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ч. 2 (37) І<Вітень-червень 197а 

:Jедакційна стаття 

ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПОВИНЕН ЗАйМАТИСЯ 
"ПЛАСТОВИй ШЛЯХ"? 

На обкладинці нашого журнала написано: "Пластовиі[ 
Шлях"- орган пластоної думки. Я не пам'ятаю, чи ми вж~ 
колинебудь дискутували і визначили поняття 14 пластова дУМ
ка". Уважаю, що ми повинні зосередитися над цією справою, 
щоб знати, про що говоримо. Це також допоможе Редакції 
nідбирати та плянувати матеріял до журнала. 

На нашу думку, "іти пластавим 111ляхом" не однозначне 
з тим, щоб творити ще одне нове, хай і позитивне, rеттu 
української спільноти. Ми ж маємо їх досить. Думаємо, щ~) 

співосновники та ідеологи Пласту мусіли керуватися чимсь 
іншим, куди захопливішим і конструктивішим:, ні)К твориц1 
окреме середовище внутрі спільноти. Основники Пласту знащ 1 
наше історичне минуле, розуміли сучасність, наші хиби -
фанатичну зрізничкованість та брак співзвучних державнс)
творчих акцій унутрі широких мас. Вони могли порівшоватн 

загальний стан і потенціял українства з іншими державниЦІ.

кими народами. У зв' язку з тим у них зродилася думка буду
вати українську державність, починаючи від формування д'І
ховости молоді з дитячого віку за певними випробованими 
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та успішними методами. В основі світогляду пластового ви

ховання є плекання релігійности, патріотизму та правопорядку. 

Коли б ми, як національна спільнота на еміrрації, розу
міли й відчували вагу вірности Богові й Україні у нашому 
житті, ми б напевне мали вже завершення наших двох голов
них Церков,- католицької і православної, їхніми найвищими 
формами - патріярхатами, ми б не мали тих усіх маловаж
них, але загрозливих явищ у нашому житті, що стоять на 

перешкоді у реалізації наших плянів та ідей. Вірність Україні 
вимагає від нас щоденних дрібних зусиль, от хоч би на те, 
щоб ми визнали один усеукраїнський політичний провід та 
могли йому допомогти реалізувати ті всі акції, які слід нам 
проводити в імені України, перебуваючи у вільному світі. 

Коли б ми практикували християнську любов ближньо
го послідовно у щоденному житті, ми могли б здобути для 
себе прихильність наших співгромадян. Вони відповідно оці
нювали б нас, а з тим почували б моральне зобов'язання су
проти цілого нашого народу, принаймні мати добру опінію 
про нас як народ. Такі ситуації відомі нам, бо 25 років тому 
жидівська діяспора змогла здобути й утримати свою держав

ність, прихилити собі публічну опінію. 

Без такого підходу до проблем української діяспори не 
можна надіятися ії довгого існування як національної спіль
ноти, без такого розуміння осІІОВ українського виховання не 
можна вщепити молоді національної гордости та державниць

кого духа, тієї свідомости, що майбутнім українським nоко
лінням неможливо зійти з цього шляху, що може цілим nо

колінням доведеться змагатися ще за здійснення ідеалу ук

раїнської державности. Тому то в основі діяльности Пласту 
його основник nоставив три найсуттєвіші ідеали: вірність 

Богові й Україні, активна любов ближнього і обов'язок кори
тися пластовому проводові. Ці nіляри пластавої ідеології уні
версальні, вселюдські, а одночасно й специфічно українські. 

Тож можна ствердити, що "пластова думка" - це й є специ

фічна цілеспрямована філософія життя одиниць і групи в 

державнотворчому напрямі. Цей факт дає нам можливість 

забирати активно голос та висловлювати свої мислі про все 

творче, що відноситься до справи української державности 

в усіх засягах чи ділянках. А це широкі-широкі рамки і на-



прямні, про які ми мусимо думати, їх вивчати, досліджувати, 

на основі їх творити і діяти. 

Тому ми бажали б відкрити дискусію на саме цю тему, 
спонукати наших читачів призадуматися над особливостями 
"пластової думки" і дії. Це збагатить наш світогляд, може 
пожвавити активність та співпрацю читачів "П. Ш." із його 
редакцією. 

В. Соханівський 

МН 1 НАШ НАРОД 

ДВІ КОНЦЕПЦІї ПОБУДОВИ ВЗАЄМИН 
МІЖ НАРОДАМИ 

Ідея гуманности, дружби між народами, їх права на 

самостійність віддавна була в осередку української політичної 

думки. Українська Центральна Рада, виконуючи квітневу по

станову Українського Національного Конrресу про потребу 
нав'язання зв'язків з народами Росії на федеративних осно
вах, скликала 21-28 вересня 1917 року т. зв. "З'їзд народів". 

V з'їзді брали участь татари, грузини, латиші, литовці, 
євреї, білоруси, естонці, молдавани, донські козаки і союз 
козацьких військ бурятів, був також представник Тимчасо
вого уряду М. Славинський. Наради з'їзду тривали 8 днів; 
вони були справжнім святом братерського єднання згаданих 
народів. Почесний голова з'їзду - Михайло Грушевський го

ворив: "Ми заклали вже перший камінь храму волі народів!" 
Бож метою цього з'їзду було перебудувати демократичну Ро
сію на федеративних принципах, продовжуючи традицію Ки
рило-Методіївського Братства. ІХе був вияв політичної думки 
керівників VЦРади створити можливості національного, полі

тичного, культурного і соціяльного розвитку для усіх народів, 
тоді коли Тимчасовий уряд у Петербурзі під проводом Леніна 
протиставився навіть вимогам автономії для неросіян, обіцюю-



чи народам "самовизначення аж до відділення", але у май
бутньому. Сьогодні народам цим грозить насильство, асиміля
ція, геноцид. 

У висліді нарад "З'їзду народів" під проводом УЦРади, 
схвалено, що Росія повинна бути федеративною демократич

ною республікою. Постанови у висліді дискусій на цьому 
з'їзді чітко підкреслюють позитиви федеративного устрою з 
широкою участю громадян у державнім житті, підпорядку
вання життя народів законодатним, а не адміністративнИм 

способам правління. Постанови з'їзду забезпечують повну 
свобору й автономію у всіх ділянках життя усім членам феде
рації. Таким національностям як євреї, що не мають своєї 
національної території, надано право мати екстериторіяльно

персональну автономію. Ряд постанов відносився до офіцій
ної загальнодержавної російської мови, обмежуючи ії до пев
них загальних ділянок, а виеліміновуючи із шкільництва, су

дівництва, церкви тощо. 

Обрано "Раду Народів", головою їі став Михайло Гру
шевський. Рада Народів видавала журнал, популяризуючи 

ідею федерації народів Росії, яку мріяли згодом поширити на 

Европу та на весь світ. 

Воєнні лихоліття розбили "Раду Народів". Але ідея 
братерства між народами, хоча так жорстоко понівечена в 
СРСР, живе і житиме в серцях народів, до неї завжди зверта

тимуться "світліші розуми людства". 

Про неї багато теорій і гарних слів у советській літе
ратурі, але росіяни, комуністи, чи еміrранти, ще й досі, ма

буть, неспроможні думати про здорову розв' язку національних 
взаємин, побудованих на справжній рівності, справедливості 
та дружбі. Багато з них ще й у нашому часі застерігають собі 
право вирішувати котрий з народів має право бути самостій
ним. Ухня філософія влади не може відірватися від політики 
диктатури і поневолення. Мислення їх пов'язане із диктату
рою, їм неможливо подумати про те, що суспільство може 

функціонувати без директив партії. У теорії вони називають 
злочинним насильство над націями; проте самі не уважають, 

що безглузде і тупе керівництво партії у всіх галузях життя 
- це "ідеальна" форма правління. Хто проти неї виступає, 
того висилають у концентраційні табори і божевільні. Кому
ністична педагогіка прямує до того, щоб виховати людину в 



"гармонії з П оточенням", тобто сприяти асиміляції, бо ото

чення в СССР скрізь російськомовне. Ось найсвіжіший при
клад: з Київського університету надходять до учителів укра

їнської мови в Канаді різні інформації про курс української 
мови у Києві російською мовою. 

Ідея згаданого "З'їзду Народів" різко відбиває дух вза
ємопошани між народами, щиро визнає їх право на самостій

ність, вона так чітко заперечує воюючий російський велико

державний шовінізм, що дуже доцільно познайомити з подією 

самого з'їзду у його 55-річчя якнайширший загал громадян

ства, а зокрема молодь. 

За "Сучасністю" 

Про З'їзд Народів в 1917 році нема згадок в офіційній ра
дянській історіографії. На еміrрації збереглася книга Павла 

Христюка (члена Української Центральної Ради, що nеребував 

у Відні, nовернувся в Украіну і був жертвою терору в 30-их 

роках) "Замітки і матеріяли до історії української революції 1917-
1920 р .. '', Відень, 1921 р. Ці матеріяли використала "Сучасність'' 

у статті "Зїзд nаневолених народів у Києві", число 9 (141), 1972. 

Редакція 

Дух цієї боротьби овіває націю і нас, гастину її, що пере

буває на гужині та згідно із законами розподілу національних 
сил працює в органігній єдності з нею для звільнення Бать
ківщини. 

Ми надто живо відгуваємо цей дух боротьби, щоб перейти 
до порядку над засобами найдоцільнішими для успішного ії за
кінгення; ми занадто шануємо ціну крови, яку пролили наші 

иезабутиі і яка безперестаику до наших днів ллється в У кра
tнt) щоб ne cxwzwzucя перед їх могилами і додержали тих 
заповітів J ЩО ЇХ вони nеред ОООЄЮ смертю або фаКТОМ самої 
смерти - nайбільшої жертви длЯ батьківщини - переказали 
нам. 

ОНМОН ПЕТЛЮРА 
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Полинянка 

ДО ПОДІй В УКРАїНІ 
ЗАГРОЗЛИВЕ ВТРАЧАПНЯ СУБСТАНЦІІ 

За nовідомленням Центрального статистичного управ

ління nри Раді Міністрів СРСР (дивись "Радянська У країна" 
ч. 87 від 17. 4. 1971) в СРСР - 40.7 млн українців, а в УРСР 
було населення, за національністю, у тисяч і відсотках: 

Націонал. 1959 % 1970 
українці 32.158 76.8 35.284 
росіяни 7.091 16.9 9.126 
жиди 840 2.0 777 
білоруси 291 0.7 385 
nоляки 363 0.9 295 
молдавани 242 0.6 266 
болгари 219 0.5 234 
інші націон. 665 1.6 758 
Усіх 41.869 100.0 47.126 

% 
74.9 
19.4 
1.6 
0.8 
0.6 
0.6 
0.5 
1.5 

100.0 
Уnродовж 11-ох років кількість українців збільшилася 

в Україні на 3,126,000 осіб, а кількість росіян на 2 мільйони 
35 тисяч осіб. Чи в історії колинебудь і денебудь було таке, 
щоб уnродовж трохи nонад однієї декади так незначно зросло 
етнічне населення в такій разючій дисnроnорції до наnливу 
чужинців? 1970 року переnис нараховував в СРСР- 40,753,000 
українців; в Україні- 35,284,000. Таким чином, за балансом, 
nоза межами України nеребувало в рамках СРСР в січні 1970 
року - 5,469,000 українців. Де вони? 

Статистичне центральне уnравління СРСР nодає настуn

ні цифри: в Російській СФСР - 3,346,000; в Білорусії - 191 
тисяча; в Узбекістані- 115 т.; у Казахстані - 756 т.; у Грузії 
-50 т.; у Литві- 18 т.; у Молдавії- 507 т.; у Латвії- 53 т.; 
у Киргизії - 120 т.; у Таджикистані - 32 т.; у Туркменії -
35 т.; в Естонії- 28 тисяч. 

З цієї статистики виходить, що етнічного українського 

елементу вдвоє меншало, як nрибувало в Україну росіян, тоб
то - значно більше українців з України вибуло, ніж росіян 
в Україну nрибуло або в Україні їх народилось; це значить, 
що відсоток росіян в Україні збільшується за ціну русифіка
ції. За 11 років дефіцит у користь решти СРСР, головно Росії, 
становив кругло З млн 500 тисяч осіб. 



Виїзд українців до інших країн - це неrативне явище. 

Українці в цих країнах небажаний елемент, напливовий, ко
лонізаторський, непрошений. Чого мали б шукати 756 тисяч 
українців у Казахстані або 53 тисячі в Латвії, аж 120 тисяч 
в Киргизії чи 50 тисяч у Грузії? Прибувають вони сюди як 
партійці, представники влади. Тому й ототожнюють їх місцеві 

люди з режимом. Тяжко думати, щоб вони самі у цих краї
нах солідаризувалися із місцевим населенням. 

Така політика приносить Україні велику шкоду. По

перше тому, що розпорошує українців по цілому СССР; пере

буваючи поза Україною, вони швидше асимілюються, а це nо
збавляє Україну природного біологічного приросту населення. 
З другого боку, такий стан викликує в інших народів анти
nатії до українців, ці народи вважають їх зайдами, апаратни
ками, а почуття антипатії до окремих представників народу 

покривається згодом з ворожістю до цілого народу. 

Приглянувшись статистиці, ми бачимо, що майже n'ять 
з половиною мільйонів українців проживає поза У країною. 

Ми знаємо, що, живучи у діяспорі СССР, українці позбавлені 
своїх установ, преси, шкіл, свого середовища, яке б могло 

їх єднати та забезпечувало б їх національне самозберігання. 
Хіба кожному ясно, що русифікація їх неминуча, коли й на 
самій території У країни українське населення підлягає по
стійному та з кожним роком зростаючому тискові русифікації. 

Статистичні дані унагляднюють неймовірний спад біо
логічного приросту українців. Українське населення в Украї
ні, замість збільшуватись, відсотково постійно зменшується, а 
загальний приріст мешканців України - це наплив росіян. 

Хіба кожному ясно, що явище це тим більш загрозливе, що 
поруч з ним проходять в Україні ще такі явища, як урбані
зація та індустріялізація, які, не зважаючи на позитиви, nри

носять Україні глибокі рани. Втрата української національ
ної субстанції на Рідних Землях вказує на поступовий, керо
ваний продуманими заходами, загрозливий процес. Мабуть, 
тому режим потребував понад 15 місяців, щоб проголосити, 
у зведенні, підсумки перепису населення, який відбувся 15 
січня 1970 року, а інформації про вислід з нього подані щойно 
17 квітня 1971 року. Впсліди ці надто разючі. 

Тому й у своїй поемі "Вертеп" Грицько Чубай висловив 
стільки болючих, гострих протестів проти сучасної цивіліза-
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ції, у якій "правда топиться в брехні" і "усе мовчить, як треба 
крику", у якій "пустота безмірна, щогодинна вже цілий світ 
береться осягти". V нашій цивілізації, як у вертепі, - пише 
поет,- "найважче залишитися собою". "Не бути ні актором, 
ні суфлером, ні лялькою", а вміти "з лицем відкритим твердо 

йти на кін", - такий осуд духового клімату, в якому живе 
поет. 

Наведені в горі статистичні дані про полуляційні про
цеси в V країні - це КО)Кному очевидна правда! А їм подіб
них в Україні багато! Але Г. Чубай боїться найбільше навіть 
не цієї болючої правди щодо України, але того, що світ такий 
байдужий що така наша цивілізація, бо вона призвела до того, 
що Землю населює "силенна сила ходячих шлунків - п'ющих 
і жующих, які лише жують, лише ковтають і більш нічого". 
Ігор Калинець цю "байду)кість до вогню" в людей називає 
найбільшим гріхом. Хочеться· повторити за Довженком (тіль
ки він писав це про свою матір): які ми щасливі, що в нас 
існують поети і письменники, які "лукаво не глаголять 
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і які 
"не набрали в рот води 11

, але вони самі готові йти на хресну 
дорогу, хотячи облегшити їі своїм друзям, своєю відвагою 
боронити правду і справедливість. 

V своїй праці "Інтернаціоналізм чи русифікація" Іван 
Дзюба наводить факт, що 23-24% українських дівчат по селах 
не мають змоги одружитися через вивіз молоді чоловічої ста

ті. Природній приріст українців, який був найвищий до рево
люції у цілій Европі, тепер один з найнижчих. 

Асиміляція - це не просто викрадання з народу певної 

суми людей. Асиміляція с розбиттям традиційних структур -
процес далеко не механігний. Скорше, це тонка хеміzн,а реакція, 

в результаті якої з нації видаляють отой цемент, скріплююzий 

елемент, завдяки якому вона тримається в купі як нація. Хай 

від нації залишиться десята zастина - але з повноціноою ду
ховістю- це ще не фатально. Із шматоzка повшщінпої вербо
воі гілоzки і виросте цілий вербавий гай. 

Валентин Мороз: Хроніка опору 
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1.Jo джерел :Лласту 

Лідія Луrова 

С:ПОГАД ПРО ПЛАСТ У ТЕРНОПОЛІ 

Тернопіль - столиця Поділля, місто-казка моїх юних 

незабугніх літ ... У цьому місті я виросла, тут мій батько був 
катехитом виділових шкіл і сотрудником о. Володимира Гром

ницького. У цьому місті я ходила до школи, пізнавала життя 
і людей. У Тернополі при кінці 1923 року мої батьки вписали 
мене до дівочої гімназії Рідної Школи. У цій школі я стала 

членкою 32-го Куреня УПЮ-ок ім. Олени Пчілки. 

Пластовий У лад у Тернополі постав заходом молодень

кої гімназистки, учениці V кляси, екстерністки державної гім
назії - Євгенії Флисак-Янківської. 

Вона під час літніх ферій перебувала в Золочеві, там 
познайомилася з Пластом, а коли прибула до Тернополя, nо
чала організувати nластові гуртки і в Тернополі. На nерші 
ширші сходини прибув Іван Коропецький із Золочева. На цих 

сходинах створився перший nластовий гурток у Тернополі. 
До нього належали екстернkтки хлоп' я чої гімназії та семіна
ристки. Одні з nерших були: Євгенія Флисак-Янківська із 
сестрою Володимирою, Стефа Трояк-Дзядів, Галя і Оксана Си
дорак, (t) Ірина Крохмалюк, Лідія і Нуся Мриц, Марійка і 
Ляля Боднар, Стефа Гнівчинська, Нуся Чемеринська, Надя 

і Галя Тоnольницькі та інші. Першим опікуном цього гуртка 
був учитель тіловиховання Теофіль Остап'юк. Першою nол
ковницею (курінною) була Галя Сидорак. Коли ж рідня Си
дораків виїхала в УРСР, nолковницею стала Євгенія Флисак. 

Закуплено книжки "Життя в Пласті" О. Тисовського. Учас
ниці першого гуртка в Тернополі самостійно приготовлялися 

до nершої nластавої проби. Першу nластову присягу nриймав 
від них Іван Коропецький. Цей ідейний, життєрадісний nла

стун давно не живе, його замучили большевики в Золочеві. 
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Коли пластунками стало більше учениць гімназії Рідної 

Школи, тоді Верховна Пластова Команда іменувала дирек

тора цієї школи, енерrійного та рішучого колишнього отамана 

VСС-ів д-ра Никифора Гірняка, опікуном Пласту в Тернополі, 
а одночасно зв'язковим подільської округи (1924 р.). До цієї 
округи належали повіти: Тернопіль, Бережани, Рогатин, Ска
лат, Теребовя і Збараж. Н. Гірняк був справжнім батьком 
і душею тернопільського Пласту. 

У 1923 р. постав перший хлоп'ячий пластовий гурток 
при державній гімназії. До нього належали: Микола Воло
шин, брати Мицки, брати Іван і Антін Малюци, Володимир 

Сваричевський, Олександер Гайдукевич та інші. 
За моєї пам'яті діяльними пластунами були Артем Лу

говий (брат мого чоловіка, замучений большевиками) Богдан 
Дзюбановський (тепер лікар у Віндзорі), Анатолій та Євген 
Грицаї, Богдан Філінський, Танько та Ярослав Романюки, бра
ти Сембаї, Володимир Конрад, (t) Володимир Каненко, (t) Юрій 
Ковальський, останні два вчасно померли. 

Під проводом д-ра Н. Гірняка, як опікуна нашого 32 
Куреня ім. О. Пчілки, Пласт розвинувся всебічно. Ми точно 
відбували наші пластові сходини, улаштовували різного роду 
імпрези, фестини тощо. Ці імпрези з участю пластунок були 
найкращі в місті. Щоб їх відповідно підготовити, Н. Гірняк 

використовував увесь свій вільний час. У 1924 р. ми підгото
вили пластове свято в залі Міщанського Братства спільно з 

пластунами. Щоб гідно підготовити його програму, Є. Флисак 
їздила до Львова вивчати вправи під проводом О. Тисовсько

го. Пластавим хором дириrував учитель музики Пилип Басса. 

Ми улаштовували фестини у т. зв. Новому городі, в парку, 
у підміському селі Гаї. Пjдготовлялися ми у домі п-ва Мриців 

на Заруддю, бо сестри Мриц - Нуся, Ліля, Слава та Ірина 
- наших провідників добре знали. Тут нас завжди гостила 
їх мама, сердешна пані Христина Мриц. Нуся і Слава були 
моїми виховницями в Тернополі і мали на моє пластове ви

ховання великий вплив. Мою першу пластову пробу я скла
дало як член ка гуртка "Скала" в присутності Слави Мриц на 
однім пластавім святі у Гаях, у парку серед чудової природи. 
Небуденні переживання іменування учасницею (Н. Гірняк), 
вручування пл. відзнаки (полковниця Галя Мороз) ще досі 
свіжі, дорогі, зворушливі. 
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Склавши пробу, я була гуртковою "Скали". Незабутня в 
пам'яті перша наша нічна прогулянка до Гаїв з опікуном Н. 
Гірняком. Ми боялися нарікати на невигоди (холод, комарі!), 
бо наш опікун відразу називав нас "смаркулями", що люблять 
спати на перинах, що не знають приємности твердого пласто

вого життя. Палала пластова ватра, іскрилися вогники на тлі 
чорного неба, а ми вслухувалися у мову нашого опікуна на 

те, щоб ії ніколи не забути. 

На літніх вакаціях в 1926 році нас три пластункп 

Галя Мороз, Орися Брикович і я - взяли участь у мандрівнім 
таборі в Карпатах. Наша збірка була в пластовій домівці у 
Косові. Ще й досі бачу чудову хатину - пластов у домівку, 
що тонула у квітах мальв, чую шум річки Рибниці та гірських 
ялиць, спів дрогобицьких пластунок про гірників. Нашою опі
кункою була незабутня Марія Бачинська-Донцова. У Косові 
пізнали ми місцевих пластунок і д-ра Гарбового. 

Вирушили ми верхами Карпат до села Красноїлі, одно

го з найкращих сіл Гуцульщини. Дорога була прикра, ішов 
дощ, а ми не вміли ходити верхами гір. Першу ніч ночували 

у колибі, дриготіли із зимна. Зате другої ночі спали вже з 
вигодами у школі й на гостинному приходетні о. Вергуна. 

Після 2-денного відпочинку на приходстві ми пішли до 

табору в Перехреснім. Життя в таборі було веселе і різно
манітне. Був щодня прорух під проводом Уляни Сітницької, 

кожного вечора співали й слухали розповідей, сидячи довкола 

ватри. З табору ми йшли на прогулянки до озера Шибеного, 
до Буркута, на Довбушанку, до Криворівні, до Ясенова Горіш

нього. Коли прийшов час вирушати нам на З-тю Пластону 

Зустріч, нам було жаль покидати табір. Вирушили ми в ман
дрівку через Жаб'є-Ільці-Слупейку на Ворохту. Кожного дня 
проходили 42 км. та зближалися до нашої мети. 

По дорозі минали села Ворохту, Дору, Татарів, Мику

личин, Яремче, Ямну, містечко Делятин і місто Надвірну, ба
чили неоппсану красу гір, печери Довбуша, водопад Прута, 

гору Крепу, руїни старого Манянського Скиту, на мурах якого 
знайшли багато підписів знайомих пластунів (-ок). Ночували 
у гостинних приходствах о. Порубальського, о. Мокрівського, 
о. Макаревича, у школах, почувалися ми тут як у рідних до

мах, зустрічали своїх приятелів, що відпочивали у горах. 
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Добилися ми нарешті до своєї мети- табору на Сокалі. 
Вітали нас на Сокалі великими оплесками та криками, були 
ми звільнені з таборових обов' язків тоrо вечора. 

Другого дня почалася Зустріч. 1ї відкривали Верхов
ний Отаман Северин Левицький і сотник І. Чмола. Була Бого
служба, обід, збірка, піднесення прапорів, церемоніял обіту 
під журкіт Лімниці- і предвічну казку старих смерек. Ввечо
рі попис пластунок, незабутня ватра. Три дні тривала Зустріч. 
З неї ми винесли палке завзяття до смерти бути у пластових 
рядах. Тяжко було прощатися, залишати наш любий Сокіл, 
дорогу опікунку - п. М. Донцову і учасниць табору у Пере
хресному, бо ·ВСі ми були свідомі, що доля не зведе нас біль
ше разом, що й сталося. Тернопільський Пласт брав також 
участь у 2-ій Пластовій Зустрічі, що відбулася на "Писанім 
Камені" біля Криворівні. Були там Нуся Мриц, Нуся Кузів. 

До почесних обов'язків пластунства належало дбати 
про впорядкування стрілецьких могил, зокрема перед Зеле
ними Святами. Від такого обов' язку ніхто з нас не відмов
лявся на бажання д-ра Гірняка. Ми були горді, що всі могили 
УСС-ів були впорядковані, що цвіли на них червоні маки. 
Стрілецький цвинтар у Тернополі був один з найкращих. Пла
стуни опікувалися близько півтори тисячами могил. Польська 
поліція ворожо дивилася на нашу працю. Комісар поліції 

Кудеревич часто турбував д-ра Н. Гірняка переслуханнями, 
але чим більше поліція мішалася до наших справ, з тим біль
шим завзяттям ми працювали. Посередині поміж могилами 

ми поставили високий дубовий хрест (11 метрів), на ньому 
вгорі була синя таблиця із золотим написом "Спіть, хлопці, 
спіть ... " Під час пацифікації цей хрест поляки зрізали, а моги
ли понищили. Ми їх знову упорядкували. 

Д-р Н. Гірняк був справжній учитель-педагог. його лек
ції були завжди цікаві, життєві; своїм прикладом та ельвам 
сталив характери молоді. Коли нам доводилося молитися за 

Пілсудського (польського маршалка), того дня як граматичне 
завдання дав нам проаналізувати вірш: 
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"Дай нам, Боже, щоб за ката 
Ми ніколи не молились, 
Щоб і тілом і душею 
Ми вільні в сім'ї молились". 

Ми добре розуміли, чому таке завдання ми мали робити. 



Поруч д-ра Н. Гірняка, коли мова про Пласт у Терно
полі, не можна не згадати нашої курінної Галі Мороз. Ви
значалася вона незвичайно гарними прикметами душі і ста
ралася те саме защепити і в нас. Плекала в нас почуття обо-, . . . . 
в язку, поведІнку зпдно 1з пластоними засадами, оправдань 

вона не любила. Наше відношення до неї було шанобливе, 
сповнене любов'ю. Що ми були такі активні у Тернополі -
це була заслуга д-ра Н. Гірняка та Галі Мороз. Після матури 
в 1930 р. Галя виїхала до Відня на студії, там померла на удар 
мозку. Проіїненадійну смерть писав у "Свободі" Сірий Лев: 
"Смерть ії вкрила смутком на довгі роки всіх, хто знав ії -
енерrійну, але при тому приязну і лагідну. Зокрема для всіх 
тих, що їі добре знали, що високо цінили ії прив'язання до 
Пласту. Ще живуть ті, що ії знали. Варто б зложити ії життє
пис, варто навіть, щоб та молоденька пластунка стала патро
ном одного з дівочих куренів". Галя була вимоглива до дів
чат, не любила жінок безрадних, уважала, що жінка мусить 
бути аарадна нарівні з мужчинами. Я певна, що рідко які 
вихованки з таким теплом згадують своїх виховниць, як ми 

згадуємо свою Галю Мороз. 

З 32-го Куреня ім. Олени Пчілки в Тернополі вийшли 

такі визначні жінки, героїні: сестри Юськевич, Леся Береза, 

r еня Петерзіль, Оля Чемеринська, моя сестра Галя Столяр 
(замучена в Берліні в 1944 р., перейшовши перед тим відомий 
процес за большевиків у Львові т. зв. 59-ох. У цьому процесі 
була засуджена на смерть, Сталін помилував досмертною в' яз
ницею; перебувала в тюрмі в Бердичеві). З нашого куреня 
вийшла героїчна Катря Зарицька, можливо - ще інші, про 
долю яких не знаємо. Напевно і не одна з нас серед невигод 

скитання на чужині могла легко заломитися, якщо б не була 
загартованою духом і тілом у Пласті. Світ для нас не був 
"батьком", а доля "ненькою", ми несли відповідальність за 
родину, нераз у невідрадних обставинах боролися з трудами, 

щоб здобути кусок хліба. Могли видержувати труди, бо зга
дували своє таборування, стійку серед ночі, палкі слова про

відників при ватрі ... Із відомих таборів наших пластунок був 
водний табір у Монастирку над Дністром (1930 р.), що його 

зорганізували наші Євгенія Янківська, а в nроводі табору були 
Галя Мороз і Марійка Руда Солонинка. "Дністрянки" хотіли 

нарівні з чоловіками бути добрими гребцями, плавцями, ке-
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рівникамп різного роду човнів. Чи могли не загартувати на

шого духа такі події, як Окружний З'їзд Пласту в Тернополі 
1929 року, коли відбулося посвячення нашого курінного пра
пора в присутності Сірого Лева та багатьох гостей? З Бере
жан прибула пластова оркестра, під і"і звуки головними вули

цями міста йшли лави пластувів з митратом Базюком на чолі 
до церкви. Похід робив незвичайне враження, дехто плакав 

із зворушення. Посвячення прапора відбулося на майдані "Со
кола Батька". У наслідку цього звільнено нашого опікуна 

д-ра Н. Гірняка з праці, повернувся до неї по двох роках після 
численних інтервенцій. Чи ж може залишитися без впливу 
на доросле життя виховний вплив такого пластового опікуна, 

яким був наш д-р Н. Гірняк? Ми, учениці його, якось мали 

щастя гостити свого учителя в Монтреалі. Він далі називав 

нас по-давньому, навчав і підносив на дусі. В одному із своїх 
листів з 1954 року висловився: "Пам'ятай раз на все, що пла
стун ніколи не старіється, він тільки має багато літ, а душею 
він завжди молодий". Смерть Н. Гірняка була для мене болю
чим ударом. Його цінні листи я ще й тепер часто перечитую. 
У них стільки порад, багато підйому і краси духа людини. 

Пишучи спогади про Пласт у Тернополі, мені тяжко 

відтворити у пам' яті багато інших цікавих подій. Мабуть, 
будуть серед нас такі, що зможуть це доповнити. Згадуючи 
Тернопіль і час мого юнацького пластування, "щось стискає, 
дусить грудь", за словами І. Франка. Коли я покидала Тёрно
піль, дерева в місті були покриті білим інеєм, а моя душа 
тоді була оповита тяжкою журбою ... Чи ж у підсвідомості 
моїй було вже передчуття, що прощаю свою Рідну Землю ·раз 
на завжди? .. 
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Ти пеба дух, що сплоо життям па землюJ 

Щоб тут стояти твердо в боротьбі із злом; 

Стояли красио-сильпим, як блискуzий прапор, 

Стояли з яспо-раді;спим zолом. 

Т. Довгаль 



ОГЛЯДИ І ПОГЛЯДИ 

ВІД РЕДАКЦП: Щиро дякуємо всім тим нашим читачкам та 

читачам, які відгукнулись на наш заклик і прислали свої зав

ваги до рубрики "Огляди й погляди". Назагал відгук був дуже 

позитивний; наша нова рубрика знайшла собі широке коло чи

тачів, зацікавлених нашою молоддю та світом, який її окру

жає, і тому з великою цікавістю читають огляди книг, які ма

ють вплив на цю молодь або висвітлюють різні аспекти життя 

чи ідеологічних настроїв цієї молоді. Ми не всилі особисто від

писати всім тим, які написали чи в розмові з редакторами по

дали свої думки, завваги та суrестії щодо ·'Оглядів і поглядів". 

Але пазевняємо їх, що ми високо оцінюємо їхні завваги і в на

ступних числах ПШляху будемо використовувати багато з на

дісланих суrестій на майбутнє. Заохочуємо й інших наших чи

тачок і читачів надсилати свої думки до "Оглядів та поглядів". 

КАРЛЬОС КАСТАНЕДА І ЗВОРОТ ДО МІСТИКИ 

Молодь США й Канади 40-их та 50-их років була в за

tальному настроєна матеріялістично, прагматично, раціоналі

стично. Не для неї були езотеричні полети філософії, не для 
неї були релігії. Богом цієї молоді була техніка й наука. Ра
ціоналізм витіснив якінебудь прояви містицизму; якщо чогось 

не можна було пояснити науковим способом, то воно не існу
вало для тієї молоді. 

Одначе такий стан не міг довго тривати. Людина не мо

же жити самим раціональним думанням. Швидко прийшов 

час, коли молодь інстиктонно почала шукати за чимсь даль

шим - наукові пояснення проблем світу вже не вдоволяли 
молодих людей. Світ, крізь окуляри матеріялізму, видався но

вому поколінню молоді сірим, нецікавим, бездушним. Поча
лось шукання - шукання за чимсь глибшим, важливішим, 
ЧИМСЬ, ЩО МОГЛО б ,nати зміст, цілеспрямованість, душу світо
ві. Людина позбавлена релігії стала загублена, бо відкрила, 
що без релігії життя втратило якийсь глибший зміст. 

У цей час християнські церкви мали прекрасну нагоду 

пригорнути маси молоді до християнської релігії й етики. На 
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жаль, у більшості ні одна з церков не зуміла цього моменту 

використати. Не зросли значно ні ліберальні, ні традиційні 
християнські церкви; не зросли, зрештою, й інші встановле

ні релігії: юдаїзм, іслям тощо. Всі ці релігійні установи вида
лись молоді занадто матеріялістичні. V погоні за доляром для. 
будови все більших і більших святинь, споруд тощо організо
вані релігії не давали молодій людині відповіді на їі питання 
про зміст життя. Церква - для молоді - була частиною 
"естаблішменту", а не містичним сяйвом, яке б освічувал~ 
містерію життя, почувань, Бога. 

І в висліді цього молодь не заповнила церков і храмів, 
а розгубилась у сотках містичних культів, сект, містичних на
прямів. Молодь 60-их та початку 70-их років дуже далека від 
матеріялізму, але далека вона й від організованої релігії. Во
на - в пошуках містерій життя. Вона шукає за "Окремою 
Реальністю". 

Карльос Кастанеда- прекрасний приклад таких пошу

ків. Це молодий антрополог, який під час своїх дослідів nо
між індіянами Арізони натрапив випадково на старезного ша

мана-волхва з племени Які. У розмовах з тим чарівником, яко

го він називає Дон Вуан, він найшов цілий новий світ, який 
швидко полонив молодого антрополога до тієї міри, що він 

став челядником старого "брухо" і провів з ним більш десят
ка років, навчаючись знання чарівництва. Свої сnостереження 

він описав у серії трьох книжок: "Наука Дон Вуана: Які -
шлях до знання", 11 Окрема свідомість" та 11 Дорога до І шт лану". 

Всі три книги написані дуже цікаво. Та це б не nоя~
нило їхньої величезної популярности серед сьогоднішньої мо

лоді, головно студентів. Засаднича це антропологічні тексти, 

які описують в деталях вірування, nрактики й філософію Які 
індіян чи пак їхніх чаклунів. Цю nопулярність можна nоясни
ти лиш тоді, якщо зрозуміємо, що більшість юних читачів 
трактує ці книги не як описи дивних індіянських плем~н. j їх~ 
ніх ·звичаїв, а як релігійний текст-підручник. 'ri читачі чита
ють книжки Кастанеди як ревеляцію. Вони . спр:ц~маІQr_ь · фі: . 
лософію Дон Вуана, вони_ наслідУІ9J!J ч~ стараютІ?Ся насдідУ:· 
вати пр·актики старовинно:t;"о вол;х;в~" BOHfl йду~ь _слідамц. Ка·~ 
станед:И до Іштлану. . -_ _ 

Ключем "зрозуміння" в науці Дон Вуана є_. галюцино
rени: nейоте, різні зела, rрибКJf _ Т?що. Во~и Доц9~аrЩ9!_ь .ЦQ~V- . 



"бачити", що не можна бачити звичайно очима, вони допо
магають йому контролювати реальність поза звичайною ре

альністю. Вживання галюциноrенів поширене сьогодні поміж 
американською молодцю, тому "ключ" Дон Вуана тій молоді 
сприємливий. Одначе не можна приписувати всієї популярно

сти книжок Кастанеди виключно вижванню галюциноrенів. У 
тих книжках я своєрідна філософія життя, своєрідне світо
сприймання, нова система вартостей, яка відповідає своєрід
ним змаганням сьогоднішньої молоді. 

Найкращий доказ, що молодь шукає за містичною ре
лігією, а не лише за наркотиками в книжках Кастанеди, це 

факт, що ці книжки - це лишень найновіші книжки на цю 
тему, які стали популярними серед молоді. Популярними є й 
інші, наприклад, науки Конфуція, зібрані в книзі "І чінr". 

Взагалі східні філософії і релігії втішаються великою 
популярністю серед молоді. Зен-буддизм, тібетанський буд
дизм, Веданта, Гаре Крішна, Нічірен Шошу - всі знайшли 
собі приклонників у різних групах молоді. Всілякі "rypy" по
виростали, як гриби по дощі. Мешкання студентів часто ви

повнені екзотичними запахами кадила, а теж музикою сітри. 
Такі популярні постаті, як група Бітлс, артистки Мія Фарров 
і Шірлей МкЛейн відвідують славного rypy Магаріші Магеш. 
Останніми часами популярною стала китайська система ме

дицини "акапунктура ,, , з якої починають робити цілий культ. 

Та не тільки далекосхідні релігії знайшли собі місце 
поміж молоддю. 3 Близького Сходу прийшла теософія, Суфі, 
розікруціянізм, астрологія, навіть призабуті науки rурдєфа. 
Зокрема розквітла астрологія: ії знайдемо на останніх сто

рінках майже кожної газети, а книжки, журнали тощо заси

пали полиці книгарень. Інші культи, які варто згадати: спі
ритизм, сцієнтологія, біо-резонанс, біо-фідбек, мікробіотика, 
субуд, О.Т.О., Фарма Вілера тощо. Деякі з них псевдонаукові, 
деякі полягають на наркотиках і галюциноrенах, деякі чисто 
містичні. Вони множаться, майже щодня десь бачимо початок 
якогось нового культу чи напряму. Люди часто міняються, але 

є і безліч фанатиків. Поширилась між молоддю і чарівництво. 
Групи "чарівників" і ":чарівниць" .закладають т. зв. "ковени", 
які ёЬоrодні існують майже у кожному мі~ті, містечку -чи УІ:І-і-:
верситеті США, Канади і Західньої ЕвроІШ. Вонц_ __ лривернули 
старовинні европейські культИ діябоЛізму, які вимерли були 
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в Европі ще в середньовіччі. Але сьогодні в сотнях міст від
правляються "Чорні Богослужби", проливається людська кров 
до магічного кубка, скапдуються старовинні закляття ... 

Це все існує, так би мовити, "в підземеллі". Мало лю
дей має відвагу признатись, що вони вірять чи практикують 

такі речі. Одначе вони надзвичайно поширені. Ви певно й 
не підозріваєте, скільки з-поміж ваших знайомих у праці чи 
в університеті - це секретні приклонники того чи другого 

містичного культу. 

Погоня за містицизмом поміж молоддю не оминула і 
християнства. Я не говорю тут про організовані церкви, а про 

фанатичні християнські культи "Дітей Христа" і подібні про
яви. Часто читаємо про кільканадцятьлітніх, які втікають із 
хат і прилучуються до таких фанатичних груп, щоб там разом 
жити, як первісні християни. Інші, може, не роблять таких 
драстичних кроків, та все ж таки є приклонниками тієї мі
стичної, наївної, первісної вітки християнства. Популярність 
таких музичних пред ставлень, як "Ісус Христос - Суперзірка" 
чи "fодспід", свідок цього явища. 

У цьому короткому "огляді" ми могли тільки перечис
лити деякі з поширеніших культів, напрямків, груп, які про

цвітають сьогодні поміж молоддю. Треба було б nисати томи, 
щоб углибитись у них. Тут ми хотіли лишень показати тим, 
які ще, може, цього не завважили, що сьогоднішня молодь 

шукає - шукає за містерією життя, якої не можна знайти 

в науці, ні в техніці, ні в політичних напрямках, а можна 

знайти лишень у релігії. Може, більшість речей, які ми тут 

навели, видаються вам дикі, екзотичні, фанатичні, наївні; але 
вони - вислів одного з найглибших інстинктів людини -
шукання за Богом. 

Любомир Онишкевич 

ВикористанІ джере.118.: 

"The teachings of Don Juan: а Yaqui way of knowledge", "А Separate re_ality", 
"Journey to lxtlan", Carlos Castaneda. 

"І Ching - The Book of Change", trans. Ьу John Blofeld, Dutton & Со., New 
York 1965. 
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САМОТНЄ ПОКОЛІННЯ В КРИВОМУ ДЗЕРКАЛІ 

Із сучасної України прийшла до нас прецікава книжка: 

"Самотнє покоління" Ю. В. Покальчука. Книжка має під
наголовок: "Молодь у сучасному романі США і теорія від
чуження". Книга видана в Києві 1972 року, але покриває 
головно 50-і і ранні 60-і роки. 

Книга прецікава. Описує вона ідеологічний розвиток 

американської молоді за час т. зв. "мовчазного покоління" та 
"біт-покоління" - головно в його відбитці в сучасній амери
канській літературі. Але опис викривлений в кривому дзер

калі марксистсько-ленінської ідеології. Автор наводить масу 

матеріялів; він прочитав багато, простудіював неодне. Але на 
основі наведеного матеріялу він старається вивести ідеоло

гічний висновок: молодь Америки знеохочена капіталізмом і 
прямує до марксизму! Всі наведені факти, всі висновки, всі 

аналізи в тому напрямі: комунізм nереможе! 

Не читайте цієї книги, якщо ви не знаєте нічого про 
американську молодь і хочете про неї навчитися. З тієї книги 

ви навчитесь більше про комуністичне світосприймання, чим 
про ідеологічні напрямні американської молоді. Молодь США 

може бути знеохочена капіталізмом, може бути зрушена су
спільною кривдою, може прагнути до зміни, навіть до рево

людії в США- але це не означає, що вона прагне до марк

сизму чи комунізму. Вона "відчужена" від пануючого суспіль
ного ладу, від 

11 

естаблішменту" - але так само від 11 естабліш
менту" капіталістичного, як і комуністичного. Навіть члени 
так званої "Нової Лівиці" з погордою дивляться на комунізм, 
як він nрактикований сьогодні в Москві. Навіть якщо деякі 

молоді революціонери й називають себе "марксистами", то їм 
ближчі студенти на барикадах "Весни" у Празі, чим комісари 
тюрми народів СССР. 

Все ж таки книжка Покальчука цікава, головно для 

тих, що слідять за молоддю Західнього світу, за напрямками, 

ідеологією, розвитком сучасної молоді. Покальчук насвіт
лює ж бо наставлення совєтського режиму до тієї молоді: 
як вони їх розуміють, як сприймають, як хотіли б викори
стати для своїх цілей. Бож не улягає сумніву, що Москва 

стежить з nревеликою цікавістю за тим, що діється тут. Вона 
старається використати всі nрояви невдоволення, щоб nідмі
нувати демократичний устрій на Заході, щоб розкинути зерно 



революції, щоб наставити молодь проти режиму, а на користь 

комунізмові. СССР посилає безліч аrентів, пропаrанди, про
вокаторів тощо, U..\Об приспішити революційні рухи, щоб мо
лодь Заходу пішла на службу Москві. 

Чому ж цЯ акція не була успішнішою? Правда, не раз 
Москва досягнула того, чого хотіла: протести nроти війни у 
В'єтнамі йшли на руку бажанням Москви. Все ж таки успіх 
був лиш частинний. Активісти поміж американською молод
дю не стали в більшості аrентами Москви, а пішли своїм влас
ним шляхом. Навіть протести проти В'єтнаму мали свої 
льокальні, сутоамериканські причини, а не були конечно в 
рамках московського імперіялізм у. 

Книжка Покальчука дає частинну відповідь на повище 

питання. Хоч нагромадив він масу матеріялу про американ

ську молодь, все ж таки він ії не розуміє. Він дивиться на 

всі прояви з одного аспекту - клясавої боротьби - і тим 
самим не може сприйняти многогранности настроїв, ідеоло

гій, почувань, системи вартостей, що характерна для молоді 
західнього світу. Комуністична ідеологія засліплює його. Він 
натягає факти на свій лад, він інтерпретує все по-своєму. Чи 
справді він у це вірить? Чи це лишень для пропаrанди? Ду
маю, що таки вірить. У комуністичній дійсності офіційні 
ідеологічні диктати силою факту сприймаються як дійсність. 
Аналогічно Трофим Лисенко колись дикту,вав викривлені 
теорії біології, а їх мусіли люди сприймати як догму: "До 
чорта з фактами, я не хочу їхати на Сибір!" Таке догматичне 
світосприймання не раз засліплювало провідників СССР і дик

тувало їм курс дії - напр., Сталін до самого кінця не -вірив, 
що Гітлер заатакує СССР, бо це було проти його догми. 

Мені здається, що подібно справа мається і з матерія
лами, поданими в книзі Покальчука. Людині, обізнаній із 
станом у США, часом аж смішно стає, як наївно інтерпретує 
Покальчук різні книги і прояви. Візьмімо, напр., справу релі

гії. Покальчука турбує факт, що письменники, яких він ко
нечно хотів би підписати під "проrресивний" прапор, все ж 
таки тяготіють. до релігії чи до містицизму. Покальчук при., 

свя_чує тій справі кілька розділів, аналізуючи та~і твори,. як. 
"Бурлаки Дхарми" .Джека К~руака (з його. схильністю·до.Зен-~ .. 
буддизму) чи "Френні. і Зуї" Джерома· Салінджера (з його~ 
містичним християнізмом). Як це так?. Такі революціонери,·. 
як Керуак чи С~інджер, а все.таІЩ підпали .nід ."опіюм.нарQ~. 



ду"? Покальчук nояснює це тим, що, мовляв: " ... слід nам'я
тати ... про те, що в умовах сусnільного гніту безнадійні для 
багатьох людей nошуки реального щастя не можуть не nри
водити частину населення до nрагнення ілюзорного щастя, яке 

"дарує" людині релігія." Він також цитує старий арrумент 
"як тривога, то до Бога", вважає, що nокоління, яке виростає 
в неnевності вічного остраху nеред можливістю атомавої вій-,, . . . 
ни, народжує nочуття розпачу ... І ВІдроджує Інтерес до ре-.... " 
ЛІГІl • 

Оба арrументи досить неnереконливі. Керуак і Салін
джер ані не були спеціяльно бідні чи "суспільно nригнічені" 
(навnаки!), ані не nисали специфічно про суспільний гніт, а 
про середні верстви. Також арrумент про острах і непевність 
nеред атомовою війною не збігається з фактами: nід час 50-их 
років, коли цей страх був реальний і nоширений, молодь зо

всім не була зацікавлена в релігії. Зате в 70-их роках, коли 
страх nеред атомною війною вже майже зовсім nритих, бачи
мо сьогодні велике відродження релігійних настроїв серед мо

лоді. Причини цього треба шукати деінде. (Дивись статтю 
про Кастанеду в цьому числі - Ред.). 

Використані джерела: 

** * 

Юрій Лось 

"Самотнє покоління:'', Ю. В. Покальчук, Наукова Думка, Киів 1972. 
"The Dharma bums", Jack Kerouac, Viking Press, New York 1955. 
"Franny and Zooey", J. D. Salinger, London 1963. 

Наша література по-своєму виідеалізовує народ, але не 

зверху й здалеку, а з середини: вона підносить з глибини його 
душі перли, вибирає з його гущі обдарованих красою і силою, 

вивищує їх і досліджує їхню долю серед сірих, стертих, скалі
zених і прибтих убогістю буднів українського життя. 

Євген Сверстюк: «Котляревський сміється» 
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"НОВІ КОМУНИ-СПІВЖИТТЯ В АМЕРИЦІ" 

Під таким наголовком появилась два роки тому книжеч

ка Рон Е. Робертса, в якій він дає короткий опис дуже ціка
во~о явища в США: молодечих "комун". Що ж таке оці "ко
муни'". У першу чергу не слід мішати 'їх із комунізмом -по
літичним рухом, хоч слова походять з того самого кореня і 
звучать подібно. Молоді люди, які належать до "комун", 
мають різні політичні переконання, одні ліві, другі праві. "Ко
муни- назва, що їі вживає Робертс, це групи людей, які жи
вуть спільно. Позатим вони різнородні. Існують "комуни гіп
пі ", комуни вільної любови, релігійні комуни, nсихологічні 
комуни, комуни, де всі важко працюють, комуни, де ніхто 
не nрацює ... 

Таких комунальних груп намножилось в Америці чима
ло. Важко сказати, скільки молодих людей в якийсь даний 
час належать і живуть в таких збірних групах, але число му

сить бути в десятках тисяч. Для українського читача цікаво 
дізнатись, що існували и Існують також українські комуни, 

складені з українських молодих людей. Наприклад, до не

давна існувала така українська комуна коло Нью Орлінс. 
Правдоподібно багато інших українських дітей живе в амери

канських комунах. 

Що ж спричинило nояву таких "групових родин" в Аме
риці? Робертс не дає на це ясної відповіді. Частинно випли
ло це явище з гіппівського руху. Але лиш мала частина комун 

є "гіппівського" типу, деякі дуже далеко від гіппі-руху. Прав
доподібно виросли вони через недостачу родинного життя. 
Колись, коли люди жили переважно в селах, гуртувались вони 

в великих родинах, чи родах. Крім батька й матері в такій 
родині було багато дітей, старші люди, діди й бабусі, а теж 
неодружені вуйки, тітки, кузини і т. д. (Я сам пригадую, як 

в мого діда на селі, на nлебанії було завжди щонайменше 
30-40 членів родини!). Умавини індустріялізованого суспіль
ства обтяли родину дот. зв. "нуклеарної" родини: батько, ма
ти й одно-двоє дітей. Старших, "непродуктивних" вже емери
тів відсилається до старечих домів, чи "сіл для сеньйорів". 
Неодружені члени родини живуть самі, звичайно в великій 
самоті. Молоді люди покидають дім, як лиш можуть себе 
утримати, або й швидше. Діти позбавлені близького контак
ту зі старшими людьми, за виїмком тата і ма11.tи. А й батьки 

so 



здані лиш на близький контакт зі собою і ніким іншим часто 
11 
йдуть собі на нерви". Цим можна пояснити застратаючий 

зріст розводів в сучасній Америці. 

Молодь, головно молодь "контракультури" в Америці 

не є вдаволена таким станом речей. Вони природно тяготіють 

до більших згрупувань людей, які б жили зі собою тісно, спіл
кувались, співдіяли. Вони втікають від самоти, від ізоляції 
людини від людини, від холоду мурів модерного міста. В по

шукуванню за новими формами співжиття вони "віднайшли" 
групову родину, яка nопулярно зветься "комуною". 

Може найстарші у США комунальні групи релігійного 

типу. Вони вже мають свою традицію; в таких комунальних 

угрупованнях жили колись секти шейкерів, квакерів, мемно

нітів тощо. Квакерівські комуни існують досьогодні. Існують 
і інші релігійні комуни: католицька фарма Тіволі, теологічна 
фарма Кайнонія, християнські групи Реба, містична фунда
ція Ляма. Члени таких релігійних груп живуть звичайно в 

великій пуританській дисципліні. Вони моляться, важко пра

цюють на полі тощо - часом нагадують своїм способом жит
тя в манастирі. Але сьогодні втікають до таких комун-мана

стирів не лиш зрілі, але вже знуджені життям особи, часто 
також і дуже молодесенькі, кільканадцятьлітні діти. Славно
звісні, наприклад, є 11 Діти Христа" - фанатичні угруповання 
підлітків. 

Існують і комуни, побудовані на психологічних, чи со
ціологічних теоріях. Прикладом можуть служити комуни, по

будовані на теоріях знаного соціолога Б. Ф. Скіннера і його 
утопійній книзі 11 Волден 2". Є теж чисто політичні комуни 
різних радикалів, як напр., Ведерменів, Чорних Пантер тощо. 

Є навіть комуни дівчат-феміністок. 
Але найбільше розголосу поміж загальною публікою ді

стали гіппівські комуни. Переважно це зовсім нездисциплі
новані групи мальконтентів. Вони не мають структури чи 

програми. Найбільше їх на заході США у Каліфорнії, Нью 
Мексіко тощо. Але існують такі групи й на сході Америки, 

а теж у Канаді. Переважно вони є поза містами, як напр. 

фарма Вілер, чи комуна Морнінrстар у Каліфорнії, чи комуни 
навколо Таос в Нью Мексіко. Але існують такі комуни й в 

містах- в Сан Франціско, Нью-Йорку, Монтреалі тощо. 
Такі комуни часто полягають на практикуванні вільної 

любови, вживанню наркотиків тощо. Переважно вони 
11 
не-
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шкідливі" для свого оточення, хоч були випадки криміналь
ности, як напр., горезвісна група Манеона в Каліфорнії, яка 
поповнила ряд убивств. Того роду комуни є нестабільні, бо 
не мають ніякої економічної бази, а молоді особи, які до та
ких комун належать, переважно не мають поняття, як собі 
дати раду в лісі, як управляти поле, чи город тощо. Тому 
такі комуни швидше чи пізніше розпадаються. 

Проте існують і інші гіппівські комуни, які зрозуміли, 
що "хто не праЦЮ€, той не їсть" і пристосувались до життя 
в природі. Такі групи часто управляють поля, чи займаються 

якимсь ремеслом. Зчасом в такій групі витворюеться певна 

гієрархія і затрачується первісний анархізм. Система незріз
ничкованої вільної любови переходить у більш, чи менш ста

більні Моногамічні парування. З'являються діти, про яких 
треба дбати, яких треба вчити. Вживання наркотиків пере
шкоджає в праці, тому його потрохи закидують. Одним сло

вом, спершу така анархічна, гіппівська група зчасом пере

мінюється у примітивний, хліборобський рід, чи плем'я. Чле
ни осягають, за чим шукали: вони найшли собі тісну, зжиту 
групу з близькими особистими контактами. Вони втікли від 
модерного світу, з його символами техніки, економії, суспіль
ної опресії. Але зробили вони це лиш ціною відкинення мо

дерних вигід і потребою важкої фізичної nраці. 
Хто належить до таких комун? Переважно це люди 

молоді, від кільканадцятьлітніх до двадцять-кілька літніх. 
Майже виключно це діти багатих, чи трохи заможних роди

чів; діти з бідних родин не підуть на нове бідування! 
Важко предбачити, яке майбутнє комунального руху в 

Америці. Чи це лиш тимчасова мода, яка швидко мине? Чи 
принесуть вони зміну родинно-суспільного ладу? Я думаю, 

що не проминуть вони безслідно, а залишать певний слід на 
американському суспільстві у майбутньому. 

ВІDСористанІ джерела: 

•• • 

л. о . 

"The new communes - Comlng together lr. Amerlca", Ron Е. RoЬerts, Prentlce 
НаІІ, Englewood Cliffs, N. J. 

"Walden Two", В. F. Skinner, Mcmillan Со., New York 1948. 



SVlu і наше довкілля 

в. п. 

ПЛАСТ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ДОВКІЛЛІ 

Після Другої світової війни Пласт як виховна система 

був живцем перевезений, з короткою зупинкою у Західній 
Европі, з України до США. Привезли ми тут ідею та методу, 

а батьки своїх дітей. Разом обидва ці чинники творять пла
стову систему виховання. 

Упродовж перших сімнадцяти років перебування на 
американському терені ціла пластова система перебувала в 
періоді пристосування до нових обставин. Тепер після Пла
стового Конrресу Другого можемо твердити, що ми nристо

сувалися до обставин і оцінили нашу ситуацію. 

Проте, обсервуючи продукт нашої nраці, виховників на
шої організації, внеліди заставляють нас докладно проаналі
зувати, що саме є причиною дуже малого успіху наших зусиль. 

Усі ми бачимо, як багато молоді у віці 15 років та вище 
перестає цікавитися пластоними зайняттями та раніше чи nіз

ніше відходить від Пласту. Відсоток тих, які nереходять із 
юнацтва до старшого nластунства, також відносно малий, а 

ще менше старших пластувів вступає до пластового сеньойра

ту. Ці наявні неrативні познаки внутрі пластавої організацн 
не були б ще такими важливими, коли б ті, які відходять з 
Пласту, не виявляли своїх неrативних прикмет. Лінивство, 
самолюбність, надуживання батьківської любови, безвідпові
дальність - все це nомічуємо у багатьох з молодої rенерації. 

Формування характеру та особистостей - це дуже 
складний nроцес, на який мають вплив різні чинники. У на

шій сьогоднішній ситуації ці чинники подвоєні, бо ми живемо 
у подвійній спільноті, яка неспівмірно розвивається і різно 
впливає на нашу молодь. 

Розглянемо впливи ширшої американської спільноти на 
формування нашої молоді. Ця спільнота сьогодні під великим 
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впливом ліберальних тенденц1и. Ріст лібералізму спричинив 
квестіонування життєвих стандартів та поведінки одиниці, 
відкидання авторитетів, переоцінки людських вартостей. Лю
дині із життєвим досвідом тяжко знайти себе в такій ситуації, 
тож не дивно, що з малим знанням та розумінням інших 
молодій людині незвичайно тяжко встановити свою життєву 

дорогу та вирішити, як по ній іти. 

Традиційно американське суспільство дуже чутливе на 

вартість грошей чи сили грошей. Сьогоднішня молодь, доба
чуючи від'ємні екстремні наслідки міряння вартостей вагою 
грошей, почала ворохобитися проти встановленого способу 
життя, одначе, натрапляючи на великі перешкоди, розгуби
лася і не може знайти будуючого виходу із ситуації. 

3 другого боку, економічний добробут, можливість у 
молодому віці заробити задовільну кількість грошей дозволяє 

16-літнім усамостійнюватися від батьків, що часто приводить 

до різних прикрих наслідків. 

Війна у В'єтнамі, поминаючи всі людські моральні за
сади, має, з огляду на виховання позитивного громадянина, 

дуже великий неrативний вплив. Дезертирство, наприклад, 

а за тим іде відсуспільнення молодих людей, які привчаються 

втікати від найменшого громадського обов'язку. 

Політика власників засобів широкої інформації корми
ти публіку сензаційними новинами з мінімальною інтерпрета
цією витворює сповидне враження переваги зла, мовляв, ство
рюються нові, модерні наукові течії, які суспільство прийняло 

за свої. А на ділі це тільки внелід контроверсійних поглядів 

малої групки людей. Проте такими спотвореними уявлення
ми про вартості життя найшвидше заражується безкритична 
молодь. 

У нашому вужчому українському середовищі також 

досить неrативів, які часто так сильно заперечують молоді те, 

що ми їй говоримо, що не дивно, чому наша молодь збенте
жена та огірчена, а у висліді відходить від зорганізованого 

українського життя. 

Критнкоманія поширена до таких розмІрІВ, що д1исно 
тяжко молоді почути щось добре про українців - учителів, 
священиків, громадських діячів, а навіть сусідів. Якщо всі 

такі недобрі, то пощо ходити до української школи, Пласту, 
слухати проповіді в церкві чи належати до якоїсь організації? 



Наслідки цього самозрозумілі. Молодь робить те, що неперед
бачливі батьки їй кажуть посередньо робити. 

У нас здавна завелася мода міряти один одного тим, 

хто з якої родини походить, якої освіти чи титулу, хто біль
ший патріот тощо. Ми послідовно відносимося одні до одних 

не по-дружньому, але радше залежно від висліду міряння 

-або звислужницьким респектом, або пони.ж.уючи через за
розумілу пиху. Наслідки такого стану в громаді видні у пове

дінці української молоді між собою. Про це було багато мови 
і на сторінках пластавої преси. 

У багатьох родинах обоє батько і мати працюють. У са
мому факті праці ще великої небезпеки нема. Проте часто 
бу·ває, що батьки компенсують свою відсутність дома, а може 
і брак близького зв'язку з дітьми, найлегшим способом, най
частіше надто великими грошовими подарунками. Також че
рез велику батьківську любов та незрозуміння своїх обов'яз
ків, а щоб утримати дітей при собі якнайдовше, батьки зно
ву ж дають дітям більше грошей, ніж. того потрібно. Замість 

того, щоб усамастійнитися та привчитися до відповідальности, 
діти надуживають цю доброту батьків. Підсвідомо молоді 
люди знають, що справді їм діється кривда, а вони роблять 
зло, та спокусі тяжко опертися. Кінчається тим, що з часом 

діти починають ненавидіти своїх батьків, які зіпсували їм 
життя. 

Звичайно, наведені приклади не поголовні ані в амери
канському, ані в українському суспільстві, одначе їх досить 
багато, щоб ними тривожитися, а слідом за тим і думати, що 
робити, щоб протидіяти лиху. Всі ділянки, за які безпосе
редньо відповідає Пласт, як ось брак товариського відношен
ня, незацікавлення пластавою програмою, невластиве керу
вання дітьми на пластових зайняттях, неусуспільнення стар
шого пластунства, ми внутрі пластавої організації намагати

мемося якнайшвидше виправити. 

На ширше американське суспільство ми маємо ду:же 
малий вплив, і зчасом треба буде подумати, як нам проти
діяти впливам, які воно має на нашу молодь. 

Сьогодні я хочу запропонувати, щоб ми обміркували, 
як Пластприят міг би впливати в українській громаді на по
кращання співжиття між членами родин та членами спільноти 
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на те, щоб воно почало ставати позитивним чинником у ви

хованні та формуванні нашої молоді. 
На мою думку, доріг до нашої мети є кілька, і правдо

подібно нам треба вживати їх усі. 
1. Створімо гуртки Пластприяту при кожнім курені та 

гнізді і дійсно виявімо більше й основніше зацікавлення пра

цею наших дітей у Пласті. 

2. Організуймо дискусійні вечори батьків у малих гур
тах, щоб обмі1нятися досвідом у вихованні наших дітей дома. 
З вищенаведеного напевно можна буде вибрати на початок 
досить тем для розважань. 

З. Цікавіші та загальніші проблеми описуймо та пода
ваймо до "Пластового Шляху", щоб з нашого досвіду скори
стали й інші. 

Сьогодні ми є тільки батьками такими, як ми їх собі 
уявляємо, що вони повинні бути. Більшість із нас створила 

собі свій образ на прикладі наших батьків. Одначе сьогодніш
ні обставини життя змінилися цілком у порівнянні з тим, що 
було тому тридцять років. І тому ми як батьки мусимо та
кож змінитися. Мусимо навчитися, як найкраще помогти на
шим дітям перейти ступнева процес усамостійнення та стати 
повноцінними зрілими громадянами. 

Леся Храплина 

ЗОЛОТІ ВАКАЦІї 

- Пані Ірцю, а ваша Ляля читає українські книжки? 
- Бійтеся Бога, коли їх читати?! Це навіть дуже їй 

пригодилося б, але знаєте: школа, лекції, сходини, виступи ... 
- Пані Галю, а ваша Христя вже певно вміє виши .. 

вати? .. 
- Звичайно, що в н ВІЦІ вже годилося б навчити їі! 

Знаєте самі, як я залюбки вишиваю. Але скажіть, коли? Тож 
школа, лекції, сходини, виступи ... 

- Пане, Славку, ви десь певно розповідаєте вашому 

Зеневі про ваше минуле! Кому як кому, а вам є що розпові
дати: Закарпаття, "Соловій", Броди ... 

-Дуже хотілося б не раз ... Та правду кажучи ... Досі 
ніколи було. Знаєте, ІВес~ час: школа, лекції, сходини, 
Ри ступи ... 
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Хто ж не знає, не розуміє тих батьківських клопотів? 
Але тривають вони тільки десять місяців у році. Потім при

ходять два місяці -зовсім інші. Два місяці, коли не діє оте: 
"Ми раді б, але ж ... " Бо цей час можуть батьки розплянувати 
~дітьми, як схочуть. Ніхто не скаже, що вони щось "мусять". 

Звичайно, що з того часу треба виділити щось на табір, 
u якому шкільному віці дитина не була б. Це необхідне. Але 
nісля табору? 

Саме тоді є час, що батьки наблизилися б до дітей. 
Можуть тоді знайти спільні зацікавлення, у разом читаних 

та обговорюваних книжках, у спільній, цікавій для всіх nраці 
чи в щирій, невимушеній розмові, коли то батьки мають змо
гу nредставити дітям свої погляди на життя і вислухати в 

повному довір'ї, як діти дивляться на те, що їм лежить на 
серці. 

Жалуємося, що відчиняється щораз ширша щілина nо

між нами та дітьми. А тут нагода цю щілину засипати й зрів
няти. Золота, неоціненна нагода: золоті вакації. А може -
вдармося в груди (та так, щоб діти не бачили!) - може саме 
нам була вигідна ця їх біганина в час шкільного року? А коли 
їі не стало - ми стаємо нараз безпорадними перед завдання
ми, що їх нам не nаконати - бо не маємо вартостей, щоб 
ними заповнити духове життя наших дітей? Висилаєм о їх 

тоді кудинебудь, щоб подалі від нас, або дозволяємо за мар
ний гріш протратити час відпочинку на лихій, а то й nри
низливій nраці? 

Вакації лиш раз у році. А дитинство й молодість, коли 
час навчатися жити- лиш раз у наших дітей. За рік-два вже 

ніякі спроби ближчого порозуміння можуть нам не nовестися. 

А коли прогайнуємо цю нагоду, що саме стоїть nеред 

нами - несправедливо було б нарікати, що наші діти від
чужуються від усього, що нам дороге! 
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В. Соханівський 

МАНДРІВНИЦТВО І ТУРИЗМ 

Людина з природи непосидюща. У праісторичних ча
сах люди мусіли мандрувати, шукаючи засобів прожитку, 
охороняючись від небезпек, спричинених природніми катастро
фами чи війнами. Але не тільки конечність заставляла людей 
мандрувати. Людина завжди прагне пізнавати нове, незнане, 

розгадувати таємниці світу. Жадоба пізнавання заставляда 
людей удосконалювати засоби пересування з місця на місце. 
Спочатку люди ходили пішки, потім їздили кіньми, згодом 
поїздами, кораблями, автами, літаками, а в наших часах раке

та везе людей і на Місяць. 

Гін до подорожування, відкривання віддзеркалений в 
літературі. Навіть життя інколи люди називають подорожжю, 

яка починається від відчуття перших світляних променів піс
ля народження, а триває до темноти смерти та містерії потой
бічного життя. Старовинні грецькі аргонавти казали: "суть не 
в тому,щоб жити, суть- подорожувати". Такі письменники, 
як Данте, Берн, мандрували своєю уявою у рай і пекло, на 

дно океанів, у міжллянетарні простори. Сьогодні фантазії 
Берна стали дійсністю. Мандри Колюмба відкрили Америку, 
подорожі Марка Польо, який бажав заглянути поза горизон

ти нашого зору "на кінець світу", принесли йому славу прин

ца купців, папеького післанця, губернатора екзотичного ки

тайського міста, приятеля хана, географа, історика, воєнного 

кореспондента, знавця мов та одного з перших письменників

мандрівників, якого романтична пригодницька епіка допомог

ла нав'язати контакт Заходові зі Сходом. А з яким респектом 
українці відносяться до матеріялів французького інженера 
Бопляна, який мандрував у 16 ст. по нашій Батьківщині. 

У нашому минулому відомими мандрівниками були 

Даннло Паломник, який відбув прощу до Святої Землі, зна
ним мандрівником був філософ Григорій Сковорода, Микола 
Миклухо-Маклай, який заснував поблизу Сіднею першу в 
Австралії зоологічну станцію для вивчення морської фавни 
(19 ст.), багато подорожували козацькі очайдухи, а в наших 
часах мандрівництво плекають пластуни, зокрема такі курені, 
як "Бурлаки", "Чорноморці" та інші. Мандрівництво - це 
інтеrральна ділянка справжнього пластування, яка гартує ду-
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ха і тіло, сприяє зарадності, провідництву, гармонійному спів

життю учасників мандрівної групи, дає нагоду пізнати при

роду, співжити з нею, - словом, це цікава і корисна та не

обхідна форма пластування. 

Туризм куди важливіший, ніж нам здається 

Туризм - це не тільки приємність і не тільки духовий 

відпочинок, такий потрібний для здоров'я, для відпруження 
втомлених нервів від щоденних обов'язків, турбот, які так 
пригноблюче ділають на людину в цих модерних часах. Зу
стрічі з новими людьми, новими країнами, ідеями, красою 

краєвидів відпружують наші емоції, заспокоюють втомлене 

тіло і душу, відсвіжують кров, нагромаджують нову і свіжу 
енерrію. 

Часті явища психічного забурення, за якого люди по

падають у меланхолію, духову порожнечу, коли не знають, 

що робити із своїм вільним часом, попадають у наліг алько
голізму та наркоманії, коли бояться бути самітними, найкра

ще лікувати мандрівкою та туризмом. Мандруючи свобідно 
у природі чи в інших країнах, легко можна втіІ<ТИ від того 

всього, що цю психічну рівновагу руйнує. Подорожі дають 

універсальність думок, ідей, поглядів. Обсервуючи інших лю
дей, їх життя, поведінку, рівень культури, конфронтуємо себе 
з ними, а тоді іншими будуть нам видаватися власні проблеми. 

Перебування на самоті в природі, коли є нагода само

заглиблення і конфронтації свого життя із гармонією та ве
личчю всесвіту, це добрий засіб самопізнанням збагатити свою 
особовість. Р. Г. Шовфлер каже, що "якщо хтось не любить 
бути з самим собою, то це доказ, що він не має подостатком 
свого "я", щоб виповнити самотність". 

Подорожі вирівнюють рівень людської культури, стиму

люють поступ, дають визов до нових осягів і змагів. Вони 

відсвіжують людину та дають їй нові інспірації. 

Туриетика- це сьогодні великий бізнес. Деякі країни 
мають навіть окремі міністерства чи хоч туристичні відділи. 
У Канаді створилися комісії для організування акцій туриз
му. На .це nризначені фонди, з яких Пласт у Канаді користав 
уже. б· рQків, організуючи мандрівні табори та зустрічі. Цими 
акціями уряд Канади намагається наблизити населення своїх 
далековіддалених провінцій. 
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Існує звичай, який каже шанувати мандрівників. Во
ни ж видаватимуть опінію про дану країну та П населення. 

Битворилися навіть уже спеціяльні цереманіяли привітання 
туристів. Країни стараються показати туристам усі свої най
кращі пам'ятки, культурні надбання, природу, побут, заімпо
нувати кухнею, культурною розвагою, вигодами життя тощо. 

Відомо, наприклад, що на пам'ятнику спартанців, оборонців 
проходу під Термопілями, було написане: "Іди, приятелю, 
скажи Лякедемонові - у цій землі ми спочиваємо, слухняні 
його наказові ,, . Ті, що будували цей пам'ятник, знали, - на 
це місце приходитимуть нові й нові покоління, слова герої·в 
пригадуватимуть їм, що були молоді й відважні лицарі, які 
не боялися віддати життя для оборони батьківщини. 

Відвідуючи історичні місця, пам'ятники старовини, слав
них под1и та людей, ми вживаємося в атмосферу того часу і 
тих проблем, що зв'язані з даними пам'ятками. 

Особливості украінського туризму 

Українці, спрагнені державної форми життя свого на
роду, відвідуючи різні країни, відчувають на собі своєрідний 
обов' язок амбасадорства. Ми не маємо ні інформаційної, ні 
пропаrандивної служби, не можемо мати впливу на чужо
національну пресу. Здобути прихильність для нашого народу 
можемо тільки особливими особистими зв'язками та осягами. 
Наш друг - пл. сен. Ярослав Рудницький, професор-славіст, 
Вінніпеr, Канада, у цій ділянці має значні успіхи. його по
стійні виїзди в різні країни на наукові з'їзди дають йому змо

гу відвідувати університетські бібліотеки, історичні місця, зу

стрічатися з офіційними людьми даної країни, інформувати 
їх про Україну, нав'язувати з ними контакти. Корисно кож
ному брати приклад з такої форми амбасадорства. Відвідуючи 
Австралію 1971 року, пластова делеrація Канади і США на 

ювілейні святкування відвідала там Високого Комісаря Кана

ди на Австралію; також добре зафіксував свої подорожні спо
стереження Василь Софронів-Левицький у книжці "Кланяли
ся вам три України". 

Найвидатнішу державницько-дипломатичну ролю ман
дрівника по вільних країнах світу виконав наш церковний 
провідник і державний муж - Блаженніший Верховний Архи
єпископ і Кардинал Кир йосиф Сліпий, надзвичайна особи-
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стість якого викликала увагу і широке зацікавлення голов 

держав і різних церковних та державних достойників світу. 

Між іншим, у відповідь на надіслану від нього в подаруику 

книжку "Слово о полку Ігореві" голова еспанського уряду, 
ген. Франко, особисто висловив подяку нашому Верховному 
Архиєпископові. 

Окрема і дуже актуальна проблема українського туриз

му в нашому часі - це відвідини України. Поминемо тут 

самозрозумілі речі, такі як високі кошти перебування там 

туристів, обмеження та дорожнеча митниці, але згадаймо той 
цілий комплекс справ, що випливає із тоталітарної системи 

правління, яка в Україні діє. Турист в Україні з хвилиною 

виходу з літака почувається зв' язаний багатьма-багатьма обме
женнями: не може поїхати без дозволу ні до родинної місце

вости, ні будь-куди, так як це практикується в інших країнах 
світу. Не може свобідно рушитися навіть у місті, бо може 
наразитися на неприємності зустрічі з КГБ, мусить бути обе
режним з висловом своїх думок і поглядів, йому не віТІьно 

користуватися свобідно ні бібліотекою, ні відвідати установи 

без спеціяльного дозволу, ні зустрічатися із людьми, бо по
стійно переслідує його думка, що за ним слідкують, що це 

комусь може не nодобатися, комусь може nринести нещастя 

-звільнення з праці, арешт чи й запротарення до божевіль
ні; туриста може зустріти безпідставне обвинувачення у nолі
тичних, а навіть шпигунських акціях, а що тоді чекає того 

українського туриста, знаємо з преси. Це вичерпує нервово 

кожного та відбирає радість зустрічі з довгоnлеканою мрією 
nеребування в Рідній Країні. Нормально в інших країнах ту
рист має nовну свободу оглядати, що йому до вподоби, зу
стрічатись і говорити, з ким хоче. В СССР усе тільки за доз

волом, nід обсервацією, зі страхом. Зроджується таке почуття, 
що тут мільйони людей замкнених у клітці тоталітарної систе

ми, нікому тут неможливо офіційно і свобідно висловити свою 
думку, nогляд на справу; зацікавленому у якійсь ділянці знан

ня неможливо дістатися до архівів, бібліотек. А вже нема 
мови, щоб комусь можна було дістатися до джерел національ
ної історії, літератури, мистецтва. філософсько-богословських 
чи політичних матеріялів. Такі джерела тут засиnані брудом, 
їх ніхто не старається зберегти, навпаки, їх радо позбуваються, 
спалюючи. Обмінюватися почуттями, думкою, nодарунком, 
книжкою, пам'яткою чи фотознімком тут неможливо. 
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Не можна зрозуміти, що цю облудну, фальшиву і деспо
тичну поведінку проводу країни толерує світова "гуманність". 

Правда, всім відома приповідка: "Що край, то обичай". 
rдучи В чужу країну І треба бути свідомим різниці В культурі 
даної країни і своєї. Турист їде відпочивати, обсервувати, nо
ширити свою освіту, світогляд. Поганий той мандрівник, який 
їде до чужих країн, щоб їх критикувати, хвалити комфорти 
і звичаї своєї країни. Це грубий нетакт, і ніхто того не nро

бачить. Треба усвідомити собі всі особливості даної країн~ 
та відnовідно до них застосуватися. Туристи в Україні часто 
роблять цей нетакт, і на цьому тлі є багато прикрих конфлік
тів, які ускладнюють життя тим, які там залишаються nісля 
їх виїзду. 

В історії Пласту знаємо мандрівки наших друзів і nо
друг з країни в країну через кордони, що так штучно ділили 

нашу країну. Вони зв'язували духовою ниткою окремі вітки 
нашого народу, давали змогу пізнавати Україну, nлекати віру 
в невмірущість ідеї української державности. Були вони но

сіями здорової, переконливої інформації про наш народ, ви
конували те, що робить звичайно преса і коштовні засоби 
nропаrанди у вільних державах. Треба також пам' я тати nо
дорожуючи, що не можна вибиратися в дорогу з nорожньою 
головою, так само як і з порожньою кишенею. Треба зазда

легідь на підставі літератури познайомитися з країною, щоб 
більше скористати з nеребування у ній. 
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J тсластовоzо життя 

Іван Костюк 

ЮМПЗ-1972 ОЧИМА ЧЛЕНА ПЛАСТУ 
З ДАЛЕКОГО ДЕНВЕРУ 

(Репортаж) 

Давно вже наші пластові Централі проголосили були 
рік 1972 ювілейним роком 60-річчя Пласту. Організаційна Ко
місія видала була 5 бюлетенів з усіма дорученнями і програ
мою святкувань, а крім цього, появилися відповідні видання. 

Завчасу і я був розпочав свої заходи ліслати якнайбільше 
учасників на Ювілейну Зустріч. Мої заходи увінчалися успі
хом. У спіх цей не йшов по лінії моїх бажань - завезти моїх 

новачат до великого гурту, але дві пластунки і два пластуни 

зі станячним на чолі прибули на "Вовчу Тропу". Це небага
то ... , але від нас на "Вовчу Тропу" ... дві тисячі миль! Склало

ся так, що на початок зустрічі припадав кінець нашого но

вацького табору на оселі Гайлендер Бойс. 

** * 
По нашому приїзді із Зустрічі мій приятель Євген Мар-

ковський запитав: 

- Ну, як же ж там було? 
- Гарно було, дуже гарно... відповідаю. 
- Я вже читав у "Свободі", що було багато пластунів! 

Чи це правда?- питає. 

- Це правда, - я відповів. Було вже багато вісток 
про ЮМПЗ-1972 на "Вовчій Тропі", яка відбулася від 19 до 
27 серпня. Про цей пластовий ювілей було багато дописів 
у "Свободі", але там звичайно пишуть тільки самі похвали ... 
Мій репортаж інший, не такий, як репортажі Олександра 
Луцького в "Америці" чи репортажі у "Свободі" та в іншій 
українській пресі. Він різниться тим, що я згадав також про 



неrативи нашої Зустрічі, бо ми всі робимо помилки про них 

такоJК треба згадувати. 

3 Денверу до Нью-йорку 

Я відлетів з Денверу літаком, доїхав автобусом і так
сівкою до Пластового Дому, де зустрів мене, замість Слави 
Рубель - крайової комендантки пластунок, голова КПС Пав
ло ДороJКинський. Це була для мене велика несподіванка і 
шана. З ним ми познайомилися давніше в часі станичних 
відправ у Нью-Йорку і Чікаrо. Ми привіталися і зайшли до 
кооперативи и Молоде Життя". Я мусів купити новий одно
стрій, нові короткі пластові штанята, новий білий пластовий 
шнурок, бо мій однострій уже постарівся... Оповідала служ
бовичка кооперативи п. Шепарович, що їі син новак свій но
вий однострій зімняв, щоб його друзі повірили, що він довгі 
літа в Пласті ... Я вагався - чи й мені так здалося б зроби
ти... Треба було нам ще купити кальоші, але крамниця була 
ВJКе замкнена й наша Зустріч відбулася без них. 

Другого дня ми їхали автобусом на 11 Вовчу Тропу". Ке
рівником транспорту був Роман РогоJКа - ставичний Нью
Йорку. З нами їхала пластова молодь з Австралії. Біля мене 
сидів Лісовик- пл. сен. Мирон Левицький з нашого куреня, 

присів згодом пл. сен. Володимир Слободян з Аделяїди. Він 
оповідав про JКиття наших поселенців у Австралії, про ума

вини праці, про церковне і громадське життя українців, яке 

з нашого погляду ходить догори ногами. Згадував також, що 

його старший син хворіє астмою і він його лікує козячим мо

локом. Відомо, що коза ніколи не хворіє туберкольозою, але 
чи козяче молоко лікує астму - мені не відомо ... 

Час минав швидко. Наш водій - мурин, що керував 

автобусом, дістав 11 Тікет" за зашвидку їзду. 

На "Вовчій Тропі" 

При вході на оселю пластуни збудували гарну браму. 
Примістили у ній емблему 60-річчя Пласту. Тут зустріли ми 
11 
Лісових Чортів", що реrулювали рух авт на оселю. Вигля
дали немов індіяни із своїми довгими перамн на капелюхах. 

В руках у них були 11Пушки-говорушки", тобто 11 Вокі такі". 
До речі, назва ця невідповідна, бо це російське слово, зокре
ма на росток tt ушка ". У пластовій одноднівці надрукований 
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був жарт: Підслухане - сеньйор заповідає: "One station wa
gon coming up". Старший пластун йому відповідає: "Дякую, 
друже!" 

Фотознімок "Лісового Чорта" я вислав своїм приятелям 
у Денвері та в інших містах, а "ювілейний" лист до батьків 
денверських учасників Зустрічі. Читали вони мої листи аж 
місяць пізніше на пластовому пікніку в горах, бо Марія Фіr
шос, якій я їх вислав, зробила з того "параду". 

У таборі сеньйорів 

Реєстраційним пунктом командувала пл. сен. Дада 
Франкен. Я заплатив рахунок за моїх пластунів, дістав від неї 
зелену картку на їжу в кухні, а після цього опинився в та

борі сеньйорів. 
Перед моїм виїздом на Зустріч пл. сен. бвген Людкевич 

- ставичний у Лос Анджелес - телефонував з "Вовчої Тро
пи", що шатра для моїх учасників вже в таборі. А це був до
тепний жарт, бо за ними треба було довго шукати ... 

V пригоді став сеньйор з Австралії, що мав бути гостем 
у моєму шатрі. Він пішов до проводу, і на його прохання з'я
вився ст. пл. А. Дурбак з гуртом пластунів, які мали із со

бою лопати, сокири, шнури та інше приладдя. Шатро моє 
було швидко поставлене, пластуни думали, що я австралієць ... 

Дехто із сеньйорів питав мене: - Ви, друже, звідкіля? 

-Я з Денверу,- скромно відповідав я ... 
- О,- казали,- то ви з Австралії! А ми так і думали! 

Моє шатро стояло в лісі. Шатра сеньйорів з куреня 

"Бурлаки" були розставлені 1uироко на краю лісу та в лісі. 
На горбочку примістилися члени "Червоної Калини", опада
лік мого шатра друг Дурбак збудував шатро для двох сеньйо

рок з Австралії. Тут таборували подруги Надя Теодорович та 
Ірина. Батьки Наді жили в Сокалі, тож ми згадували часто 
сокальчан. Біля їх шатра я повісив прапор їх куреня, бо цього 
вимагав закон гостинної сокальської землі. 1х курінь має на
зву "Блискавки". Назва походить, мабуть, з того, що члени і 

"Б " б кошова лискавак лискали гарними чорними очима. 

Маючи дах над головою, можна було спокійно відідхну

ти вагким повітрям східнього побережжя американської зе
млі, що П вогкість більше як докучлива. Я пішов у ліс, щоб 
на самоті подумати про дім, про богиню мого домашнього 
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вогнища, про наш пластовий табір у Скелястих горах у Ден
вері, який добігав без мене до свого кінця... Нас ділив простір 
2_.000 миль від стейту Кольорадо цієї американської Швайца
рії, що має сухе повітря та синє-синє небо ... 

Комендантом сеньйорського табору був пл. сен. Роман 
Рондяк, майор американської армії. Нашому комендантові -
молод1и людині з військовим досвідом - трудніше було ке
рувати табором сеньйорів, ніж полком американської армії. 
Бунчужним був Джек Яців з Торонта. Писарем гарна бльdн
диночка - орликінка Маруся Баранська. Було мало сеньйорів 
на ранньому апелі. Деякі з них з Нью-Йорку чи Філядельфії 
приїхали на Зустріч з усіма вигодами, з шатрами, з жінками 
й чоловіками та дітьми, з псами та таборовим вирядом. Вони 
не поспішали на майдан збірок, не чули сурми проводу Зу
стрічі, що кожного ранку кликала сеньйорів на молитву. Де
які сеньйоркиприходили на апель з дітьми, деякі у коротких 

штанятах - пишалися гарними ногами ... 
У суботу ввечорі була сеньйорська ватра для табору 

сеньйорів. Гаслом їі було: "Будьмо знайомі!" Ми співали пісні, 
дискутували на тему: "Улад сеньйорів чи Об'єднання сень
йорів?" Найбільшим ворогом уладу семьйорів був пл. сен. 
Ярослав Рак, а його лалким оборонцем був автор цих рядків. 
Були поголоски, що ГПР ще досі не затвердила постанов Ве

ликої Ради УПС у жовтні 1971 року. Були це, очевидно, по

голоски противників уладу УПС, які навіть показували мені 

надруковані постанови в "П. Шляху". 

Порядок дня у таборах 

Таборавики вставали о год. 6.30. О годині 7.45 кожного 
дня сурмила сурма до молитви. Всі табори пластових уладі-в 
у той час були готові до молитви і денного наказу. Прово
дили день згідно з наказом. О годині 10.30 була нічна тиша. 
На молитву знову сурмїла сурма. По нічній тиші найгаласли
вішими були "Бурлаки"... rx приходив втихомирити сам ко
мендант Зустрічі, - Ігор Король, член цього куреня. Обо
в'язки писаря виконував ст. пл. Тарас Лончина, Пб. З голов
ного проводу подавали через голосники всі накази і повідом

лення. Від них не було спокою. Часто голосники кликали: 
"Пл. сен. Осипа Стецуру прошу зголоситися до Про-о о о во
ду!" 
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Табір УПЮ-ів 

Я мав змогу відвідати табори інших пластових уладів, 
що таборували на "Вовчій Тропі". Недалеко від табору 
сеньйор ів на горі був приміщений табір юнаків. Тут був інший 
настрій, як у нас. Я бачив у часі денного наказу на збірці у 
довгих рядах немов військо з прапорами і старшиною у струн

ких ловах. Було їх 527 юнаків. Зайшов я сюди, шукаючи мого 
юнака Юрка Романишина. Я був кілька разів у цьому таборі, 
шукаючи за ним. Комендант не міг знайти його в картотеці. 

Нарешті я знайшов мою "любу-згубу". Він з іншими пласту
нами у час дозвілля грав у шахи. Я ревізитував його, бо він 
перший і єдиний з денверцін відшукав мене і зголосився у 
першому дні. 

Пластуику Ніну Івашко я відшукав у неділю у люд

ській гущавині недалеко Червоного будинку на оселі, стежка 
біля якого була місцем "променади" під час ЮМПЗ. Старшо
го пластуна Ігоря Фіrлюса я часто зустрічав. Бідна його се

стричка Дада захворіла в дорозі. Лежала в лікарні у Вашінr

тоні. Вона прибула на "Вовчу Тропу" під кінець ЮМПЗ. 

У таборі УСП-ів 

Поза малим озерцем, у західн1и частині оселі розташу

вався табір старших пластунів. Коли я відвідував його, мала 
відбуватися нарада ст. пластунів з головою ГПБ - пл. сен. 
Василем Палієнком. Не всі вони були зацікавлені цими ехо

динами. Деякі сиділи здалека біля шатер. Бунчужний табору 
ходив від одного шатра до другого і вигукував: "Неу, Canucks! 
Come оп guys". Так зверталися вони до канадських пластунів. 

Багато пластувів не мали одностроїв, деякі ходили в 

джінсах ... Табір старших пластувів робив враження окремої 
республіки. Нараховував 240 учасників. Старші пластуни ма
ли також свого пса ... 

У таборі УПН 

Моїм ба)І<анням було побачити, як таборують новачата. 
Мене тягнула якась сила до цього табору. Не привіз я своїх 

новачат на Зустріч, хотілося побачити "чужих" новачат з 
інших станиць. Табір цей мав ряд будинків, що в ньому табо
рували новачата. Було їх на Зустрічі 104, з того 44 новачки. 
Між ними не було новачат з нашої станиці. 
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На стійці стояли малі новачата. Біля купелевих заве

день стояв пузатий жовтодзюб і не допускав нікого до гаря
чих купелів, до яких збігалося багато пластунів з інших уладів. 

Не мали ці малі юні орлята ні шатер, ні прапорів ... 
Мали дах над головою, так як мої новачата у таборі в Денвері, 
і гарячу воду. Недалеко від їх будинків були купальні басей
ни. Харчувалися вони в кухні, у пластовій їдальні, так як 

старі діти ... пластові сеньйори. 
Не раз з усмішкою я прислухався, як новацтво бажало 

собі "смачного!" та викрикували тонкими голосочками "дя
куємо!" після того, як з'їли сніданок, обід чи вечерю. Ці 
усміхнені личка малят нагадували мені лиця моїх новачат 

у нашому таборі. Це ті зовнішні форми пластового життя, 

що нас об'єднують. 

У таборі юначок і старших пластунок 

Високо нагорі в південній частині оселі примістився 

табір пластунок юначок. У цьому таборі був зразковий nоря
док. На мій запит у nроводі табору, чи можу бачити Ніну 
Івашко, комендантка відразу знайшла ії карточку в картотеці, 
сказала, до якого куреня вона належить, де їі шатро. Вона 

завела мене до шатра Ніни. Порадила нам говорити nоза 

табором, щоб не перешкоджати дівчатам- вони часто nере
дягаються ... 

Мені видається, що це був найкраще зорганізований 

табір на Зустрічі. Було юначок у ньому 663, але дисциnліною 
він nеревищав усі табори на ЮМПЗ-72. 

Радісно було дивитися, як ці гарні, усміхнені дівчатка 
маршували згори вділ з nіснею на устах або як відбивали 
кроками nід ритмічний свист свистка впорядниць. Юначки 

були всюди: на Мазепинській nлощі, на спортонім майдані, на 
тереновій у лісі, у гарних барвистих одягах в часі дефіляд, 
що тягнулися довгим шнурком, у їх чудових одягах під час 

мистецької програми та на святковій ватрі. 

Табір старших nластунок нічим не різнився від табору 
юначок, хіба тільки тим, що їх було на Зустрічі на nоловину 
менше, всього 335. 

Загальний опис таборів 

"Вовча Тропа" - це гарний кусник української землі 
в США. Кліматичні умовини у цій частині американської зем-
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лі жахливі. Вологість тут страшна, докучала всім учасникю.1, 

зокрема відчували їі ті, які приїхали із Заходу. 

Кожний табір мав свого коменданта і булаву. Комен
дант мав телефонічну сполуку з головним проводом. За ви
нятком новацтва, всі пластові улади таборували під шатрами. 
Юнацтво і старше пластунство самі собі варили їсти. Вони 
бунтувалися, що замало дістають харчів, rцо замало було в 
програмі зустрічів з дівчатами ... 

При кожному таборі побудовані були на військовий лад 

туалети. До кожного табору допроваджені були водопроводи 
з водою до пиття та миття. Постачання води та санітарні спо
руди були Ахіллевою п'ятою на ЮМПЗ-1972 р. Були випадки, 

що та боровики забрали воду на пиття, а тоді не було води 
до миття і навпаки. Юнаки приходили по воду до сеньйор

ського табору. Подумати тільки, що упродОВ)І< 9 днів мало 
хто міг добре вимитися чи викупатися. 

Мені здається, що організаційна комісія Зустрічі не по

думала про всі можливі санітарні заходи для такої численної 

зустрічі пластавої молоді. Зрештою, вони не передбачили, що 
на Зустріч в останніх днях раптом прибуло близько 4 тисячі 
учасників і гостей. Не диво, що "Лис Микита" собі зробив 
жарт із Зустрічі: "Пласт улаштовує що десять літ зустрічі на 

те, щоб пластуни один тиждень не могли митися" ... 
На ЮМПЗ-72 була дуже добра медична опіка. В одно

днівці був надрукований жарт: ''Серед лікарів на '' Вовчій 
Тропі" було щонайменше три психіятри. Керівником служби 
здоров'я був д-р Олег Волянський (психіятр) ... і один ветери
нар ... на всякий випадок ... • 

Високі культурпі досяzпеппя можливі тільки при пепе

рервпості традицій. Ніг:оzо ne втратити, усе складати- шар за 

шаром. Тільки TaJ(, виростає власпа орzапіг:па духовість. Ії ne 
збудувати за п'ятиріzку ... 

Ті космаг:апи, що з ризиком для життя будували церкву 

і возили дзвопи, добре відzували, що церква - то ne просто 
церква. За церІСЄою стояла пація, духовпїсть -усе те, без zozo 
людипа стає робоzою худобою. Тоді ж ne бракувало хитрих 
демаzоzіе, які перекопували, що «істиппа віра» віджила свій вік. 

Валептип Мороз: Хроніка опору 
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qJuxoвнi справи юнацтва 

~ирослав Раковський 

ПРОБЛЕМА ВИШКОЛУ ПЛАСТОВИХ ПРОВІДНИКІВ 
УСША 

Недостача вишкалених та досвідчених пластових про
відників, перш усього юнацьких упорядників, є, як відомо, хро
нічним явищем у нашому Пласті на нових місцях поселення. 

У 1955 році на З. Крайовому Пластовому З'їзді уступа
ючий голова КПС підкреслив: «Ми цих виховників маємо так 
жахливо мало, що в деяких осередках робота вже зовсім рветь

ся... проблема достатньої кількости кваліфікованих виховни

ків є rm:танням «бути або не бути» Пласту у США». 
У 1971 році, себто 16 років пізніше, на 10 Крайовому 

Пластовому З'їзді у звіті голови Виховного Сектора ствердже
но: «Ціла виховна дія терІШть через брак вишкалених вихов
ників». 

Значить, ситуація була і є погана, і треба робити все, 

що в наших силах, щоб вона покращала. 

Щоб вишколити пластових провідників, треба, очевидно, 

проводити вишколи. Евідентво під цю пору найпотрібніші є 
вишколи основні, на нпорядників або, за термінологією кадри 

пластових виховників, на 2-ий ступінь КПВ, та вишколи на та

борових провідників. На терені США протягом останніх 10 ро
ків набрали права громадянства такі два роди вишколів: 

1. табір-вишкіл на 2-ий ступінь КПВ, 
2. міжкрайові вишколи таборових провідників УІПО: Лі

сова Школа та Школа Булавних. 

Оба роди вишколів замітні тим, що їхніми учасниками 
є виключно молодь у віці від 16 до приблизно 20 років. Для/ 
старших віком членів УСП, для сеньйорів та для членів Пласт
прияту, які хотіли б втягнутися у виховну працю- ніяких ви
школів немає. А зрілих віком виховників треба, і то дуже тре
ба, тим більше, що молоді ВШІУСКники попередньо згаданих 
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двох родів вишколів назагал не є ідеальним елементом для :с-ю

стійноі виховної праці: вони часто міняють місце осідку з огля
ду на студії ЧИІ нове місце праці, вони одружуються та зника

ють, буває, з пластового горизонту на довші роки, доки не ви

ростять своіх власних новаків. 

Якраз ці останні міркування спонукали співпрацівників 
Лісової Школи зайнятися випрацюванням стандартного типу 

вишколу для дорослих. 

ГПБулава на своєму засіданні 5 сі11."1ІЯ 1970 доручила 
реалізацію такого вишколу пл. сен. М. Раковському, який по
чав підготовлити програму та збирати потрібні матеріяли. Пл. 

сен. Т. Дурбак став координатором програми, а згодом пого

дився бути комендантом першого вишколу; пл. сен. Ю. Кри

жановський та пл. сен. В. Палієнко допомогли багато своїми 
заувагами та сугестіями. У висліді, по трьох роках підготовки 

та досвіду, є готовий до використання комплект матеріялів 
(близько 120 сторін машинопису) для стандартного вишколу 
дорослих як юнацьких упорядників, який уповні покриває ви

моги на 2-гий ступінь КПВ, згідно з усе ще обов'язуючим пра

вильвиком КПВ із 1955 року. 
Перший вишкіл за скриптом відбувся в рамках Рефера

ту Вишколу КПС США в Ньюарку від 14 квітня до 9 червня 
1971. Із зголошених 18 кандидатів покінчила цей вишкіл 12 
осіб; учасники і провід курсу були задоволені з перебігу 
вишколу. 

У теперішньому оформленні вишкіл складається з 5-ох 

вечірніх семінарів, кожний по 2 і пів години, раз на тиждень, 

однієї одноденної прогулянки та одного дводенного таборуван
ня з вічлігом. 

Вишкіл охоплює у великій мірі фактичну дію юнацького 
куреня; учасники вишколу діють як члени юнацьких гуртків, 

виконуючи функції гурткових діловодів, реалізуючи вимоги 
пластових проб і т. п., і в цей спосіб дістають багато nрактич
ного знання у можливо сконденсованій формі. Вишкіл на

голошує зокрема занедбану в нас есенціональну ділянку зай
нять у природі. 

Досвід першого вишколу довів правильність підходу 

американського скавтінr'у: вишколи для дорослих треба прово
дити не центрально, а льокально, бо навіть зі сусіднього Нью

йорку майже ніхто не приїхав на вишкіл до Ньюарку. 
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Щоб почати реалізацію льокальних вишколів на 2-гий 
ступінь КПВ, референmа вишколу УІПО, пл. сен. Христя Нав
роцька, влаштувала «методичний семінар» для майбутніх орга
нІзаторів таких вИІІІколів у поодиноких станицях. «Методичний 
семінар» підготували та провели пл. сен. Тарас Дурбак (про
відник семінара) і пл. сен. М. Раковський у двох частинах: 

перша частина відбулася в Нью-йорку ЗО вересня і 1 жовтня 
1972, друга на Вовчій Тропі 14 і 15 жовтня 1972. 

У «Методичному семінарі» взяли участь члени КПВ з та
ких станиць: Вашінгтон, Гартфорд, Дітройт, йонкерс, Нью

арк, Нью-Гейвен, Нью-йорк, Філядельфія, Чікаго. 

На «Методичному семінарі» учасники ознайомилися з ме

тодами організації та проведення стандартного вишколу як у 

домівці, так і серед природи. Учасники одержали деякі відбит

ки скрипту; цілість скрипту вони одержать тоді, коли їхня ста

НІЩЯ зголосить готовість провести вишкіл та пред'явить Рефе
ратові Вишколу УІПО склад проводу вишколу до апробати. 

Тепер слово за станицями. Майбутнє покаже, наскільІ<И 
ідея відбувати льокальні вишколи впала на пригожий Грунт, а 
точніше: наскільки пластові провідники, які взяли участь у 

«Методичному семінарі», намагатимуться зреалізувати справу 

льокальних вИІІІколів у своїх станицях. Де тільки такі заходи 

почнуться, інідіятори цього задуму готові допомогти всіма до

ступними їм засобами в реалізації льокальних вишколів на 2-гий 
ступінь КПВ. 

ЛІТНІ КУРСИ 3 УКРАVНОЗНАВСТВА В ГАРВАРДІ 

з діляпон літератури, історії та мови норисні спеціально 

1) для студентів, які спеціялізуються в ділянках славістики со

вєтознавства, 

2) для студентів, які цікавляться історією, політичними науками, 

літературою, економікою та іншими ділянками гуманістичних і суспіль

них наук, 

Рівень курсів виключно академічний. У Кембріджі й Востоні та 

в околиці безліч можливостей на різні наукові, культурні й товариські 

зайняття. Українська група в Гарварді може під час літа дуже багато 

скористати сама і спопуляризувати українську культуру цікавими викла
дачами, вечірками й товариськими зустрічами з іншанаціональними 

студентами. 
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Тоня Горохович 

РОЛЯ ЕМОЦІй У РОЗВИТКУ ОСОБОБОСТИ 

Виховання чи самовиховання - це складні nсихічні 

процеси, у яких співдіють розум, емоції та воля. Розум, емоції 

та воля одне без одного немислимі. Різняться вони тільки сво

їм спрямуванням. Процес мислення спрямований на щось 
об'єктивне, на зовнішній світ. Тому його позитивною ознакою 
є об'єктивність. Емоції, навпаки, мають суто суб'єктивний ха
рактер. Коли хтось у своїх міркуваннях підлягає впливові nо

чуттів, кажемо, що та людина мислить суб'єктивно. Воля спря
мована на активність. Зусиллям волі можемо контролювати 

наші почуття, направляти дію в бажаному напрямі. Отже здіб
ності людини розвиваються як єдиний nсихічний процес - мис

лення спрямовує людину до об'єктивної дійсности, nочуття оці
нюють її щодо нашого <<Я», а воля nереробляє її відповідно до 

наших nотреб. 

У сі ці елементи духовости людини нам, виховникам, тре

ба мати на увазі у nраці з дітворою та молоддю. Не засвоять 
діти пластавої ідеології, закону, не розумітимуть доцільности 

цілого пластового вишколу, як-що не будуть мати радости з 

«життя у Пласті», коли не зуміють скупчити своєї волі для 

виконання всіх конкретних завдань на сходинах, у таборі чи 

дома. Теоретичне засвоєння nластового знання nотрібне для 

скріплення інтелекту, для розвитку кмітливости, народження 

переконання, а згодом для плекання світосприймання, тобто 

комплексу ідей, nринципів, узагальнюючих істин, які склада

ються на духове життя. Одночасне nізнання серцем і розумом 

-це винятково складна, тонка виховна nраця. Адже нам доб

ре відомі ситуації, коли вихованки багато знають, мають доб
ру nам' ять і легко засвоюють знання, але їх серце байдуже до 
того, що вони сприйняли розумом, бо ідея, моральна наука за
лиІІШлася nоза їхньою особистістю. Тож завдання виховника, 
його особлива, незвичайно складна функція- це дістатися до 

всіх елементів духовости вихованків. Треба, щоб вони не тіль
ки розуміли істину, але глибоко її nереживали, жили з нею і 
змагалися за здійснення її в житті. Ми наведемо кілька nри
кладів на те, як треба виховувати емоції, щоб вони сприяли 
розвиткові особовости. 
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Культура емоцій - передумова успішноrо вихованНJІ 

Почуття є найглибшою сферою особистого духового сві
ту. Коли мова про розквіт людської особовости, а це мета пла

стового виховання, то він можливий тільки при високій культу
рі емоцій. Без їх культури неможливо виховати моральности. 
Всі лиха серед молоді випливають з убогости й примітивности 
почуттів. Юнаки, які не зацікавлені слухати розповіді про ге
роїв, які байдужі до зла, які нищать пластове майно, не ша
нують чужої власности, яким чужа естетика, норми пристой
ности - вони тупі почуттями, а через це їх моральний розви
ток припізнений, у них нема добрих звичок, вони не мають ви

роблених поглядів на життя. Іхні почуття не виростали на 

шляхетній, багатій у високі ідеї емоційній базі. Такі діти не 
переживають ні справжніх радостей, ні горя чи невдач. Вони 
поверхові - глибше переживають звичайно дрібні невдачі, 
наприклад, брак грошей на ще одну сукенку, а пониження 

їхньої національної гідности часто для них маловажне. 

Культура емоцій починається з розвитку культури від
чуттів, сприймань. У ся ка майстерність - рук чи інтелекту -
потребує вправ органів відчуття - зору та слуху. Діти тоді 
мають ширший і глибший діяпазон емоцій, коли вони емоцій
но переживають навкалішній світ. Звертання уваги на красу 

природи - це переживання повноти духової насолоди, збага

чення себе джерелами цієї насолоди. 

Спостерігаючи природу, підлітки вглиблюються в суть 

таких явищ у житті, як Божа всемогучість, безконечність все

ленної, різноманітність життя, його відновлення та завмиран

ня тощо. Божу всемогучість помітять діти тоді, коли пережи

вуть красу погідного весняного ранку на лузі, у лісі, де буде 
змога побачити, як усе живе пробуджується із зимового сну до 

нового життя. Безмежність вселенної схвилює дітвору тоді, 
коли покажемо їй зоряне небо, сидячи н~ розлогій поляні. Різ
номанітність життя підлітки спостережуть тоді, коли, вдихаю
чи весняний легіт весняного ранку, приглядатимуться сходя

чому сонцю, як воно наливає життям кожну рослину та інші 
живі істоти на землі. Ось крізь льодову кору пробиваються nід
сніжки, крізь торішнє листя в лісі вилазять нові незчисленні 
Гатунки рослин, зеленіє трава, розквітають квіти, дерева роз

кривають листки. 

Проте, перебування серед природи і насолода її красою 

можливі тоді, коли у вихованка є інтимний зв'азок із иею_. То-
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му так важливо мати nевні вироблені форми близького сnів

життя з nриродою. Садження nам'ятних деревець з нагоди важ
ливішої nодіі у житті роя, гуртка, куренів, роїв чи станиць, 

плекання і обсервування рослин у кімнатах, кутики природи в 

окремих роїв, таборовиків, грядочки квітів біля хати- все це 

вnливає на виховання почуттів. Хай би була в Оленки її улюб

лена верба, у Миколи молоденький дуб, що його він посадив з 

нагоди свого переходу до юнацтва, у Христини nасіка на ді

довій фармі, а в Ігоря улюблений залив на березі річки чи 
озера. 

Крім зорових відчуттів, багато радости діти можуть 

сnриймати і_з слухавих переливів музики в природі: хлюпіт хви

лі, тремтіння гнучких гілок, шелест трави, спів пташок. Пере
живаючи радість естетичної насолоди, підліткам самим хочеть

ся бути гарнішими, досконалішими. Це саме і є школою для 

відчуттів. Вона формує і культивує духовий світ nідлітків. 
Особливо корисні такі вправи відчуттів таким дітям, які з різ
них nричин байдужі на красу, яких душі черстві. Вмілий під

хід виховника відкриє і для них джерело естетичних пережи
вань. 

Але красу зустрічаємо не тільки в природі. rї багато у 
мистецтві, що є твором людей: картини, квітники, скульпту

ри, архітектура, музика, сnів, балет, театр, поезія- словом усе, 

що звемо мистецтвом, всяка краса ушляхетнює людину. 

Та є ще один засіб виховання, завдяки якому можна ви

плекати найкращі духові стосунки між виховником та новаком 

чи юнаком. Цей засіб необхідний, він і кожному доступний. 
Ним є наше могутнє слово. 

Словом сягаємо до джерел думки, через нього дістаємо
ся до душі вихованків. Ним nодаємо істини, ідеі, поняття, ним 

ведемо своїх виховавків у світ краси думки, музики слова, ним 

розкриваємо духову красу людей, ним ми можемо заставити 

підлітків переживати красу ідеї, людських вчинків, цілого жит

тя. Але щоб це було можливим, треба виnлекати чутливість 
до слова, до всіх його відтінів, емоційних барв, гри, ритму, ва
гомости слова. У зв'язку з цим кладемо такий великий натиск 
на вмілість виховника розnовідати, володіти досконало мовою, 
щоб могти захоnлювати виховавків емоційно-естетичними від
тінями слова, передавати всі його нюанси. Як розвивати цю 

чутливість до слова у вихонанків? Розnовідаючи на сходинах 

після доброї підготовки, сnіваючи пісні, здобуваючи вмілості 
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зв'язані з культурою слова (вмілості читача, журналіста, спі

вака, декляматора тощо), вивчаючи поезії, улаштовуючи кон

курси «молодого пера», т. зв. «Орликіяди», що так успішно ді
ють серед юнацтва у США та Австралії, улаштовуючи вечори 

«Живого слова», драматичні вистави та вкінці поважно вивча

ючи мову у школі. (Учасники та комісія у групі конкурсу «ЖИ

вого слова» на ЮМПЗ-1972 у Іст Четгем ніколи не забудуть 

тих зворушливих моментів, коли юначки, змагаючись у реци

туванні поезій, викликували у присутніх такі сильні емоції, що 

провідникові конкурсу треба було nодбати про добрий запас 
«КЛінексів».) 

Але культура емоцjй сягає у життя nихованків куди да

лі і глибше. Це цілий і дуже скомплікований світ. Згадаймо ж 
хоча найважливіші струмені, якими пливуть емоції до сердець 
наших вихованків. 

Виховання потреби боротися із злом 

Одне з найважливіших завдань морального виховання 

- це утвердити у nихованків гуманність, чутливість на добро, 

відразу до себелюбства, жорстшюсти, підлабузництва. Почина
ємо від формування поглядів і переконань при нагоді диску

сії над гутіркою, виставою, фільмом чи будь-яким матеріялом, 

у якому виступає проблема якоїсь моральної вартости. Усві

домлюємо юнаків, що їхнє щастя залежить від набагато склад

ніших потреб, ніж достаток у їхній родині чи їхній особистий 
успіх. Ми живемо у спільноті. Не можемо бажати для себе то

го, що шкодить іншим, і не все, чого нам забагається, можливо 

здобути. Треба міряти свої вчинки, чи ми ними не завдаємо го

ря іншим. Юнаків треба навчити норм поведінки- дома, в до

розі, у школі. Знання цих норм скріплює їхні духові сили, дає 

їм певність, а одночасно, наклонюючи їх до норм цієї поведін

ки, даємо їм основи громадського виховання. Вміти керувати 

своїми бажаннями, набути звичку доброї поведінки - це від

крити в собі джерело відповідальности, тієї людської якости, 

без якої не може бути поваги людини до людини. Все благо

родне в людині починається від почуття відповідальности пе

ред самим собою, ближніми, суспільством. Проблема дисцип

ліни юнацтва під час зайнять- це також і те, що вихованки 

не вміють керувати своїми бажаннями, що в них брак куль
тури емоцій. 
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Елементарна гуманність є тоді, коли людина відчуває 

вдячність за те, що вона користується здобутками і nрацею ін

ших людей. Діти за це nовинні nлатити nошаною старших, во

ни повинні знати, що для їх nеребування в домівці чи в таборі 

працювало багато людей. За це треба nлатити добром. Коли 
така настанова буде в дитинстві, юнак вже не зможе жити в 

лінощах, неробстві, безідейності. Пустота душі викорінюється 

чуйністю до людей, до слабших і беззахисних, вчинками, що 

одухотворені шляхетною думкою. Душу nідлітка калічить бай
дужість і безкарність. Коли хтось нічого не робить, щоб nере

магало добро, той є галаnасом; такі люди не можуть бути ви

ховниками. 

Виховники заюкди nовинні ма ти nовно ідей, що доброго 

можуть зробити юнаки: nрикрасити домівку, вислати доnомогу 

nотребуючим, взяти участь у nублічній збірці на nотреби сnіль
ноти, відвідати хворих, улаштувати ярмарок на збірку фондів 
для доброї сnрави тощо. Дбайливість про nрироду- це також 

nлекання культури емоцій. Дитина, що дбає про nтахів у мо
рози, nлекає дерева і квітки, не виросте туnою, жорстоною лю

диною. 

Активна участь юнацтва у боротьбі за nеремогу добра і 

краси в їхньому оточенні дає їм глибоке джерело радости. У 

житті гуртка є багато нагад для nереживань радости успіху. 

Виховники nовинні оnікуватися кожним nроявом усnіхів своїх 

виховників. Похвалами за добрі вчинки треба скріnлювати їх

ній емоційний зв'язок з даною сnравою, а дискусіями на ідео

логічні теми збагатити мислення. Юнаки часто ототожнюють 

себе з nозитивним nерсонажем із літературного твору, стають 

однодумцями чи nротивниками якоїсь nроблеми, що їх живо 

цікавить у дискусії. Все це сnрияє розвиткові nозитивних емо

цій, а з тим і особовасти вихованків. 

Дещо про взаємини виховника з виховавками 

Культура емоцій, а з тим і моралі та інтелекту можли

ва тоді у nластовому гуртку, курені та в кожному середовищі, 

коли будуть на nевній висоті взаємини nоміж старшими, які ве
дуть дану частину чи з'єднання їх, а зокрема коли буде куль

тура цих взаємин nоміж виховнинами та молоддю. Кожний ви
хованок nовинен бути для старших особовістю гідною nошани. 
Найперша ознака культурних взаємин - це взаємна nошана. 
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Там, де буде nошана, настане довір'я. Вихованн.и будуть відчу

вати, що виховники бачать у них не тільки сьогоднішніх ді
тей, але завтрішніх дорослих. Дитина не відкриває своєї душі 
для виховника, якщо вона не відчує у його словах живого вті
лення тих духових сил, які ми хочемо nлекати у вихованків, 
якщо вони не відчують нашого бажання завжди бути ім nо

мічними, готовими стати разом з ними до боротьби із злом. 

Треба устійвити з дітьми найважливіші моральні звички 
та послідовно іх nлекати. Цими моральними звичками є в пер

шу чергу правдомовність, співчуття, готовість допомогти ближ
ньому, працьовитість, відвага признатись до провини тощо. Ви
ховання цих звичок не вимагає якихось специфічних метод. 

Виплекує їх особистий приклад виховника, усвідомлювання 

краси таких вчинків та доцільне сnрияння емоційному пережи
ванню радости з того, що вихованки виявили свою свобідну 
волю і що сумлінно паборювали ті перешкоди, які стояли на 

шляху до вияву даної моральної nоведінки. 

Виховання не може зводитись до наказів і бездумного 

сліпого послуху. Вихонанок має відчувати, що без його волі :мо

ральна nоведінка неможлива, вона не залежить від самого тіль
ки наказу старших. Уникати кар. Голос власної совісти важить 
куди більше у вихованні, чим кара, бо «Покараний не має мук 

совісти» - каже Достоєвський. Наказувати - це однозначне 

із нищенням нагод і спроможности виховавків емоційно вихо
вуватися. Не треба на кожному кроці nідкреслювати: «Будьте 

такими, станете важливими ... » Не докучаймо дітям тим, щоб 
їх постійно порівнювати: «Один чудовий, а другий ні до чого». 

У цьому криється велика небезпека розчарування, непевности 

своіх сил, замкнення в собі. Молодь не любить дидактизму, мо

ралізування, вона зневажає наші намагання наводити парале

лі поміж добрими і злими дітьми. 

Не можна присікатися до дрібниць - робити цілу подію з 
того, що новак підставив ногу, засміявся під час збірки. І крий 

Боже, не чіnляймо патріотизму до дрібниць, мовляв, «ЯКИЙ з те

бе українець, коли ти такий ... , таке зробив». ,така поведінка ви
ховника стає могилою національного виховання. 

У сі виховні намагання виховника повинні постійно мати 
на увазі емоційну базу своїх вихованків, тобто їхні переживан
ня, пов'язані із nластуванням. Коли вони пізнають тексти nла
стового гимну, обіту та закону, поруч із тим треба їм дати на-

58 



году пережити успіх, який указував би, що вони є «Цвітом Ук

раїни», що докладають цеглинку на будову шляхів, якими «до 

щастя Вітчизну свою поведуть», ставши дорослими; вказівки 

щодо пластового закону хай не залишаються тільки на папері, 

але віддзеркалюються в особистій діяльності та в житті кож

ного юнака. У взаєминах виховниказ підлітками повинно від

дзеркалюнатись особливо теnле, розумне, вимогливе, але при

язне відношення. Майстерність виховування найкраще пізнати 

по тому, що даний пластовий гурток, курінь внутрішньо об'єд

наний взаємним довір'ям, високими почуттями до тих ідеалів, 
які є основою моралі та українського національного виховання. 
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ВИХОВНІ СПРАВИ НА VI ЗБОРІ КУПО 
ЗБІР КОНФЕРЕІЩІУ YKPAVHCI.KIIX ПЛАСТОВИХ ОРГ АНІЗАЦПІ 

З nочатком вересня цього року, в місті Дітройті в США, відбу

деться VІ-ий Збір Конференції Українських Пластових Організацій 

(КУПО). Цей Збір є важливою nодією в nластовому житті, бо від рішень, 

nрийнятих на ньому, залежатиме дальша діяльність не лиш централь

ного nластового nроводу, але й Пласту загалом. 

Кожний nластун і nластунка, які склали З-тю юнацьку nробу, чи 

nринайменше до неї nідготовлялися, nовинні знати про побудову Украї~

ського Пласту та його головного nроводу. На ділі виховницям і вихов

никам, які безnосередньо не виконували діловодств у крайових чи го

ловному nроводах, рідко, ЯІ<ЩО взагалі, доводиться мати безnосереднє 

відношення до КУПО, її Збору чи її викопавчого органу - Головної 

Пластавої Вулави (ГПВ). У висліді наша nознайомленість з цими уста

новами часто nрисиnана nилом часу, хоч наnевно майже всі виховники 

здають собі справу з їх важливости. Тому, на nередодні VI Збору КУПО 
було б добре відевіжити своє знання про ці центральні nластові установи 

й приглянутися ближче Зборові КУПО - зокрема тій його частині, яка 

найбільше безnосередньо стосується виховників і виховниць, а саме, 

З'їздів керівних ядер юнацьких та новацьких кадр виховників -- "Скоби

ного Круга" і "Орлиного Круга''. 

КОНФЕРЕІЩІН УКРЛІНСЬКИХ ПЛАСТОВИХ ОРГАНІЗАЦІП 

Коли вся Україна оnинилася nід Іюмуністичним режимом, Україн

ський Пласт, який зродився і виріс на Західніх Землях України, nере

корінився у країни nоселення української діяспори. Від nочатку 50-их 

років nластові організації діють в Австралії, Арrентіні, Великобрітанії, 

США, Канаді та Німеччині. У всіх цих країнах nластові організації 

заснували nластуни і nластунки, які ще недавно сnільно nластували на 

Рідних Землях чи в nовоєнних таборах біженців у Німеччині та Австрії. 

Тому й не диво, що в кожній країні, де nочала діяти nластова організація, 

вона діє на тих самих засадах, з тими самими ідеалами, методами й 

метою, якими відзначався Пласт на Рідних Землях. Проте, вже від са

мого nочатку між nластовимя організаціями в різних країнах заїсиували 

деякі різниці. Кожна з них діє на nідставі власного статуту, і навіть 

назви nластових організацій не є однакові. Для nрикладу, в Канаді 

вживається назви '·Пласт - Організація Української Молоді", в Німеч

чині "Союз Українських Пластунів", а на фірмовому nапері Крайової 

Пластавої Старшини у Великобрітанії видніє заголовок "Пласт - КВОМ". 

Наnевно небагато таких між нами, хто знає, що означають ці літери,· що 

їх вживають наші друзі і nодруги з. Великобрітанії ... 
О_чевиt\но, це не надто суттєв.і р~~ниці, але. вон11 11е єдині, і _всі ми 

були б дещо здивовані різницями, коли б взялися nорівнювати ~татути 

чи nрактику діяння nластових організацій в nоодиноких країнах. 
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Основнин:и Пласту в різних краях від самого початку розуміли 

потребу збереження ідейної одности та устросвої подібности Пласту, де б 

він не діяв. З цією метою на з'їзді представників пластових організацій 

повище вичпелених країв, який відбувся в містечку НіЯІ"'ара Фаллс в 

Канаді 1954 р., створено Конференцію Українських Пластових Органі

зацій, і схвалено Статут КУПО. В статуті визначено мету Конференції, 

завдання Пласту, подробиці про членство та Збори КУПО, про контроль

ні та виконавчі органи КУПО -Головну Пластову Раду (ГПР) і Голов

ну Пластову Булаву (ГПВ) та інші справи. 

Від того часу Статут КУПО перейшов деякі зміни. Найновіший 

і обов'язуючий текст було об'явлено в "офіціозі" ГПВ, "Пластові Вісті" 

(Рік 25, ч. 1;71 - 35) з 1 травня 1971 р. Проте, цей вісник, в якому 

появляються всі офіційні об'яви головного пластового проводу (включно 

з усіма новими чи зміненими приписами й правильниками), рідко коли 

попадає до рук рядових виховників. Тому Статут КУПО був передру

кований теж у "Пластовому Шляху" (ч. 3-4 (26-27) 1970). Якщо у вас 
ні одного, ні другого немає, то найбільш доступне місце, де можна знайти 

опис КУПО та центрального пластового проводу (хоч цей опис дещо 

перестарілий і не вповnі актуальний) це посібник "Життя в Пласті" 

(друге, доповнене видання з 1961 р., ст. 464). Було б добре, щоб Rадра 
Виховників у кожному осередку присвятила окремі сходини черговому 

Зборові КУПО й зокрема вашої участи, як членів RПВ, у нім. 

VI ::ІБІР КОНФЕРЕНЦІУ УКРЛУНСЬКИХ ПЛАСТОВИХ ОРГАНІЗАЦІП 

Збори КУПО відбуваються що три роки. Останній, v-ий Збір від

бувся восени 1970 р. в Торонті, Канада. На цей раз Збір намічено на 

час від 1-го до 3-го вересня вrшючно, в місті Дітройті в США. До ком

петенцій Зборів належать такі справи, як приймання звітів з діяльности 

Головної Пластавої Вулави та вибирання нового верховного пластового 

проводу ( ГПР і ГПВ), схвалювання напрямних діяльности для крайо

вих пластових старшин і вирішування всіх засадничих справ, які мають 

вплив на втримання ідейної одности та організаційної подібности Пласту 

у всіх країнах. Статут КУПО до таких засадничих справ включає пла

стову ідеологію (визначену в текстах пластового приречення, закону, 

у гербові, гаслі та гимн і), пластову самовиховну методу (гурткову систе

му проб та життя в природі) та навіть приписи про відзнаки, знамена 

і прапори, постанови про членство у Пласті та його поділ на вікові групи 

й пластове назовництво. Ніяка крайова пластова організація не може 

самочинно впровадити жодних змін у цих засадничих справах. Програма 

VI Збору КУПО вклю ча ти ме точки, які стосуються всіх вищеподаних 

компетенцій Збору КУПО та багато інших справ. Повна Програма Збору 

КУПО подана на іншому місці в цьому журналі. 

Участь з правом голосу у Зборі КУПО можуть брати лиш умаяда

товані представники членських організацій КУПО. Це включає, від кож-
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ної країни, no 7 членів КПС, no одному членові КПР та no одному nред
ставникові від кожних 250 членів, визначених згідно із статутом кожної 
країни. Очевидно, інші члени Пласту можуть брати участь у Зборі КУПО 

я:к гості, без nрава голосу. 

~'У~ДИ 11СКОБИНОГО КРУГА" І 110РЛИНОГО КРУГА" 

Для: членів Кадри Пластових Виховників і Виховниць мабуть най

важливішою сnравою у зв'язку із VI Збором КУПО - це відnрави керів

них членів Кадр Юнацьких та Новацьких Виховників - "Скобиного'' 

та "Орлиного Кругів''. Ці з'єднання:, це згуртування: діючих виховників 

і виховниць з вшцими кваліфікаціями, окремо по лінії УПЮ і УПН, я:кі 

мають за завдання: керувати всією виховною діяльністю в УПЮ і УПН. 

Подробиці про завдання: та устрій цих керівних я:дер юнацьких та но

вацьких кадр, nодані в новому Правильнику Кадри Пластових Виховни

ків і Виховниць, мова npo нього на дальших сторінках цього журнала. 
Щодо З'їздів цих установ, то цьому nрисвячена окрема інформативна 

стаття: теж у цьому числі журнала. 

З'їзди "Скобиного Круга" і "Орлиного Круга" відбудуться: в час 

Збору КУПО, щоб уможливити якнайбільшій кількості виховників і ви

ховниць взя:ти участь в одному і другому. Це не значить, що лиш умав

датовані делеr'ати на Збір КУПО можуть чи nовинні брати участь в З'їзді 

"Скобиного Ккруга'' чи •·Орлиного Круга". Навnаки, всі виховники і ви

ховниці, які відnовідають nередумовам членства в цих з'єднаннях і котрі 

мають можливість nрибути до Дітройту на З'їзд, nовинні необхідно в 

ньому взяти участь. Одночасно вони могли б взяти участь і у ЗборІ 

КУПО (чи то з nравом голосу, чи без) і тим-то збільшити звичайно не

пропорційно малу участь членів Кадри Пластових Виховників і Вихов

ниць у цьому найголовнішому із nластових Зборів. 

ПJL сен. Ю. Даревич 

Керівник Виховної Діяльности ГПВ 

З'їЗД "СКОБИНОГО КРУГА" 
В час VІ-го Збору КУПО, в неділю, 2 вересня 1973 р., в місті Діт

ройті в США відбудеться З'їзд "Скобиного Круга" - керівного ядра 

Кадри Юнацьких Виховників і Виховниць. Програма З'їзду включатиме 

наступне: 

- відкриття, вибір президії та nрийняття nорядку нарад 

- реферування змін у вимогах юнацьких nроб і дискусія 

- схвалення (внутрішнього) Правильника "Скобиного Круга" 

- схвалення: виховних резолюцій з ділянки УПЮ 

- вибір головного nроводу "Скобиного Круга" 

- різне і закриття. 
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Новий nравильник Кадри Пластових Виховників і Виховниць вста

новляє, що членами Скобиного Круга (з правом голосу на З'їзді) є всІ. 

діючі виховнИІСи І виховницІ чи виховні діловоди Станичних, Крайових 

та Головної Старшини і іх співробітники та співробітниці, акі вІдбули 

вишкіл зв'язкових. Це включає, окрім діючих впорядників і впорядниць 

та зв'язкових, теж і наступних діючих діловодів: кошових, станячних 

та інших виховних діловодів станиць, крайових комендантів та рефе

рентів УПЮ і іх співробітників, голів КПСтаршин та виховних діловодів 

ГПВ і іх співробітників. Очевидно, діловоди, яких компетенції сягають 

поза УПЮ (напр., кошові, станичні, голови КПС і т. п.), можуть бути 

членами "Скобиного Круга'', якщо лише їх вишкіл і попередня виховна 

nраця є по лінії УПЮ. 

ПередУмовою членства, як вже сказано, є виконування виховного 

діловодства по лінії УПЮ і успішно відбутий вишкіл зв'язкових. Це 

включає, в першу чергу, діючих виховників УПЮ, які мають З-ій сту

пінь КПВ (Юнацька Ланка) за сучасною схемою. Проте, в цьому до

nускається деякі виїмки: у З'їзді, з nравом голосу, зможуть взяти участь 

теж колишні виховні діловоди КПСтаршин, якщо вони передали свої 

діловодства протягом 1973 р. Одночасно, у випадку діючих зв'язкових 

і інших діловодів (але не впорядників і впорядниць), які не мали змоги 

формально відбути вишколу зв'язкових і здобути З-ій ступінь КПВ за 

сучасною схемою, але своїм досвідом і кваліфікаціями рівняються цим 

вимогам, зможуть взяти участь у З'їді "Скобиного Круга'' з nравом го

лосу, за згодою Головних Булавиях УПЮ. Крайові Пластові Старшини 

відnовідають за виготовлення списків тих виховних діловодів УПЮ, із 

свого терену, котрі мають право участи, з правом голосу, у З'їзді "Скоби

ного Круга''. Ці списки, виnовнені на окремих формулярах, мають бути 

вислані до Головних Булавиях УПЮ, які є відповідальні за nереведення 

З'їзду. Дальші інформації і матеріяли зв'язані із З'їздом "Скобиного 

Круга'' будуть висклані лиш особам, поданим на цих списках. 

Уповноважені голосувати на З'їзді "Скобиного Круга'' мож~ь nере

давати свій голос іншим таким керівним виховникам, якщо вони, через 

географічне віддалення чи інші важливі перешкоди, не можуть взяти 

участи у З'їзді. Учасники з терену Північної Америки можуть свій голос 

nередавати лиш тоді, якщо nостійно мешкають дальше ніж 600 миль 
(1,000 км.) від Дітройту, або якщо вони nерешкоджені з інших важли

вих причин. Жоден учасник чи учасниця з Північної Америки не може 

застуnати більше як 5 голосів. Очевидно, виховники і виховниці, чи 

інші пластуни і nластунки, які не мають права голосу, можуть взяти 

участь у З'їзді "Скобиного Круга'' як гості. 

Згідно з дорученням ПКД та резолюціями попереднього Збору 

КУПО, Виховний Сектор ГПБ запроектував деякі зміни у вимогах юнаць

ких проб. Про цю справу була давніше мова і звернення до всіх вихов

ників і виховниць У журналі "В дорогу з юнацтвом ... " і деякі виховники 
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та виховниці й члени УПЮ переслали свої думки про потрібні зміни 

до ГПБ. Головна Булавна Юначок, пл. сен. Д. Даревич, буде реферу· 

вати зміни у вимогах проб під час З'їзду, й там буде теж нагода їх npo· 
дискутувати. 

Завдання і структура "Скобиного Круга" в загальному подана в 

новому правильнику КПВ. Але, щоб це тіло функціонувало ефективно 

як справжнє керівне ядро Кадри Юнацьких ВИховників і Виховниць, 

потрібно точніше визначити спосіб діяння, розподіл завдань, систему 

зв'язку і співпраці поміж членством, та багато інших справ. Все це буде 

нормоване внутрішнім правильншшм "Скобиного Круга". Проєкт такого 

правильника готує пл. сен. Х. Навроцька, колишній крайовий діловод 

юнацького вишколу в США. Він буде розісланий всім членам "Скоби

ного Круга" перед З'їздом. Думки і побажання на цю тему прошу виси

лати безпосередньо до подруги Христі на адресу: 

С. Nawrocky, 89-22 Springfield Blvd., Queen's Village, N. У. 11427, USA 
Формальне схвалення цього правильника відбудеться під час З'їзду. 

Одним із головних завдань З'їзду "Скобиного Круга" це виготов

лення виховних резолюцій по лінії УПЮ. Ці резолюції будуть вказівка· 

ми, за якими "Скобиний Круг'' і ціла Кадра Юнацьких Виховників і Ви

ховниць, й зокрема їі головний та крайові проводи, nоnровадять свою 

діяльність. Резолюції прийняті на З'їзді ''Скобиного :Круга" будуть від

так nредставлені Зборові :КУПО для схвалення. За nідготовлення цих 

резолюцій відповідає nл. сен. Петро Содоль, :Крайовий Референт Юнаків 

у Німеччині. йому слід слати nроєкти резолюцій на адресу: 

Р. R. Sodol, 851 FuerthjBay, Gerhart Hauptmann Str. 7/А-1, Germany 

Проnонований новий Правильник Кадри Виховників і Виховниць 

визначує, що Головний З'їзд "Скобиного :Круга" має вибрати nровідника 

і застуnницю (або навпаки) СК, які, якщо Збір :КУПО прийме nроєкто

вані зміни у Статуті :КУПО, увійдуть до ГПБ .як її повноправні члени 

і Головні Булавні УПЮ. Вони мають бути обрані з-поміж членів "Ско

биного :Круга", отже з-поміж осіб, які мають право голосу на З'їзді СК. 

Всі :КПСтаршини, Номінаційна Комісія Збору :КУПО, як теж сучасні 

Булавні УІІЮ, мають право іменувати кандидатів на nровідницю і за

стуnника (чи навпаки) СК 

Дорогі Друзі і Подруги, юнацькі виховники і виховниці! Головною 

заnорукою одности нашого Пласту, розкиненого по всіх закутинах україн

ської діяспори, це не так правильники і приписи, як тісний зв'язок nоміж 

членством :Кадри Виховників, а в першу чергу тих, які тримають в руках 

її керму. Минув той стан, за .якого nровідні члени nластових організа

цій у різних країнах особисто зналися із таборів у Підлютому й на 

Соколі в :Карпатах, із спільного пластування на Закарпатті чи у nовоєн

ній Німеччині, й тимто мають незаступимий зв'язок безпосередньої, осо

бистої nластової дружби. Ми не можемо допустити до nірвання цих 

ниток, які лучать нас. Навпаки, ми мусимо створити середовище, яке 
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продовжувало б і скріплювало б цей зв'язок серед друзів і подруг мо
лодшого покоління. Створення "Скобиного Круга" є саме намаганням 

у тому напрямі. Практика· наступних років напевно ВІ\аже на потребу 

змінити й nоліпшити не одне із запроектованої структури чи способу дії 

"Скобиного Круга". Та в міжчасі нашим завданням дати йому здоровий 

початок своїм зацікавленням та підтримкою його праці й участи У його 

З'їзді. 

пл. сен. д. Даревич-ГребJШ - Головна Булавна Юначок 

пл. сен. Ю. Даревич-ЧоК - в. о. Головного Булавиого Юнаків 

ПОВІДОМЛЕІІПЯ 

Оцим дозволяю собі повідомити 

Пластові Крайові і Станичні Стар

шини, Вп. Співробітників, як та

кож Передплатників і Читачів пла

стових журналів "Готуйсь'', "Юнак" 

і "Пластовий Шлях'', що з днем 

ЗО червня 1972 р. я перестав бути 

членом Редакційної Колеrії "Юна

ка'', з днем 31 грудня 1972 р. я 

перестав виконувати обов'язки го

ловного адміністратора Видавниц

тва пластових журналів при Го

ловній Пластовій Булаві в Торон

ті, а від 12 травня ц. р. я пере

став працювати у В-ві пластових 

журналів. 

Усім тим, що впродовж моєї 

10-річної праці у В-ві пластових 

журналів допомагали мені в роз

будові цих журналів, які - на 

мою думку являються най

успішнішим засобом пластової ви

ховної діі, постійного взаємного 

зв'язку і інформації для наших по 

всьому вільному світі nоселених 

пластових Подруг і Друзів, як 

також найповажнітим r'арантом 

одности нашого Пласту, складаю 

на цьому місці мою найщирішу 

nодяку. 

Сан Павло, 21 березня 1973 р. 

По змозі мого вміння і моїх 

спроможностей я старався під час 

моєї 10-річноі праці у Видавництві 

пластових журналів робити все, 

що було в моїй силі, щоб наші пла

стові журнали якнайкраще розви

валися та якнайуспішніше викону

вали своє виховне завдання для 

добра нашого Пласту та нашого 

украінського суспільства. Наскіль

ки мені це вдалося, залишаю осу

дові нашого nластового загалу. 

Торонто, 12 травня: 1973 р. 

Пл. сен. керівництва 

ОМЕЛЯН ТАРНАВСЬКИП 

Торонто, Канада 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ОП VПС 
V ТОРОНТІ, 

що склали датки на пресфонд 
пластових журналів на листу 
пл. сен. Андрія Харака з на-

rоди 60-річчя Пласту: 
$100.00 
Ірина і Роман Вжесневські. 

$60.00 
Володимир Соханівський. 

по $25.00 
Ігор і Бог данна Велигорські, 

Андрій Харак. 
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по $10.00 

Ярослав Бабій, Ігор Бардин, Сте

панія Буцик, Ярослав Елиів, Бог. 

да:н Пендзей, Василь Радь, Ігор 

Старак, Василь Янішевський. 

по $5.00 

Наталка Головата, Тоня Горохо

вич, Анізія Жаровська, Марія Зе

лена, Марія Комісар, Дарія Кор

дюк, Іван Лещишин, Іван Мана

стирський, Володимир Мазяр, Євге

нія Мельник, Олександер Підгоро

децький, Марія Щука, Орися Си-

•• • 

нишин, Іван Франів, Омелян Ха

бурський. 

по $2.00 

Степан rеник-Березовський, Уля

на Дичок, Олександер Марченко, 

Ярослава Мисаковець, Звениелава 

і Олексій Сагайдаківські, Ярослава 

Зорич. 

по $1.00 

Максимець Василь, Мудрик Ма

рія. 

Разом $874.00 

ДАТКИ НА ПРЕСФОНД "ПЛАСТОВОГО ІІІЛЯХУ" 

(від 11 березня до 31 травня ц. р.) 

США: 

$250.00 
Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. пл. сен. дов. Дмитра Пілець

кого, великого приятеля та співро

бітника "Юнака'', довголітнього 

станячного Пл. Станиці в Чікаr'о, 

склали друзі і приятелі на прес

фонд "Пл. Шляху''. Поіменний 

список проголошено в "Юнаку'' ч. 

5;73. 
$28.00 
Пл. сен. Євген Кульчицький, Ді

тройт і пл. сен. Фаляна Любінець

ка, Дітройт, - дохід з продажу 

книжки І. Коляски "Люк комра.д" 

на пластовому з'їзді Америки на 

Союзівці. 

по $25.00 
Замість квітів на могилу Мами, 

бл. п. Ксені з Ременьовських-Кос-
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тюк - пл. сен. Іван і Софія Костю

ки, Денвер; 

пл. сен. Олександер Черник, Ба

ла-Синnид; 

$15.00 
пл. сен. Ярослав Войнаровський, 

Чікаrо; 

по $10.00 
Із "Сіроманськоі вечірки'', що 

відбулася в домі пл. сен. Любоми

ра і Лариси Онишкевичів у Трен

тоні; пл. сен. Атанас Слюсарчук, 

Дітройт; 

по $8.00 
пл. сен. Володимир Скоцень, 

Нью-йорк, замість квітів на моги

лу св. n. nл. сен. Дмитра Пілець

кого з Чікаr'а; ст. nл. Юрій Тара

сюк, Трентон; Пластова Станиця, 

Трентон; 



$7.00 
ст. пл. Андрій Дурбак, Чікаr'о; 

$6.00 
Олександер Луцький, Філядель

фія; 

по $5.00 
nл. сен. Фалина Любінецька, Ді

тройт; пл. сен. Ростислав Ратич, 

Едісон; 

по $4.00 
пл. сен. Петро Рогатинський, Ді

тройт; nл. сен. Роман Вергун, Ро

честер; nл. сен. Орися Волчук, 

Лейквуд; nл. сен. Тарас Ліськевич, 

Чікаr'о; nл. сен. Євген Врожина, 

Вудрідж; nл. сен. Євген Титла, 

Гасбрук; 

по $3.00 
nл. сен. Надя Німилович, Філя

дельфія; пл. сен. Василь Шуя, 

Гамманд; пл. сен. Стефанія Кочій, 

Чікаrо; пл. сен. Антін Шутка, Ган

тінr'тон Буде; nл. сен. Віктор .Явор

ський, Ньюарк; nл. сен. Ольга Осе

редчук, Елізабет; nл. сен. Юрій 

Ференцевич, Джерзі Сіті; nл. сен. 

Микола Ромах, Раннімід; пл. сен. 

Наталія Березовська, Нортбрідж; 

$2.50 
nл. сен. Ігор Декайло, Флашінr; 

по $2.00 
nл. сен. Лариса Музичка, Кен

тон; пл. сен. Василь Литвин, Чіка

rо; nл. сен. Галина Пісецька, Вал

тімор; пл. сен. Ярослав Оберишин, 

Джемейка; nл. сен. Роман Волчук, 

Джерзі Сіті; пл. сен. Андропік Ко

nистянський, Юнійондейл; пл. сен. 

Василь Бер гун, Скрентон; nл. сен. 

Софія Кульчицька, Чікаr'о; Ірина 

Іванишин, Клівленд; 

$1.50 
nл. сен. Михайло Сосяк, Лейтем; 

по $1.00 
пл. сен. Іван 1 Наталія Макаре

вичі, Нью-йорк; nл. ен. Євген 

Людкевич, Монровія; nл. сен. Пет

ро Пясецький, И:онкерс; nл. сен. 

Роман Мі.хняк, Клівленд. 

КАНАДА: 

$10.00 
пл. сен. Омелян Тарнавський, 

Торонто; 

$8.00 
nл. сен. Іван і Юлія Войчишини, 

Оттава; 

$6.00 
Осип Семотюк, Торонто; 

по $5.00 
ст. nл. Роман Мельник, Мои

треаль; Софія Ващук, Торонто; 

по $4.00 
nл. сен. Василь Янішевський, 

Торонто; nл. сен. Богдан Ковалюк, 

Монтреаль; Архиєпископ Андрій 

Метюк, Едмонтон; nл. сен. Лев 1 
Оксана Винницькі, Торонто; ст. nл. 

Леонід Терпляк, Валлейфілд; 

$3.00 
пл. сен. Юрій Бабій, Торонто; 

по $2.00 
nл. сен. Василь Максимець, То~ 

ронто; nл. сен. Анізія Жаровська, 

Торонто; Василь Габрович, Гаміль

тон; Іван Стан, Вернон; nл. сен. 

Олена Маців, Моптреаль; nл. сен. 

Ярема Келебай, Монтреапь; 

по $1.00 
nл. сен. Дарія Навроцька, Він

ніпеr; пл. сен. Андрій і Іванна, 

Качорі, Вінніпеr'; Іван Махно, Га

мільтон; nл. сен. Софія Залозець

ка, Вінніпеr'; 

ШІПІ КРАПІП 

АВСТРАЛІ.Я: 

Члени Пластавої Станиці Сідней: 
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по $7.00 
nл. сен. В. Сnесивий, Гартсвілл; 

nл. сен. Ю. Денисенко, Вест Пен

нант Гіллс; 

по $2.80 
nл. сен. В. То маш ек, Даnто; 

о. І. Шевців, Лідкомб; 

по $2.10 
nл. сен. Ю. Соловій, Влектавн; 

nл. сен. Ю. Масляк, Вірронr; 

по $1.40 
nл. сен. В. Верегуляк, Ліверnул; 

nл. сен. Ю. Суховерський, Пенріт; 

nл. сен. В. Білинський, rрінейкр; 

nл. сен. М. Бучацький, Педдіяктон; 

nл. сен. Ю. Шилкевич, Фейрі Ме

дов; 

по $0.70 
nл. сен. В. Шех о вич, Мерріллпдс; 

nл. сен. Є. Барановський, Кіяма; 

nл. сен. Г. Дубик Стратфілд. 

ВЕЛИКОБРІТАШ.Я: 

$2.42 
nл. сен. Пеля Олеськів, Лондон; 

$0.60 
nл. сен. Роман Гринаш, Манче

стер. 

Від 11 березня до 31 травня ц. р. 
склали на nресфонд "Пластового 

Шляху'': 

із США 44 датки 
з Канади 21 датків 

із Австралії 14 датків 

з Великобрітанії 2 датки 
Разом 81 датків 

У бюджеті на 1973 рік 
nередбачено 

У цьому році складено 

Треба ще скласти 

$487.00 
73.00 
32.90 
3.02 

$595.З2 

$2,000.00 
$ 873.11 
$1,126.89 

Ще сьогодні nришліть свій да

ток на nр е с ф о н д "Пластового 

Шляху", якщо Ви ще досі цього 

не зробили! 
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Якщо Ви цього не зробите. то 

хто має це зробити? 

АДМШІСТРАЦІ.Я 

"ПЛАСТОВОГО ШЛЯХУ'' 

Замість квітів на свіжу моги.лу 

нашої Найдорожчої 

і Незабутньоі Мами 

бл. п. 

КСЕНІ з РЕМЕНЬОСЬКИХ 

костюк 

складасмо $25.00 на пресовий фонд 
11 Пластового ІІІляху'' 

пл. сен. Іван і Софія КОСТЮКИ 

ДеІІВер, США 

Замість квітів на МОГІІJІУ 

св. п. 

пл. сеп. ДМИТРА ПІЛЕЦЬКОГО 

з Чікаrа 

снладаю $8.00 на пресовий фонд 
"Пластового Шляху'' 

цл. сен. Володимир СКОЦЕНЬ 

Нью-ПорІ,, США 

Замість квітів на МОГИJІУ 

св. п. 

пл. сен. ПЕТРА ШКУРАТА 

з Торопта 

склали на пресфонд "ІОнака'' 

$20.00 - пл. сен. Андрій Харак 

$20.00 - Стефанія і Остап 

Романюки 

$15.00 - Галя Михайло 

Хлопецькі 

$15.00 - Дарія Степан Голики 

усі з Торопта 

ОБОВ'ЯЗКОВО 
ДОПОМОЖІТЬ 

"ПЛАСТОВОМУ ШЛЯХОВІ" 



БЮЛЕТЕНЬ 

rоловної ПJІастової БуJІави 

Ч. 2 Торонто, Канада 1973 

НОВООБРАНІ КРАйОВІ ПЛАСТОВІ ПРОВОДИ: 

СІІІА 

Крайова Пластова Рада: 

Голова - nл. сен. Зенон Корчин

ський; члени: nл. сен. .Ярослав 

Войдуник, nл. сен. Володимир Пи

ляшенко, інж. Роман Варанський, 

nл. сен. Андрій Лемішка, nл. сен. 

Віктор .Яворський, ст. nл. Юрій 

Карnинський, nл. сен. Сергій За

nоленко, nл. сен. .Ярослав Падох; 

заступни:ки: nл. сен. Любомир 

Онишкевич, ст. nл. Марія Вілин

ська. 

Крайова Пластова Старnuша: 

Голова - nл. сен. Павло Доро

жинський; 1. заст. гол.: голова 

сект. зв'язку і орган. - nл. сен. 

Осиn Стецура, діловод Пластnрия

ту - n. Антін Тимкевич, діловод 

організації - nл. сен. Ірина Куро

вицька, діловод nластових видань 

- ст. nл. Наталка Хитра, діл. зв. 

з іншонац. екавтами - nл. сен. 

Нестор Колцьо; 2. заст. гол. - го

лова вих. сектора - nл. сен. Евста

хія Гойдиш, край. коменд-ка n-ок 

nл. сен. Ірина Вогачевська, 

край. коменд-т n-ів- ст. nл. Юрій 

Данилів,_ гол. кр. таборової комі

сії - nл. сен. Ніна Самокіш, діл. 

нов. вишк. - nл. сен. Теофіль Ста

рух, діл. юнацьк. вишк. - nл. сен. 

Галина Хамула, діл. тіловихованни 

- ст. nл. Ігор Савчук; З. заст. 

гол. - голова сект. фін. і госn. 

nл. сен. Дмитро Косович, діл. член

ських внесків - nл. сен. Мирон 

Левицький, діловод майна - nл. 

сен. Ростислав Мілянич, діловод 

госnодарства - ст. nл. Андрій Ко

сович; сектор адміністрації і архі

ву - генеральний секретар - nл. 

сен. Тиміш Білостоцький, коресnо

денційний секретар - ст. nл. Мар

та Мандюк, nротоколярний секре

тар - ст. nл. Віра Семущак; го

лова КВ УПС - nл. сен. Андро

нік Коnистянський, кр. референтка 

УСП-ок - ст. nл. Ади Войдуник, 

кр. реф. УСП-ів - Олег Колодій. 

ВЕЛИКОБРІТАНІН 

Крайова Пластова Рада: 

Голова - nл. сен. Я. Гавр их; 

члени: nл. сен. М. Поnович-Наза

рук, ст. nл. І. Рій, nл. сен. О. Па

ращак, nл. сен. Р. Паращак. 

Крайова Пластова СтарШШІа: 

Голова - nл. сен. .Ярослав Іва

ницький; 1. заст. гол. і бул. nл-ів 

-nл. сен. Іван Кулик, 2. заст. гол. 
і бул. nл-ок - ст. nл. Мотри Вір-_ 

чак, секретар - ст .. nл. Люба Гор
тинська, референт фінансів і ви

дань - nл. сен. Роман Дубіль, гос

nодар - ст. n.л. -.Ярослав _Приту-. 

Jщ~. зв'н3ковий до ГБ УПС - ІІ)І. 

сен. Іи Лагодинська. бу лавний 

УСП-ів - ст. nл. Марко Івани:Ць-

69 



кий, булавва УСП-ок - ст. пл. 

Марія Михалків, булавний УПН -
nл. сен. Марія Бабич, референт 

Пл~стприяту - д-р О. Фундак. 

АВСТРАЛІН 

Крайова Пластова Рада: 

Голова - nл. сен. Микола Осі

дач, член - nл. сен. Юрій Семків. 

Крайова Пластова СтарШШІа: 

Голова - nл. сен. Юрій Овча

ренко, кр. к-т nл-ів - nл. сен. Ва

лентин Микитенко, кр. к-ка nл-ок 

- ст. nл. Оля Дудинська, nисар 

nл. сен. Надія Михайлишин, 

фінанс. госп. діловод - ст. nл. Га-

1. Проголошення Зборів КУПО: 

Головна Пластова Булава nрого

шує, що 6-ті Збори КУПО відбу

дуться 1-3 вересня 1973 р. в Діт

ройті, СІІІА. 

2. Збори відбудуться під гаслом: 
"Зміцнення виховних кадрів - за

nорука росту Пласту''. 

З. Програма Зборів КУПО: 

Субота, 1 вересня: 

Год. 9: ОО - реєстрація, відкрит

тя, слово голови ГПВ, відзначення, 

вибір Президії, nрийняття nрогра

ми, читання та nрийняття nрото

колу, вибір комісій: номінаційної, 

верифікаційної, бюджетової, стату

тової, резолюційної, відчитання 

nривітів, звіт голови ГПВ, обідо

ва nерерва. 

:Год. 2:00 - Дискусія над звіта

ми, звіт голови ГПР, звіт верифі

каційно комісії, у ділення абсолю

т.оріі,. праці комісій. 

Год. 6 :ОО -."...- Вечеря - зустріч 

ля Покусай, референт зовн. зв'яз

ків - ст. nл. Дзвінка Добрянська, 

діловод nреси - n-i Віра Федевич, 
крайовий голова УПС - nл. сен. 

Анна Овчаренко. 

6. Видавничі справи: 
а) Стан довжників nластових 

журналів на 31 травня 1973 р. 

(список долучений). 

б) nл. сен. Омелян Тарнавський 

відійшов із nлатної nраці в адмі

ністрації nластового видавництва 

з днем 11 травня 1973 р., але далі 

є членом редакційної колеГії "Пла

стового ІІІляху''. 

Неділя, 2 вересня: 
Год. 8:30-9:30 - Служби Вожі, 

звіт статутової комісії, дискусія, 

nрийняття змін статуту, nравиль

ників, Великі Ради Орлиного і 

Скобиного Кругів, nідготовка ви

ховних резолюцій, вишкіл і дот

кіл - доnовідь і дискусія. 

Понеділок, 8 вересня: 
Год. 9:00 - звіт номінаційної 

комісії та вибір нових органів 

КУПО, видавничий бюджет, звіт 

бюджетавої комісії, звіт резолюцій

ної комісії, слово новообраного го

лови ГПВ, закриття Зборів КУПО. 

3. ГПВ nовідомляє, що курінь 

УПС "Нові Обрії'' зголосився до 

nроведення реєстрації учасників 

Зборів КУПО. 

4. Збори КУПО відбудуться в 

nриміщенні готелю "Troy Hilton Jnn", 

адреса: місцевість Troy (nередмістя 

Дітройту) nерехрестя вулиць 

МарІе Rd. & Stephenson Highway, теле-

фон: ( 31-3) 583-9000. З летовшца_ 

із громадянством, слово Начально- безnлатний транспорт лімузиною 

го Пластуна.. готелю. 
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СТАН ЗАЛЕГЛИХ ПЕРЕДПЛАТ 

(на день 31. 5. 1973 р.) 

КАНАДА 

Назва станиці 11 Готуйсь'' "ІОнаІс'' "Пл. Шлях" Разом 

1. Едмонтон 110.00 202.80 177.50 490.30 

2. Гамільтон 59.00 312.30 70.00 441.30 

З. Моитреаль 123.00 432.00 138.00 693.00 

4. Оттава 46.00 120.00 89.00 255.00 

5. Реджайна 17.00 89.00 18.00 124.00 

6. Ст. Кетерінс 28.80 119.50 42.00 190.30 

7. Сарнія 
8. Саскатун 120.00 149.00 107.00 376.00 

9. Торонто 363.00 2,517.95 840.00 3,720.95 

10. Вінніnеr' 222.00 386.75 169.00 777.75 

11. Різні 12.00 71.25 18.00 101.25 

2Разом 1,100.80 4,400.55 1,668.50 7,169.85 

США 

1. Балтімор 18.00 89.50 60.00 167.50 

2. Вінr'гамтон 84.00 34.00 118.00 

З. Бостон 6.00 59.10 42.00 107.10 

4. Бріджnорт 12.00 12.00 

5. Воффало 6.60 7.50 12.60 26.70 

6. Кентон 
7. Честер 12.00 12.00 

8. Чікаr'о 419.00 1,174.65 248.00 1,841.65 

9. Клівленд 96.20 461.50 147.00 704.70 
10. Коговз 188.50 71.00 259.50 
11. Денвер 37.50 30.00 67.50 
12. Дітройт 377.60 777.90 229.00 1,384.50 
13. Елізабет 107.00 60.00 42.00 209.()() 
14. Гартфорд 24.00 159.00 66.00 249.90 
15. Гемnстед 132.000 240.00 36.00 408.00 
16. Джерзі Сіті 12.00 88.50 65.00 165.50 
17. Кергонксон 6.00 29.50 22.80 58.30 
18. Лорейн 6.00 6.00 
19. Лос Анджелес 38.40 66.50 29.00 133.90 
20. Міннеаnоліс 89.50 35.00 124.50 
21. Ньюарк 177.00 385.75 106.00 668.75 
22. Нью-Брунсвік 12.00 77.75 18.00 107.75 
23. Нью-Гейвен 22.50 15.00 37.50 
24. Нью-йорк 432.60 1,391.00 490.50 2,314.10 
25. Пассейк 247.60 560.75 122.00 930.35 
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26. Філядельфія 95.80 433.60 144.50 673.90 

27. Рочестер 223.80 246.75 42.00 512.55 

28. Сіракюзи 30.00 91.00 54.00 175.00 

29. Трентон 40.80 131.10 12.00 183.90 

30. Ваmінr'Топ 15.00 12.00 27.00 

31. Ионкерс 105.00 220.00 88.00 413.()() 

32. Ионrстовн 
33. Різні 118.00 262.90 219.50 600.40 

Разом 2,75.40 7,452.15 2,522.90 12,700.4:5 

ЗАКОРДОН 

Назва сташщІ 11Готуйсь'' "Юнак'' u Пл. ІІІJІях" Разом 

1. Арrентіна 60.00 257.10 88.00 405.10 

2. Австралія 518.00 1,354:.15 399.70 2,271.85 

3. Англія 165.72 118.34 83.57 367.63 

4. Німеччина 22.20 65.30 147.44 234.94 

5. Різні 17.00 39.00 72.00 128.01' 

Разом 782.92 1,833.89 790.71 3,407.52 

•• • 

ЗАШСТЬ КВІТІВ НА МОГИЛУ 

св. п. проф. Зенона Зеленого, почесного члена Пласту в Канаді, 

склали на Центральний Пластовий Вишкільний Фонд ім. Дрота 

колишній учень і приятелі Покійного: 

Ліда й Ераст Гуцуляки, Канада ............................................................ $ 50.00 
Володимира та Іван Лучкові, Канада . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 20.00 
Наталка і Мирослав Головаті, Канада .. ... . .......................................... 10.00 
Олександер Желтвай, Канада .......................... ....................................... 10.00 
Мирослава Островська, США ......................................................... о о .. о .. о... 10.00 
Таня і Віталій Кейси, США ............................... 0 ............. ............ ..... ... .... ... 10.00 
Марія Голод, Канада .... о ..... о .... о .. о ..... о •••• о о ......... о .... о. о .................................... о о. о о..... 5.00 

Разом ................................. о о ............ о ••••• о •• о о о ..... о о о ... о о о о о о о о о о .. о о о о о... $115.00 

З попереднього списка . .. . .. .. .... .. . .. .. ... .... .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 285.00 

Разом з двох списків . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. ..... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... $4:00.00 

Головна Пластова Булава сердечно дякує за бажання утривалити 

пам'ять св. п. Зенона Зеленого у житті пластоної молоді, а зокрема тих 

з іі рядів, які вишколюватимуться на провідників. Це буде одночасно 

1 плекання Ідей, якими жив Покійний. 
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Ніна цьоІ'о ЧИ(' да: І.і>О дод. 

~ ..................................................... . - ". 

fоТУЙСЬ 
ЖУРНАЛ ПЛАСТОПОГО НОВАЦТВА 

• Появляr.тьс.сr qсміся1~.:1. Річна г.срсд::л:lта в·д 1 с~•:н:-~ 1972 р.: ІЦшада 

США: $3.00. Хто г:латить одr:очасrю за 2 роІ":и ( 1973 і 1974), тоді 

~5.50 рі ЧІІО, ра:ю;\1 :ш ,~па JЮІШ - !;і І \.СО. 

АДРЕСА р;·~;~АКЦВ' і А;\:\Н:НСТРАЦВ': 

HOTUYS MAGAZINE 

2445-А Bloor Street West, Toronto, Ontario, Canada - M6S 1 Р7 

.}!{УРНАЛ ПЛАСТОПОГО ЮНАЦТВА 

Пояr::л.сrс;т:,с:-~ ~oJІ(C:l: :-~. Р_ч.r~ г.ср::-д:=л~т~t с :~анаді і LША в'д 1 с~·~rш 

197.2 р.: :;:7.5:). Хто г.ла·_пть однсч:1с:ю за 2 ~ою1 (1973-1974), тоді • 

$7.00 р:ч:ю, ра::с:н ::а д1:а {>СІ:а - :,;tl.lO. 

л·~:·::сА гr:~~лr;:~п: 

Mrs. O!ha Kuz:~1owych, 221 Fire l!:l;md Аvз., Baby;on, N. У. 11702, U.S.A. 

АДІ•ССА А;~:'.ПіПСТ"і•АЦІ~: 

YUNAK MAGAZ:NE 

2445-А Bloor Street West, Toronto, Ontilrio, Canada - M6S 1 Р7 

пжасто:вки 
ШJіЯХ 

ОРГАН ПЛАСТОВОl ДУМКИ 

Пояпляr:т:,с:-~ юзарта.1ь:ю. Рі•;в.t rсрсд~лат:1 с І~<t::ад· і США: ~,ЗСО. 

Х.'О гл::tтrrт.:.. одr:о•:асrю за : ро::п ( 197;j 1971 ), тоді :;:5.5J р:чно, 

:ш ·~ ре ••:• - ~; ІІ.СО. 

А;~РІ<~СА РІ~J!ЛІП~ІJ: і ЛГ1\Н:ПСТРЛГ,Р': 

PLASTOVY SHLIAKH 

2445-А Bloor Street West, Toronto, Ont::rio, Canada - M6S 1 Р7 
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