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:Jедакційна стаття 

ВИХОВНІ КАДРИ І ПЛАСТОВА ПРЕСА 

Гас.ло про зміuнrння виховних кадрів, що його поставила 

ГПБулава як о~новну проб.JІему ю1 б-ому Зборі КУПО в Д.трсй

ті, завжди буда і F та бу де цrнтральною прпблемою Пласту. 

Тепер впно актуа.льне ще більше, бож життя наше в діяспорі 

вимагає куди бі.ІІьше тих кадрів і то неабиякої їх якости. 

ПКДругий і 5-ті Збори КУПО заплянували урухомити до

слідно-плянувальну комісію у ГПБ, завданням якої було б спря

мовувати всі ресурси Пласту на виховання і самовиховання, а з 

тим і на вишкіл, використовуючи сучасні здобутки науки для 

цієї мети. Розвиток психології, соціології, педагогіки, філософ

ські течії, питання керівництва та багато іншого в сучасній науці 

допомагають виховникам озброюватись знанням про те ---- як 

впливати на вихованків, щоб їх дvмки і почування спрямснува

лись у бажаному нам напрямі. 

Завданням цієї досJІідно-плянув~льної комісії було б та

кож докладати усіх зусиль, щоб головний реферат вишколу ГПБ 

діяв постійно, щоб разом із вишкільною радою завжди пляну
ван, наглядав і проводив вишколи. Ці кваJІіфіксвані виховники 

та спеціялісти різних діJІянок знання мали б відповідати на без

конечну кількість питань практивної пластсвої дії в терені, ви

робити практичне розуміння та інтерпретацію всіх основних по

нять пластавої системи -- суть Пласту, мета, завдання, засоби, 



:Литання пластовоі· ідеолоzіі 

Володимир Соханівський 

ЧИ ТРЕБА НАМ РОЗДУМІВ НАЛ ІДЕОЛОГІЄЮ.? 

(Ох, та ідеологія!) 

Я пригадую, що в одному із запитників до читачів "Пл. 
Шляху" про зміст більшість читачів заявили, що вони не за
цікавлені ідеологічними проблемами. А це недобре. Можли
во, що існує якась причина uієї неохоти, їі треба б дослідити. 
А покищо ми можемо висловити тільки спекулятивні погляди 
про причини цього стану, аж доки не будемо знати точних 

причин .. Можливо, що одна :з причин та, що наші роздуми 

і вислови заповерховні, .забанальні, нереалістичні, що ми за

ліниві глибше мислити, ··домислювати думку до кінця"; або ж, 
можливо, нам здається., що ми все так добре знаємо про нашу 

ідеологію, що вже нема нічого нового. шоб сказати чи роз
думувати. Які ж із того висліди? 

Кинувши тільки поверховна оком на доступні нам відо

мості про стан в Україні, ми усвідомимо, що там нема ні одно

го "леrального" зібрання, "мітинrу" - наукового, мистецко
літературного, технічного чи навіть сільсько-господарського 
("доярок чи свинарок"), - де б не було мови про "ідеоло
гічне підсилення" проти всіх і вся ворожих течій, "буржуаз
ного націоналізму", відхилень від стандартного способу ду
МаІ-Іня, керованого партією. Виглядає, що в совєтській системі 

бояться ідеологій, бож j там є мислячі уми, а партія свідома 
того, що "живого духа не скуєш". 

А тепер поглянувши на "ідеологічний ринок" на Заході 
в цілому і на ринок молодечий зокрема, на зацікавлення 
ідеологіями чи брак їх, на молодечі пориви, на політичні уна

прямлення, на всі опінії шляхом офіційних засобів комуніка
ції тощо, зауважимо, шо цей "ідеологічний ринок" такий 
хаотичний, поплутаний, ліволіберальний, а де в чому заско

рузлий, що робиться моторошно, думаючи про майбутнє. 



Ті з нас, що мають безпосередній зв'язок з нашою мо

лоддю, знають цю справу. А всім нам відомий стан нашого 

старшого пластунства. Відчуваємо сильно певні браки, вияви 

релігійного чи взагалі ідейного збайдужіння. багато сумнівів 
у молоді про певні принципові речі світогляду здорової, твор
чої, упорядкованої людини, про яку мріяли виховники мину
них сторіч, а в тому й основники Пласту. Бю·ато молодих 

пюдей у своїй молодечій наївності цим усім такі стурбовані, 
що інколи дістають нервове розладнання, бо їм тяжко пого
дити наше вчення і принципи пластавої ідеології з їхнім сум

лінням, з поглядами батьків, опініями довкілля, серед якого 
вони живуть. Багато з них перебувають немов на розпутті

Вони прагнуть духової й інтелектуальної рівноваги, проводу 
і порад старших. 

А насправді - що це ідеологія? У поточному житті 

ми ніби знаємо, відчуваємо, інколи сяк-так поціІ<авимося нею, 
а в більшості випадків і"і іrноруємо. Дуже часто поняття 
ідеологій нам пригадує в першу чергу політичну плятформу 
даної партії, групи, а в дальшому суспільно-економічну систе

му, а поменше вже філософську систему, літературно-мистець
кий напрямок тощо. І можливо, що чере:J наш специфічний 
стан українства, роздрібленість, зрізничкованість, сварливість, 

неефективність та брак справжніх великих провідників і в 
нас, і у світі взагалі ми недолюблюємо всього того, що було 
споріднене з поняттям ідеології. А насправді ідеологія у шир

шому значенні цього слова - це щось гарне, цікаве, стиму

лююче, високе. Вчені інколи називають 19 сторіччя віком 

ідеологій, філософії, бо до філософів тоді зверталися народи 
за порадами, як жити. Чи думаєте. що темою тих ідеологіч

них питань було щось "реалістичне" чи прагматичне? Тут 
можна відповісти "ні", проте навіть ідеологічні дискусії у фі
лософії мали посередній вплив на праl\тичне життя. З історії 
культури і цивілізації можна заува.ж.ити, що якраз тоді, коли 

люди говорили і дискутували на ідеологічні питання, такі як: 

"хто Бог?", "хто людина?", хто я?", що людська думка-мисль, 
яке призначення людського життя, що безсмертя, краса, що 
чесноти, свобода, справедливість, мораль тощо, - то якраз 
ці речі залишилися живими, актуальними, вони збереглися 
до сьогоднішніх днів незмінними, вони ворушили і турбува
тимуть уми людей і в майбутньому. Вони формували харак
тери молоді в минулому, формують тепер і будуть формувати 

в майбутньому. 
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мудрістю .rенерацій цілих століть та експерименту в лябора
торії історії". Тому до всіх змін треба підходити з особливі
шою увагою і з розмислом. Дрот у своєму слові до 11-го ви

дання "Життя в Пласті" в 1961 р. каже: ''Друге видання 
"Життя в Пласті" не є виправленим виданням першого. У 
першому ніяк не схиблено в ідейних основах Пласту, щоб 
треба було щось направляти." Зате Дрот передбачував, що 
організаційні форми можуть де в чому змінятись, удосконалю
ватися чи достосовуватися до нових умов, але з тим, що вони 

не порушать основних ідей Пласту. . 
Пласт за своє бО-річчя виявив себе успішно, перетриван 

дві світові війни, видав досить справжніх провідних людей у 
різних ділянках нашого культурного, наукового, політичного, 

військового та загальногромадського життя. Тому Пласт -
як організація, що виправдала своє існування - не боїться 
заглянути у своє нутро. Вона повинна ще не раз зріло про

аналізувати своє минуле, дивитися критично на свою сучас

ність, направляти чи підсилювати те, чого особливо потрібно 
у теперішньому стані. Бо тільки так ми зможемо твердо пля
нувати і певно дивитися в майбутнє. 

Нам слід кожночасно відсвіжувати наново в наших 

умах суть пластоної ідеології та шукати за завжди новими 

способами, як найкраще ми могли б передавати їі молодим 
поколінням. Тут повинно нам допомагати старше пластунство, 

з'ясовуючи кожночасно те, як воно сприймало нашу ідеоло
гію, і що ми могли б краще робити, щоб бути успішнішими, 
спроможними виконати в найбільшій мірі наші великі зав
дання. 

А виконати їх мусимо, бо нисав Олесь Гончар у своєму 

"Соборі": "А нащадки ж прийдуть, спитають колись: Ану яки
ми ви були? Що збудовано вами? Що зруйновано? Чим 

ваш дух трепетав?" 
Ідеологія, пожичаючи внелону у U. Гончара, остаточно 

навчить, "як бути справжнім? Як удосконалитись? Як маєш 

повестись, щоб відчути себе перед лицем всесвіту?" 

... .моральна досконалість - це душа людини, здібна до 
г·инів, рівень яких леJІсить високо ·понад 'nлесо.м людсьІWzо жит

тя і є для неї прямуванням ..• ідеалом ії духового розвитку. 
(Юліян Васс·иян: «Християнство») 



Прот. М. Овчаренко 

ЗВ'ЯЗОК БОГА З ТВОРІННЯМ І ЛЮДИНОЮ 
Від Редакції: У нашій виховній практиці зустрічаємося з 

nотребою "активізування релігійної nотенції'' у душах молоді. 

Тому доводиться шукати засобів як nоказувати молоді "сліди 

Бога у світі", як nлекати релігій~ість, як дати міцні основи для 
віри в Бога. 

Виховникам треба добре nідготовитися до цього. Поручаємо 

дуже відnовідну для цієї мети книжку nрот. М. Овчаренка ''Ро

зумність у світі ·- Бог" (Видання "Тризуб'', Вінніnеr', 19G9 р.). 

Автор книжки, богослов і фізик, подає дуже цікаві наукові фак

ти, які дають nідстави для свідомої віри в Бога, а одночасно 

знайомлять з найновішими науковими досягненнями. У книжці 

автор наводить багато цитат із творів філософів Радяського Сою

зу, бо уважає, що ''найсильніша зброя проти атеїзму - це ви

словлювання самих атеїстів''. Містимо один із розділів цієї книж

ки. 

Ось ми на багатьох конкретних прикладах бачили, rцо 
у всьому і на всьому у світі лежить печатка розумности. 

Чи може матерія сама в собі містити розумність? 
Без сумніву ні, бо постає питання: rцо ж проявляє і як 

помітити розумність? Молекула, електрон? Що саме? Бож 
розумність не може існувати сама по собі: вона є тільки 
якість, властивість чогось. Чого ж? 

Нічого такого в матерії ми не бачимо. 
Крім цього, безконечність виходить за рамки матерн. 

Матерія, яких би вона не була структур, завжди конкретна, 
конечна. Рух матерії (П зміни) може відбуватися тільки в 
часі. Це кажуть самі матеріялісти. Цитату ми вже подава

.;Іи*). Значить, для матерії не може існувати безчасовости, 
вічности. 

Тому наділяти саму матерію розумністю абu, вросто 

кажучи, обожувати їі не можна. 

•) Час - фундаментальна і одноразово надзвичайно загадкова 

нлас..:тивість природи. Уявлення про час nеревищує наші сnроможності. 

Усі умоглядні спроби зрозуміти сутність часу не дали ніяких наслідків. 

(Проф. Н. Козьіров, матеріяліст, доктор фізико-матем. наук, ··Техника 

- Молодежи", Москва, 1968, ч. 12, ст. 16). 



Повинна існувати Надматеріяльна, Безконечна, Вічна, 
Розумна Сила, якісно інша~ ніж матерія. Цю Силу ми звемо 
Богом. 

Чи є зв' язок Бога з творінням і зокрема з людиною? 
Безперечно є, бо абсолютно неможливо, щоб усе створене 
було чужим для Творця і не мало б мети. 

Бог не може щось створити так собі, бо вже саме по
няття Премудрий говорить само за себе. І тому між створін
ням і Творцем неодмінно має бути зв'язок. 

Цілеспрямованість у світі ясно свідчить, що Бог скеро
вує Своє творіння до якоїсь мети. Ми не знаємо цієї мети, 
але через те, що все розвивається від нижчого до вищого (це ж 
кажуть і матеріялісти), то можемо думати, що мета - це 

абсолютна досконалість. 
Ця спрямованість йде або через утворені Богом природ

ні закони, або безпосередньо є дією Самого Бога. 
Природні закони, які діють виключно в матеріяльному 

свІті, не можуть бути вистачальними для людини, бо людина 
є й духова істота. Людина як духова істота, та ще й урахо

вуючи, що вона стоїть на найнижчім ступені духових істот 
(янголів), потребує допомоги Бо1·а, потребує зв'язку з Богом. 
І цей зв'язок без сумніву інший, ніж природний зв'язок. Не 
треба забувати, що перед людиною стоїть безконечний шлях 
- удосконалюватися до досконалости Бога (Матв. 5:48). 

Цей безпосередній :.зв' язок людини з Богом особливо 
був проявлений у тому, що Бог прийняв матеріяльне тіло 
(Ісус Христос) - заради спасіння людини. 

Через зв' язок із Бо І ом людина набуває собі моральні 
якості. Матеріяльна природа цих якостей не має, а людина 

має. Звідки взялися в людині нроджені моральні почуття? 
А цими почуттями обдарував П Бог, Творець світv. Інакше 
не можна пояснити існування моральних якостей в людині. 

Бог є люоов (1 Ів. 4:8), і любов Він поклав в основу 
будови і розвитку всього. Любон - це внутріІnня сутність 

буття. 

Любов ми спостерігаємо у исьому тваринному' світі. 
Тварини не уснідомляють любuни, але жинуп .. нею. І яка сила 
любови! Ось любов матерІ /~u L:Bo1x )J,ітей. І не тшьки в людей, 

а й у всьому тваринному t.:шті. Ми знаємо, щu мати жертвує 

собою, захищаючи, рятуючи сноїх дітей. Любuн до дітей у 
нормальних організмах вища від усІх природних законів. Най-
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визначніші науковці-природники говорять, що тут ми маємо 

виконання якогось розумного пляну. 

Щu таке любuн? Любuн - це намагання до спільного 
життя з тим, кого любиш; віддати себе йому і володіти ним. 
Любов вимагає жити не тільки собою. Не може бути повноти 
буття, коли жити тільки собою, для себе. Бог споконвіку по
родив Сина і звів із Себе Св. Духа. Ця християнська наука 
здається дивною, але в ній найглибша мудрість. 

Щодо ЛЮДИНИ, ТО ЩО МОЖе бути ДЛЯ неЇ ВИЩОГО В ЦЬОМУ 
світі, як неjнша людина? Все, що ми робимо на землі, роби
мо для того, щоб це передати іншим людям. 

Любан- це намагання, щоб той, кого любимо користу
вався всіма приступними йому благами. 

Ми віддаемо своє життя на служіння тому, кого люби
мо, і це служіння не рабське; вuнсJ не спустошує чи виснажує 
наше життя, але дає нам радість, дає нашому життю повноту 

справжнього життя, задоволення, осмислюе наше життя. У 
любові зникає протилежність між "моїм" і "чужим", бо пере
борюється корисливість особистого життя. 

"Страху немає в любові, і:lде досконала любов проганяє 
страх геть, бо страх має мук~. Хто ж боїться, той не доско
налий в .іІюбові" (1 Ів. 4:18). 

Наша земна любов, як обмежена .матеріяльним тілом 
і часом, .іІише відблиск справжньої Вічної Любови. "Хто не 
любить, той не пізнав Бш·а, бо Бог - це любов" (1 Ів. 4:18). 
"Коли один одноІ'u любимо, то Бог в нас пробуває" (1 Ів. 4:12). 

Таке велике значення любови. 
Може бути й викривлення любови, наприклад, коли ма

ти нотакує всім забаганкам дитини, цим калічучи їі духовно 

і тілесно. Коли ж приноситься шкода, то це неправдива любон. 
Любов і карае, як батько сина, коли це потрібно для 

блага сина ж. 

Бо1· - любов (1 Ін. 4:8, 16), а тому мусить бути і дійсно 
є зв'язок Бога зі створінням, а особливо з людиною. Том\~ 
цілком можливе і потрібне посереднє і безпосереднє Боже 
об' явлення людині. Бог посередньо відкриває Себе людині у 
створеному Ним світі (Рим. 1: 19-20), бu розглядаючи. винчаю
чи світ, ми всюди бачимо Премудрість Божу, а безпосередньо 
- або дією на дух людський (2 Петра 1 :20-21), або через снu
нидіння (волхвам, Йосифові та ін.), або через слово Бо)І<е 
(Мойсей, 1-іророки), аоо Сам Бог промовляє (Ісус Христос). 
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Критеріями nравдивого безnосереднього Божого об' явлення 
людині є: любов, мудрість, святість, спонукання волі до доб
ра, мир серцю, високі моральні якості людини тощо. 

А сама людина зв'язується, єднається з Богом через мо

литву, Святі Тайни і релігійні обряди. 
І це єднання з Богом дає людині nовноту життя, nрав

диве щастя - блаженство. 

,,5lлекайте мову ... 11 

Тоня Горохович 

ЗАСОБИ ПЛЕКАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ У ШКОЛІ 

<<Слово Jrtycuть жити!.. Жити в твореості дитя

zій} у стосунках між дітьми, підлітками, юнацтвом. 

Слово мусить бути найzутливішою струною душі». 

(І ван Цюпа: Д абротворець) 

Говорити про засоби плекання культури мови у школі, 
тобто говорити на таку спеціяльну тему, що до неї мають 
пряме відношення учителі, на сторінках ПШляху може ви

даватися недоцільним. Проте, воно так виглядає на перший 
погляд. Бо в житті дітвори і молоді багато плятформ, на яких 
сходяться впливи виховної дії всіх середовищ, що в них діти 

і молодь перебувають. 

Усі ми знаємо з досвіду, що навчання мови в україн

ських доповняльних школах не МО)Ке бути успішним без тісної 
співпраці учителів з батьками, з виховниками у молодечих 
організаціях. Труднощі, з якими зустрічаються учителі при 

навчанні мови, стають непосильними, коли цієї співпраці нема. 

Кількість годин на навчання замала, щоб можна було викори
стати ті додаткові засоби плекання культури мови, Які сього
дні широко використовуються у шкільництві. 

Чоrо потрібно, щоб слово збаrачувало душу дитини? 

Слово в більшості наших українознавчих шкіл стало 
примітивне, сіре, безбарвне, а навчання мови сухе, рутина· 
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ване, без іскри цікавости й радости творчого відкривання. 
Воно найчастіше зводиться до сухого відмінювання окремих 

слів на лекпіях з граматики чи бездvшного читання текстів 
без зв'язку з .життям і без творчо1' фантазії, без образів 
багатогранного світу в довкіллі. Слонник учнів надто малий. 
ентузіязму до збагачення його не проявляють ні учні. ні вчи
телі. Рутина, стандарт, окостеніння мислі vчителя -це страш

ні вороги успішности в навчанні. Зваж~ючи на обмеження 
словника учнів, учителі користуються при навчанні утертими 

словами, реqеннями. "Учень іде до школи" - не приклад на 
дієслово. Речення вимучене і безбарвне. Воно не зрушить 
фантазії, не збудить найменшої емоційної струни. Як зруши
ти фантазію учня, щоб ще й була змога вичути поетичну грань 
слова, щоб у слові було відображене звучання тисячострунної 
арфи землі й неба: "Сонечко грає в краплинах роси ... ", чи 
"Розкажи, як за горою сонечко сідає ... " - такі приклади у 
граматичній вправі можуть подати учні, які у своєму дитин

стві засвоїли відповідну кількість зворотів образної мови з 
дитячих казок, з поезій, вивчених у ранньому дитячому віці, 
а згодом читаючи книжки, переживаючи красу поетичного 

слова, виголошуючи його на шкільній чи пластовій імпрезі. 
переживаючи радість з асягів у конкурсі "живого слова", у 
конкурсі "новацького пера". "юнацького пера", беручи участь 
у драматичній виставі. 

Уже на підставі вищезгаданого бачимо, що співпраця 
батьків і Пласту із школою конечні. Починати цю співпрацю 

треба от хоч би з такої на перший погляд маловажної справи, 
як правильно відповісти на питання: - Чи доцільно боротися 
з нехіттю учнів до вивчання поезій, до читання книжок? Чи 
справді це дуже основне і принципове, що дитина повинна 

ходити до української школи навіть і тоді, коли є змога на

вчити їі української грамоти дома? Бо у моїй практиці багато 
разів мені доводилося почути, що, мовляв, у "Готуйсь" заба
гато віршів, що діти не хочуть читати їх, що книжки україн

ські нецікаві, і пощо, мовляв, мучити дітей, приневолюючи 

їх читати. Таких розходжень поглядів між учителем і батька
ми щодо плекання замилування до поетичного слова, до книж

ки не може бути. 

Коли мені прийшлося провести лекцію на тему україн
ського фолкльору, то з прикрістю довелося переконатися, що 
діти не nам'ятають ані однієї казки, для них такі слова, як 



ясний обрій, темний ліс. сива далечінь, Чисте поле, чорна 

хмара, бита дорога, Івасик.-Телесик, Солом'яний Бичок, зовсім 
чужі. Дитинство )'х пройшлn без зустрічі ~1 красою народніх 

казок, з чарами рідного слова, :з багатством дитячого слов

ника в обсязі найпопулярніпюІ дитячої ~тітератури. 

Тому й на лекціJ' літератури у старІних клясах при чи· 

танні прекрасних рядків "І нтермеццо" М. Коцюбинського чи 

"Лісової пісні" Л. Українки, де кожне CjJOBO - неповторна 
мелодія багатоголuсової арфи життя, краси думки, почуття, 

такі учні позіхають від нудьги, бавляться паперовими іграш
ками, малюють чортиків чи перекидаються кульками, імітую

чи гру в гокей. 

З наведеного вгорі ясно, що батьки повинні бути дуже 
зацікавлені працею вчителів. Вони мають рука в руку з ран

нього дитинства допомагати виконувати плян праці школи, 
узгіднюючи до подробиць погляди на всі проблеми виховання 

і навчання, бо коли такого узгіднення нема, неможливо спо
діватися успіхів. Це найкраще можна виконати тоді, коли 

батьки згуртовані у гуртках при школі, v яких треба послі
довно усвідомлювати їх про всі вимоги для успіху в навчанні 

такими засобами, як читання книжок, допомога при виконан
ні домашніх завдань, улаштування шкільних імпрез, праця 

учнів у літературних гуртках, мистецьких згуртованнях тouro. 

А у.::1гіднювати працю вчителя з батьками треба постійно. От 
наприклад- деякі батьки неправильно розуміють свою ролю 

при підготовці домашніх завдань. Часто так "помагають". що 
дитина завдає сооі труду тільки переписати готову задачу. 

А така •• поміч" ка ригідна. Вона не тільки ніяк не впливає 
на підвищення знань учня, але має негативний вплив на його 

характер. 

Інший приклад необхідности тісної співпраці всіх ви
ховних середовищ із учителем знову ж таки при навчанні лі

тератvри, мови. Це з домашнього співжиття, з життя в орга

нізації, у церкві учень вчиться багато про моральні засади, 
про вартості життя, характеру, про культvру свого народу, 

його минуле, традиції, звичаї, прагнення. Коли ж приходить

ся в кл ясі аналізvвати у творі гуманність, працІQ для народу, 

високе почуття обов'язку супроти ближнього, чесноти правди, 
справедливости, відповідальности, тоді учень зможе виклика

ти у своїй пам' яті всі ті моменти з домашнього і пластового 
життя, в яких живими були ці проблеми. Не сприйматиме 



учень· глибокого гуманізму Петра, героя з ··наталки ·Полтав

ки", якщо в його житті не було моментів переживання ра
дости з допомоги інtпим; порожнім :lвуком будуть безсмертні 
слова Тараса Шевченка: "Та не однаково мені, як Україну 
:шії люди присплять лукаві'', чи Лесі УІ<раїнки: "Вставай, :хто 
живий, в кого думка повстала ... ,.. якrцо він ніколи не пере

_живав радости у служnі наропові. Емопійні переживання по
дії, що н їх основі м.оральна чеснота і краса, впливають на 

:здібність відчувати поетичну грань слова. Тільки тоді, коли 
слово ., увійшло в душу дитини й :3багатило й, вона здатна 
дорожити ним". 

Життя слова 

Суть культури шкільного життя віддзеркалева в житті 
слова. Прислухаймося до того, про що розмовляють наші учні. 

Вони не тільки розмовляють у наших школах чужою мовою, 

але й зміст ]х розмови далекий від нашої мети. Чому? Бо 
ми не збудили в них "смаку" до літератури ні не поширили 
естетичних обріїв. ні полету Іхньої думки. ні інтересу до чи
тання, ні не сприяли їхньому образному мисленню, ні не ро

збудили любови до природи. Довкола них егоїзм, духове мі
щанство, дармоїдство, кар'єризм, моральне розгнуздання. До 

кого вони звертаються тоді, коли перед ними постає потреба 
вибору, коли їм доводиться переживати пригноблення? У них 
мало досвіду з життя, із прочитаних творів, з героями яких 

вони б могли порівнювати свою ситуацію, дістати пораду, 
знайти приклад. 

Театр, кіно, радіо, телевІзІя можуть багато помогти у 
:.збудженні мислення і полету думки в молоді. Але вони впли
вають неrативно на замилування учнів до читання книжок, 

бо вимагають від людини менших зусиль, щоб ії емоційно
почуттєва сфера піддалася естетичному впливові. Вони діють 
швидше і безпосередніше, ніж писане слово, але мова тут не 
про снобістсько-естетичні смаки, а про глибоке почуття краси 
і захоплення вагомим і повноцінним образним словом, про 

ту "найтоншу і найміцнішу ниточку, яку треба проснувати 

від кожного серця до великого й вічного - рідної мови". 

Найлегше пробудити думку словом. _Тому то наснажені дум

кою й творчістю хвилини- це цінні й радісні хвилини. Тоді 

в молодій душі слово і мисль зливаються в почуття, а думка 



шукає слова, тоді учні шукають яскравих, барвистих і заnаtп

них слів, щоб передати ними свої поетичні образи. 

Щоб лекuії мони й літератури були успіпшими, щоб 
українська мова жила у стосунках поміж дітьми, підлітками, 

юнацтвом, треба, щоб навчання у пл<олі було тісно пов'язане 
із додатковими засобами плекання культури мови в домаш
ньому житті, у пластовому, у ІІІкільному по::Jалекuійному. Мо

па про них буде згодом. 

Пласт, Організація Уираінсьиоі МолодІ, Австралія, 

Пластова Станиця в АделяідІ 

t 
Ділимося сумною відсткою з членами всіх пластових ула

дів, що з наших рядів 1-ro липня 1973 pouy відійшов на Вічну 

Ва тру 

св. п. пл. сен. ЯРОСЛАВ ВОЄВІДКЛ 

на 54 році життя. Заупокійну Службу Божу з похоронними обря

дами відправили в Церкві Св. Володимира й Ольги та відпро

вадили на вічний спочинок о. Іван Шевців із Сіднею та о. Е. Луцик 

--- парох Аделаїди при співучасті митрофорного прот. Н. Павліч

ковсько~го. У похороні взяли численну участь nластові nодруги 

друзі та громадянство. 

Шановній Дружині Ірині, дітям --- Любі й Богданові, 

сестрі й рідні в Америці та в Україні складаємо наші найщиріші 

сnівчуття. 
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Вlлядu і лоzляди 

РІШАРД БУШ І ПРИТЧА ПРО ІНДИВІДУАЛІЗМ 

Рішар Буш - це професійний пілот. Він не письменник, 

ані не проповідник. Кілька років тому написав Буш маленьку 
книжечку, - може для дітей, а може ні, - про морську чайку, 

якій на ім'я Джонатан Лівінrстон. 
Цієї книжки не хотіло видати ніяке видавництво. А й не 

дивно: книжка ні для дітей, ні для старших, змістом моралізую

ча, виглядом нефоремна. Хто б хотів таку книжку купити? З лре

великим трудом вдалось Бушеві видати її. І сталось щось не

сподіване: книжка розійшлась сотнями тисяч, ще й сьогодні вона 
(ло двох роках) на листі найпопулярніших книжок в Америці. 
Що більше: ''Джонатан Лівінrстон Чайка" стала однією з найло

читиіших книжок поміж молоддю всіх віків. Критики майже без 

вийнятку оцінили її негативно, все ж таки публіка, ;головно мо

лодь, сприйняла її з відкритими раменами. 

Слитаємось: чому якась книжка стає популярною в даний 

період часу, поміж даною публікою? Це не стається приладко

во; на це завжди є причина. Та книжка мусить задовільняти 

певну потребу часу, висловлювати левний "Дух часу", бути слів

звучною духом доби. Іншими словами, та книжка виводить на 

світло денне думки, настрої, філософію життя, які є "на часі". 
Книжка та є дзеркалом доби. 

Чому ж тоді Джонатан Лівінrстон? 

Не будемо тут описувати цієї книжки і її змісту. Кожний, 

хто цікавиться сьогоднішньою молоддю, напевно вже цю книж

ку читав, а якщо не читав, то ловинен прочитати. Скажемо лиш 

коротко: це притча, містично-філософська казка про чайку -
Джонатана Лівінrстона. Джонатан живе поміж іншими чайками, 
які кружляють серед рибацьких човнів, годуючись відкиненою 
рибою відладками тощо. Та не Джонатан Лівінrстон: його ма
нять безкраї небосхили. Він день і ніч працює над собою, щоб 
У досканалити свій лет. Через це чайчина громада виключає його 
із свойого кола. Джонатан, хоча осамітнений, далі вчиться лі-

1"1 



тати все краще й краще. На самоті він і гине. По смерті йде до 

чайчиного неба, звідкіля посилають його назад на землю, щоб 

вчити молодих чайок майстерности літання. 

У цій простенькій, наївній казці сотні тисяч молодих лю

дей найшли певну глибоку філософію життя: життя, сконцен

троване на щоденну суєту і здобування матеріяльних вартостей, 
таке життя безвартісне. Жити варто лиш, якщо є вища ціль, за
для якої варто працювати, якій варто посвятити все. Вартості 
життя можна найти лиш у собі, без огляду на маси людей. Через 
те суспільство відкине тебе, але ти все таки маєш іти до 'своєї 
мети, щоб спрямовувати це суспільство на правильний шлях до 
вищої мети і так служити суспільству, яке відкинуло тебе. Поля

гати треба лиш на власні сили, іти своїм шляхом ("ду юр овн 

тсінr" ). Індивідуальна людина, а не маса, може дійти "до вер
шин". Але, щоб ці вершини здобути, людина мусить працювати 

над собою, удосконалювати себе все більше і більше, ніколи 

не може бути вдоволена зі своїх осягів, повинна йти все вище й 

вище - це шлях, що веде до Бо~га. 

Це майже релігійна філософія самовіддання, самопосвяти 

для суспільства, яке в заплату відкидає тебе. В цій філософії 

життя найдемо і відгомін Нового Завіту і науку десятків філо

софів. Ця філософія, очевидно, відповідає сьогоднішній молоді. 
Вона найшла собі резонанс в ідеалізмі та індивідуалізмі сьогод

нішніх молодих людей. І вони прийняли її, прийняли чайку-ди

куна за ідеал, що висловлює їх прагнення. 

Філософія Джонатана Лівінrстона не була б чужа й зас

новникові скавтінrу Байден Павелові, чи засновникам українсько

го Пласту. Адже основною ідеєю і скавтінrу і Пласту є саме ін

дивідуалізм, ідеалізм, наполеглива праця над собою, і самовід

дана служба для суспільства, віра в себе, вічне замагання до 

кращого, прямування до вершин. Ці ідеали, це підстава Пласту ... 
чи ми не згубили їх часом, переміняючи візію наших засновни

ків в пара-мілітарну організацію, де індивідуальність має бути 
підчинена групі? 

Думаю, що кожному з нас варто прочитати Джонатана 

Лівінrстона, і то не лиш, щоб зрозуміти потреби і прагнення 

сьогоднішньої молоді, але й щоб поновити наше зрозуміння 

пластових і:цеалів. Може пригадаються нам слова поета-пластуна 

Андрія Гарасевич а: 
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-~Іди мандрівче, невтомно йди! 

Шляхи питають тебе: куди? 

Шляхи лукаві, лисиці хитрі ... 
Блакитний вітре! Нестримний вітре! 

Прозорі крила до льоту пни 

Дзвени в верхів'ях! Дзвени! Дзвени!'' 

Гарасевич писав: 

"Хребти, хребти зазублені 

Нездолані людьми ... 
Та ми мети не згубимо, 

Розітнемо грудьми ... " 

Цей наш пластовий поет, краще, як багато наших ідеоло
гів-теоретиків, зрозумів суть Пласту: не, як ще одної латріотично

масової організації, а як грунту, на якому мають виховуватись 
провідники-одиниці, які, хоч часто незрозумілі й дивні видають

сж загалові, все ж таки в своїй мандрівці "до вершин" лроклада

ють шлях суспільству, шлях. що його не завжди може знайти 

маса. 

Андрій Гарасевич, це зразок такого "Джонатана Лівінr

стона". Як писав про нього Я. Паливода, в історії куреня "Сіро

манці", який вибрав собі бл.л. А. Гарасевич а за свойого патрона: 

·' ... 1 не боявся,- мав таку вже вдачу, 

Мав юний запал, в серці кров горячу 

РІ любов до Божої краси - природи. 

Високі Альпи він вживав як сходи, 

Щоб приступити до Бога ближче, 

Все вище, вище, 

Де вітер свище!" 

ВИКОРИСТАНА ЛrrEPATYPA: 

.. Jonatan Livingston Seagull", Richard Bach, Avon Publishers, New 
York, 1970. 

"до Вершин'', зібрані поезії, Андрій Гарасевич, 11Молоде Життя", 

Ню РІорк, 1959. 

"Історія Коротка Сіроманська'', Я. Паливода, 1'Сіроманці", 1964. 

Любомир Онишкевич 
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Олеr Мариник 

Я ДОБРИИ - ТИ ДОБРИИ 
(Огляд трансакційної аналізи) 

Вступ 

Вже більше року книжка "I'm ОК- You're ОК" є на спи
ску бестселерів у США. Уі написав психіятр Томас Гарріс, який 
зумів передати простим, доступним способом ідеї нової течії у 

психоаналіз і, т. зв. аналізи трансакцій (Transactional Analysis). 
Хоча трансакційна аналіза вживається в лікуванні психіч

но хворих, то її основні заложення можна таксамо застосувати 

до звичайних щоденних людських проблем, а також до пояснен

ня загальних людських взаємновідносин. Ці основні заложення 

нові, надзвичайно ориrінальні і водночас легкі до розтлумачен

ня. Вони простими термінами роз'яснюють багато досі загадко

вих феноменів людської поведінки. Застосовані до соціяльних 

проблем, вони будуть мати дуже сильний вплив, може сильні

ший, ніж теорії Дарвіна чи Фройда. 

У цім описі я спробую ознайомити українського читача з 

цими основними поняттями трансакційної аналізи 

БАТЬКИ- РОЗУМ- ДИТИНА 

Як спостерігати групу осіб у соціяльнім середовищі, то 
можна легко побачити раптові зміни у поведінці, рухах, мові і 
лиці кожної з них. Докладніша обсервація і думка виявляє три 

окремі стани умового буття і те, що ті зміни - це переходи з 
одного до другого чи третього умового стану. Ці стани відріз

няються виразно один від одного: не тяжко розрізнити, у котрім 

еrо-стані дана особа є в даний час. Перший стан зображає по
ведінку і думання батьків і він називається батьківський стан або 
просто Батьки (Parent). Другий стан зображує поведінку й ду
мання, що чітко- скеровані до реального світу, і він називається 
розумовий стан або Розум ( Adult). Третій стан зображає су

б'єктивну поведінку. і думання, подібні до поведінки дітей, і 
називається дитинним станом або Дитиною ( Child) . У цій статті 
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будемо писати їх з великої букви (Батьки, Розум, Дитина), щоб 

відрізнити ці терміни від слів батьки, розум, дитина, значення 

яких загальне. 

Батьківський стан 

Людина перебуває в цім стані тоді, коли вона робить те, 

що повинна, або коли вона думає догматично, упереджено, нав

ченими фразами. Цей стан починає вироблятися у малого не

мовляти, коли воно спостерігає зовнішній світ, який у дитячому 

віці переважно складається з її батьків. їхні опінії ("то зле", "то 

добре", "не будь дурний", "неруш того" тощо) дитина абсор

бує як свої власні, не маючи змоги перевірити їх; і тим поволі 

частина її думання стає відображенням батьківського світогляду. 
Цей умавий стан Батьків завершується до шостого року життя, 

і відтоді він не міняється. Тому ми його звемо архаїчним ста

ном. Коли в дорослому житті ми маємо неперевірені опінії ("не 
вір жидам", "всі проти мене", "він повинен бути добрим україн

цем" і т.д.), то це таке явище якби магнетофонна стрічка пере

гравала старі, старі ідеї. Батьківський стан розпізнається по 

зморщених бровах, киванні пальцем, хитанні головою, по руках 

на бедрах чи заложених на грудях, зідханні тощо. Типові бать

ківські фрази: "Щоб ти пам'ятав раз і назавжди ... ", "Ніяк не 

можу зрозуміти, чому ти ... ", "Ніколи так не було, щоб ... " ("ніко
ли" і "завжди" - це майже завжди батьківські слова), "Скіль

ки разів я тобі казав ... ", "Як ти смієш ... ", "Не будь смішний", 
"Так треба", "Повинен", "Не повинен". 

Треба підкреслити, що власне в автоматичному позбавле

ному самостійних арrументів видаванні опіній і догм лежить 

основна характеристика стану Батьків. Це повторення ідей, вив

чених у дитинстві, із сліпим переконанням про їх правдивість і 
доцільність 

Дитинний стан 

Це також архаїчний стан, який є повторенням тих почу

вань, що їх немовля-дитина мала. Всі емоції мають свій початок 

у малій дитині: радість, сум, страх, жарт, цікавість, атракція. 

Нема сумніву, що всі наші почуття почалися і були найсильнішІ 
(бо були первинні) у нашім дитинстві. Хтось сказав, що радість 
від першої пари черевиків більша, ніж радість від першого авта. 
Важливо підкреслити, що як доросла людина є у стані Дитини, 
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то 11 емоції - також немов би патефоние повторення давніших 

емоцій. Що нам боліло в дитинстві, болить нам і тепер. Що нас 

цікавило тоді, цікавитиме тепер. Стан Дитини не зміняється від 
4-5 року життя, і це можна науково довести. 

Пізнаємо Дитину по плачу, надутих губах, настирливім 

високім голосі, дроченні, сміху, непосидючості, хіхіканні тощо. 

Цей стан найбільше завдає клопоту дорослій людині й уво

дить її у халепу. Але одночасно він і найважливіший. Від Дити

ни походить то, що цінне в людинні: радість, творчість, цікавість, 
охота, спонтанність, щирість тощо. Цієї Дитини не можна у собі 
заперечувати, але треба її охоронити від небезпек і комплікацій 
реального світу. 

Розумовий стан 

Десь у десятім місяці життя дитина робить свої перші 

"експерименти". Наприклад: поставить один брусок на другий 
або витягне іграшку з пуделка. Це перші прояви розумового 

стану. Розум - це немов компютор, що безнастанно обчисляє 
можливості. У розумовім стані нема місця на емоції чи опінії, є 

лишень рахування і міряння можливостей. Ми в розумовім стані 

тоді, коли вживаємо таких слів, як: чому, коли, як, де, хто, 

скільки, можливо, правдоподібно, я бачу, що, я думаю, що і т. п. 

Стан Розуму не перестає розвиватися, не стає архаїчним. 

Він, як той компютор, завжди може сприймати нові дані, нові 

ідеї. Він може передбачати, що станеться, і може заздале.гідь 

відповідно зареаrувати. Він звільняє нас від повторення тих са

мих помилок. Розум сам по собі не має вартости, але власне він 

може схоронити Дитину від сліпої критики Батьків. 

ТРАНСАКЦІІ І іХ АНАЛІЗА 

Досі психіятрія не була точною наукою, бо їй бракувало 

одиниці міряння. Трансаиція -· це власне та одиниЦя соціяльних 
взаємин. Коли дві особи чи більше зійдуться, раніше чи пізніше 

одна з них заговорить або іншим способом виявить свою сві
домість присутности інших. Це називається трансакційний сти
мул. Друга особа тоді скаже чи виявить щось, що відноситься 
до того стимула,-і це зветься трансакційна відповідь. Всі взаємо
відносини складаються з таких трансакцій. 

Якщо пам'ятати про три умові стани людини, то бачимо, 
що у будь-яких відносинах між двома особами існує дев'ять 



специфічних можливостей. Питання "Хто до кого говорить?" 

Ось приклади простих розмов з відповідними діяграмами: 

А - Розум до Розуму 

"Котра година?" 
14Пів до четвертої." 

Б - Батьки до Батьків 

"Ніколи не вір одному з них." 

"Так, вони всі однакові." 

В - Батьки до Дитини і навпаки 

ІВАН ОДАРКА 



ЧОЛОВІК ЖІНКА 

Приклади таких трансакцій маємо у відносинах батьків до 

дітей, але багато дорослих також так поводиться. Багато укра

їнських подруж існують у такій формі, де жінка є в стані Бать

ків, а чоловік у стані Дитини, за славним прикладом у "Запорож
ці за Дунаєм". 

Всі повищі трансакції подібні тим, що вони йдуть рівно

біжно. Правило комунікації в трансакційній аналізі каже, що 

паралельні трансакції можуть проходити далі без перерви, і 

навпаки, що коли трансакції перехрещуються, то комунікація 

переривається. Наприклад, скажімо, що чоловік питає жінки: 

"Де мої спинки до маншетів?" Це стимул його Розуму до її Ро

зуму. Якщо вона відповість: "Чому я завжди мушу шукати за 

твоїми речами?", то це буде її Дитина, що нарікає, завертаючись 

до його Батьків: 

Трансакції перехрещуються, і вже не може бути мови про 

спинки, поки вони не полагодять своїх особистих прикмет, його 

нехлюйства, її дрібничковостей, його мами, її тата і т. п. Іншими 

словами, постає гра п. н. "Бійка", з якої вони обоє користають, 
нагромаджуючи цілу купу хвилюючих стимулів 

У прикладі Івана й Одарки все було б спокійно, якби він 
далі каявся, а вона докоряла. Одначе Одарка перекинулася в ди

тинний стан, почала плакати й нарікати і призвела до "бійки" 

(про трансакційні ї.гри бу де далі). 

ЯК МИ ПРОВОДИМО ЧАС 

Одна з основних проблем людини: як провести час. Це 
т. зв. "голод за. структурою", що походить від "голоду за ува
гою" у дитинстві. Є лишень шість способів проводити свій час: 
відокремлення (себе), ритуали, зайняття, розваги, ігри та інтим
ність (близькість). 



Відокремлення - це цілковита умова самотність, хоч би й 

у присутності інших. За приклад може служити учень у школі, 

що дивиться у соняшне вікно під час лекції українознавства. 

Ритуали - це обрядові, заздалегідь визначені процедури, 
де всі знають, що мають робити - без конечности щось відчу

вати. Є ритуали релігійні (напр. свячення пасок), соціяльні (напр. 

привіти на бенкеті), родинні (напр. убирання ялинки) тощо. 

Зайняття - це будь-яка акція, зосереджена у якімсь ма

теріяльнім проєкті. Зайняття можуть бути ну дні або цікаві, вдо

воляючі або неприємні. Велика частина нашого життя склада

ється із зайнять таких, як наша праця, домашні роботи, наука 

в школі і т. п. Зайняття, так само як ритуали і відокремлення, са

мі по собі діють від'ємне на міжособове зближення. Багато лю
дей "страшно зайнятті" тому, що вони цим уникають близь
кости. 

Розваги найвиразніше можна спостерігати на коктейло
вих партіях, де групки осіб грають різні добре означені діялоги. 

Жінки в однім куті грають "закупи", "куховарство" чи "іГарде
робу", а мужчини в другім куті грають "заробітки", "автомобі
лі" чи "хто виграв?". Відрізняюча прикмета розваг - це при
ємний спосіб провести час з іншими, де всі "рухи" заздалегідь 

соціяльно одобрені і де нема драматичних змін у поставі чи від
носинах. 

Ігри натомість високо драматичні і тим самим цікавіші, 

ніж розваги. Д-р Ерік Берн присвятив цілу книжку трансакцій

ним іграм п. н. "Ігри, що їх люди грають" (Games People Play). 
його дефініція гри: "повторююча група трансакцій, назовні щи
рих, але з прихованими цілями, які ведуть до зазделегідь перед

бачуваного драматичного закінчення". 

Ігри 

Переважна більшість людських відносин, що мають емо

цtию закраски, є у формі ігор. Поняття гри настільки важне у 

трансакційній аналізі, що ми присвятимо йому цей окремий роз

діл. Всі ігри дорослих мають свій початок у простій грі дітей: 

"Моє ліпше, ніж твоє" (напр. "Мій тато сильніший, ніж твій 

тато"). Всі ігри мають ту характеристику, що хоч би як на по

верхні вірогідні були їх компонентні рухи, по закінченні можна 

бачити їх справжній прихований мотив. За приклад може слу
жити гра "Чому ти не ... ?", ''Так, - але" -- між Іркою і її това
ришкою. 

!S 



І рка: Я маю таке звичайне, нецікаве лице, що ніякий хло

пець не хоче взяти мене на рандку. 

Тов.: Чому ти не підеш до порядного сальону зробити 
собі інакшу фризуру? 

І рка: Так, але це задарого коштує. 

Тов.: Ну то купи собі журнал, де вони показують, як ти 

сама можеш собі уложити волосся. 

Ірка: Так, я то пробувала, але моє волосся затонке й унду

о~1яція не тримається, і тому я мушу носити його зав'язане ззаду. 

Тов.: Знаєш, можна багато поліпшити свій вигляд відпо

відним "мейкапом ". 
Ірка: Так, але я маю алерrію до того всього. 

Тов.: Тепер виходять нові неалерrічні препарати. Чому 

ти не підеш до дерматолога? 

І рка: О, я знаю, що він скаже. Щоб я перейшла на дієту, 
але то неможливе, бо я живу сама і трудно мені суворої дієти 

триматися. Але ж краса - не все, що важне ... 
Тов.: Так, так. Може ти скористала б з якихось вечірніх 

курсів про мистецтво або драму. 

І рка: Так, але по праці я вже така втомлена, що ледве при-

телепаюся додому. 

Тов.: А позаочні курси? 

І рка: О йди, я навіть не маю часу до батьків написати. 

І т. д. аж поки Ірчина товаришка не піддасться у резиrна

ції щось порадити, а Ірка тоді може підтвердити свою першу 

тезу про те, що вона нецікава і негарна. Товаришка або роз

сердиться і наговорить "дурниць", або внутрішньо буде "поби

та", і в тому драматичне закінчення цієї гри. 

Берн описує понад тридцять таких ігор, даючи кожній 

цікаву і влучну назву, як "Я так і знав", "Якби не ти, я би", 

"Тепер я вже тебе маю, сучий сину", "Гвалт", "Будемо правува

тися", "Бійка", "Я лише бажаю тобі добра", "Що ж можна спо
діватися від каліки", "Алькоголік" і інші. 

В іграх люди можуть виладувати свої емоції, переживати 

хоч посередньо цілу гаму зворушень, а все таки не наражатися 

на небезпеки щирого зближення (інтимности). Великі літератур
ні твори - це звичайно мистецький опис цікавих трансакційних 
ігор своїх героїв. 

Одна характеристика ігор та, що грачі проводять свою 

дію у трьох основних ролях: жертва (мученик), переслідувач j 

визволитель. 



Грачі можуть перескакувати з одної до другої чи третьої 

позиції, і на тім полягає драма. У грі "Чому ти не?" - "Так, 

але" І рка у своїй ролі жертви довела до тото, що її товаришка 
перескочила від визволительки до переслідувачки, і це дало їм 

обом багато переживань, а також підтвердило Ірчину життєву 

позицію "Ніхто мене не любить". 

"ВЕЛИКА ГРА" 

Думку, що життя -- це одна велика гра, або традиційну 

інтерпретацію пластових ідеалів як "Велику Гру" можна про

аналізувати трансакційна і побачити, що таке наставлення таки 

справді і є гра. Як хтось справді так діє (є "ідейним пласту

ном"), то його життєві трансакції переходять під позицією 
визволителя або жертви. його зовнішньо "щирі" мотивації ма
ють приховані ц1л1: себе оправдати і поставити бар'єру до 

близькости. Зміна між позицією визволителя і жертви спричи

няє багато емоційних ситуацій і дає хоч поверхове значення 

його інакше порожньому життю. Раніше чи пізніше такий ідей
ний пластун опиняється перманентно у депресивному стані жер

тви, бо нарешті бачить, що більшість його співграчів не ідейні 

(тобто не дотримувалися правил "Великой Гри"). 

Я ОКЕИ - ТИ ОКЕИ 

Слово "окей" неперекладне на українську мову. Це не ви

на української мови, бо це слово не існує формально і в англій

ській. Воно --- милозвучне скорочення на поняття "все в поряд

ку". ''Я окей" означає: "зі мною все гаразд, так, як має бути, 

задовільно". Можна навіть сказати "я добрий", хоча слово ''доб

рий" має моральну і оцінко ву закраску. Я затримався довше над 
цією семантикою, бо ідея задовільности -- незадовільности, чи 

"окей -- не окей", чи не основна в мотивації людини. 

Д-р Гарріс це пояснює так: кожне немовля, як лише по

чинає думати, доходить до основного висновку "я не окей -· 
ти окей". Це т. зв. життєва позиція кожної малої дитини, і для 

неї вона цілком оправдана та ставить всі новопізиані речі на 

своїм місці. Дитинка мала, незrрабна, несконтрольована, нездіб
на висловити своїх думок, схильна до випадків, бруду і сморо

ду. А її батьки два метри високі, сильні, влучні, багатомовні, 

мудрі і мають право її карати. Для дитини в той раниш час 

позиція "я не добрий - ти добрий" оправдана і навіть дає 

певну стіАкість і заспокоєння. 



На жаль, більшість людей затримують позицію "я не окей 

-- ти окей" впродовж свого життя. Ціле життя вони пробують 
своє почуття незадовільности приглушити тим чи іншим спо

собом, але тим самим підтверджують його. Або пробують "зма
гати до кращого", наслідуючи вказівки Батьків (вони "окей"), 
або пробують спихати інших униз, дістаючи тимчасову полег

шу від незадовільности інших. Тільки одиниці досі могли - че

рез процес новонародження або через містичну ревеляцію -
побороти почуття "я не добрий" і прийти до позиції прийняття 
себе й інших. Часом тяжкі особисті переживання перетворюють 
людину. Ми всі знаємо одиниць, які справді веселі і задоволені 
з себе й інших. Але більшість із нас далі плутається у деструк

тивних іграх і тимчасових полегшеннях почуття незадовільно

сти коштою інших. 

Трансакційна аналіза дає змогу комунебудь дійти до зро

зуміння нашої поведінки, наших відчувань, наших мотивацій 

(Сковородинне "пізнання самого себе"). Вона дає нам можли

вість просто роз'яснити наші проблеми і, що головне, дає нам 

спосіб змінити себе. 
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Микола Грушкевич 

ПЛАСТУН ОМИНАЄ ВОРОГІВ ЗДОРОВ'Я 

... (У Пласті ... ) 
«Стриманість від курення й отруйних напитків 
-це суворе зобов'язання». 

(Юрій Старосольський: «Велика гра») 

Попередня наша стаття під заголовком «Пластун дбає 

про своє здоров'я», у якій мова про друзів здоров'я, вимагає 

доповнення міркуваннями про ворогів здоров' я. На них вказує 

прямо непопулярна своїм змістом 12-та точка пластового зако

ну. Хто ж це ті вороги? Це тютюн, алькоголь, наркотики, спо

ріднені з ними речовШІи й деякі небезпечні лікарства. Найпо
ширенішими є тютюн і алькоголь. Іх шкідливість для здоров' я 
така вже наглядна й відома, скрізь про це мова, виходило б, 
що пластунам не треба про них спеціяльно наголошувати, бож 
вони не повинні мати з ними нічого до діла. Одначе досвід ви

казує, що воно не зовсім так, і тому треба зреасумувати су

часну наукову оцінку про них. 

Тютюп 

Загально відомо, що курення т ю т ю н у дістало в ос
танніх часах смертельний присуд медичного наукового світу як 
великий шкідник здоров'я й загроза для життя. Тютюн пошко

джує всі органи людського тіла, а перш усього дві найваж
ливіші його системи: кровообіг і віддихання. Нікотина - одна 

з найсильніших отрут, що міститься в тютюні, смола й трій
ливий газ, окис вугля, що вптворюється при спалюванні тю

тюну, є того причиною. Вони й спричинюють зарівно духове, 

як і фізичне nослаблення організму. Курення притуплю є змис

ли зору, слуху, нюху і смаку, погіршує пам'ять, ·зменшує спо

стережливість і взагалі обнижує всі духові чинності. Воно nри

спішує биття серця, підвищує тиск крови, погіршує кровообіг, 
nриспішу є поставання сціпів крови, отже й за ткання вінцевих 
судин серця, а також спричиняє емфизему й пістряка легенів, 
разом з тим пошкоджує і органи травлення, сечові, статеві та 
нервову системи. Найповажнітим наслідком курення є розви-
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ток nістряка легенів і коронарні захворіння серця. Пістряк ле

генів розвивається серед курців десять разів частіше, ніж серед 
некурців. Ця смертельна недуга розвивається пропорційно до 
кількости никурених цигарок. Смертність серед курців nонад 
двох nачок цигарок денно 64-кратна. Більш ніж половина кур

ців вмирає від коронарних захворінь серця. Смертність від сер

цевої атаки серед курців дво-, а то й трикратна в nорівнянні 
з некурцями. Найбільше курців рекрутується з тих, що nочали 

курити в юнацькому віці. Вони згодом стають налоговимя кур

цями. Чим хто вчасніше nочав курити, тим раніше починають 

розвиватися в нього смертоносні недуги, тим більша правдопо

дібність, що вкоротить йому життя одна з хворіб, що її спри

чинником є курення, тим коротше буде його життя. Кожна ци
гарка вкорочує його на n'ять мінут. 

АльІWголь 

Він - давн1и великий ворог здоров'я людини. Це нар

котизуючий засіб, який вправді має деякі лікувальні власти

вості, одначе, коли вживати його без лікувальної nотреби або 
над міру, стає отруєю незалежно від того, в якій формі його 
споживати. У чарці горілки nриблизно стільки алькоголю, як 

у склянці вина чи гальбі пива. Сотні років уважали алькоголь 
за побуджуючий засіб через його розгрівальне діяння. Тимча

сом у дійсності він вnливає успокоюючо й наркотизуючо, бо 
знечулює й позбавляє мозок кисня, що згодом допроваджує до 

безповоротного зншцення мозкових клітин та звиродніння нер
вових тканей. 

Традиційно впродовж сторіч стосували алькоголь для 
розширення коронарних судин серця, як теж для nобудження 

акції серця. Тому теж ще до недавна дораджували пити аль
коголь у старшому віці, а деякі лікарі, йдучи за старими nе

реконаннями, ще й досі nоручають алькоголь у коронарних за

хворіннях. Тимчасом сучасні досліди виказали, що алькоголь 

не тільки не поліпшує відживи серця, але навпаки її nослаб
лює, що під впливом алькоголю кровообіг у коронарних арте

ріях сповільнюється, а опір для кровообігу збільшується. Ко
ли ж до того зважити, що алькоголь стримує виділювання 

стінками артерій ензиму для розпускання холестерини, то пит
ня алькоголю в старшому віці слід радше відраджувати, ніж 
рекомендувати. Алькоголь розширює кровні судини шкури й 
так посилює втрату тепла, зменшує відпорність на холод. Зав-



дяки тому, що він має наркотизуючий вплив на центральну 

нервову систему, він усипляє різні мозкові центри, притуплю є 

змисли, зокрема зір і слух, послаблює бистроту думки, осуду 

і сприймання вражень, притуплює пам'ять, сповільнює реактив
ність. Гостре за троєпня алькоголем дає забурення змислу рів
новаги, послаблює віддихання, травлення й працю серця. На
загал під діянням алькоголю розумова й фізична праця менш 

ефективна. Алькоголь спеціяльно небезпечний для водіїв авт і 
є причиною більшости автових випадків, зокрема смертних. Під 
впливом навіть малої кількости алькоголю людина не панує 

над своїм розумом і тілом і не раз допускається поважних мо

ральних проступків. Довготривале пиття алькоголю спричи

няє низку поважних недуг, як катар шлунка, цироза печінки, 

затовщення печінки, нервовість, дразливість і врешті nевні аль
коголічиї nсихози. Довше споживання алькоголю допроваджує 
до алькоголізму, себто до залежности від алькоголю, яка зму

шує свою жертву безнастанно посягати по нього. Дехто може 

стати алькоголіком вже від першого його спожиття. У США що 
15-ий громадянин має nодатиїсть до цього. Організм дитини 
особливо вражливий на шкіливий вплив алькоголю. Він і лег

ко зчасом доводить дітей до алькоголізму. Чим раніше хто за
коштував алькоголю, тим вчасніше може стати валоговим пи

яком. Алькоголізм - це хвороба, що розвивається nовільно 
впродовж 10-15 років і яку дуже тяжко лікувати. Ії жертвою 
за обрахунками в СІІІА стає що 7-ий, себто около 15%. Кож
ний, хто пробує пити, наражує себе на небезпеку попасти в на
ліг. Невинне пиття для товариства неоднократно веде до аль
коголізму. Дехто переконаний, що алькоголь необхідний у то
вариському житті для піддержання дружніх зв'язків. Тимчасом 

саме алькоголь є дуже часто nричиною непорозумінь, ворож

нечі кривавої бійки в товаристві. Алькоголь- це найбільше 
суспільне лихо, яке у великій мірі є nричиною різних злочинів, 
як грабунки, сексуальні проступки, бійки, самогубства (25%) 
та вбивства (50%). Алькоголь є спричинником багатьох не

щасливих вШІадків. Він потраює їхню кількість. Алькоголь 
руйнує родину, він - великий тягар суспільства. 

Стриманість від алькоголю здавен-давна ціхувала пла
стунів. На жаль, під сучасну пору в Пласті абстШІенції від аль
коголю приевичуємо аж надто мало уваги. Винуваті в тому в 

першій мірі пластові виховники, далі старші віком пластуни, 

сеньйори й старші пластуни, а у великій мірі теж батьки :й 
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приятелі Пласту. Пластові розваги неоднократно не відрізия

ються від непластових під оглядом уживання алькоголю, а 

nластувів від непластунів там тяжко відрізнити. Теж на nри

ватних nрийняттях батьки, включно зі сеньйорами, притуплю

ють пластове сумлінпня своіх доростаючих дітей і наклонюють 
іх ломити пластовий закон, трактуючи їх без жодних скрупу
лів алькогольними напоями. Ба навіть пластові оселі почшrа
ють подекуди бути місцем подачі алькоголю. Приятелі Пласту 
неоднократно торгують там (покутно - мабуть, зі страху пе

ред поліцією!) алькоголем, щоб, мовляв, здобути фондИ на 

виховні цілі. Чи кілька в цей спосіб зароблених долярів мо

жуть зрівноважити шкоду, що тим наносим о квітові Украіни? 
У цих справах мусить наступити категоричний зворот. Одно
часно з теоретичною nротиакцією пластунів-лікарів мусить бу

ти привернена в практиці абстиненція в Пласті. Усі старші ві
ком пластуни, а в першій мірі пластові виховники та «власть 

імущі», а далі й батьки мусять служити прикладом. З полег
шою мали ми нагоду під час гутірки на здаровні теми на ЮМ
ПЗ почути з уст голови Пласт-Прияту, що в Нью-йорку на 
пластових підприємствах немає алькоголю, а в'їжджаючи на 
пластову оселю Вовча Тропа, приємно було прочитати вивіску, 

що алькоголь на оселі заборонений. Треба сподіва тися, що це 

буде добрим прикладом для інших пластових осередків. Аль
коголь з-поміж усіх шкідників здоров'я залШІІається ворогом 

число 1, і тому йому ми присвятили спеціяльну увагу. 

НарІСОтики 

Останніми роками долучились до двох повшцих шкід
ників ще й наркоманство ІЇ інші споріднені налоги. Ця язва 

поnm:рюється з несамовитою швидкістю серед студентської, се

редньошкільноі, а то й молодшої доростаючої молоді. 
Що таке наркотики? Це речовини, які походять переваж

но з опіюму, що його видобувають з головок маку. У лікуван

ні, для успокоєння сильних болів, стосують у потребі морфіну 

та кодеїну або синтетичний демероль. Поміж наркотиками най
більш поширена похідна морфіни - героїна. Вживають їі, як 
і інші наркотики, для піднесення настрою. Повторне вживан
ня кожного наркотика може довести до налогу. Героіна скоро 

полонює свої жертви психічно й фізично. Невільниr-t її змуше
ний впорскувати собі її до жили кілька разів денно в усе зро
стаючій кількості, бо інакше будуть мучити його вже після 
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12-тьох годин бурхливі прояви такі, як: судороги, дрижаки, 

потіння, воніти, бігуІІІ{а, корчі жІmота, болі й корчі м' л: зів, драз

ливіс'l'Ь, неспокій, безсоння, страх, а то й паніка та депресія, 
що може довести до психічного за.тюм:ання. Наркомани гинуть 

або від завеликої дози наркотика, або від інфекції, або від са

могубства. 3 неволі героїни дуже тяжко визволитися - шлях 
до вилікування видається безконечний. КопІти заспшюєння ге

роїною доходять до $100 денно, що й змушує наркоманів :кра
сти й грабувати, а то й убивати. 

Супутниками наркотиків є zалюцииоtеии, або так звані 
психоделіки. Це хемічні речовини рослинного або синтетично

го походження, які викликують омани у сприймапні вражень 

(галюцинації й ілюзії), у думанні (делюзії) і в настроях. Га
люцинації - це досвідчуванн л н~існуючих сенсацій (ба чення 
нереальних предметів, осіб і т. п.) . Ілюзії - це сприймання 
змислових (зорових, слухових, нюхових, с:макових) вражень у 

відмінній, спотвореній формі, змінне вичутт.я поняття часу й 
простору. Делюзіі-це фальшиві нереальні переконання. Нас

трої під впливом галюциноrенів можуть вагатися від великої 

радости до глибокого пригноблення й крайнього страху. Най
більш розповсюджені галюциноrени -це маріхуана, а опісля 
лсд. 

Маріхуана - це речовина, що находиться в квітах і ли
стю певного роду конопель. Гашиш, споріднений з нею, силь

ніnmй за неі в діянні, вживають від ві1сів на Сході. Вживають 
маріхуану звичайно у виді цигарок. Твердження, що маріхуа

на медично безпечна, не має наукової основи. Тому що галю

циноr'енне діяння маріхуани дуже слабке, грозить небезnека 

посягання по сильніші засоби, включно з героїною. Маріхуана 
являється першим ступенем у драбині до наркоманства. Ку

рення її - це підготовний курс до змислових приємностей і 
пастка до узалежнення. 

ЛСД - це скорочена назва одної дуже міцної хемічноі 

сполуки - кислоти з дуже сильними галюциноrенними прик

метами. Виробляють її з алькальоідів ріжків - грибків, що 
виростають на колосках .жита й пшениці. ЛСД дає сильні за
хоплюючі враження нових яскравих кольорів, форм, звуків, які 
переливаються через змисли. Він викликує сповидне почуття 

:незвичайно збільшеної творчої сили й незнищенности. «Прогу
лянка» із ЛСД не завжди є приємна, а може бути й немила, а 
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то й страшна з почуття паніки. ЛСД може викликати поважні 
фізичні зміни, як тривале пошкодження мозку. Різні пошко
дження можуть виступити вже після однократної спроби ЛСД, 
тому й може тяжко відпокутувати той, хто гадає, що воно не 

зашкодить тільки раз спробувати ЛСД. Навіть раз може бути 
забагато. Почуття незнищенности під впливом ЛСД буває при
чиною нещасливих вШІадків. Паніка й почуття пригнічення 
спонукує до самогубств. 

Стимулянти- це хемічні сполуки, що побуджують цен

тральну нервову систему. Найпоширенішими збудниками Є ам

фітамінові препарати, як бензедрина, де:кседрина, метедрина. До 
тієї гpymr зараховують теж кокаїну. У нормальних дозах сти

муллити можуть закрити втому й дати почуття свіжости й за
доволення. У декого наступає після цього пригноблення. Біль
ші дози спричиняють дразливість, дри)кання, неспокій, безсон
ня. Поважною небезпекою вживання стимулявтів є переоцінка 
фізичної спроможности й надмірна витрата енергії при браку 
відпочm~ку, що може спричинити зомління з вичерпання, по

шкодження серця й кровообігу. Довше іх вживання може до

вести до психічної недуги. Високі дози можуть принести смерть. 

Стимуллити витворюють толеранцію до них з вимогою все біль

ших і більmих давок. Психічна залежність може допровадити 
до серйозної депресії з нахилом до самогубства. 

Селативи - це успокоючі засоби: медикаменти, які роз
пружують і заспокоюють центральну нервову систему. Най
давнішим успокоюючим засобом був алькоголь, що про нього 
ми вже перше широко згадували. Найбільш розповсюджені за

спокійливі речовини - це різні барбітурові препарати під та
кими назвами, як амиталь, бютізоль, нембуталь, люміналь, се

вональ, туїналь. У новіших часах долучилася до них ціла низ
ка т. зв. «Транквілайзерів». Усі вони сповільнюють активність 

центральної нервової системи, а в більших дозах гальмують 

процес думання, спричиняють затрату орієнтації, а далі повне 

затьмарення свідомости й сон. Надмірне їх уживання може до

провадити до самогубства свідомого або вШІадкового. Часте 

вживання седативів може довести до налогу. 

Всі вище обговорені вороги здоров'я живуть між собою 

у великій дружбі. Алькоголь є звичайно супутником тютюну. 
Ті, що курять тютюн, п'ють назагал більше алькоголю. Пиття 

алькоголю промощує знову дорогу вживанню інших седати-



вів, а далі наркотиків, галюцино:rенів і стимулянтів. Вони по
дали собі руки, щоб знищити духово й фізично молоду людину, 
зробити її своїм невільнmюм, позбавити її волі, сили й здоро
в'я, а то й х<иття. Тютюн скорочує життя на 10 років, алЬІю
голь на 12, а наркотики на 15-20 років. 

Ми пробували дати характеристику головних ворогів здо
ров'я, з якими кожний пластун без уваги на вік має обов'язок 
боротися- від новацтва, через юнацтво і старше пластунство 

до сеньйорату включно. Вік не забезпечує від жодного з них 
і метрика не може нікого уповноважувати до одержання ліцен
ції на котрийсь із них. Жодного із згаданих шкідників не віль
но легковажити, але кожному з них конечно протиставитися. 

Основоположник Пласту завжди підкреслював, що аб
стиненція від тютюну й алькоголю належить до невідкличних 
ознак пластуна. Згідні з вимогами Дрота давні добрі практи
ки сприманости припали чомусь m-Ілом і не знаходять тепер 

належноі пошани серед «ПЛастунів». Найвищий час відвоюва
ти втрачені позиції й повернутися до занедбаних прикладних 

звичок, за якими знову можна буде пізнавати пластупів серед 
непластового моря і які будуть спонукувати теж непластунів 
іти здоровим пластавим шляхом. 

УВАГА! Подруги І Друзі! 
Шукаємо за матеріялами до істо

ріі Пласту. У зв'язку з цим проси

мо зголосити нам, - які матеріяли 

та з якого часу маєте у своіх при

ватних архівах. Зокрема дуже по

трібними тепер числа 1 - 4 1923 р. 

журналу "Український Пласт", що 

виходив у Станиславові за редакці

єю Івана Чепіги, гумористичні жур

нали "Пес" і "Віник'', Львів, та "Мо

лоде Життя", Львів, за 2-гу поло

вину 1923 року. Просимо відізвати
ся якнайшвидше. Редакція 

Дзеркалом образу національної душі є ії органіzний твір 

- культура. Більш певного і об'єктивного критерія для само

визнаzення націоналноої сутпости} ніж культура - нема. На 

зразок культурних вартостей і пам· ятників познаzується істо

риzна вісь нації. З історії рідної культури zepnaє нарід суттєві 

первні самопізнання} а в творzі зусилля свого духа вкладає він 

тугу і віру в майбутпє. 

(Юліян Вассияп: «Над Рубікомм») 
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t:gкраінська молодь у діясnорі 

"ФОРУМ" 

На останніх зборах КУПО в Торонті, Канада, Пласт 
прийняв резолюцію, яка звучала так: "Пласт свідомий того, 
що велика частина української молоді не охоплена жодними 

молодечими організаціями. Тому... закликає притягнути до 

українського суспільного життя якнайширші кола української 
молоді". На жаль, від зборів КУПО ми нічого в цім напрямку 
не зробили. А потреба велика: в українських молодечих орга
нізаціях згрупована лиш дуже малесенька частина української 
молоді в діяспорі. Подавляюча більшість тієї молоді не нале
жить нікуди, з українством має дуж.е мало до діла і через те 
швидко денаціоналізується. Велика частина цієї молоді вже 
не володіє українською мовою або володіє нею дуже слабо. 
Чи ми маємо цю молодь забути, відписати П, відцуратись П? 
Я думаю, що ми не сміємо того зробити, ми маємо обов'язок 
якось нав'язати контакт з цими масами молоді українського 
nоходження, якось збудити в них почуття приналежности до 
української етнічної групи. Це ж бо тисячі, сотні тисяч аме
риканських, канадських і т. д. громадян, які могли б принести 
колосальну користь для української нації, якщо б у грудях 
їхніх палала хоч іскра любови до народу і землі їхніх предків. 

Як же ж нам підійти до тієї молоді? Можливостей чи
мало. Одна з них- це цікавий журнал про Україну і україн

ську культуру, журнал, який виглядав би чепурно, привабли
во і цікаво, так щоб ті молоді люди хотіли його читати, перед
плачувати, поширювати. Журнал, який давав би їм приєм
ність, насолоду, а при тому прищеплював у їхніх серцях най

головніше: любов до України. Бо якщо буде ця любов, то 
дана молода людина зробить і дальші кроки: набуде україно
знавство, навчиться мови тощо. Тому журнал мусить бути 
англійською мовою, бож призначений він власне для тих, які 
ще української мови не вивчили. 

Довгий час ми такого журнала не мали. Одначе декіль
ка років тому почав появлятись прекрасний журнал "Форум", 



видання Українського Робітничого Союзу. Редактором є Ан

дрій Григорович та Джері Пронко. Цей журнал чомусь мало 

відомий і важко його дістати в українських крамницях, але 

заслуговує на ваІUу увагу. 

Він люксусова виданий, на доброму крейдяному папері, 
з численними ілюстраціями на кожній сторінці. Появляється 

квартально, кожне число має по 32 сторінки. Матеріял над
звичайно багатий і цікавий- думаю, що він може зацікавити 
навіть молодих людей, які У країною і українським життям 

зовсім не цікавляться. Статті переважно короткі і приступні, 
всі багато ілюстровані. Матеріяли частинно перекладені з 
українських видань (і з діяспори, і з України), а частинно нові. 
Ці останні часто надзвичайно цікаві й ориrінальні, і їх не 
можна знайти ніде інде. Ось, наприклад, у кількох недавніх 
числах були статті: про бальоніста Валіrунду, українця, про 
якого писали такі американські журнали, як "Лайф", "Фор
чув" і iнllli, навіть цитував його "КонrреІUинел Рекорд" (офі
ційне видання Конrресу США), а про якого українці майже 

нічого не знають. Або стаття про українця Андрія Горуйка, 
що був перІUою людиною, яка пройІUла піІUки з Анторедж, 
Аляска, до Тієрра дель Фуеrо на південному кінчику Арrен
тіни {12,000 миль за 21 місяць). 

Щоб показати різноманітність змісту "Форуму", наво
димо зміст числа 22 (останнє, яке досі появилась: Фотоесей 
про балет на льоду з Києва і зірку балету Галину Полуденну, 
стаття про посадпика (" мейара ") Вінніпеrу, українця Степана 
Дзюбу, ілюстрована стаття про українського конструктора 
космічних кораблів Сергія Корольова, ілюстрований нарис 
"Мій любий край" графіка Володимира Масика з репродук
ціями графіки з гуцульськими мотивами, переклади поезій 
Олени Теліги, стаття про українських піонерів у Канаді з ці

кавими знімками, рецензії на книжки, короткі речі - цікаві, 

як напр., про назву "Україна", про силача Піддубного тощо. 
Також стаття про катедру при Гарварді, листування тощо. 

Як бачимо, тематика різнородня і цікава. У мене лиІU 
одне мале застереження: редактори часами трохи безкритич

но перекладають статті з радянської преси. 3 тими речами 
треба обережно, бо там часто буває пропаrанда, яку треба або 

"виредаrувати", або спростувати в окремих додатках від ре
дакції. Ну, але це відносно мала заввага. Головне: журнал 



може робити роботу, роботу надзвичайно для нас важливу. 

Поручаємо нашим читачам передплатити собі цей журнал і 
поширювати його поміж нашою молоддю, головно молоддю, 

яка не читає вже по-українському. Адреса: ФОРУМ, 440 Вайо
мінr Аве., Скрентон, Пенсільванія, 18501, США. 

Любомир ОнІПІІКевич 

ЦЕНТРАЛЬНИй СОЮЗ УКРАїНСЬКОГО 
СТУДЕНТСТВА СЬОГОДНІ 

Центральний Союз Українського Студентства (ЦеСУС) 
світове координаційне тіло українських студентів - має 

тепер свій осідок у Торонті. ЦеСУС постав у 1922 році в 
Празі й того ж року став членом Міжнародної Конфедерації 
Студентів. 

У роках 1922-1938 делеrати ЦеСУС-у брали участь у 
28-ох інтернаціональних конференціях студентства. Під час 

2-ої Світової Війни діяльність ЦеСУС-у могла відбуватися тіль
ки на терені певтральних держав і в обмеженому обсязі. По 
війні ЦеСУС відновився як союз українського студентства з 
осідком в Лювені, Бельгія. Коли в 1950 році на Заході зоргані
зувалася Міжмародня Студентська Конференція, ЦеСУС став 
їі членом. 

Напрямні діяльности ЦеСУС-у такі: 

1) Організація та координація студій і діяльности ук
раїнських студентів залежно від загальноукраїнських потреб, 
потреб українських спільнот в окремих державах та добра 
українського студентського руху. 

2) Продовження, скріплення та поширення діяльности 
вільного українського студентського руху, який неможливий 

тепер в Україні. · 
З) Репрезентація українських студентів та забезпечення 

їм можливостей свобідного вияву їхніх здібностей, зацікавлень 
та духових потреб. 

4) Співпраця зі студентством інших країн світу та збе
реження академічної свободи для розвитку інтелектуального 
і духового життя молоді. 

5) Дбалість про розвиток моральної та інтелектуальної 
сили майбутніх rенерацій українських студентів, плекання по-
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чуття їхньої відповідальности супроти українських громад, 

українського народу та всього людства. 

6) Дбалість про покращання матеріяльного стану ук
раїнських студентів, умов праці й можливостей П викори

стання українськими громадами в окремих країнах. 

Сьогодні ЦеСУС об'єднує близько 12,000 українських 
студентів, згуртованих у таких крайових союзах: 1) СУСТЕ 
- Союз Українських Студентських Товариств Европи, 2) 
СУСТА- Союз Українських Студентських Товариств Амери

ки, З) СУСК - Союз Українського Студентства Канади, 4) 
СУСА - Союз У країнських Студентів Арrентіни, 5) ЦУСА -
Централя Українських Студентів Австралії, 6) ЗАРЕВО - Ук
раїнське Академічне Товариство, 7) ОБНОВА - Спілка Ук
раїнських Католицьких Студентів, 8) ОДУМ - студентський 
відділ Об'єднання Демократичної Української Молоді, 9) 
ТУСМ - Товариство Української Студіюючої Молоді ім. М. 

Міхновського. 
В останніх роках своєї діяльности ЦеСУС, під проводом 

теперішнього голови Олега Романишина, зорганізував збірку 
книжок для української громади в Арrентіні; провів збірку 
фондів на поміч українцям в Юrославії, потерпілим від земле
трусу; фінансова допомога арештованим українським студен
там у Великобрітанії; проведення конференції ЦеСУС-у в 
Мюнхені (1971) з нагоди святкування 50-річчя ЦеСУС-у та 
Українського Вільного Університету (УВУ); ЦеСУС допоміг 
ТУСМ-ові, Арrентіна, в соціологічній студії щодо українсько

го студентства й загалу молоді в Арrентіні. 

Як координаційне тіло та представник українського 

студентства в діяспорі ЦеСУС відбув різні зустрічі з україн
ськими та неукраїнськими студентами: в Европі (під час кон
ференції влітку 1971 р. в Німеччині), з українськими студен
тами СУСТЕ {грудень 1972 у Франкополе, Бельгія), зі студен
тами-чужинцями Південної Америки в Мехіко (влітку 1972 р.) 
та з проводами ЦУСА в Австралії (лютий-березень 1973 р.). 

ЦеСУС також зорганізував та брав участь в акціях в 
обороні переслідуваних в Україні: акція в обороні Валентина 
Мороза {1971 р.), в обороні Юрія Шухевича (1971 р.). Цього 
року провід ЦеСУС-у зорганізував масові петиції проти 
арештів та заслання українських діячів у табори праці за те, 
що вони своєю леrальною творчістю протестували проти на

ціонального та соціяльного гноблення українського народу в 



СРСР. Зібрано понад 20,000 підписів не тільки поміж україн
цями в діяспорі, але також серед великої кількости громадян 

США, Австралії, Канади інших національностей. 

(За матеріялами СУСК-у у скороченні) 

СОЮЗ УКРАїНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА КАНАДИ 
(СУСК) 

СУСК об'єднує тепер близько 3,000 студентів, членів 27 
студентських організаца1 з 22-ох університетів Канади.· Це 
єдиний союз студентства в багатонаціональній спільноті Ка
нади. 

Основні напрямні діяльности СУСК-у це: дбати про роз
виток і ріст українців в Канаді, плекати українську культуру, 

вивчати процеси в житті сучасної України та ширити правиль

ну опінію про них на міжнароднім терені, репрезентувати 

ідейні рухи української молоді та їх реалізувати. 

Провід СУСК-у перебуває в Торонті, має свою канцеля

рію при вул. Гарбор 67, Торонто 4, Онт. 
СУСК- найактивніша студентська організація в Кана

ді. Широка діяльність СУСК-у була можлива завдяки дота
ціям уряду Канади на оплату канцелярії, подорожі працівни
ків та на акції у зв' язку із справою багатокультурности Кана
ди. 

Влітку 1969 року студент Богдан Кравченко відвідав 
усі місцеві студентські клюби, організуючи черговий конrрес 

СУСК-у та вивчаючи патенціял студентських громад. У вислі
ді цього СУСК тоді вперше одержав від уряду дотацію на 
оплату коштів подоро:ж.і делеrатам на конrрес до Ванкуверу. 

У 1970 році СУСК розгорнув акцію за популяризацію 
ідеї багатокультурнос,ти Канади (Королівська Комісія тоді ви
дала свій звіт "Культурні впливи інших етнічних груп у Кана
ді", вказуючи на те, що Канада - двокультурна держава. Це 
могло мати неrативний вплив на культурний розвиток етніч

них груп), організуючи п'ять конференцій про багатокультур
ність, використовуючи радіо Сі-Бі-Сі з критикою матеріялів 

про двокультурність. Цього року в СУСІ<-у працювало впро

довж літа двох студентів, одержуючи платню. 

У канцелярії СУСК-у могли два платні працівники при
готовити в 1970-1971 шк. році кампанію за вручення від україн-

40 



ців побажань щодо конституції Канади. Влітку 1971 року 
понад 90 студентів працювали в різних українських громадах 
в Канаді. ЗО студентів, оплачуваних частинно дотацією уряду, 
могли координувати працю представників молодечих органі

зацій в українських громадах Канади і підготовити У країн
сько-Канадський Фестиваль Мистецтва, який так успішно від
бувся в серпні 1971 у Тандер Бей. 

У висліді широкої популяризації ідеї багатокультурнос
ти Канади 8-го жовтня 1971 року прем'єр П'єр Труда прого
лосив офіційно політику щодо цієї ідеї та напрямні щодо П 
здійснювання. 

Того ж року у зв'язку з відвідинами прем'єра СССР А. 
Косиrіна у Канаді на конrресі КУК члени проводу СУСК-у 
зорганізували голодівку з метою спонукати прем'єра Канади 
П'єра Труда інтервеніювати в Косиrіна в справі заарештова
ного історика Валентина Мороза, що й сталося. 

Наступного року влітку СУСК займався накручуванням 
фільмів з різних виявів культурного життя українців у Канаді, 
проведенням інтерв'ю з визначними українцями - діячами 
культури в Канаді. Фільмові стрічки (на 80 годин) треба ще 
зредаrувати та приготовити до висвітлення в телевізії. Тому 

що в 1972-73 шк. році фонди від уряду зменшилися, СУСК міг 
оплатити 6 студентів на праці в українських громадах. Зате 

студентство почало активізуватися у ділянці радіомовлення, 

щоб вплинути на закон Канади щодо обмеження державного 
радіомовлення тільки до мов англійської та французької. 
СУСК проголосив кампанію проти Сі-Бі-Сі (п~об українці не 
платили 1.5% податків, призначених на цю установу), вів пере
говори з провідними членами Сі-Бі-Сі, з міністром федераль
ного уряду та опозицією в уряді; запротестував також проти 

продажу радіостанції в Манітобі (на якій передавали різні 
етнічні програми), а якій Сі-Бі-Сі заборонила продовжувати 
ці етнічні програми. 

Крім цього, СУСК видав платівку ''Кобза" з України, 
яка там заборонена через те, що члени ансамблю відмовилися 
співати російською мовою і наквдувані їм пісні; займався роз

продажем книжки "Фермент ін Юкрейн", що насвітлює су
часні події в Україні. У майбутньому буде продовжувати пра
цю над редаrуванням фільмових стрічок для віддання фільмів 
у користування українським громадам у Канаді та США. 

СУСК продовжуватиме кампанію за допущення інших мов до 



Сі-Бі-Сі, nлянує nокращати сюи журнал "Студент" та видава
ти серію інформативних матеріялів, nочинаючи від сучасної 
У країни, кінчаючи багатокультурністю Канади. 

Проте найбільше nраці вклав СУСК у nідготовку двох 
конrресів: 14-го Конrресу Союзу Українського Студентства Ка
нади та З-ого конrресу ЦеСУС-а в діясnорі, а 24-го з черги 

З'їзду Центрального Союзу У краінського Студентства за час 
його існування. Обидва конrреси відбулися від 24 до 31 серп
ня ц. р. в Торонті, у nриміщеннях Торантського університету, 

Новий Каледж. 

(Виrотовлено за матеріялами СУСК-у, автором яких -
ст. пл. Мирон Спольський). 

~ пластовоzо 31Cummя 

ГІДНІ УВАГИ РОКОВИНИ 

15 травня ц. р. всесвітлітому отцеві Шамбелянові і канц

лерові Дмитрові Шевчеукові, членові Пластавої Станиці в Він

ніпеrу, припало сорокліття його священства. З тієї нагоди від

бувся святковий вечір з мистецькими точками, з участю бага

тьох гостей, а між ними, митрополит Максим Германюк, бл. п. 

Василь Величковський, пл. сен. С. Корбутяк - станичний Пл. 
Ст. Вінніпеr. 

Отець Д. Шевчук, родом з Буковини, скінчив середню 

освіту в українській .гімназії у Станиславові. Тут він був членом 

ХІ-ого пл. куреня ім. Івана Мазепи і входив у склад його про

воду. У цьому самому місті він скінчив теологічні студії і на 
весні 1933 р. висвятився на священика. Обов'язки пароха вико

нував у своїх улюблених Карпатах, спершу в Косові, а згодом 

у Надвірній і Старих Кутах. При кінці війни, разом з багатьма 

іншими переселенцями, він мусів залишити рідні землі і вкінці 

опинився в таборах для втікачів біля Мюнхену в Баварії, де ви
конував обов'язки капеляна українських студентів і душпастиря 

в'язнів. У Німеччині о. Д. Шевчук відновив свої зв'язки з Пла
стом і відтоді по сьогоднішний день є його активним членом. 

До Канади він приїхав у вересні 1948 р., а на початку 1949 
р. став парохом у Трансконі, якій віддав майже 25 літ своєї нев-



томної праці нк 11 духовий провідник, громадський діяч і рев· 

ний виховник молоді. Завдяки його провідницькому і органі· 

заційному хистові та непохитній вірі у спроможність своїх па· 

рохіян Транскона сьогодні пишається одною з найкращих церков 

у Манітобі, проєкт якої випрацював проф. Радослав Жук. Ця 
нова модерна церква -- це не тільки величний матеріяльний 

здобуток і ще один доказ росту української громади в Мані

тобі, а передусім українська святиня, в якій, як мало вже де, 
зберігаються українські обряди, національні традиції та живий 

дух української мови. 

Поза своїми обов'язками пароха, а згодом і канцлера, 

о. Д. Шевчук знаходив теж час на працю в Пласті. У рр. 1951 · 53 
він виконував обов'язки ставичного в Вінніпеrу, що вимагали 

немало часу і клопотань, зокрема у зв'язку з приміщенням для 

чисельно зростаючої станиці, шуканням догідних місць для та

борування і т. п. Коли в 1954 р. Вінніпезька епархія закупила 

над Вінніпезьким озером простору фарму, о. Д. Шевчук був 
одним із перших у гурті тих священиків і пластових виховни

ків, що взялися приспособити її на виховну оселю для дітей і 

молоді та в висліді придбали їй широко вже відому назву "Укра· 

інського Парку". У 1957 р. о. Д. Шевчук прийняв обов'язки мит
рополичого канцлера, а в 1961 р. одержав титул шамбеляна. Без 

уваги на нові обов'язки він далі цікавиться життям Пласту і в 

міру своїх можливостей приймає в ньому деякі обов'язки, включ

на з обов'язками ставичного в 1964 р. 
Верховний Архиєпископ йосиф Сліпий, перебуваючи у 

Вінніпеrу в часі Великодніх Свят, як признання о. Д. Шевчукові 

за його ревну працю примірного пароха, а зокрема за його 
довголітнє піклування дітьми та молоддю, на пропозицію Кир 

Максима іменував його митратом. Вінніпезькі пластуни, більше 

як хто небудь інший, радіють тим високим і гідно заслуженим 
відзначенням для свого довголітнього провідника і бажають йо

му ще багато довгих і щасливих літ у дальшій праці для добра 

Української Католицької Церкви, ширшої української спільноти 

та нашої пластавої організації. Р. С. 

Мо я релігія - це захоплення Везмежним Найвищим Ро

зумом, який проявляє себе в найменших дрібницях, досяжним. 
пізнанню нашим кволим. розумом. Переконання в існування 
Найвищої Розумної Сили, як,а, проявляється зі всією неосяжні
стю для нас у всесвіті, - визнаеає м.ою віру в Бога. ( Айнштайн.) 

43 ... 



УСПІХИ ЧЛЕНІВ УПС 
Від Редакції: Чи не уважаєте, Подруги і Друзі, що було б доціль

но зібрати нам інформації про осяги наших членів із рядів УСП і 

УПС у nрофесійному, науковому, мистецькому та громадському 

житті? Траnляються ситуації, коли такі інформації дуже nотрібні. 

З цією метою містимо короткі дані про усnіхи трьох наших друзів. 

Будемо вдячні за дальші nодібні матеріяли. 

МИКОЛА ПЛАВ'ЮК 

З початком квітня ц. р. Микола Плав'юк став президентом 

великої фірми "Ессекс Пекерс", яка продукує м'ясні вироби, зна

ні, крім Канади і США, також у Японії, Австралії, Південній Аме

риці та в Европі, бо там вона має свій ринок збуту. У цьому 

підкриємстві працює 600 робітників, осідок її у Гамілтоні, Канада. 
Своє становище Микола Плав'юк осягнув завдяки фаховій 

освіті, а поруч із цим своїм організаційним здібностям, вмінню 

вперто і послідовно опановувати щораз то інші ділянки праці. 
І так він займав по черзі головні становища у всіх відділах цього 

підприємства: суперінтендент, начальник відділів: продажу, про

дукції, координатор продукції тощо. Крім того, як провідник 
великого підприємства, М. Плав'юк займає різні становища в за

гальноканадських і американських господарських установах та

ких як "Meat Packers Council of Canada", "American Manage
ment Ass'n, він голова у The Packaging and Labotting Commit
tee and Processed Meat Committee. 

Микола Плав'юк здобув середню освіту в Німеччині в 

1946 році. Економічні студії відбув у Мюнхенському університеті 
в 1949 році, а згодом додатково здобув в 1954 р. академічний 
ступінь з ділянки торгівлі в університеті Св. Юрія, Монтреаль. 

Еміrрув'ав до Канади в 1949 р. Перших п'ять років працю
вав у "American Can Company", а одночасно студіював. Від 1954 
року працює у фірмі "Ессекс Пекерс". 

Крім успіху у професійній праці, М. Плав'юк активний 

та успішний у громадському і культурному житті. 10 років він 
був головою Крайової Екзекутиви Українського Національного 

Об'єднання Канади, б років заступником президента Комітету 

Українців Канади; виконував діловодство генерального секрета

ря Світового Конrресу Вільних Українців у рр. 1967-1969. 



У Пласті постійно активний як член станичних, крайових 

та головного проводів; співробітник "Нового Шляху", "Укра

їнського Слова", і "Пластового Шляху". 

Роман Фаринич 

МИКОЛА СВІТУХА ПРАЦЮВАТИМЕ В ЯПОНІї 

Микола Світуха, колишній голова КПСтаршини в Канаді, 

дістав призначення на пост комерційно-технічного аташе в ка

надській амбасаді в Токіо з відповідальністю за всі економічні, 
торговельні та технічні зв'язки не лише між Канадою і Японією, 

але також із іншими країнами Далекого Сходу, зокрема Філіп

пінами, Кореєю, Формозою, Гонr Конrом. Він відповідатиме за 

розвиток експортової торгівлі Канади з Японією та іншими зга

даними країнами, за вивчення технічного розвитку японської ін
дустрії в ділянках видобування і перерібки металів, мінералів 

та продуктів енерrії. 

До М. Світухи належатиме також відповідальність за зві

тування до міністерства зовнішніх справ, індустрії і торгівлі та 

енерrії, копалень і ресурсів про інвестиційну політику та інші за

конодавчі кроки японського уряду. Зв'язок і звітність про стан 

цих справ у Японії дуже важливі для Канади, бож канадські фір

ми продають Японії металеву ру ду та її півфабрикати й інші 

сирівці. 

Важливою також є справа участи Канади у міжнародніх 

конференціях чи нарадах, які розглядають питання торговель

них інтересів Канади на Далекому Сході. Супроти цього Канада 

дуже зацікавлена у торгівлі з Японією, а пост дипломатичного 

аташе особливо важливий і відповідальний. 

Взагалі: руйнувати підвалини нації найвигідніше під 

приводом боротьби з церквою. Церква настільки вросла у куль
турне життя} 1ЦJО неможливо загє-пити її} не пошкодивши духов

ної структури нації. Неможливо уявити традиційні цінності без 

церкви. Мусимо зрозуміти нарешті: боротьба з церквою ознагає 

боротьбу з культурою. Скільки разів рятувала націю сама цер
ква'! Особливо в тих умовах} де зміна віри ознагала зміну націо-
нальности 'І (Валентин Мороз: «Хроніка опору») 



Іван Скочиляс 

ПАМ'ЯТІ ПЛ. СЕН. КЕРІВ. ПЕТРА МАРКІЯНА ІСАЄВА 

(Слово, виrолошене у сороковий день смерти, радіопроrрама, 
Філядельфія, 1973) 

У далек1и від нас віддаленням, а такій близькій нашо
му серцю країні, що Україною звуть їі, у зелених горах Карпа

тах, у погідну літню ніч 1930 року горіла остання пластова 
ватра у тодішньому таборі на Сокалі. Саме тоді окупаційна 
влада проголосила заборону Пласту - відомої Організації 

української молоді з їі успіхів патріотичного всестороннього 

самовиховання. Глибоко в серця молоді запали слова, виго
лошені тоді при цій пластовій ватрі: "Ми вернемося до вас, 
високі Карпати - до тебе, наш Соколе, ми вернемося". За
ховала тодішня пластова молодь у своїх серцях пластсву 

ідею та головні пластові uбов'язки бути вірним Богові й Украї
ні. А коли юнаки-пластуни стали зрілими мужами, то в бур
хливі та криваві історичні дні - одні повернулися у високі 
Карпати, щоб життям своїм засвідчити безмежну любов до 
волі, до добра й щастя рідного народу. А другі- у світовому 
вирі та примусовій мандрівці - понесли шляхетні пластові 
засади у широкий, у далекий, у чужий світ. Спершу розпа
лили вони ватри у підніжжях Альп, відновляючи Пласт на 

чужині. А згодом запалали наші ватри за синім океаном. 

І почавши від ватри у пластовому таборі на Сокалі у зеле
них Карпатах, почерез пластові ватри у Західній Европі аж 

до Філядельфії, бачимо постать - спершу пластуна юнака, 
старшого пластуна і врешті пластуна сеньйора- нашого дру

га Петра Маркіяна Ісаєва у провідних рядах пластових вихов

ників. Він вірний пластовому обітові практично виконував 
у житті три сущі обов' язки пластуна. Рік 1949 - це перші 
початки організації пластових частин у Філядельфійській ста
ниці, що їі очолив Петро Маркіян Ісаїв. Рік 1950 - це вперше 

пластова станиця вирішила виїхати поза місто, щоб серед 
природи відзначити врочисто пам'ять Патрона Пласту свято
го Юрія та зустрінути День Весни. У підготовці до цього 

традиційного пластового святкування їде пл. сен. Петро Ісаїв 

враз з тодішнім зв'язковим юнацького куреня до Сестер Ва

силіянок на Факсчейз (біля Філядельфії), щоб виєднати доз

віл покористуватися лісом для теренових ігор та деревом для 



пластавої ватри. Ігуменя манастиря у відповідь на наше nро

хання відnовіла, що вона знає д-ра Ісаєва, який редаrує тиж

невик "Шлях", а тому вона nевна, що організація молоді, яку 
він очолює, це добра й корисна установа - тому вона вітає 
нас як своїх гостеи 1 буде рада, коли молодь проведе час 
серед гарної природи. Цей перший табір філядельфійської 
станиці ми розложили завдяки дозволові катедральної пара

фії, на сусідній площі, що прилягала до цвинтаря, відмежо
вана рядом соснових дерев, користуючись лісом, що був влас
ністю Сестер Василіянок. Та не лиш цей дозвіл, але саме 
завдяки заходам і старанням нашого станичного пластова мо

лодь користувалася кожного тижня впродовж кільков років 
приміщеннями та забудованнями, що ними розпоряджала ка
тедральна парафія. Це були початки росту нашої станиці, і 
в тому велика заслуга нашого незабутнього станичного. Ли
стопадові панахиди, Божі гроби перед Великоднем, врочисті 
Богослуження й виструнчені ряди пластавої молоді з того часу 
вви.Жаються нам і досі. Так під проводом станичноrо Ісаєва, 
у тісній співпраці з рідною Церквою, зростала і скріплюва
лась наша станиця. І знову пригадується свято Юрія -День 
Весни в 1952 році. Тасама площа на Факсчейзі. На щоглах 

nовівають державні прапори; виструнчені лави пластового 
братства. По середині площі пластовий провід із ставичним 
Ісаєвим на чолі, а побіч "стара война" - відпоручники Брат
ства Українських Січових Стрільців. Це врочистий момент 

передачі юнацькому куреневі пластового прапору, що його 
привезли з Европи. Прапор цей посвячено колись на пласто

вому з'їзді у підніжжях Альп у Міттенвальді, а колишні УСС-и 
передали вишивану ленту до цього прапору враз з грамотою, 

щоб пластове юнацтво перейняло й плекала стрілецькі шля
хетні звичаї. Головний пластовий провід після переїзду з Евро

пи провірив змагання між юнацькими куренями й вирішив 
врочисто передати цей прапор Першому Юнацькому Курене

ві ім. Федора Черника у Філядельфії. Змагався цей курінь 
за прапор під проводом тодішнього курінного Всеволода 

Ісаєва, найстаршого сина нашого станичного. Головний ко

мендант пластунів, пл. сен. кер. Яро Гладкий, ЧМ, відбирає 
обіт від хорунжого, що ним став пл. юнак Всеволод Ісаїв, та 
передає прапор станичному Петрові, щоб він вручив прапор 
хорунжому. Відпоручник УСС-ів, сотник Іван Поритко, вру

чає грамоту й проnам'ятну книгу, щоб юнацький курінь про-



довжував плекання шляхетних стрілецьких чеснот. Раділо 

серце нашого друга Станичного, що молоде покоління стає 

переємцем шляхетних лицарських чеснот, а над цим усім ца
рює любов до народу, любов до ближнього. Хорунжий -
його син, а там далі у юнацьких рядах його молодший син 
Іриней, а посеред дівочих пластових частин його доня Ольга. 
Лиш наймолодший Юрчик у тому часі ще підростав, щоб 
доповнити колись пластові ряди. Скріпилася й розрослася 

станиця. Мінялися проводи, наступали молодші покоління, а 
ми серед пластавої молоді завжди бачили спокійну, зрівно

важену постать пл. сен. Ісаєва. Він теж педагог- учить істо
рії У країни. Він теж журналіст, що роками редакує часопи

си, журнали, пише статті, розвідки, співпрацює в Енциклопедії 

Українознавства, пише наукові праці з історії України - і 
так аж до останніх днів туземиого життя на службі своєму 
народові. Прийшов той день, та хвилина, коли Творець при

значив йому відхід на вічну ватру. Сумна вістка зворушила 

пластове братство, що 26 лютого 1973 р. наш друг відійшов 
у вічність. І знову той сам цвинтар на Факсчейзі, де вперше 

ми таборували. Лиш поверталася пластова братія сама з цієї 
ватри, що не вогнем дерева, а вогнем болю й тяжкої жалоби 
ворушила наші серця. Одинокою потіхою для нас була згад
ка, що шляхетні діла пл. сен. Петра Маркіяна Ісаєва будуть 
добрим свідоцтвом перед Всевишнім, щоб нагородив Покій
ного Своїми щедрими ласками та був милосердним для цього 
доброго сина українського народу. 

ЛЮБА КОРЖЕНІВСЬКА ВІДІйШЛА У ВІЧНІСТЬ 

Люба Корженівська - одна із співосновників Пластавої 

Станиці в Сіднею, невтомна виховниця у Пласті й громадська ді
ячка відійшла на Вічну ватру 15 червня 1973 р. в Сіднеї. 

Життя Покійної віддзеркалює її небуденну духовість, до
бу, в якій вона жила, та ті шляхи, які формували її пластовий 
характер. 

Бл. п. пл. сен. Люба Корженівська народилася 23 березня 
1917 р. в Рівному на Волині у глибоко-релігійній і національно 
свідомій родині Степана Мельничука. 

Від другоіго року життя, коли втратила матір, її життя не 
було легким. Зростала в тітки на селі, а потім жила з батьком, 



коли він одружився вдруге. Здобувши середню освіту в 1935 
році, відразу пішла працювати, щоб допомогти батькові удер

жувати й виховувати чисельну родину. Поруч з цим стає до гро

мадської праці, організуючи селянську молодь як член Союзу 

Українок у Рівному. 

Під час окупації Волині Червоною армією працювала ко

ротко телефоністкою. її арештували, обвинувачуючи за прина
лежність до націоналістичної організації. По звільненні з ареш

ту працювала як книговод. З приходом німців Люба працювала 

як книговод і перекладач та керівник фабрики. У цьому часі 

нав'язала зв'язки з УПА, постачаючи їй медикаменти та харчі. 

У 1943 році одружилася із Олександром Корженівським. 

Жили спочатку в Холмі, а згодом опинюються в Австрії. Після 

закінчення війни стала знову членкою Союзу Українок, співала в 

хорі Василя Безкоровайного. У 1946 стала членкою Пласту в 

Австрії. Звідси виїхала до Австралії. Оселилася в Сіднеї, органі
зувапа пластове життя, стала також співосновницею Союзу Ук

раїнок, співала у хорІ православної церкви, а також в Україн
ському національному хорі "Боян", безперервно працювала як 

виховниця в Пласті. 

Пережила болісну подію - втрату голосу після операції 

горла в 1963 році. По шістьох роках недуга посилилася. Остаю-ІЇ 
чотири роки - це боротьба з неминучим. Сильну волю і віру в 

перемогу, прагнення жити подив.ляли лікарі, які замість чоти

рьох років життя обіцювали Покійній всього шість місяців. По

кійна вірила в чудо. Сприймаючи життя як "велику гру", ніколи 
не нарікала на свою долю. Страждання офірувала Богові за 

улюблених - народ, Пласт і найближчих друзів, виявляла зраз

кову пластову поставу. За це була нагороджена відзначенням 

Святого Юрія в сріблі. Згідно з останнім бажанням похоронено 
її в пластовому однострої. 

ВІЧНА їй ПАМ'ЯТЬ! 

Подано за матеріялами пл. сен. Василя 

Матіяша, голови ОП УПС, Сідней, Австралія. 



Іван Костюк 

ЮМПЗ-1972 ОЧИМА ЧЛЕНА ПЛАСТУ 
З ДАЛЕКОГО ДЕНВЕРУ 

(Репортаж,- продовження) 

Відкритrя Ювілейної Зустрічі 

Неділя, 20 серпня 1972 р., особливо врочиста. О год. 
9.30 св. Літургію, в асисті численного духовенства, служив 

митрополит Української Православної Церкви Мстислав у 

гарній, гуцульського стилю церковці, що домінує своєю кра

сою над оселею. Перший раз я чув красу св. Літургії україн
ською мовою. Співав церковний хор, спів диякона, як в опе

равого співака. Митрополит Мстислав виголосив гарну, пат

ріотичну промову, підкреслюючи заслуги Пласту в його 
60-річчя. 

На площі було море голів пластавої молоді у зелених 

і брунатних одностроях, а перед широкими їхніми рядами 
стояв ліс різноколіроних пластових прапорів. Усі пластові 
улади із своїми прапорами стояли на Мазепинській площі. 
На почесній трибуні стояв пластовий провід. 

О год. 5-тій ввечорі ще одну св. Літургію відслужив 
єпископ Української Католицької Церкви, Кир йосиф Шмон
дюк, в асисті пластового капеляна о. Б. Смика та 7-ох свяще
ників. Співав пластовий хор, дириrентом був пл. сен. Осип 
Стецура. У хорі було багато моїх знайомих співаків з акаде
мічного хору "Бандурист" у Львові. З глибоким переживан
ням співали ми "Співаймо Богові нашому, співаймо! Співай
мо Цареві нашому, співаймо!" Жаль, що наші владики не 
могли відслужити Літургії об'єднано, щоб спільною молит
вою звеличати наше свято в дусі 11 Вселенського Ватикан
ського Собору. 

Вранці по богослуженні відбулося відкриття зустрІчІ: 
запалення "вічного вогню", дефіляда прапорів під звуки пла
ставої оркестри з Торонта; кульмінаційною точкою відкриття 

Зустрічі було заприсяження Начального Пластуна - пл. сен. 
Юрія Старосольського, що його провела пл. сен. Ольга Кузь
мович - голова ГПРади. Наші подруги, ті, що борються за 
"визволення жінок", можуть бути гордими з цього ... 

Повертаючись до табору пізно вночі, я робив підсумки 
nеребутого дня. День був nовний будуючих настроїв, вели-
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кий день- 60-річчя Українського Пласту. Про такі свої на

строї говорила також пластова молодь, яку я зустрічав по 
дорозі. 

Пластовий Музей на ЮМПЗ-1972 

Він був приміщений у малій кімнаті на першому по
версі в кам'яному будинку. Було там багато цікавих експо
натів, бо музеєм займався мій друг курінний- пл. сен. Леонід 
Бачинський - відомий фахівець у цій ділянці. Мені було 
особливо приємно співпрацювати з ним на Зустрічі та дові
датися про його працю в минулому і тепер у Пластовому 

Музеї у Клівленді. У цьому Музеї, завдяки праці друга Л. 

Бачинського, зібрано цінні експонати - такі, як скульптури 
Олександра Архипенка (погруддя Тараса UUевченка та Івана 

Франка), 5 скульптур Сергія Литвиненка, 105 картин визнач
них малярів, а між ними Василя Кричевського, Миколи Кри
чевського, картини двох синів та внучки Василя Кричевсько

го,·а також працю В. Кричевського особливої вартости. 
У цьому ж будинку примістилася також виставка праць 

пластового юнацтва. Виставкою займався Курінь "Перші Сте
жі" під проводом пл. сен. Люби Крупи. 1х відкрив Началь
ний Пластун при співучасті пластових провідників. 

Владика Василь Величковський на "Вовчій Тропі" 

У четвер, 24 серпня, прибув на Зустріч Владика В. Ве
личковський - дорогий гість, що недавно прибув з України. 
Владику спонтанно вітала пластова молодь. Незабутньою по
дією був Молебен того дня, що його відслужили спільно у 
пластовій церковці владика В. Величковський, митрополит 
Мстислав та єпископ йосиф UUмондюк. Передаючи привіт з 
України, владика Величковський, бачучи численні лави орга
нізованої молоді, дуже зворушився ... Який жаль, що сього
дні, коли пишемо ці рядки, дорогого Владики нема вже між 

живими. Не міг наш Ісповідник віри довго тішитися свобо
дою людини, змогою плекати релігійне і національне вихо

вання, зберігати релігійні традиції. Владика В. Веляковський 
відійшов у вічність у Вінніпезі ЗО червня ц. р., проживши 
70 років. 

Мистецькі точки програми ЮМПЗ-1972 

Емблема 

560 виконаців точки, одягнених у жовті, сині та червоні 
сПортові одяги, з такого ж кольору бальонами в руках, мар-
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шуючи та виконуючи відповідні ритмічні рухи, утворили со

бою пластову емблему. На команду пустили бальони вгору. 
Кожний бальон мав дочеплену летючку. Море різноколіроних 
бальонів полетіло, як журавлі у вирій... Може, хоча один 
бальоник залетить в Україну, розповість, що діється у світі, 
що пластова молодь думками на Рідній Землі. 

Коли бальони піднеслися вгору, з' явилися літаки, роз
кидаючи летючки англійською мовою в справі оборони ареш
тованих в Україні. Виконавці емблеми, що мали стояти на 

місці, раптом кинулися до летючок. Ніяка сила не могла їх 
спинити ... 

Літаками керували пластун і пластунка з летунського 

куреня. Проєкт емблеми подали пл. сен-ри Роман Петріна та 
Остап Савицький, авторка задуму та інструкторка підготовки 

- пл. сен. Галя Хамула. 

Обжинки 

Цікава картина "Обжинки" у виконанні юначок із Фі
лядельфії в ноші села Печеніжина. Босі дівчатка мали білі 
хустки, зав' язані під бородою... Так нагадували мені дівчат 
з села Хороброва, сокальського повіту, моєї найву)кчої бать
ківщини. Дівчата жали збіжжя, приносили снопи до полу
кіпків, низенько кланялися господареві. Картина мила була 
серцю старших, молодші до неї сантименту не мали ... 

Гуцульське весілля 

Найкращою точкою мистецької програми була інсцені
зація гуцульського весілля. Всі дівчата, парубки і батьки мо
лодих були в гарних гуцульських одягах. Характеризація 
акторів без закиду. Акція відбувалася біля столів, накритих 
обрусами, вишиваними в гуцульські взори. На столі стояв 
коровай, прибраний зеленим деревцем і коліровими стрічка
ми. Танцювали дуже гарно: хлопці аркана, а дівчата метели
цю в домі батьків молодого. Дівчата із Станиці у Ст. Кетерінс, 
Канада. Приходили свати з рушниками до хати молодої ку
пувати "княгиню". Брат молодої не годився на ціну. По яко
мусь часі, по торзі доходили до згоди. По вінчанні свати з 
музикою і весільним почотом несли скриню молодички до 

хати їі чоловіка. 

Виступ пластавої молоді в ЦІИ 1нсценізацн припав мені 

дуже до душі, бо тут актори грали як у професійному театрі. 
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А я вразливий на музу Мельпомену, бо сам колись належав до 
драматичної студії "Хмаролім ". 

Гуцульське весілля - це смарагд серед картин у ми

стецькій програмі ЮМПЗ-1972. 

Показ історичної і народньоі ноші 

Під кінець мистецької програми був показ історичної 
і народньої ноші. Він був повний краси і мистецького смаку, 
що їх глядачам презентували гарні, усміхнені модельки україн

ського мистецтва. Вони могли б сміливо конкурувати на сві

тових показах ноші в Парижі, в Нью-Йорку чи Голівуді. 
Ми бачили ефектовні, повні краси одяги: трипільські, 

княгині Ольги з бояринями, волинсько-галицьких князів 12-го 
сторіччя, жінок козацьких старшин 18-го сторіччя. Трипіль

ські убори дістали 1-шу нагороду в ділянці історичних одягів. 
Ми бачили зразки народньої ноші з таких земель широ

кої України: Полтавщини, Полісся, Покуття, Буковини, Бой
ківщини, Поділля, а також одяги сіл Борщева і Печеніжина. 

Одяг Печені)кина дістав першу нагороду народньої ноші. 
Крім мистецької програми, були ще дві ватри - одна 

внутрішня для пластунства, друга для громадянства. На 
узгір'ї сиділи, як мурашки, пластункп і пластуни, гості -
лицем до ватри. Ватрою проводив артист- ст. пл. Юрій Де

нисенко. Він має гарну дикцію і почуття гумору. Найзво

рушливітим моментом було те, що з усіх боків ватри з лісу 
підходило 7 груп пластунів, у кожній 7 членів, зі смолоскипа
ми. Це символічна картина, що зображувала 7 країн, що в 
них діє український Пласт. Горіли смолоскипи ... вогняне коло 
звужувалося ближче і ближче до ватри, аж вона загорілася 
струнким полум'ям вгору ... , посипалися іскри і точки програ
ми. Були інсценізації, співи, танці, жарти, показ пл. справ

ности; чого там не було!.. Пластунство репрезентувало бага
то країн і осередків. 

Окремо треба б розповідати про спортові змагання та 
прогулянку до Гантеру, на Союзівку і на оселю СУМА. Та 

доведеться залишити ці точки з браку місця. 

Закриття зустрічі 

ЮМПЗ-1972 добігала до кінця 27 серпня. Капелян, пл. 
сен. Б. Смик, відслужив св. Літургію. По Службі Божій ко
ротку промову мав голова КПС США, пл. сен. Павло Доро

жинський. Він відчитав привіти -~ід усіх наших влад~к обох 
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Церков на чолІ Із патріярхом Кир йосифом і митрополитом 
Української Православної Церкви Мстиславом, привіти від 
усіх українських організацій у діяспорі. Дефіляда всіх пласто
вих уладів, представників польських гарцежів викликували 

різні рефлексії. Факт появи польських гарцежів та їх участь 
у дефіляді має симптоматичний характер у перспективі існу
вання українського Пласту, а зокрема в його перших кроках 

на галицькій землі, що була в той час під польською окупа

цією. Чи можна було подумати про участь поляків на першій 
пластовій зустрічі, що відбулася 12 липня 1924 року на Писа-
ному Камені без дозволу окупаційної влади?.. · 

Над нами кружляли два "пластові" літаки. Незабаром 
стягнено прапори зі що гол, зникло полум'я вогню із урни на 
п'єдесталі. Воно поїхало з нами до наших осередків ... 

Підсумки 

1. Божому Провидінню завдячуємо успіх ЮМПЗ-1972. 
У часі зустрічі була гарна погода, ні разу не падав дощ, -
а це вже 75% успіху. 

2. ЮМПЗ-1972 перейшла сподівання найбільших оптимі
стів організаційної комісії. Вони не передбачали приїзду по

над двох тисяч пластавої братії. У зустрічі взяло участь 2,215 
членів усіх пластових уладів з 7 країн, зокрема 32 членів 

Пласту з Австралії. Цей факт говорить про імпозантність зу
стрічі та їі міжкрайовий характер. Був це показ єдности Пла

сту, конфронтація сили нашої організації, дарма, що нас ді
лять кордони різних країн і континентів. 

3. Ювілейну Міжкрайову Пластону зустріч з нагоди 
60-річчя вважати треба за успішну. Виступи пластавої молоді 
в програмі зустрічі, зокрема в мистецькій частині та у ватрах, 

продемонстрували глибокий зв' язок пластавої молоді з україн
ською культурою, з українським життям, великі творчі спро

можності нашої молоді. Зустріч показала, що пластова систе

ма своєю всебічною дією перемагає державні кордони і про
стори, які нас ділять у щоденному житті. 

4. На ЮМПЗ-1972 заїсиували події історичної ваги: 
а) Владика Василь Величковський передав пластовій 

молоді привіт з України. 

б) Перший раз в малій пластовій церковці наші вла
дики обох українських Церков відслужили спільний Молебен. 

В часі зустрічі заприсяжена Начального Пластуна, 

ІШ. сен. Юрія Старосольськоrо. 



5. Кожна пластова зустріч, як імпреза, яку підготовляє 
багато людей, що живуть у різних місцевостях, має свої недо
ліки. Вони випливають з того, що різними бувають уявлення 
цих людей щодо деталів імпрези; часто їм тяжко їх перед

бачити. 
6. Хоч участь Пластавої Станиці Денвер у зустрічі була 

краплиною у пластовому морі, але для нас це великий успіх, 
бож ми маємо почуття, що ми додали нашу краплину до цього 

моря. 

7. Українська пластова спільнота росте в діяспорі. Чле
ни українського Пласту ростимуть і у великій вольній сім'ї 
нашого народу, бо "в Пласті росте новий люд, що має Україні 

славу придбать". 

'Виховні проблеми юнацтва 

Тоня Горохович 

РОЛЯ ЕМОЦІй У РОЗВИТКУ ОСОБОБОСТИ 
Як плекати культуру емоцій? 

Світе .мій гуеиий, .мільйюн,оокий, 

Прекрасний, збурений, німий, 
Ніжпий і ласкавий, і жорстокий, 
Дай .мені свій простір і неспокій, 

Сонцем душу жадібну налий! 

(Василь Симоиеико: «Світ який ... ») 

Симоненкове багатство емоцій, його жадібність сонця, 
добра, простору і любови виникали підо впливом того часу 
й обставин, серед яких він народився і зростав. Вчитуймося 
в його поезії, - скільки там краси прагнень, хвилювань!.. Як 

він радів листом, в якому матір писала, що "наш садок виш
невий - забілів", як глибоко співчував долі сімнадцятирічної 
матері, коханого якої і батька ще ненародженої дитини роз
стріляли, вживався у страждання самотньої бабусі Онисі, якій 
довелося нести самій увесь тягар виховання онуків, бож бать
ків забрала війна; як він радів і благословляв матір за те, 
що дала йому життя, що він може "сміятись і страждати, 
жити і любить", як страждав від того, що в Україні стільки 
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"заброд", "холуїв", "духових покидьків", тих, що спомагають 

"апостолів злочинства", "убивців" і "лаку з". 
У поета багато болю, іронії, але ще більше віри і щастя 

від того, що своїм юнацьким серцем може охопити "диво
Україну" і цілий світ. 

Ласкавість матері, красу природи, жах в1ини - все це 

завдяки вродженій вражливості спостерігав Симоненко в ди

тинстві, а згодом емоційні розповіді батьків і вчителів, що 
були безпосередніми учасниками війни, контрасти, які він ба
чив у щоденному житті між тим, що обіцювала влада J:Іасе
ленню, і що було в дійсності. Це все глибоко переживала 
дітвора і молодь Симоненкового покоління. Це була та мо
рально-емоційна база, той світ ідей і почуттів, в якому людина 
спроможна піднестися на найвищі висоти. 

Щоденне життя й емоції в духовому житті 

Емоційний стан підлітка залежить від того, що є зміс
том його думок, як його емоції спрямовані на діяльність, на

скільки ця діяльність- вислів активности духових сил, само

пізнання й самоутвердження вихованка. Емоційний стан за
ле.жить від ставлення до себе самого, від оцінки самого себе 
і від бачення самого себе у навкалішньому багатогранному 
і складному світі. 

Коли хтось жаліє самого себе й переконує сам себе в 
тому, що йому не під силу якесь завдання, коли не вірить, 

що йому зможе допомогти хтось у потребі, тоді той хтось 
тяжко і рідко береться за якесь завдання. І навпаки, учень 
буде мати тоді снагу поконувати труднощі здобування знання, 
коли він відчуває, що його інтелект повноцінний, що він здіб
ний до зусиль, тобто коли відчуває себе творчою особистістю, 
що вірить у себе, наперед пере)киває радість з успіхів, бо 
має почуття повноти духового життя, реалізуючи ідею. 

Завданням виховника таке, щоб набуте знання і пере
мога самого себе у вихованка не залишалися невикористани
ми, не зауваженими, належно не оціненими. 

Новак Ярко, який пережив великий конфлікт із брат

чиком і за кару не мав дістати проби разом із своїми товари
шами, хоча його поведінка в таборі була без закиду, звернув
ся до коменданта такими словами: "Братчику коменданте, 
дайте мені пробу швидше, бо я вже довше не витримаю бути 
добрим!" У нашій виховній практиці ці явища не рідкі. Емо
ційний стимул у виховавків часами тримається на дуже то-
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ненькій ниточці, вона може урватися, коли прийде розчару

вання. Виховник повинен слідкувати, щоб ця ниточка не 
вривалася, а навпаки, щоб ставала міцнішою. А це можливе 
тоді, коли підліткові допоможемо бути успішним хоча б у 
чомусь малому, щоб він міг почуватися у чомусь творцем. 
Кожна дитина може себе проявити у якійсь праці. Одна може 
написати добре оповідання, а інша гарно його оформити у 
хроніці, один юнак зорганізує цікаве зайняття, а його това
риш подбає про естетичний вигляд кімнати. Духове життя 
неможливе без переживань успіхів, без емоційного позитив
ного стану. Цей стан має великий вплив на розум, на все 
інтелектуальне життя підлітка. Коли юнак має життєрадісне 
світосприймання, коли в нього впевненість у своїх силах, у 
нього краще розвивається пам'ять, думка, кмітливість, він по
датливіший на заохоту ставати кращим, зміцнюючи свої мо
ральні вартості. 

Шістьрічна Ганнуся, яка добре засвоїла основи україн
ської мови в ранньому дитинстві, пішовши до двох шкіл одно

часно (української та англійської), почала з братом часто роз
мовляти англійською мовою. Самі заборони і моралізування 

не поможуть, але дальша уважлива опіка над процесом роз

витку української Ганнуенної мови у домашньому житті, от 
хоч би звернення хресної мами дитини, що вона знає багато 
українських "вишуканих" слів, казочок, що вона любить кни
жечки, дадуть багато радости дитині. Якщо батьки і вихов
ники та вчителі Ганнусі знайдуть цілий ряд нагад для похва

ли дитини, тоді їі емоційна база буде скріплена. А похвалити 
можна за самостійне прочитання книжечки, за вміле розпо

відання ії змісту, за засвоєння нових слів, за вивчення вір

шика тощо. За першою прочитаною книжечкою піде в таких 

обставинах друга, третя і четверта. Це згодом може перейти 
у привичку, а далі у переконання і тривале почуття, що чи

тання книжок- це особливе, гарне і корисне діло, необхідне 
кожній українській дитині. 

Наведений вгорі приклад з Ганнусею пов'язаний із проб
лемою української мови й читання книжок. Це малий вирізок 
із життя дітей. Ми ж маємо впливати на повноту духового 

життя. Воно ж складне і дуже багатогранне· Як виховати 
емоційну базу наших підлітків у складних обставинах дія
спори для таких скомплікованих і преважливих потреб, як 
плекання релігійности, патріотизму, гуманізму? Як осяrнути 



те, щоб наші вихованці розуміли й цінили суть світоглядових 
істин та ідей згідно з ними унапрямлювали своє життя? 

Треба подавати світоглядові істини, принципи, ідеї у 

таких обставинах, коли можливо викликати в дітвори чи мо· 
лоді відповідне емоційне наставлення до того. Не виголошу· 

ватимемо, наприклад, високих ідей, істин тоді, коли слухачі 
не мають настрою сприняти їх поважно, коли не підготовані 

інтелектуально до того. "Бляшані фрази" у бесіді не тільки 
тоді, коли сам бесідник виголошує їх без внутрішнього пере· 
конання, не щиро, але й тоді, коли слухачі не наставлені слу· 
хати їх у повазі. Кожний дорожить моментом, подією, героєм 

даної події тільки тоді, коли пережив, перестраждав чи гли· 

боко радів ідеєю, принципом, істиною, які були змістом події, 
коли міг справді подявляти велич, мудрість, красу вчинку, 

захоплюватись обставинами, серед яких дана подія відбувала
ся. Щоб таке осягнути авторові поезії, прозавого твору чи 
розповідачеві, треба описати подію і ії героїв із знанням пси
хології, обставин і закономірности фактів. 

Леся прийшла до мене, щоб їй допомогти підготовитися 
до інструкторства у таборі новачок з ділянки зелярства. Для 

цієї вмілости треба знати лікувальні рослини, традиції в на
шому народі, які в'яжуться з цими рослинами, та взагалі 
знайти якийсь літературний матеріял на цю тему для розпо

відей. У школі чи в Пласті Леся не раз чула, що в українській 
культурі високоморальні цінності, але вона, як допитлива 

юначка, хотіла знати, де саме за ними шукати і як їх пізнати. 
Свою розмову зі мною вона заплянувала на 3-4 години. Але 
коли ми почали розмовляти про свята Купала, Іллі, Маккавеїв, 

Спаса, про вінкоплетення, свячення свічок, квіття, овочів, ки
тиць колосся, розмова протягнулась до півночі. Ми обидві 
захопилися красою цих традицій, ми нерадо перервали роз

мову та вважали конечним продовжувати чергового дня. 

Емоційне сприймання розмови було і в юначки, і в мене тому, 
що в нас було почуття радісного відкриття - в юначки мо
рально-етичної краси в культурі нашого народу, а в мене -
крім цього ще й Лесиного щирого і глибокого зацікавлення 
своєю функцією інструкторки в таборі. 

Коли Михайло, спізняючись до української школи, 
оправдувався тим, що він, мовляв, "не збудився", то вироб
лення правильної опінії про причину слізнення і засором

лення учня я осягнула не криком морал~зуванням,_ ~ле. Р:В-
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дом запитань: "А якби твій тато "не збудився" до праці, мо
лочар не привіз молока, пекарі не спекли хліба, трамваярі не 
повезли людей до праці, якби учителі не приходили на час 
до школи - як би тоді виглядало життя і твоє також, Ми
хайле?" Кляса підсміхнулася, а Михайло по лекції прийшов 
на довшу розмову до мене. 

Отож пізнавання життєвих істин, ідеалів, довколишньо

го світу неможливе без емоційного наставлення. Плекання 
таких почуттів, як релігійність, дружба, добро, патріотизм, 
зичливість, пошана й бажання розуміти духові потреби інших 
це основні ознаки культурних потреб людини. Наша сучасна 
молодь, часто боронячи свободи індивідуальности, а з тим 
і свободи почувань, не усвідомлює собі того, що ця людська 
вартість може стати справжнім злом, якщо у взаєминах люд
ських джерелом цієї особистої свободи не буде велика внут
рішня емоційна дисципліна. Якраз у цій сфері нашого духо
вого життя потреба почуття відповідальности людини за шо
дину найнеобхідніша. Дітвора і молодь повинні знати, що 
виховувати "свободу почувань" треба через дисципліну емо
цій, шляхом самовиховання і самообмеження, тобто шляхом 
свідомого обмежування своїх бажань; бути їхнім володарем, 
спрямовувати їх до шляхетних потреб. Нема труднішого зав
дання, як виховувати дітей, підлітків і юнаків, як знати їх 

і направляти їхнє духове життя та емоції у відповідному на

прямі при одночасному володінні своїми емоціями та бажання
ми. 

Релігійність і духова культура 

Духова культура людини тісно в'яжеться із пізнанням 
світу та людини в ньому. Якщо ми осягнули певний рівень 
знання про довколишній світ, то одночасно з цим у нас по

винні бути поняття про те, що саме дає людині підставу по
чуватися найдосконалішою істотою серед природи. Якщо б 
вона не знала суті людського ні в історичному, ні в громад
сько-політичному, ні духово-психологічному, ні в морально
етичному та естетичному аспектах, то почуття вищости їі над 

іншими живими істотами було б примітивним, низьким по
чуттям. Цінність людини і полягає в тому, що мета їі духо
вого розвитку - це необмежене прямування до досконалости, 
до Бога. Це віра в існування Божества, єства позаматеріяль
ноrо, невидиМ()ГО, несхопленого рq~умом, але конечного для 
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повноти духового людського життя, того переживання від
чування присутности досконалого в нашому нутрі й у все

світі, що є уосібленням життя, любови, добра, краси, правди 
та всього іншого, що є в основі релігій. 

Ідея любови до Бога зможе перейти в релігійні почу

вання тоді, коли дитина частіше переживатиме духове під
несення під впливом ломічувань Божої всемогучасти й краси 

в природі. Перебування в природі, близький контакт з нею, 
вражливість на П красу - це база для плекання релігійних 
по чувань. 

Молитва, якщо вона не механічна, але справжня роз

мова з Богом, шукання у своєму нутрі добра, радість із знай
дення його у собі, або навпаки викривання зла і намагання 
його позбутися, -це самозаглиблення, оцінка своїх учинків, 
поглиблення своїх думок і переживань. Вона прямує до того, 
щоб розвинути сумління, той внутрішній голос, який охоро
няє нас від зла, який єднає нас з Богом. Сумління виховує 

також потребу св. сповіді і св. причастя, а ці релігійні прак
тики, коли їх відбувати з участю розуму і серця, становлять 
основу нашого морального і психічного здоров'я. 

Треба, щоб молодь правильно розуміла потребу прина
лежности до своєї церкви, участи у їі житті, а передусім у 

церковних відправах. Приналежність до церкви розуміємо не 

як механічне членство, але далеко глибшу і складнішу потре
бу. Приналежати треба духово, не тілом, навіть не· з патріо
тичних потреб, бо тут не національне питання. Це духова 
потреба християнського богозріння, а вона дуже складна і 
глибока. Церква - жива установа, таїнства - їі основа, а 
богословське вчення подає філософське знання начал світу, 
суті релігії. Треба плекати живу богословську думку, бо цього 
вимагає добро справи, щоб говорити з молодими невіруючи
ми сьогодні. Вони респектують глибокі думки віруючої лю
дини. Українське богазріння має свої особливості, це треба 
довести до свідомости молоді. У цьому велика і пекуча по

треба, а їі повинні заспокоїти наші церковні провідники. 

Переживаючи красу релігійної відправи, збагачуємося 
позитивними емоціями, набуваємо цінне відчуття приналеж
ности до Божого люду, до тієї великої християнської родини, 
об'єднаної любов'ю і традиціями, тобто ідентифікуємо себе 
33 цілою Церквою. А це особливо важливе для сьогоднішньої 
молоді, виведеної з рівноваrи різними кризами.-

···во 



Не менше важлива у релігійному житті й розумна та 

на відповідному віковому рівні оцінка життєвих явищ на те, 

щоб берегти дітей і молодь від розчарування, коли вони ба
чать розходження поміж ідеалом і життям. Відповідні роз

мови, проповіді та книжки стають дуже помічними. Зайво 
тут підкреслювати, що виховники спричинюють дуже глибокі 
рани в душах своїх вихованків, якщо самі стають причиною 

розчарувань, якщо у їхньому житті молодь бачить незгідність 

між тим, що вони говорять і що роблять. 

У домашньому, пластовому і шкільному житті багато 
нагод для плекання релігійности. Підлітки вражливі на все, 
що їх оточує, а зокрема чуйні вони щодо моральних ідей, бо 
вік nідлітків відкриває ідеям шлях до серця. Тому у цьому 

віці їх треба nильно оберігати nеред розчаруваннями і скріn
лювати їх nозитивні емоції особистим прикладом життя до
рослих, доброю лектурою, упорядкованим, влитим у певні рам
ки, життям дома, у церкві, школі та в молодечій організації. 

"ДЕРЖАВШ ГРОШІ УКРАІНИ 

1917 • 1920 РОКІВ" 

(Монографія Миколи Гнатишина, 

видання Украінського Музею

Архіву у Клівленді) 

У цьому виданні всіх банкнотів 

Українськоі Народної Республіки 

багато особливостей: близько 250 
сторінок друку з 130 фотознімками 
(банкноти з обох боків) , з мистець
ко оформленою обкладинкою Олек

сандра Канюки, що є варінитом ри

сунка Юрія Нарбута з банкноту 

"100 гривень". Інформації подані та
кож англійською та німецькою мо

вами. 

У додатку до монографіі цікаві 

доповнюючі матеріяли та інформа

ції про збирачів, музей тощо. 

Книга про гроші Українськоі На-

(Далі буде) 

родної Республіки стане корисною 

лектурою для молоді і дорослих, пі

дручником для колекціонерів, а зок

рема цінним матеріялом для дослід

ників минулого України. Книга мо

же послужити гарним дарунком. 

Сердечно просимо стати передпла

тником книжки. Разом з посвідкою 

за передплату одержите ще й "це

голку" з рисунком О. Канюки та 

почуття, "будівничого" національ

них вартостей. Цеголки можна на

бути в ціні 5 і 10 дол. 
Ціна книжки в передплаті лише 

5 дол. Вплати можна відтягати від 
державних податків. Замовлення з 

готівкою надсилати на адресу: 

Ukrainian Museum-Archives, lnc. 
3425 Broadview Road 
Cleveland, Ohio 44109 
U.S.A. 
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!Ми і наше довкілля 

ДО ПРОБЛЕМИ БАГАТОКУЛЬТУРНОСТИ КАНАДИ 

Від Редакції: Канада, як багатокультурна країна, останніми роками 

багато nрисвячує уваги nроблемі багатокультурности. Призначено також 

окремого міністра для цих сnрав. Очевидно, що не всі мешканці Канади 

симnатизують із етнічними народами. У зв'язку з цим nочали появлитися 

в англомовній пресі вистуnи проти політики багатокультурности. Провід 

об'єднання журналістів етнічної nреси став в обороні нападів на міністра 

д-ра С. Гайдаша, якому призначено в уряді ресорт сnрав багатокультур· 

ности. Містимо листа, який доручено нам опублікувати у ПШляхові. 

Високодостойний П'єр Еліот Трудо 

Прем'єр Міністрів Канади 

Парлямент, Оттава, Канада 

Високодостойний Пане Прем' ере! 

В імені проводу Федерації Етніч

ної Преси в Канаді, у складі якої 98 
етнічних видань на терені Канади 

від моря до моря, звертаємося до 

Вас, щоб висловити нашу велику 

турботу щодо конфлікту, який за

існував поміж д-ром Стенлеєм Гай

дашем, канадським міністром відпо

відальним за багатокультуралізм, і 

Бернардом Острим, асистентом дер

жавного nідсекретаріяту для грома

дянства. Конфлікт віддзеркалений у 

серіях статтей, поміщених у торант

ському щоденнику "rловб енд 

Мейл". 

~я серія статтей стосується внут

рішніх взаємин д-ра Гайдаша і п. 

Острого, а nісля них появилися ма

теріяли, що торкалися n. МкІмніса і 

д-ра Гайдаша, а останньо виявили

ся намагання втягнути в це також 

і членів родини д.ра Гайдаша. 

Усі згадані nублікаціі виглядають 

для нас зосередженим намаганням 

дискредитувати саму ідею багато

культуралізму, а осягнути це мож

на безnосередньо атакою на держав

ного міністра, відnовідального за 

мультикультуралізм. 

З особистого погляду на цю сnра

ву ми відчуваємо, що серія згада

них статтей не має іншої мети, як 

тільки викликати емоції шляхом 

втягнення невинних членів родини 

д-ра Гайдаша у цю сnраву. 

Подібно щодо багатокультурности 

нам здається, що проти політики 

:Уряду в цій сnраві так, як її пред

ставляє Уряд і підтримують усі 

nартії, мають застереження ті, хто 

в оnозиції до npor'pecy взагалі та 
хто будуть вистуnати nроти nодібної 

nрограми в будь-якій ділянці життя 

нашої сnільноти. 

Ми глибоко відчуваємо, що nрий

шов час для нас висловитись, бож 

основні тези багатокультуралізму та 

його наnрямні коштували великих 

зусиль Вашого Уряду та міністра, 

щоб стати відомими й сnриємливи

ми. Тож ми думаємо, що настав час 

просити Вашої видатної підтримки 



для д-ра Стенлея Гайдаша і для 

самого багатокультуралізму. 

Ми не сумніваємося, Вельмидо

стойний Пане Прем'єре, що ми мо

жемо рахувати на Ваше зрозуміння 

в цій справі, і бажаємо залишитись 

у Вашій пам'яті з висловами най

глибшої пошани 

../lистування 

До 

ВJІадІмІр Мауко 

президент 

Пік Гавриш 

секретар 

Бенедикт Гайденкори 

2-гий заступник президента 

Іван Бойко 

касир 

Хва.Jrьноі Редакції й Адміністрації ПJІаСТОВОГО журнаJІа 11 Юнак'' 

на руки ВеJІьмишановної Пані Марії Юркев1111 

Високоповажана Пані Юркевич! З невимовною радістю я отримав 

Вашого милого листа від 25 лютого б. р. Радість моя й інших стає на

багато більшою, що наші брати і сестри в Канаді з такою відданою по

святою дбають про нас в далекій Бразілії, нагороджуючи нас рідним 

українським словом. 

В одному листі мені буде не тільки тяжко, але взагалі неможливо 

написати Вам про дійсний стан та організоване життя українськоі мо

лоді. Вразілія - це глуха духова пустиня, де українська молодь дена

ціоналізується з блискавичною швидкістю, а батьки іх поспішили зробити 

це раніше своіх дітей. При обох українських церквах, як католицькій 

так 1 православній, нема ніяких шкіл і нема кому ними зайнятися. Інте

пігенція, яка була тут, виплила до інших краін, лишаючи за собою nусте 

поле, якого нема ким заповнити. 

При українському Товаристві "Соборність'' на відтинку сяк-так 

можна працювати і щонебудь робити. Але з пекучим соромом на обличчі 

треба признатися, що мало хто з молоді розмовляє українською мовою, 

більшість не вміє ні читати, ні писати по-українському. Вже кілька років 

я сам особисто їжджу по приватних хатах і навчаю дітей украінської 

мови. Приходиться мені це нелегко, бо місто Сан Павло жахливо велике 

1 розтягнене, що часто приходиться їхати около 80 і більше кілометрів. 

Бразілією мало хто цікавиться, ніякої моральної допомоги нам не дають, 

1 виходить так, що ми просто засуджені лихою долею на духове вимірання. 
Іншим разом напишу Вам більше про це, бо лист і без цього ви

ходить довший, як цього треба було б. Враз з цим листом, пишу також 

вдячного листа до В-жної Марії Малащук, що виявила стільки християн

ського тепла та національної дбайливости, так щедро допомагаючи нам 

рІдвим словом у Бразілії. 



На закінчення цього листа маю до Вас велике прохання особисто

го характеру. Може Ви могли б дістати для мене "Правоnисного словни

ка" Голоскевича. Мені без нього дуже трудно, бо вчився у nольських 

школах і не знаю твердо украінської мови. Моя вдячність для Вас буде 

безконечно-незабутньою. Крім того, нам бракує деяких чисел журнала 

"Юнак'', а це не дає нам можливости оnравити журнали за річниками. 

В прилозі посилаю листу бракуючих чисел журнала і буду Вам глибоко 

вдячний, якщо будете такі добрі й надішлете іх для нас. 

Поручаю Вас Божому благословенню та його оnіці й бажаю Вам 

усіх Госnодніх ласк, щедрот та благ у Вашому житті. Веру на себе сміли

вість поручатнея Вашій добрій згадці та Вашій ласІ<авій пам'яті, думаю

чи, що не оставите мене даремне надіятися, за що наnеред щиро дякую, 

t прийміть вислови запевнення найглибшої до Вас пошани і вдячности. 

З правдивим християнським привітом і любов'ю в Христі завжди 

вдячний Ваш о. В. М. Петрук. 

Лист о. В. М. Петруха до "Юнака'' яскраво ілюструє стан 

українців у Бразілії. Містимо його на те, щоб сnонукати пласто

вий загал і громадянство зареа.r'увати на нього відповідною 

акцією. - Редакців 

Де; 

ХваJІЬної Редакції 

"Пла('тового Шляху'' 

Дорогі Друзі! 

У відnовідь на Ваше запитання, 

чи продовжувати рубрику "Огляди 

і погляди", мушу сказати, що так, 

безnеречно і то навіть тоді, якби 

бjльшість читачів (а таке може ста

тися!) заявилася nроти продовжен

ня цієї рубрюш. Моїм особистим ба

жанням було б, щоб цю рубрику пе

ребрав саме Л. Онишкевич. 

На мою думку, він один із неба

гатьох людей, які правильно насвіт

люють nроблеми переоцінки варто

стей у теnерішній стадіі духовного 

розвитку людства, проблема тики 

якої український загал, на жаль, ще 

навіть "не nрийняв до відома". 

Тому хоч "Огляди і погляди" мо

жливо й не втішаються надзвичай

ною популярністю серед "більшо

сти", проте для тих небагатьох, які 

6t. 

(як висловився б Л. Онишкевич) на

магаються віднайти своє призначен

ня в цьому "світанку віку Вододіл" 

(Едж оф Акваріюс), було б вели

ким розчаруванням, якби ця рубри

ка nерестала друкуватися. 

Скоб! 

Пл. сеп. Валентин Катречко 

П. С. Долучую 5.00 дол. на прес
фонд. 

Дорога подруго! 

Мені дуже сподобалася частина 

"Огляди і nогляди", яка надзвичай

но цікаво наnисана. Дуже раджу 

nродовжувати цю дуже цікаву ча

стину Вашого журналу. Чи можли

во було б, щоб часом, також, у огля

дах і nоглядах появилася рецензія 

якогось фільму? На мою думку, 

фільми у нинішніх часах також за

хоnлюють і впливають на молодь, 

на їхнє думання. 

Скоб! 

Ст. rur. Ірина Скамрай 



БЮЛЕТЕНЬ 

Головної ПJІастової БуJІави 

ч. 3 Торонто, Канада 1973 

ШОСТІ ЗБОРИ КУПО 

Перед Іюжними зборами підсумо

вуємо нашу пророб.лену працю та 

каталогуємо різні пробJJем:и, які на

дісмося розв'язати спільно на на

ших нарадах. Правда, сьогодні тих 

проблем назбиралося чимало. Деякі 

ми спричинили самі ж, інші - це 

ВІ<умуляція вшшвів нашого довкіл

ля, і через те ці проблеми куди 

складніші та тяжчі до розв'язання; 

вони вимагають довшої праці дум

ки, а деколи й порад спеціялістів із 

різних ділянок знання. 

На наших нарадах під час КУПО 

1 - 3 вересня ц. р. проведено оцінку 

проробленої праці за останні три ро

ки та встановлено основні напрямні 

праці на чергові три роки. Треба нам 

провірити, наскільки ми провели в 

життя рекомендації ПКДругого та 

чи потрібно деякі з них докладніше 

визначити, якщо їх інтенції член

ство різно розуміє. Дуже важливою 

сг.равою було також обрання нових 

головних проводів, які мають у на

ступних трьох роках виконувати до

ручення зборів. 

Тому що наша організація діє до

волі здецентралізовано, а внеліди її 

праці дуже далекосяжні, а при то

му дуже залежні від наполегливо

сти одиниць, нам - пластовому за

га-"Іові необхідно допомагати від-

даним і жертовним виховникам у 

їхній щоденній праці, щоб розв'язу

вати найпекучіші проблеми пласто

вого життя. 

У зв'язку з цим звертаюся сьо

годні до Вас, всіх повноправних 

членів нашої Організації, призаду

ма тися над тими основними пробле

мами, що їх ми розглядали на КУ

ПО, і узгіднити як їх найкраще роз

в·язувати. Перше - це проєкти, і 

внески щодо змін правильинків і 

статуту, які були подані у звіті ГПВ, 

про інші зміни й схвалення довіда

єтеся згодом. 

Зміни статуту nодумані так, щоб 

усправнити дію головних nластових 

проводів та дати їм можливість ви

кінчувати їхні nляни і nрацю. 

Друга преважлива справа це 

організаційне охоплення виховників 

у Кадрі Виховників та усnравнення 

їхньої nраці. Із тим тісно nов'язана 

справа вишколу та дошколу вихов

ників. Якщо ми швидко не розв'я

жемо цієї найnекучішої nроблеми, 

можемо сподіватися дальшого змен

шення членства в Пласті. Сьогодні, 

коли молодь так швидко стає неза

лежною від батьків і в дуже моло

дому віці може визбутнея зв'язку 

зі своїм середовищем, з культурою 

свого народу, тільки добре вишко-
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лений, духово розвинений і досвід- Інші важливі справи, такі як про

чений виховник зможе втримати ав- блеми УПС у зв'язку із схваленням 

торитет та довір'я до себе у "за- нового правильника і визначення 

губленої" моJюді, а тим самим впли

вати на П виховання. 

Третя важлива проблема - це 

У СП. На останньому 5-му Зборі КУ

ПО ми піш.'Іи за духом часу й схва

лили резолюції та статут, юй дали 

nовні права УСП без з'ясування йо

го ролі в Пласті та обов'язків член

ства. ШирОІ<і права, якими користу

ється загал молоді у світі, без при

щеплення почуття обов'язку, впов

ні виявили в нашому житті загроз

ливість такого підходу. Тому бачи

мо вже, що провіднюш виховання в 

різних народів б'ють на тривогу, 

намагаються допомогти молодим 

людям знайти себе. Тим більше нам 

треба знати, як вийти з цього ста

ну. Мусимо викреслити багато зав

зяття та ~ерпеливости, щоб вивести 

старше пластунство на правильний 

шлях. 

Розв'язка цих трьох вищенаведе

них проблем, на мою думку - най

суттєвіші проблеми в даному часі. 

І якщо ми їх докладно прослідимо 

та знайдемо розв'язку, вважатиму, 

що 6-ті Збори КУПО виконали своє 

завдання, провели особливо корисну 

nрацю. 

н~nрямнпх діяльности цього уладу, 

зменшення доnливу дітвори до 

УПН, співвідношення УПС і Пласт

прияту чи місце Пластприяту у Пла

сті - треба розглядати на інших 

форумах. Справи УПС на Великій 

Раді сеньйора ту; збільшення. член

ства n УПІО, УСП, а зокрема в 

УПН на крайових з'їздах та на на

радах дослідно-плянувальної комі

сіі ГПВ; справи взаємин УПС і 

Пластприяту, інформація і поради 

на виховні теми батьків, хоча дуже 

важливі, проте їх може розглянути 

дослідно-плянувальна комісія та 

ГПВулава. 

Сподіваюся, що більшість із Вас, 

Подруги і Друзі, бачать однаково 

черговість проблем, які чекають сво

єї розв'язки і відповідно до того 

діятиме по 6-их Зборах КУПО, 

щоб їх розв'язувати згідно з нап

рямними резолюцій. Я;-сщо ми зро

били помилку в минулому, повинні 

завжди шукати нових шляхів, як 

успішно проводити в життя завдан

ня Пласту, що його визначив наш 

Дрот: "дати молоді всестороннє па

тріотичне самовиховання". 

Василь Палієнко - голова ГПВ. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПЛАСТОВОГО ВИДАВНИЦТВА 

1. Проголошуємо оце вже вдруге 
місяць жовтень - Місяцем Пласто

вої Преси, щоб продовжувати гарну 

традицію з України, коли то в жов

тні наше громадянство проводило 

широку акцію поширення украін

ської книжки і преси, організуючи 
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виставн:и, імпрези, виголошуючи ві

дповідні доповіді, видаючи нові 

книжки, допомагаючи видавництвам 

посиленою кольпортажею їх видань. 

Минулого року наша спроба з та

кою акцією дала добрі висліди, хо

ча їй бракувало доброї організаціі. 



Сподіваємося, що цього року МІсяць 

Нластової Преси буде успішним у 

багатьох виявах, як ось: улаштову

вання літературних імпрез, диску

сійних лав, доповідів, виставок пла

стової преси, української дитячої та 

молодечої книжки, участю у конкур

сах "новацького пера'', "юнацького 

пера", дописів про пластове життя 

до української преси тощо. 

Очевидно Пластове Видавництво 

сnодівається, що й справа своечас

ної висилки nередплат на "Готуйсь", 

"Юнак'' і ''Пластовий Шлях", зіб

рання залеглих передnлат і збірка 

ня. nресфонд, на Пластовий Видав

ничий Фонд завдяки Місяцеві Пла

стової Преси nокращає. 

2. У зв'язку з Місяцем Пластовоі 

Преси пригадуємо, що згідно з ре

золюцією 5-ого Збору КУПО, всі 

члени Пласту повинні передnлачу

вати журнал свого уладу. Ми дуже 

далеко з nроведенням у життя цієї 

постанови. При цій нагоді згадує

мо, якою nрикрою у нашому житті 

є несумлінність тих 11Ленів-nісля. 

nлатників, які не виріняли задов

жень за більше як 2, а то й З роки. 
Вони сnричинюють не тільки мате

ріяльні втрати для nл. видавництва, 

але й nідривають віру у силу пла

стового виховання. Чи треба змушу

вати Адміністрацію nл. в-ва помі

щувати сnиски довжників на сто

рінках журналів? Віримо, що таких 

засобів нам уживати не прийдеться. 

S. Збіркові листи на ПВФонд 

Минулого року ГПВулава висла

ла листи на Пластовий Видавничий 

Фонд до всіх пластових осередків у 

світі, nрохаючи nеревести збірку на 

покращання фінансового стану Пла-

стового Видавництва, який був 

сnравді критичний та щоб таким 

робом відзначити 60-річчя Пласту й 

на відтинку видавничому. 

Дотепер тіль1~и небагато осеред

н:ів nовернули нам збіркові листи з 

дол,ученими грошевими збірками. 

Віримо, що всі інші осередки цього 

не занедбали. 

Виr<аз надісланих лист від осе

редків: 

Канада: 

Едмонтон 

Оттава 

Ст. Кетерінс 

Торонто, Пластnрият 

Торонто, УПС 

канад. дол. 

США: 

Дітройт-Воррен 

Н~:>ю Гейвен 

американ. дол. 

Австралія: 

Ад еляїда 

Врізбен 

австр. дол. 

ВеликобрІтаиІя: 

Волвергамптон 

Лестер 

Ноттінгr'ам 

англ. фун. 

$34.00 
50.00 
33.75 
40.00 

374.00 
532.55 

97.00 
36.00 

133.00 

13.21 
17.51 
30.72 

94.00 
31.49 
24.23 

149.72 

4. Прийняття ПравИJІЬника У ладу 

Пластових СеньйорІв 

На своіх nленарних сходинах ГП

Вулава затвердила правильник Ула

ду Пластупів Сеньйорів. 

Змінено назву уладу, бо замість 

назви "Український Пластовий Се. 

ньйорат'' буде теnер "Улад Пласту

нів Сеніорів", а крім того узгіднено 

декілька дрібніших сnрав. 
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Замість квітів на могилу 

св. п. 

пл. сен. проф. д-ра 

САВП НИКИФОРШ'А 

з Нью.йорrtу 

$105.00 
склали на пресфонд 

"Пластоnого Шляху'' 

Чле11и ОП УПС, Ньш-ll:орІ(, США 

Замість Ісвітів на могилу 

св. п. 

ВОЛОДІІМИРА І'А ЧМАРСЬІ~ОГО 

чоловіка нашої nодруги 

пл. сен. Ольги Качм:арської 

складаємо $50.00 на пресфонд 
"Пластового Шляху" 

Члеrши Куреня УІІС-ок 

Ті, що греблі рвуть'' 

Замість квітів на могилу 

померлих членів родин наших 

Подруг 

св. п. інж. 

ОЛЕКСАНДРА ПЕЖАНСЬІіОГО 

- чоловіка Ірини 

св. п. проф. ЗЕНОНА ЗЕЛЕНОГО 

- чоловіка Міки 

св. п. інж. ТОМІІ КОТІІКА 

- батька Христини Лисобей -
складаємо $30.00 на НТШ в Сарселі, 

Франція. 

Членки І{уреня УІІС-ок 

Ті, що греблі рвуть" 

ДАТКІІ НА ПРЕСФОНД 

"ПЛАСТОВОГО ШЛЛХУ'' 

від 1 червня: до 10 JІШІНЯ: ц. р. 

CliiA: 
$105.00 
Члени ОП УІІС, Нью-Иорк, за

мість квітів на могилу св. п. пл. сен. 

д-ра Сави Никифоряка. Датки скла

ли: $10.00 - пл. сен. Роман Яцуm

ко, по $5.00 - пл. сен. Микола Ан-
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дрейко, пл. сен. Вячеслав Вишнев

ський, пл. сен. Ігор Декайло, пл. сен. 

Павло Дорожинський, пл. сен. Бог

дан Кекіш, пл. сен. Богдан Кузи

шин, пл. сен. Ольга Кузьмович, пл. 

сен. Миролюб Лозинський, пл. сен. 

Атапас Мілянич, пл. сен. Христя На

вроцька, пл. сен. Ярослав Обери

шин, пл. сен. Любомира і Михайло 

Пежанські, пл. сен. Роман Рогожа, 

пл. сен. Ярослав Рубель, пл. сен. 

Галина і Володимир Хамули, пл. 

сен. Михайло Юзенів, пл. сен. Мар

та .Ярош; по $2.00 - пл. сен. Поля 

Книш, пл. сен. Володимир Корна

га, пл. сен. Степан Салик, пл. сен. 

Уляна Старосольська, пл. сен. Ро

ман Чубатий. 

$50.00 
Членки Куреня УПС-ок "Ті, що 

греблі рвуть", замість квітів на мо. 

гилу св. п. Володимира Качмарсько

го, чоловіка Ї."<НЬОЇ подруги пл. сен. 

Ольги Качмарської. 

$6.00 
пл. сен. Юліян Крижанівський, 

Філядельфія; 

по $5.00 
пл. сен. В а л ентин Катречко, 

Орендж; пл. сен. Василь Мочула, 

Кліфтон; 

по $4.00 
пл. сен. Ірина Кравців, Філядель

фія; пл. сен. Тарас Когут, Ст. Клер 

Шоре; ст. пл. Марта Білинська, Іст 

Гановер; пл. сен. Володимир Рен

нер. 

по $2.00 
ст. пл. Борис Павлюк; Мілфорд; 

пл. сен. Іван Дурбак, Трой. 

DO $1.00 
ст. пл. Тарас Филипович, Чікаr'о; 

пл. сен. Святослав і Катерина Пет

рові, Сомервілл. 
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КАНАДА: 

$10.00 
д-Р Тетяна Рева, Торонто. 

$2.00 
пл. сен. Богдан Миндюк, Торонто. 

$1.00 
ст. пл.. Юрій Солтис, Монтреаль. 

Від 1 червня до 10 липня ц. р. 

Шляху": 

із США 35 датків 
з Канади 3 датки 
Разом 38 датків 
У бюджеті на 1973 рік 

передбачено 

У цьому році складено 

Треба ще скласти 

$193.00 
13.00 

$206.00 

$2.000.00 
$1.079.11 
$ 920.89 

склали на пресфонд "Пластового Адміністрація 11 Пластового ІІІлиху" 



Піна цього чи<·ла: l.i>O дол. 

rОТУЙСЬ 
Л{УРІІАЛ ПЛАСТОВОГО НОВАЦТВА 

Пояnляс.ться щоміt:яця. Річна r~средплата від 1 січня 1972 р.: Кютдn 

і США: $6.00. Хто платить ОДНОЧПСІІО за 2 рОІШ (1973 і 1974), тоді 

- $;).30 річно, ра:юм :ш дnа роки - $11.00. 

АДРJ<~СА І)F~ДАКЦП і АДМІІІІСТІ:.АцП: 

HOTUYS MAGAZINE 

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

Л{УРНАЛ ПЛАСТОВОГО ЮНАЦТВА 

Появлясться щоміt:яця. Річна п~редслнта в Кшшді і США від 1 сі•шя 

1!)72 р.: $7.50. -- Хто платить одноча спо зn 2 роки (1973-197 4), тоді • 

$'l.OO річно, ра:ю:н аа два JЮІШ - $14.00. 

A,{PtX'A І)ЕДАКЦН: 

Mrs. Olha Kuzmowych, 221 Fire lsland Ave., Babylon, N. У. 11702, U.S.A. 

A;(PJ<~CA А;(:'ІІІІІСТРАЦП: 

YUNAK MAGAZINE 

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

П!LіСТО:ВКЙ 
ШJіЯХ 

ОРГАН ПЛАСТОВОУ ДУМКИ 

Появлясться юшртально. Річна r:ередвлата в Канаді і США: $6.00. 

Хто платить одночасно за 2 ртш (1!17~-1!174). тоді $5.50 річно, })азоl\І • 

:ш 2 роки - ~іІІ.ОО. 

A)(l)t~CA РJ<~)(АКЦІї і А)(МІІІІСТІ)АЦІ'W: 

PLASTOVY SHLIAKH 

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