на обі~ nроф. П. Кон~ра розnовів 

rос:тям про свої вражt'ниа з йоrо nоїздки в Украіну, 

иу ди він із~нв з науковою метою (від Маиіто6ськоrо 

університету). 

Після того ві~бувся концерт, у якому взвnи у"Іасть: 

чоnовічий хор nід керуванням в. Боrоноса, еоnістин 

Стефанія Сасс (Вінніпеr) та Оксани Бринь (Міннеаnо

ліс, США). Закінqеко концерт nромовою nроф. Симn

сона. 

У неділю 5 лиnня в а~::~иторіі Konerii відnравлено 

св. Літурrі:ю, у якій взsлн у"Іасть усі "Іотири владики 

на "Іолі з Блаженнішим митроnоnитом Іларіоном. 

По обіді nродовжуs:ались nривіти (усні, nисьмові, 

теnеrрафні). На заклик судді І. Соломона nрисутні сипа

ли нові nожерт2и на Колеrію - заrальиа сума поf

.нерт:в коло 20 тисяч ~опарів. За весь же "Іас сввткувань 
сила~ено пожертв коло 30 тисяч доnврів. 

Сере~ почесної президії буnи nредставники nіоне

рів - n. Йосафат Дзьобко з Вар~еи, Манітоба, та Се

мен Михайлюк з Саскатуну, Саска"Іеван. У концертовій 

частині вистуnиіІа місцева молода сnівачка Оксана 

Онуфрій"Іук та рецитатор В. Северннеико, вкий nро"ІИ· 

rав :вірш І. Франка "Каменярі". 

По з3кін"Іеині цієї сесії усі rості nішли до nам'ат

иика Тарасові Шев"Іеинові, щоб зrадати Кобзарв Украіни. 

Тут єnископ Борис за у"ІастJО архи~nискоnів Михаїла 

(Торонто) та Андрів (Едмонтон) відnравкв nанахиду 

иоnо nам'втника, а cy~.tUІ І. Соломои :від імені всіх ор

rакізацій та осіб, єкі брали у"Іасть у свиті відкритт& 

Колеrіі, nоклав вінка. По закіtt"Іенні nанахиди хор і 

всі nрисутні просnівали "Заnовіт". 

Віднриттв ноr;их будинків Konerii у Вінніnезі і nри· 

є~иаиня іі ~о Ма11ітобськоrо університету - "Іерrовий 

великий крок наиа~сьннх українців у іх nереможному 

nоступі в цій :великій країні. 

З МІСЦЕВОfО ЖИТТЯ 

ПРЕЗИДЕНТ КУК У ТОРОНТІ 

11 червив в заnі Народньоrо Дому в Торонті відбу
лися збори пре~ставииків скла~ових орrанізацій місце

вого від~ілу Комітету Українців Канади. На цих збо-
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рах заслухано інформацію про працю централі КУК і 

зонрема про фінансовий стан централі. Інформував 

президент КУК о. ~-р В. Кушнір, керував зборами ~-р 

Й. Бойко, ronoвa місцевоrо ві~~іnу КУК. Внввиnось, що 
місцевий від~іn ~овшніі час не платить належноі вкnа~

кн ~о центраnі КУК. Збори о~ностайно признали, що та

ке ввнще ке є нормальне і пре~ставннкн орrанізацій 

о~ностайно зобов'взаnнсв протвrом тнжив внести ~о ві~

діnу певиу суму, щоб :єіи міr неrайно сплатити свою 

заборrованість ~о централі. 

На 3борах були пре~ставинкн майже всіх украЇн· 

сьннх "Іасопнсів. 

Д-Р ПЕТFО СМИЛЬСЬКИЙ ПРИЗНА ЧЕНИЙ НА ПОСАДУ 

ПРОФЕСОРА В ТОРОНТСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

10 "Іервнв ц. р. пре1и~еит Тороитськоrо університе

ту прнзна"Інв д-ра Петра Смнnьськоrо з Гамільтону ка 

посаду професора ~еитистичноrо факультету і о~ио

ча~ио ка керівника стоматоnоrі"Іиоrо ві~~іnу. 

Д-р П. Смиnьськнй народивеа коло Давфниу, Мані

тоба, середню ос:єіту з~обув у Давфниі і tіnберт Пnейи

сі. Розпочав ~еитистичиу освіту в Маиітобському, а за

кінчив іі в Аnьбертському університеті, в Едмонтоні. 

Виховувався в українському інституті ім. М. Грушев

сьноrо в Е~моитоиі. По закіR"Іеииі освіти, д·р П. Смиnь

ський відбував сnу:кбу в канадській армії, пісnа чоrо 

закінчує так звані "пост rра~жуейт" иав"Іаиив в Тороит

ському університеті. Протяrом останніх 13 років час ~о 

"Іасу читав лекції ка фіікультеті ~еитнстнкн. 

Д-р П. Смнnьськнй є поважним фахівцем з ~іnвики 

дентнстии.н. Протвrом ~сох nіт вік очолював Октарій

ське т-во стоматоnоrів, а ві~ травив ц. р. очолює сто

матоnоrічне т-во в районі Великих Озер, ~о вкоrо вхо

дить пона~ 200 америнансьннх і 25 кана~ськнх лікарів. 
Д-р П. Смиnьськнй - визначний rрома~ськнй ~івч. 

Він працював у ветеранських орrанізацівх, три роки 

О"Іоnював українську православку rрома~у св. Воnо~и

мнра в Торонті, О"Іоn!Оиав Гамільтонський ві~~іn Комі

тету Українців Канади, він є членом коксисторії Укра

їнськоі )tравосnавноі церквн в Кана~і, членом Гол. Уп

рави Союзу Українських Самостійників, очолює ново

створений Інститут св. Володимира в Торонті і т. д• 

Д-р П. Смнnьськнй може бути зразком дnа баrатьох 

українців, не nише тут народжених, а й новоприбулих. 

Д-р П. Смнnьськнй о~ружеинй, має ~вох синів і 

двох ~очок, акі теж не цураютьсв своrо наро~у. 

Бажаємо ~окторові П. Смиnьсько·му успіхів на но

вому :ві~пові~аnьному місці праці r 

ЗАКРИТТЯ СЕЗОНУ В "КОЗУБІ" 

У п'ятницю 12 червня "Козуб" ві~був свій останній 

вечір у цьому сезоні. Ве"Іір відбувсв в залі інституту 

св. Володимира. Цьоrо разу з допові~~ю виступив rість 

з Е~монrону - поет Яр Славутич, вкий прочитав роз

діл з нової своєї nраці - "Метафора в творах Тараса 

Шевченка". 

По допові~і відбуласа досить жвава ~нскусія. Як 

ка літній час і спекv, то було "Інмало публіки - коло 
50 осіб. 

На 7~Ьо·му "Козуб" nриnинає свою ~івльність ка лі

то. Про початок иовоrо сезону буде пові~омлеио пізніш. 

Пі~сумки праці року бу~уть проrолошеиі також пізні

ше, хоч заrальио можна сказати, що "Козуб" цьоrо року 

nрацював ~оснть успішно. 
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·;· ПО~'\ЕР МАКСИМ РИЛЬСЬКИй 
З сумом і жале~ повідомляємо наших чита

чів, що 24 липня ц. р. в Києві на 70-му році 
життя помер один з найвизначніших українських 
поетів і один з найсвітліших украі'Иських розумів 
нашого часу, визначний вчений і публІцист, дій
сний член Академії Наук УРСР і Академії Наук 
СРСР Максим Тадейович Рильський. 

Смерть прийшла після довгої й важкої хво
роби (пістряк шлунку). 

Похований 27 липня ц. р. на Байковому кла
довmці в Києві. 

Вічна йому па\t'ять! 

Дооладніші відомісті про Покійного подамо 
в черговому числі. РЕД. 

·;·ПОМЕР ВОЛОДИМИР ДЖУС 

19 червив в одній з лікарень Нью-Йорку пісnа ко
роткої, але важкої хвороби помер ві~омий украікський 

вннахі~ник і промнсловец~о, о~ни з найвизначніших 

українських меценатів інженер Воло~имнр Джус 

Народивеа В. Джус 5 сі"ІИІІ 1895 р. в с. Черивхівці, 

Збаразькоrо повіту в зах. Укрзіиі. У 1913 р. виїхав ~о 

США, де розuочав своє важке еміrраитське життв. Та 

все таки вік спроміrси з~обутн технічку освіту і почав 

працювати ак іюкРиер-мехаиік. Йому в~алосв зробити 

цікавий і дуже nрактичний вииахі~: спецівnьиий при· 

кріплtовач, відомий в те"иіці під назвою "Джус Фасте

нер". Це фактично й вирішило ~олю Покійиоrо, бо цей 

йоrо винахід став просто незаміинмнм у літакобудувак

ні та автобудуванні. Уже в 1933 р. вік відкриває влас· 

ний заво~ у Вест Айсnіп, виий шви~ко поширивсв і в 

скорому часі В. Джус мав свої заво~и у Фракції та Aи

rnii. До ре"Іі, одним з йоrо заво~ів в Aиrnii керував 

інженер Даннло Скоропа~ськнй (rетьмаинч). 

Пізніше В. Джус зробив ще кілька вниахо~ів, акі 

забезnе"Іеиі американськими та міжнаро~иіми патента

мн і скоро вік перетворивеа в мультімільйонера. Покій

ний був членом баrатьо~ американських та міжнаро~ніх 

промислових і наукових об'є~иаиь, зокрема Інституту 

Авіяційких наук, Ліrн Летуиських Сил, Т-ва Автомобіnь

нн::ч: nромисловці!! та баrатьо:к інших. 

Поза цим Покійний був зразковим членом україн

ськоі rромадн у США. Він цінавивеа украікським JИНТ· 

ТІІМ, був фун~атором Украінськоrо Інституту Америки, 

закупив дnа иьоrо rарннй і дороrнй бу~ииок ка 79 вул. 
і 5-ій авеню в Нью-Йорку. Заrалом йоrо пожертви на 

різні українські орrаиізації за останні роки перевищи

ли суму в півмільйона доларів. Це був справді безко

рнений і найбільший український меценат наших часів. 

Покійкий осиротив ~ружину Іванку, о~ружеиоrо 

сина Теодора, що був iloro найближчим співробіткиком 
та дора~ииком, онуків, братів і сестер. Смерть визиач

ноrо винахідника і засnужеиоrо украіиськоrо rрома~в

нина спричинює біпь і жаль ке nише йоrо ро~ииі, а 

й усім украіицам ка чужині. 

Вічна Йому пам'втьr 

·;· ПОМЕР СЕРГІй ЛИТВИНЕНКО 
20 червив 1964 р. в одній з нью-йоркських лікарень 

помер ка удар серцв колишній старшина Армії Україн

ськоі Наро·~иьоі Республіки, відомий скуnьптор Серrій 

Литвиненко. 

Покійкий наро~нвсв 5 жовтив 1899 р. ка Полтавщи-
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ні. Середню освіту закінчив у 1917 р. Від ci'IHR 1919 р. 

до листопада 1920 р. був у діІО'ІЇЙ Армії УНР в 'Інні 

хорунжого. Пізніше був інтернований у Польщі разом 

з іншими вовками УНР і пробув два роки в таборі, з 

вкого йому вдапосп вирватись завдики своїм мистець· 

кн~ здібностам - вік виїхав на гастропі в Зах. Гапн

'Інну у складі театру Окремої Кінної Дивізії УНР. 

У 1924 Р· вступає до Краківської Академії Мистецтв, 

ику звкіи'Інв у 1929 р. з восьма відзна'Іеннамн. Його 

профt'сором був Лишко, на рекомендацію вкого Покій

ний виїхав у Париж і влітку 1930 р. з великим успі· 

хом виставпав свої праці у спавному сальоні Тюіпьрі. 

З Парижу повернувся в Зах. Украіну і жив у Львові 

аж до 1944 р., де майже кожного року брав у•асть у 

мистецьких виставках, zикnадав скульптуру в Украін

ській Вищій Образотвор~;:ій Студії. У Львові він вико

нав цілий рвд скульптурних композицій, зокрема збу

дував пам'втннкн попнгпнм за вопю Украіни, митропо

питові Андрієві Шептицькому, Іванові Франкові. 

У 1944 р. С. Пптвиненко еміrрував до Німе'І'ІННН, 

в zід 1950 р. стало жив у Нью-Йорку. І в Німе'І'Іині, і 

в США Покійний стаnо працював у діпвнці скульпту

ри, виконав ціnий р11д цікавих праць, зокрема скульп

турний портрет гетьманівни, за вкий одержав Велику 

Американську Нагороду, створив пам'втиика Іванові 

Франкові у відпо'ІиккоІї:ій оселі Украінського Робітни

чого Союзу {у rпен-Спей), пам'птннка гетьманові Ма

зепі на відпочниковІн оселі Украінського Народнього 

Союзу ("Союзівка") і багато інших. 

Сергій Литвниенко брав активну у'Іасть в україн

ському громадському fКНТті, по'ІИнаю'Ін ще зі студеит

с~оких 'Іасів. Він був одним з організаторів Літературио

Мистецьного Клюбу в Нью-Йорку і незмінним йоrо rо

повою протигом останніх десати років. 

Похорон відбувсв 24 'Іервнв ц. р. на українському 

правоспавному цвинтарі в Бавнд-Бруку, на акому, до 

речі, стоіть багато надгробнкків, виготовлені за його 

пра~ктами. Осиротив Покійний дружину Надію. 

В особі Покійноrо Сергів Литвиненна украінс~оке 

мнстецтво і веа громадкість на 'Іужниі втраткпи свого 

внзиа'Іного купьтурноrо діІІ'Іа, талановитого скульпто

ра й 3аспуженоrо борцв за вопю иашоrо народу. 

Ві'Іна Йому пам'втьІ 

·;· ПОМЕР ЄВГЕН Г ЛОВІНСЬКИй 
Ще одни моrікан визвоп~оннх змаган1. залишив цей 

світ - проф. інж. Євген Опенсійови'І tповіиськнй 7 nи
пив 1964 року помер. Упоноівсв по довгій і твжкій не

дузі на 70-му році жнтта. Похороннnк йоrо в Мюнхені, 

де він останній 'Іас працював, 10-го nипиs на цвинтарі 

Ваn~одфрідгоф. Народивеа 1. ХІ. 1894 р. у Румці, Київ

щина. 

Середню освіту Євген Олексійович одержав у зем

с~окііІ гімназії в Золотоноші. У'Іивса він старанно, не дnв 

у'Іитеnів 'ІН оцінок, а з nюбов'ю, пнnьно працював і 

багато 'Інтав ще на гімназівnьиій nаві. Змаnку відріз· 

нsвса надзвн'Іайною добротою й спів'Іуттвм кожному 

шноn11реві, помагаючи Ім у науці. У всіх кnисах був 

першим у'Інем, ane цим ке 'Іванивсв, а поводнвсн над

звн'Іайно скромно й nаrідно. За цю його вда'Іу гімна

зисти дуже його nюбнnн. Коnи в 1913 році він першим 
із зоnотою медаnею скіи'Інв rімназіІо, то його, вк пе

реказує один 3 його вчитеnів (проф. І. Ф. Вnасовс~окнй) 

гімназисти вннесnи на руК1\:ІС:· При таких успіхах дnв 

~о 

иьоrо буnн відкриті двері кожної внеоної шкоnн в ко

nишній Росіі. 

1\ін вибрав університет, у іІкому У'ІИВСJІ понад два 

роки, пони його не поІtnикаnи (у 1-шу світову війну) 

до війська. Відразу ж вступив до артилерійської шкоnн 

на прискорений восьмнмісвчннй курс. Гарматним стар· 

ш:икоh) Є. О. ду;ке короткий час був у рос. армії, бо 

вноухnа революцін j 'RЇИ відразу переЙШОВ ДО украЇН• 

ськи:~< 'Іастни. Пt'режнв інтернуванна українс~окої армії, 

з якоrо Jіому пощастило внбратисв аж у 1922-му році до 

Подєбрад у Чехо-Сnовач'Іииі. У цьому місте'Іку саме 

засновуваnас1. Українська Господарська Академів fУГ А). 

До цієї високої школи і вступив Є. О. студентом на 

перший курс, хоч міr 3 біnьшою вигодою одержати 

асвіту в будь·R!{ій чеській високій шкоnі. На вибір 

впІІииуnа національні\ свідомість. 

Ставши студентом, є. 0., опрі'І науки на економі'І· 

номv факуJJьтеті, був надзвичайно активним у rромад

ському й поnіти'!ному житті, був він багаторазово rо

nовою Студентської Громади Академії; О'ІОnював Т-во 

укр. економістів, був 'Іnеиом Управи ЦЕСУС-а, в уп

раві Видавничої Спілки. Серt'д студенства фізИ'ІНО сnа

бий (сухітиий, трохи згорбnеннй, перед'Іасио поnисіnнй) 

Є. О. корнставеа великим авторитетом: він був всебі'ІНО 

обізнаний. мноrоrранн:ий. До цього, це була приступна 

дnн У.ожноrо людина, :~<оч поnітн'Іно уже був цілковито 

зформованнй. Є. О. ще зі студентських 'Іасів виввnав 

себе твердвм уенерівцсм і належав до раднкаnьно-де

мократн'ІІІОЇ Пі\ртії, не схнnsrю'ІИСІ. ні до соціалістів, ні 

до rіпернаuіоиаnістів. Крі~ факуnьтетс~окнх семінарів 

Є. О. 'Іасто пнсаz до студентських видань і загаnьннх 

журнаnів та rазt'т. Особnиво ж він бував переконnнвнй 

на поnітн'ІИнх диспутах і1 есерами, соц--демократами, 

гет~оманц11мн тощо. Мабуть, не буnо жодного пубnі'ІНО· 

ro внетупу І. П. Мазепи в Подєбрадах, щоб йому дуже 

ПОВаЖНО Й переКОНnИЕО Ht' ОПОНував студент tnoвiH· 

ський. Вуж'ІОJО сnецінnьністю Є. О. вибрав фінансову 

науку. 

Весною 1927 року Є. О. одним з перших закін'ІR2 

Академію з титуnом інженера-економіста і за успіхи 

бу~t обраний профе~::орськими Ра,цами стнпt>ндіатом дnа 

підготови дn.а наукової й пе,цагогі'Іноі дінnьностн при 

катедрі фінансової науRи, що нею керував проф. Ми

ноnа М. Добрвнськнй. За два роки Є. О. зробив сткпен

:тін.,.ську працю ir був обраний асистентом при назва

ній катедрі. Асистентура протагnаса бins року, бо у 

Купіть ці книжки1 
1. Олена Курило, "УВАГИ ДО СУЧАСНОІ УК

РАїНСЬКОї ЛІТЕРАТУРНОї МОВИ". 
Про ню книгу див. у ннових Днях" за листопал 

1960 р. на стор. 23. 
Uіна її: для пеrелплатників ннових Днів" -

2.00 дол., а для всіх інших - 2.50 дол. 

2. "НОВИй ОБРІй", ч. 2, альманах, присвяче
ний 1 О-річчю масnвого укrаїнськоrо поселення в 
Австралії. 

13 альманасі є багато ніка·вих дуже різноманіт-
них матеріялів. 

Uіна за примірник - 1.50 лоляра. 
Обидві книжки замовляти в "Нових Днях". 

/1 О П І Д НІ, Л/ІПЕНБ-rЕРПЕНБ, 196-l 



1930 році вже бачимо йоrо ~іnовнм секретарем в Укра

їнському Науковому Інституті в Варшаві. Директором, 

творцем цьоrо інстнту,-у був nроф. Оnексан~ер Гна

тович Лотоцький, о~иоnартієць Є. О-ча. Він став nра

вою рукоrо ~иректора, виконуючи різні функції. 

Крім сеаретарства Є. О. розвинув свою наукову ~і

вnьність, наnисавши тут найnо·важніші nраці, ак: "Про

блема розрахункового балянсу Украіни" (1932 р.), "Гро

ші і кре~нт СССР за часів nершої n'втнnіткн" (1934 р.), 

"Фінанси УССР" (1939 Р·) та інші. Школа О. Г. Лотоць

коrо бу.:tа добра не nише з науковоrо боку, а й з nо

літичного та ~ержавного. Тут закінчнnоса оформnеннв 

Є. О-ча як ~ержавиого мужа й бездоганноrо украін

ськоrо nатріота. У Варшаві Є. О. не зане~бав і rро

мадсько-nоnітнчноі nраці: він був сnівтворцем Сnілки 

Українських Інженерів у Польщі. Сnілка видавала свій 

орrан, ~ушою aRoro був Є. О. Він же майже стало був 
.. шеном Уnрави Сnілки; від неї в 1931 р. nриїздив де

nеrатом ~о По~єбра~ і став основоnоложником Союз-r 

Украікських Інженерів-Еміrрантів усьоrо небоnьшевн

цькоrо світу; у 1932 р. Є. О. бере участь ак ~eneraт 

в Конrресі у Львові, де була створена федераціа укра

їнських інженерів Галичини. Закарnатта та еміrрантів 

(nонад 1000 осіб). Сnокійно систематично Є. О. брав 

участь у баrатьох інших українських організаціах. За 

вкнйсь рік nеред настуnом Гітnера на Польщу ~нректо

ра о. г. ЛотоЦЬІ\ОГО застуnив nроф. Яковnів (міністер 

УНР), ~о акого треба було nристосовуватися. І в цій 

ситуації Є. О. nиwнвсв активним nрацівинком інсти

туту. 

При настуnі на Варшаву в 1939 р. німецька арміа 

nеретворила це місто в суцільні руїни, розвалений був 

і бу~инок, де мешкав О. Г. Лотоцький, що саме за

хворів, nеребравеа у вкнйсь ni~вan і скоро й nомер. 

Є. О. з десвтком сnівробітників nохоронна своrо· друrа, 

а сам nродовжував мешкати в Інституті, вкий на ~н

вовнжу уцілів. О~на.к за пару місвців ~о цієї устано

ви ввилися гестаnівці: бібліотеку, архіви й всі вн~ан

ни Інституту зв~nнnн -жужмом на ві~крнті тагарівви і 

вивезли невідомо нуди. є. О. nробував боронити Ін

ститут, ane його сnухати не захотіли. Там заrннув і 

архів Драгоманова, nерt:везеннй із Софії. 

У 1940 р. автор цих радків, завідуючи всіма rар

барнвмн Любnннського Дистрикту, nокликав Є. О. на 

noca~y кннгово~а на найбіnьшій rарбарні Брікмана. Ко

nи ж директор цієї rарбарні С. Скриnник ві~ійшов, Є. 

О. був nрнзна"Іений ~нректором цього nі~nриємства. 

Cnjд зазначити, що Є. О. зумів затриматиса на цій 

поса~і і nри керівникові-німцеві ~о катастрофи німець

кої вла~н в 1944 році. 

При захоnленні в 'Іаервні 1944 р. nовстанською й 

'!ервоною армією Любnнна, Є. О. nе~ве встнr утекти 

на німецьку територію. У Німеччині йоrо зразу взвnи 

на фізичну nрацю, an"! на иnоnотанна УТГІ відnустили 

і наnравили до Подєбрад. В УТГІ за одну з монографій 

Є. О. rабіnітуваnн на доцента і ві~новнnн йоrо сnів

робітництво з Інститутом. У По~єбра~ах він внnа~ково 

зустрів свою двоюрідну сетру. 

Дnа евакуації УТГІ 'З Подєбра~ було одержано два 

вагони, у вких nомістІІВСЯ і nерсонал, серед якого і 

Є. О. Коnи ці ваrони nрибуnи до Праrи, Є. О. о~ержав 

ві~ сестри nрохання забрати її із собою. Добрачий Є. 

О. иернувся до сестри, а вагони УТГІ від'їхали з Праrн. 

Сеt'тра, зрештою, не виіхаnа, а брата (Є. О.) наразнла 

на захоnnеннв біnьшовниа.ми, пні вже вхо~нnн до Пра-

/1 О R І ,( /1 І .. 7/іПJ;І/Т..('F/'ПЕНl>, 1964 

гн. При такій ситуації Є. О. утікав сам поnав ~о 

Австрії, а не ~о Реrензбурrу, ~е оnиниnнсв ваrони з 

УТГІ. є. О. мусів nристосуватнса ~о таборовоrо •нттв 

в Зальцбурзі, npona~R'!H там куnьтурно-освітн!О npaЦJO. 

Дnя неnеrаnьного мандрування Є. О. був заслабий. Він 

набув, крім сухіт, уnькус у шлунку й рік-рі'ІНО мусів 

nідnіковуватись. О'!евндно ~овrе не~ожнвnеннв та

кож ~одаваnо nоrіршР-нна. Аж у 1949 р. він отримав 

дозвіn nереїхати до Мюнхену. 

У Мюнхені Є. О. швн~ко орієнтуєтьсв. Він СУав •nе

ном найближчого ~о йоrо nереконань Украінськоrо На

ціонально-Державного Союзу і ві~ ньоrо •nеном УН

Ра~н. В останній він бував часто членом Презн~іі, за

стуnником rоnовн тощо_ Останню сесію він і ві~крн

вав. Став також nроф. УТГJ й УВУ та ~ійсннм "Іnеном 

НТШ. В УТГІ ~Ркіnька років був nроректором, а від 

ректорства завжди відмовnавса. Працював він і в Ін

с·rитуті Досnідженив СРСР. Уже ціnком нез~ужнм на· 

nисав монографію, ааа вн~ана німецькою мово10. 

Такий життєвий шnкх цього стра~ннка - муравnни

ного nрацівника. З Є. О. fnовінськнм украінці втратнnк 

кришталевочесну особистість, rapa"Іoro nатріота, нев

томного nрацівника н:~ народній ниві. ~осві~'Іеноrо 

державника, неnересічнего інтелектуала. Застуnити QJO 

втрату не буде nerиo. 

Віддамо ж останній поклін цьому великому й скром

ному небіжчикові І 

В. ІВАНИС 

Високошановний Петре Кузьмовн"ІуІ 

Мене надзвичайно з~нвуваnа Ваша ві~nові~ь на мо

го nнста ~о редакції "Нових Днів", уміщеноrо в '1. 173 

:;а червень ц. р., акнй ввnявса реакцією на nнста вnа· 

дики Мнхаїnа й на Вашу, О"Іевн~но, ві~nові~ь на ньо

rо, уміщених у ч. 172 "Нових Днів. 

.R не можу збаrнутн, 'ЧИМ Ви керувались, обвнну

вачуJО·'ІИ мене в тому, що а "nереконУJО всіх про не

устаnеність нашої nітературної мови й nравоnису". 

Свата nравда Ваша! .R не визнаю неnоrрішностн n. 
Гоnосиевнча й іже з ним, ane, у внщезrа~анім nнсті 

своііому а ніде не ториавен ні нашої мови, ні нашоrо 

nравоnису. Я nисав тіnькн про неустаnевість вимови 

грецьких слів, а.цоІ!тованнх нашою мовою. І це все. 

Жодна nітературка мова в світі не nриnускає роз

~воєина вимови чужих сnів, у даному разі rрецькнх, 

акі досягnн уніr.ерсаnьноrо вжитку. Зокрема, rрецькі 

сnова внмовnаютьса сRрізь або за т. зв. еразмівсько10 

внмовою - староrрецькою, або 3а рейхnіновською -
новогрецькою. Уживанна nобіч обох цих внмов а6соnют

но внкnючається. Це все, що а хотів сказ а тя. 

У чому ж Ви, високошановний Петре КузьмоВН'ІІ'f, 

"nоназуєте безnідставність ~евкнх моїх твер~жень" 

аких саме? 

Я надто незначна n10днна, щоб nисати свої 3аковн 

й вирікати акісь неnорушні аксіоми, ane, ак усвка 

мнсnича й, nри тім, віnьна nюднна, в маю nраво вн

сnовnю·ватн і свої міркуванна, хибні чи nрав~нві, - це 

вже інша річ. 

Зміст Вашої відnовІдІ на мого nнста, ні в о~ній 

точці своїй не торкаєтьса змісту nнстсt, моrо і єдине, 

чим можу з'всуватн відnовідь Вашу, - це тнм, що Ви, 

заднім чнсnом і одним заходом, тавруєте мене за все 
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те, що в писав раніше про сві~оuе иаnічеиив нашої 

мови й правопису. 

Коnи вже Ви самі порушиnи мою "єресь", ~озвоnь· 

те мені запитати Вас, - а може хтось інший ві~повість 

на мій запит, - про ~ві ~ивовнжні ~nи мене речі: 

поперше, чому ЛОН~он, ane баЛЬОН? 
no~pyre: чому rеній уираїнсьиоrо наро~у т. г. 

Шевченко, пишучи свої твори "єрнJИиою", - кулішівка 

то~і тіnьин з'ввnаnаси на світ, - не писав і, очевн~но, 

не вимовnвв "иобзар'Ь", ane "кобзарь"; чому не писав 

"б'ють пороrи", а "бьють пороrн"? 

Отож, коnи Ви, чн вкнйсь інший авторитет ~асть 

мені вичерnуючу ві~пові~ь на ці ~ва питанна, то~і 

в визнаю рацію Гоnосиевичеві. 

Спо~іваюсв, що цей мій nнст знай~е місце на сто

рінках Вашоrо цінноrо часопису вже тому, що, ак Ви 

запевивєте в nнсті свойому, - "в "Нових Днвх" коже1: 

чоJИе мати сnово". 

3 прав~нвою ~о Вас пошаною 
Д-р М. АРКАС, Сі-Кnіфф, США. 

Маєте сnово, Веnьмншановннй Пане Докторе, ane 
~озвоnьте й мені мати сnово в "Нових Днвх" такоJИ. 

Поперше, у Вашому nнсті ("Н. Дні" ч. 173, стор. 

31) сказано, що "це вис;сить веnику пnутаннну й ба

nамутство й пі~нресnюс н е у с т а n е н і с т ь нашої ni· 
тературної мови", бо, мовлвв, є в нас ~ва правопнси: 

о~ин "закор~онннй", а ~руrий київської Ака~еміі Наук ... 
Дозвоnьте ще раз повторити, що наша nітературка мова 

устаnеиа, і що "закор~онноrо" правопису ні~е нема -
це просто "безправопис", а не правопис ••. 

По~руrе, мушу прнзнатнсв, що о~на твмуща в цих 

справах nю~нна, вв:1жавши Вашу статтю в "Гомоні Ук

раїин" на цю тему шиідnнвою ~nв нашої куnьтурн, бу· 

na запропонуваnа мені ві~пові~ь на неі. Я заввив то~і 

таке: ~нскусіі на ту тему в "Н. Днвв" не бу~е, що в 

взаrаnі не ра~нв би це питаннв пі~німатн бу~ь-~е -
нехай собі статтв ~-ра М. Аркаса бnаrопоnучно "1асох

не" ка сторіиках "Гомону Україин", бо всвке обrово· 

реннв статтей на мовні теми некваnіфікованнх авторів 

шкі~nнве. Тому й тепер у нівку ~нсиусію не вхо~жу, 

а тіnьии з'исовую, чоrо вважаю такі ~нскусії шиі~nн

вими. 

Напр., Ви і в цьому nнсті не ві~різияєте понвттв 

мови, правопису й вимови - все це у Вас те саме ... 
Тіnькн це викnючає ~исиусію. 

Потретє. визнаєте "рацію Гоnоскевичеві" аж то~і, 

коnи Вам хтось поІІсннть чому "Лои~ои", а чому "ба· 

nьои". Гоnоскевн'І нiqoro сам не зробив, а сиnав сnов

инна за правописом, схваленим Правописною Комісією 

Ака~еміі Наук. Можете собі не визнавати за ним рації 

- він тоrо не потребує. Чому в сnові "Лон~он" "n" 
твер~е, а в сnові "бальон" м'ике повснювати не бу~у: 

візьміть правопнені правнnа й поба"Інте, ак там Rеnвть 

пере~авати "л" анrnійське і "n" французьке. 
Корнетуватись "правописом" qасів Шевченка теж не 

буду. Не хочу навіть nовсию!'ати qому саме - це рі'І 

відома. 

Зрозумійте, ДороrиІ·І Пане Докторе, що як '\" "Нових 
Днах" неможnнва ~нскусія на теми nікуванна пістрвка 

nеrенів чи на rему космічних летів, таБ неможпнва 

вона й ка тему правопису: "Нові Дні" ~nи цьоrо не 

ка~аютьсJІ. Думка, що r.tовознавство є "простішою" на

укою, ніж наука про космічні nетн, - неправильна. І 

зрозумійте, що наша мова - це не цеберка во~н, а 

ціnкй океан .•. 

32 

Ус~rиі "~нскусіі" на тему правопису й мови шві~nи· 

ві тим, що ~ають пі~ставу всвкнм иуnьтурннм авар· 

хістам впрова~жуватн "св і й н а й кр а щ и й правоnис" 

у 'Іасописн, кннJИкн і навіть у шиіУІьні пі~ручниин. А 

це межує з націоиаnьннм злочином, тому в ~искусіі на 

цю тему в "Но·вих Диах" ~озвоnити не можу, бо не 

смію перетворнн:атн "Нові Дні" на rаnьму нашої вуnь· 

тури. 

І не rнівай:тесь за це на мене. Ви ж можете ~ума

ти й робити, ~~~ Вам :ч:очетьсв - в ж за це на Вас не 

rніваюсь.... П. ВОЛ. 

Голові Українськоі fромади в Новій 3еnвн~ії п. М. 

КОВАЛЕНКОВІ: Вашоrо листа пересnав Комітетові по 

бу~ові пам'втннка Шев'Іекиові nише 30 'Іервнв, ви по
вериувсв з Вашінrтону, бо тіnькн то~і йоrо застав у 

хаті. 

Пересnав froro через ре~актора "Сво6о~н" п. Дра· 

rаиа, бо а~реси Комітє 1·у й сам не знаю... Маю ві~ 

ньnrо пі~тверд,Rенив, що nист пере~аинй ~о Управи 

Комітету. П. ВОЛ. 

JJOBE! НОВЕ! 

Дмllтро Чуб 

Живий Шевченко 
Це юrпжна, яка дасть вам змогу глибше оз

найомитись з приватню.І життям Великого Пое
та, зрозуміти його уподобання, характер. пізнати 
його особисті бажання. наміри, збагнути його по
пулярність, авторитет. словом - пізнати Кобза
ря УRраїни в його тяжкому, але й цікавому і 
багатому різноманітністю та притодами житті. 

Книжка написана на фактичних матерІЯлах, 
написана доброю й легкою мовою. гарно й че
пурно видана. Гарно й зі смаком зроблена об
кладинка П. Вакуленка. 

Замовляти в «Нових Днях». 

Рекомендуємо їі всі~І нашим читачам. Ціна 

1.50 дол. з пересилкою. 

НАйКРАШИй ЛОДАРУНОК 

для Ваших дітсї1 у юнацькому віці це передплата 

на цікавий, гарний, ілюстрований місячник 

юцак 
Річна передплата - 4.00 дол. 

8 Порадьте Вашим друзям і знайпмим, щоб пе
редплатили "Юнака" для своїх дітей. 

8 На бажання виси.1аємп безкпштовно показове 
число. 

YUNAK 

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

НО В І Л НІ, ЧЕРВЕНЬ, 1964 

11 П В І Д НІ, ЛІІПЕНТ,-rЕРПЕНТ, .. 1964 



ФІРМА "УКРАїНСЬКА КНИГА" В ТОРОНТІ 

ОТРИМАЛА НОВУ УКРАїСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ , 
ЯКУ МОЖЕТЕ НАБУТИ ПО ЗНИЖЕНІй ЦІНІ 

Т. Г. ШЕВЧЕНКО. Мистецька спадщина, в 
4-х томах. 5 книг. В-во АН УРСР. Київ. 1964 р. 
За один том $ 6.00, цілий комп.1ет ........... $27.50 

Т. ШЕВЧЕНКО. Пов:-Іе зібрання творів у б
ти томах. Ви1,ання юв!лейне. В-во АН УРСР. 
J{И.ІВ. 1964 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13.00 

ТАРАС LJJ~BЧEHKO. Твори в 3-рьох томах. 

Нове ВИДJЮІЯ в на(ІІ~ращій опrаві. Держ. в-во 

худ. :і І-...r.:-,турt УРСР. Київ. 1963 р ............. $ 6.50 
Шевченко в образотворчо.\\у мистецтві. 

Альuом. До 150-річчя з дня народження Т. Шев-
ченка. Дt.:рж. п-R~) "Мистецтво Київ. 
1963 р. $ 5.00 

т. r. ШЕВ'-ІІ-:і \КО. П.Jвісті. Державне RИ

.JдВНІ!іІТ.-.;о ху.ltJ)І\НІ~ої ,·Іітсратури_ УРСР. Київ. 

1964 11 . $1.9Б 
ТАР.-\С І!!SВЧІ::.НКО. Кобзар. Державне ви

дазющтво ху.J.ожю,(..ІЇ літератури УРСР. Київ. 
]9(j1 р. $1.25 

1. ШЕВЧІ::НКО. Кобз::tр. Малого фор.\\атv в 

на(!К~1аліl"І опр?ві. Д(j1)J-.:s-вo художньої літера-ту
ри УР(Р. КИІ·в 1964 р. $ 1.35 

КОhЗАР Т. Г. ШЕRЧЕНКА (фототипія) 
J 840 р. В:цаsн:щпю Акад-:'мії наук УРСР. Київ. 
1962 р. $ 0.60 

Т. ШЕВЧЕНКО. Більша книжка. Автографи 
посзі(І 1847--1860 рр. В-во Академії Наук УРСР. 
Київ. 1963 р. $ 1.25 

Т. IJJEBЧEHKO. Ма.1а книжка. Автографи 
посзі(і l8LJ7--1S50 рр. Rидавництво Академії На
ук УРСР. Київ. 1963 р. $ 0.85 

ШЕВЧЕНКО і- л;тератури народів СРСР. В. 
Є. Шубравський. В-во Академії Наук УРСР. Ки
їв. 1964 р. . . . . . . . . . . . . $ 1.15 

ДЖЕРЕЛА мовної ма:kтерності Т. Г. Шев
ченка. Збірник статей. В-во Академії Наук УРСР. 
Київ. 1964 р. $1.10 

Т. Г. Шевченко в історії української літера-
турної мови. І. К. Білодід. Видавництво "Науко-
ва Думка". Київ. 1964 р. . . . . . ............. __ ..... _ $ О. 75 

Діяльність Шевченка в галузі етнографії. О. 
М. Кравець. Видавництво Академії Наук УРСР. 
Київ. 1963 р. ... .. . ......................................... $0.15 

ШевченІ<івські дні в школі. О. Т. Войнова. 
Державне учбово-педагогічне видавництва "Рад. 
школа". Київ 1963 р. . _ ........ _ .. _ ..... $ 0.45 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. Коротка біографія в 

англіі"'tській моs:, М. Ри.1ьський, О. Дейч. Видав-
ництво СРСР. 1964 р. . ........................ $0.15 

ІВАН ФРАНКО. Статті і матеріяли. Збірник 
6-й. В-во JІ1)вівського університету. Львів. 
1 958 р. 1• . • • . . . . . . • • . • • • • . . • • • • • • • • • $ 1.40 

ІВАН ФРАНКО. Оповідання і повісті. Дери. 
в-во художньої літератури УРСР. Київ. 
193 р. . ...................................................... $0.95 

ІВАН ФРАНКО і образотворче мистецтво. 
Г. Островський. Держ. в-во "Мистецтво", Київ. 
1963 р. $ 0.90 

ІВАН ФРАНКО. Борислав сміється. Повість. 
Вид;tвництво ЦК ЛКСМУ "Молодь". Київ. 
1962 р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 0.75 

ДОСЛІД)f(ЕННЯ ТВОРЧОСТІ Івана Франка. 
Випуск другий. В-во Академії Наук УРСР. Київ. 
1 959 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.00 

ТАРАС ФРАНКО. Про Батька. Статті. Опо
відання:. с.погади. Видання 2-ге. Держ. в-во ху-
дожньо! л пера тури. Київ. 1964 р. . _ ........ _ $ 0.85 

ІВАН ФРАНКО. Поеми та оповідання. Ан
глійською мовою. Переклад І. Віра. Видавництво 
"Укранської Книги" в Торонті. 1956 р. $ 2.50 
. АТ ЛАС Палеогсографічних Карт Української 
1 Молдавської РСР. В-во АН УРСР. Київ. 1960 
року. ..................... .. ...... ............... $5.00 

АТ ЛАС Української і Молдавської ССР. Го- _ 
ловне управління картографії. 1962 р. . . . $ 4.25 

Б. ГРІНЧЕНКО. Твори в двох томах. Видав
ництво Академії Наук УРСР. Київ. 1963 р. $ 3.50 

ДИКИй МЕД. Леонід Первомайський. Сv
часна балада. Держ. в-во художньої літератури 
УРСР. Київ. 1963 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.25 

УКРАїНСЬКІ РАДЯНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ 
Критичні нариси. В-во "Радянський письменник": 
Київ. 1964 р. . . . . . . . . . . . . . . $ 1.30 

В'РИ ТА ПІСНІ. Весняно-літня поезія тру
дового року. В-во Академії Наук УРСР. Київ. 
1963 р. $2.50 

~а закона\\и !<раси. Літературно-критичні 
статтІ. Б. Буряк. Держ. в-во художньої літера-
тури УРСР. Київ. 1963 р. ___ ................... $0.95 

Коти і І<отячі хвости. А. Ковінька. Гуморес
ки. Видавництво "Радянський письменник". Ки
їв. 1964 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 0.65 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ і способи їх засто-
сування в народі. JY\. А. Носаль і І. М. Носаль. 
Державне медичне в-во. 1962 р .. __ ............. $ 1.15 

ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї 
МОВИ .. О. П. Безпалко, 1\'\. К. Бойчук. Учбово
педагопчне в-во "Рад. школа". Київ. 1964 р. $ 1.15 

К. Стеценко. Зібрання творів у п'яти томах. 
То.\\ 1, частина 1. Держ. в-во ~'РСР "Мистецтво". 
Київ. 1963 р. . . . . . . . . . . .. _....... $ 4.00 

К. Стеценко. Зібранна творів у п'яти томах. 
Том 1, частина 2. Держ. в-во УРСР. Київ. 
1963 р. . ................................ $ 2.80 

К. Стеценко. Зібрання творів у п'яти томах. 
Том 2-й. Держ. в-во "Мистецтво". Київ. 
1963 р. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . $ 3.00 

К. Данькевич. ЛІЛЕЯ. Балет на три дії, чо
тири картини. За .\\fПИвами творів Т. Іllевченка. 
Держ. в-во ''Мистецтво''. Київ 1964 р .... $6.50 

. ;\'країнське народне багатоголосся. Збірник 
шсень. Державне видавництво '"Київ". 1963 
року $3.25 

Приходьте або присилайте поштові 
лення разом з грішми на адресу: 

UKRAINSKA KNYHA 
1162 Dundas St. W., 
Toronto, Ontario. 

зам о в-



ШКІ Л ЬНІ ПІ Д РУЧНИКИ 

для всіх кляс українських шкіл на e~tirpauiї: 

1. Л. Деполович 
БУКВАР 

Дев'яте видання 
Uіна: у ){ анаді і CUIA --- 1.25 дол., 

в Англії - 10 шiJl., АвтраJJії - 11 шіJІ . 

2. Петро Волинян 
Б АР В ІН О І{ 

Читанна для 2-ої нляси 
П'яте видання 

Ціна: у Канаді і США - 1.25 дол . , 
в Англії - 1 О шiJl., в Австралії - 11 шіл. 

3. Петро Волинян 
КИ їВ 

Третє видання 

Читанна для 3-ої нляси 
Uіна: у Канаді і США - 1.25 дол., 

в Англії - 1 О шiJl., в АвстраJJії - 11 ш іл. 

4. Петро Волинян 
ЛАНИ 

Читанна для четвертої нляси 

Третє видання 

Uіна: у Ка,наді і США - 1.25 дол . , 

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

5. Петро Волиню< 
ДНІПРО 

Підручнин з історії унраїнсьної літератури 
і хрестоматія. 

Єди ний на e~tirpauiї підручник такого ти пу. 

Книжка ілюстрована. 

Uіна: у Канаді і США - 1.50 дол . , 
в Англії - 10 ші.1., в А вст ралії - 12 шіл. 

6. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 
Видання третє. 

П~ручник пристосовзний до українських 
е ~t іrраuійних шкіл (багато прикладів і завдань). 

Сьогодні - це єдиний nідручник 
з української ~Іови на e ~t irpauiї . 
Uіна: у Ка над і і США - 1.70 дол . , 

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

7. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ (синтакса) 

Ціна: у Кан ад і і США - 1.60 дол. В Англії - 1 О 
шіл і нr . , в Австралії - 12 шіл ін r. 

8. Петро Волиняк 
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 

Підручни к багато ілюстрова ний, фотами , ка рl'ами, 

та схемами, стисло на писаний, має багато 
вправ і завдань для са~юстійної праuі учнів , гарно 

видрукуваний н а доброму папер і. 
Uіна: у !{а наді і США - 1.60 дол .. 
в Англії та Астралії -- 12 шіл. 

Замовляти в "Нових Днях". UJколам і книгарням 

та церковним громадам - знижка. 

.. - ··-.. -·----···~----

POSTAGE PAID АТ TORONTO 

ГАРНИй ПОДАРУНОК ДІТЯМ 

''СОНЯШНИК,, 
Ш ІСТЬ РІЧНИКІВ 

оправж~ні у три велик і книжни 

у Іюжній по 440 сторінок друку) : 
1. За 1956 і 1957 роки ціна: 6.50 дол. 

2. За 1958 і 1959 роки - ціна: 6.50 дол. 
З. За 1960 і 1961 роки - ціна: 6.50 дол. 

Купіть ці три книжІ<И і лозбавитесь клопоту: 
що дитині дати прочитати , чи що їй прочитати, бо 

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

8 У цих трьох книгах знайдете матеріяли з 
історії та географії України. 
8 У цих трьох книгах знайдете твори най
І<ращих сучасних дитячих письменню<ів і пись
меннинів-нлясинів. 
8 У цих трьох ннигах знайдете багато доб
рих ілюстрацій майже до ношного твору. Об
•<ладинна ножного числа видруІ<увана у двох 

нольорах. 

Книжки гарно оправлені в полотно, із зо
лотими витиснами. 

Замовляти в "Нових Днях". 

ФАХОВО. СПРАВНО. СКОРО. 

СОЛІДНО. ДЕШЕВО!!! 

Наше бюро полагоджує в ці
лому світ і : п рогульки групо
ві, індивідуальні , і міrрацій
ні. справи, купівлі квитків на 
л паки, пароплави, поїзди, 

автобуси на всі світові л і нії . 
Плянуєте подорож і хочете 
заощадити? 
Пишіть або звертайтесь осо
бисто по проспекти до єди
ного українського представ
ника нашого Бюра Подоро
жей --

МАРКІЯНА КОr~·т А 

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

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

(at Dovercourt) 

КУШНІРСЬКА РОБІТНЯ 

Хутра на замовлення з різного роду шкірок 

6 ПЕРЕРІБКИ, 

6 НАПРАВИ, 

6 ПОВІ-ІА r АР АНТІН. 
~.". _. - ., ... .... ". . ."~, ... ..,.. ........ ". . .."......."... ____ ___ 
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