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П!dСfОНКЙ 
ШJISIX 

ОРГ~Н 

D~l\CTO&Ot Д~МІіН 

Торонто -- Нанада ч. 4 (59) жовтень-rрудень 

Редакційна стаття 

НА ПОРОЗІ ЧЕТВЕРТОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ ЖИТТЯ 

В ДІЯСПОРІ 

Тридцять років нamozo ;JІСиття поза меJrсами України 
принесли баzато новоzо. Перший Пластовий Конrрес 1948 ро
ку дав нам напрямні дії на нових місцях поселення. Друz.ий 
Пл. Конrрес 1970 року спонукав нас zлибше призадулштись пад 
1LаиtиАtи завданнями в нових обставинах. Він сконфронгував 
поzляди 11ластових поколінь, які виросли й розвинулися у різ
них світах, з новою дійсністю. й ozo завдання.111 було таzсоJІС 
подати 1сритичну аналізу виконання напрямних 1948 року, з'я
сувати відноz.иення Пласту до українсисоzо JІсиття в діяспорі, 
накреслити дальщий напрям дії та моJrсливості на майбутнє. 

V четвертому десятиріччі лтємо нові пластові птсоління 
всіх уладів. Виринуло баzато нових труднощів праці, але і1 ба
zато нових .моJtсливостей боротьби з нимн. Маємо пере.11юzу те
орії баzатокультурности над теорією "плавильноzо кітла". є 
моJtсливості блиJrсчоzо контакту з Україною (Ті представники 
прибувають до нас!), .111и матеріяльно забезпечені. Проте сал1о
виховання дyJrce ускладнилось. Як трудно нам тепер розвива
ти духову силу в молоді. Ще більше, нiJrc давніше бракує нам 
виховників. На ше новацтво, юнацтво і старше пластунство що-
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раз менше має таких провідників, яких вони хотіли б наслі

дувати. Ми - старше покоління не передаємо молодшим до
роzовказів, правил поведінки, зразків випробуваних форм пра
ці, недостатньо доводимо до свідомости молоді ідейні основи 
Пласту, виховниt(и zрішать недацінюванням принципів, напри
клад щодо мови, - вимоzу пл. проби виzотовити zутірку юнак 
виконав, написавши їі про раси коней анzлійською мовою! 

Коли ;nc молоде покоління не перейме в доброму стані виявів 
31сиття і праці справ31сніх пластунів, тоді воно не подолає тоzо 
неладу, яке старші йому залишать, воно розzубиться, зневіри
ться в Пласт. 

Стан зневіри нам не zрозить тенер, але виховники й про

відники на місцях під тяzарем трудів відчувають втому, брак 
запалу. А це небезпечне. Без ентузіязму нема відчуття живих 
11отреб, нема тоzо внутрішньоzо zоріння, що дає силу. Запал 
- це найдинамічніша властивість людини, вона свідчить про 
творче думання, про довір'я до своїх сил, про здібність бачити 
яt,усь ідею у реальному Jtситті. 

Руйнують запал нездорові людські взаємини, злобна кри
тика. обмови, недовір'я і безосновні підозріння. Це зав31сди 
треба .мати на увазі. 

Перед нами чеrловuй Збір VIII .КУПО. V звітах, диску
сіях і 11лянах цьоzо Збору червоною ниткою проходити.ме тур
бота: про ідейнv єдність між tсрайовими пластовими орzаніза
ціями., про те, я1с ябереzти принципи самовиховної методи, яtс 
.зактивізувати старше пластунство в Пласті 1'1. zромадах, я1с до
пома7ати ви.ховниtсам '\.1 щоденній праці, щоб не бvло таких 
дvастичних пор\,шень вимоz пл. 3аt(ону в ~tситті членства Пла
ст~!, які тепер трапляються.. 

Ми .знаємо, що у пластових 1солах є баzато tсрити1си, ди
С7сvсіі1. нових поzлядів ппо дію Пласт'\1, застереJІсень до виявів 
дія.лньости zvvтк:ів. 1сvренів. станиць і вищих пповодів. Tnena 
вийти .з нztмu на chopvм КVПО. на стопінки "Пл. Шл.яхv". 'ho 
спіл1>ним, дv'\У.пснім.. яснuм. відкритим і шиvим висловом дv
.мтс до питань, шо нас непокоять, мо~!семо знайти на них ро
.зв'язк:u. 

Великі діла підzотовляються. дvібними щоденними ося.-
7nми. Аналіза станv VПС. ию їі .иістимо в цьомv числі. вияви
ла, який .Jttaлuй. відсото1с сеніорів тстuвно цікавиться своєю 
орzані.зацією. А це неrатнвно впливає на цілість діяльности 
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Пласту. Сеніарат і старше пластунство, вступивиtи у четверте 

десятиріччя, приzотовляючись до Збору VIII КУПО, повинні 
прийти на цей збір з оформленими дороzовказами для молод
ших провідників, з випробуваними форма.м.и поведінки пл. ви
ховника й провідника, з zаслами, з візією майбутньоzо Пласту. 
І хай буде критика, об'єктивне обzоворення неуспіхів. Бо стан, 
коли спокійно можемо zоворити про свої хиби, це справжній 
успіх. (ТГ) 

51lu і наш народ 

Гус, Ох. 

НА СТОРОЖІ РІДНОГО СЛОВА 

І. 

Я бажав би, rцоб це була радше гутірка, як доповідь. 

Гутірка на актуальну й додаймо, важливу для нас усіх тему. 

Тема rутірки: цитата-парафраза з вірша Т. Шевченка 
"Подражаніє ХІ. Псалму" (від 1859 р.). Вона й вказує, що саме 
буде змістом короткої rутірки: тотальний наступ окупанта на 
українську мову з метою іі знищити. Коротко - р у с и ф і к а -
ці я. Але пригадаймо слова Шевченка: 

Подражаніє ХІ. Псалму 

"Воснресну нині ради іх, Малих отих рабів німих! 

Людей занованих моїх Я на стороІНі нопо іх 

Убогих нищих... Возвеличу Поставпю спово ... " 

Пізніше на роковини Шевченка- Леся Українка писала: 

ІІа Роковини ~евченка 

Щоб між нами не вгасало 

ПроміннА величне, 

Ти поставив на стороІНі, 

Спово Твоє вічне. 
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Наведені слова обидвох українських поетів-геніїв вказу

ють на те, що відродження новітнього українства й соціяльне 
та національне визволення українського народу ці поети пов'я
зують тісно з рідним словом-мовою. Шевченко ставить на сто

рожі соціяльно принижених біблійне Господнє "слово правди", 
що в Лесі V країнкп перемінилось у слово-крІЩЮ самого Шев
ченка,- оце проміІПІJІ величне, слово його вічне- на сторожі, 
- не лише нижчих, але й національно паневолених (рабів ні
~~. ; 

І от саме цьому "Вічному Слову" грозить смертельна 
небезпека. Перше- приниження, а далі -заборона й забут
тя. Нова офензива русифікації є для всіх нас, для українського 

народу, без перебільшення - національною катастрофою. За
цитую тут голос пл. сен. Михайла Добрянського, що досі най
більше старався усвідомити українську діяспору про цю за

грозливу ситуацію в V країні: 
"Русифікація V країни - це сьогодні найгрізніший визов 

російського комуністичного режиму, кинений нашому народо
ві, одночасно й усім паневоленим народам СРСР. Зокрема в 

Білорусі й в V країні русифікаторський курс прибрав просто 
божевільних форм і розмірів". (Наш Голос, рік ХІ, ч. 4, кві
тень 1979). 

ІІ. 

Питання: В чому зараз ці "божевільні форми й розміри 
русифікації" в Україні? А в тому, що з початком шкільного 
року 1980/81, себто з наступного шкільного року, навчатимуть 
російської мови в усіх клясах, з передшкіллям включно, у 

школах загальноосвітнього характеру з українською мовою на

вчання в цілій республіці УРСР. 

Заки скажу, які це може (й напевно буде) мати наслідки, 
декілька слів про школи в УРСР. Засаднича є два роди серед
ніх шкіл в УРСР: загальноосвітні й спеціяльні (музичні, ми
стецькі тощо). До 1959 р., коли в УРСР була введена Хрущов
ська шкільна реформа з додатком про мову навчання, в за
гальноосвітніх середніх школах в V країні викладовою мовою 
була українська мова. Для меншин існували окремі середні шко
ли з їхньою мовою навчання. Російську мову викладали з 4-
ої кляси (а з 5-ої третю, чужу мову). Закон з 1959 р. полишав 
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вибір викладової мови батькам дітей. На наслідки такої наче 
б то "демократичної" постанови не треба було довго ждати. 
Під тиском росіян, а також українських опортуністів, швидко 

почалась русифікація середніх шкіл, яка довела до того, що 
майже в усіх технічних і спеціялізаційних школах уведено ро

сійську мову, як викладову. Далі, в містах України і в загаль

ноосвітніх середніх школах в більшості переважає російська 
мова, як викладова. Для прикладу скажу, що в Полтаві, місті 
Котляревського й колисці народження української сучасної лі
тературної мови, як мене інформовано, немає ні однієї серед
ньої школи з українською мовою навчання. У Чернігові й Одесі 

є по одній такій школі. Навіть у Львові 25% дітвори вчиться в 
російсько-мовних школах. Дещо краща ситуація у менших мі

стах сільсько-господарських районів України. Але й у тих 

містах існують школи з російською викладовою мовою, особли
во у технічних школах, де вчаться українські хлопці й дів

чата. Ті, що хочуть набути технічне знання і звання вже в се
редній школі, не мають в тому випадку вибору. Буває, однак, 
що й до загальноосвітніх шкіл з російською викладовою мовою, 

що повинна б обслуговувати потреби російської меншини в 
Україні, посилають своїх дітей батьки українці, часом і з по
близьких сіл. Причина цього явища в тому, що з таких шкіл 
легше попасти у вищі наукові заклади, що в своїх вступних 

іспитах вимагають перфектного знання російської мови, а то й 
літератури. Підневільний стан українського селянства, що за
кабалене колгоспною системою, спричинює те, що батьки се
ляни, щоб забезпечити краще майбутнє своїм дітям, готові зро
бити все, щоб допомогти uим дітям дістатись на вищі студії і 
вирватись із села та колгоспу. Очевидно, що крім політичного 

тиску, грають ралю, як бачимо, економічні мотиви. 

У зв'язку з наміченим пляном увести навчання російської 

мови в усіх клясах загальноосвітніх шкіл в Україні, як і поси

лити інтенсивність ії навчання в школах усіх видів (і поза шко
лами), вже довший час ведеться посилена кампанія, що їі ме
тою є оправдати цей лінrоцид. Свого роду "шептана" пропа

rанда вказує на "очевидні" різниці між мовою "селянською", 
себто українською, на ії "низький рівень" та ії "невиробле
ність", і мовою "культурно вищою", себто російською. Рівно
часно йде відкрита пропаrанда в користь російської мови з різ
ними ідеологічними (по мойому просто: ідіотичними) оправдан-
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нями на її вивищення. Наведу для прикладу цитату із статті 

"Удосконалювати вивчення і викладання російської мови в за
гальноосвітніх школах і педагогічних навчальних закладах рес

публіки" (Радянська Освіта, ІІ/ХІ 1978): "Російська мова- мо
ва дру)І<би й братерства народів СРСР, яка сприяє активній 
участі трудящих у виробничому й громадському житті країни. 
Грунтовне оволодіння російською мовою має важливе соціяль
но-політичне й інтернаціональне значення, відкриває перед ра

дянськими людьми необмежені можливості для прилучення до 

багатої культури російського народу ... ". І далі в тій же статті, 

"учні добровільно, з великим бажанням вивчають російську мо

ву, яка стала важливим засобом міжнаціонального спілкуван

ня". І вкінці: "Все це сприяє підвищенню рівня практичного 

володіння мовою Леніна". (Підкреслення наші). 

Ось такими арrументами про "багату культуру російсько

го народу", що до неї можна прилучитись (не, щоб їі пізнати, 

вивчивши мову! Ні! Тут виразно говориться про прилучеІПІИ, 

що є рівнозначне з русифікацією!) про "мову Леніна" (чому 

тоді не піти взад і не вимагати, щоб усі комуністи вивчали мо

ву Маркса і Енrельса, себто німецьку мову?!), оправдується 
цей черговий наступ казьонної російщини на українську мову, 

як і на мови інших народів СРСР. Порядком підготовки цієї 

офензиви зроблено й заплянована цілий ряд практичних по
тягнень, що їх, бодай декотрі, варто тут згадати. І так, - у 
1976 р. відбулась республіканська наукова конференція на те
му: "Шляхи підвищення ефективности вивчення російської мо
ви в школах УРСР - у світлі рішень XXV З'їзду КПРС". У 
листопаді 1978 р. Колегія Міністерства Освіти УРСР затверди

ла окремий пл ян "заходів" щодо дальших удосконалень ви

вчення і викладання російської мови в початкових і середніх 

школах та в інститутах, де підготовляються кадри учителів, 

як також у дошкіллі та позашкіллі (мова, мабуть, про літні 

табори шкілЬІ~ої молоді!). Також минулого року введено деякі 
зміни в навчанні російської мови, як кажеться, у "експерімен
тальному" пляні. Вже ведеться підготовка викладачів росій
ської мови в тих клясах, що в них досі тої мови в школах з 

українською мовою навчання не викладали. Деякі учителі пе
реходять відповідне перекваліфікування для того, щоб могти 
стати учителями російської мови. 
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Пляни підготовки введення навчання російської мови, як 

l сам початок уведення такого навчання з початком шкільно
со року 1980/81, розроблено і вкладено в загальний плян окре
мої п'ятилітки, що починається цього року. Це також неаби
який показник того, наскільки важливою являється ця справа 

для сучасного режиму. Пригадаймо, що всі важливі зміни, а 
то й сама побудова совєтської держави й суспільства пляну
валясь і відбувались етапами кожних чергових загальних п'яти
літак. По аналогії тут заплянонано спеціяльну п' ятилітку для ці
єї важливої, з погляду доктрини злиття націй, справи. 

Як довідуємось із статті "Радянська Освіта", що їі вже 
цитували ми вище, пляни цієї п'ятилітки лінrоциду, включають 

ось такі конкретні завдання: - розробка структур нових про
грам для навчання російської мови й літератури вклаючно із 

змінами в навчальних плянах (себто відповідні пересунення го
дин та зменшення годин навчання інших предметів - можна 

сміло твердити, що саме зменшуватимуть поступово кількість 

годин навчання української мови); - збільшення в об' ємності 
й в інтесивності навчання російської мови й літератури в усіх 

клясах загальноосвітніх середніх шкіл, як і в усіх інших ти

пах середніх шкіл; - введення навчання російської мови від 

дошкілля починаючи, як вже було передше підкреслено, через 
усі роки навчання усіх середніх шкіл; - поліІІІІІення методи

ки викладів російської мови у школах, як і в позашкільному 

навчанні й вивченні цієї мови (курси для дорослих і т. п.); -
видання нових і кращих підручників мови, методики і"і навчан

ня, а також видання словників і творів російських клясиків 

літератури (все це, очевидно, за рахунок виданнь українською 
мовою!). Пригадаємо, що в Україні вже довший час виходить 
такий методологічний журнал, що його завданням є підвищу

вати якість викладання й уліІІІІІування методи вивчення росій

ської мови. Він називається Русский .изь1к и литература в шко

лах УССР; - улаштовування конкурсів-змагань у вивченні ро
сійської мови, свого роду стахановщина, на кращих читців та 

на написання школярами тематичних творів російською мовою; 

- організування олімпіяд (на терені школи, а далі між шко

лами: районів, областей і цілих республік) для школярів -
змагунів із знання російської мови та літератури; - і вкінці, 

забезпечення матеріяльної бази для виконання цього завдання, 
себто устаткування мовних лябораторій та забезпечення їх лек-
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ціями мови на тасьмі чи платівці, забезпечення шкіл підручни

ками та російськими книжками у шкільних бібліотеках. 
Якщо навіть дуже поверхово ознайомимось із цими пля

нами "мовної п'ятилітки" сучасного режиму в Україні, стає 
ясно, що йдеться про фронтальний і тотальний наступ росій
щини на українське слово, на українську мову, на душу на

роду. 

Коли ці пляни й заходи будуть послідовно здійснюва
тись, а зараз не бачимо сили, що їх спинила б, то ясно, постає 
велика небезпека для збереження української національної суб
станції. Про це М. Добрянський висловився так: "Комуністич
ний режим в Москві присудив українську мову на загибель. 
Це - один з найбільших злочинів ХХ-го сторіччя в ділянці 

культури". (Див. його "Юнко, Юначе!'', Слово, Листок Зв'язку 
УПС, рік ХХІ, ч. 1/88, січень-березень 1979). 

Тут варто завдати собі питання: яка остаточна мета та
кого мовного наступу з боку росіян? 

Відповідь на це питання з одного боку більш чим оче
видна: виховати - хай і повільним темпом (з огляду на те, 
що українська мова ще цілком не виключається, як мова на

вчання у школах) - кілька rенерацій молоді в так зрусифіко
ванім дусі, щоб для них українська мова стала не першою, а 

другою, і вкінці - непотрібною. А тоді - перестати взагалі 
їі вчити в школах. Якщо так станеться, то українська мова 

стане ще одною мертвою мовою. 

З другого боку можна сказати, що відповідь на це пи
тання скомплікована, бо їі належало б шукати в сучасних 
складних внутрішніх процесах самої імперії СРСР, як і в струк

турі міжнародних відносин сучасного світу. Та це дещо заши
рока тема і над нею не будемо застановлятись. Варто, однак, 
згадати, що росіяни здають собі справу з того, що народів 
азійської частини СССР їм не зрусифікувати (вони й не хо
чуть!), а це означає конечну втрату цього простору в майбут
ньому. Зате в~ни числять на те, що українців і білорусів таки 
МО)КНа поглинути при сучасній техніці засобів комунікації та 
завдяки економічній і політичній структурі імперії. Тим самим 

все ще велика частина імперії буде врятована. За цим промов

ляють і об'єктивні історичні арrументи. Бо в минулому найкра
ще задержали були свою національну окремішність народи, що 
відрізнялись від своїх окупантів расовими особливостями, ре-
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лігією (не віровизнанням) і мовою. У випадку росіян і україн
ців - на перешкоді лише мова. От і пояснення цього сучасно
го російського наступу на українську мову. 

ІІІ. 

Пляни на "знищення Руси-України" не нові. Кували їх 
і в минулому. Та все таки народ пережив. Сподіваймось, що 

й останні пляни вирвати душу народові - не будуть здійсне
ні. Сподіваймось, що народ найде в собі досить сили, щоб обо
ронити свій найбільший скарб, яким є Слово ОmеІПІе. 

Але на нас спадає великий обов' язок допомогти й самим 
стати оборонцями рідної мови і тут, і там. Знову дозволю собі 
зацитувати друга Добрянського: "Українська громадськість у 
діяспорі не може залишитись пасивною супроти тієї русифіка
торської кампанії, яка шаліє на Україні". (Див. цитований вже 

Наш Голос, квітень 1979). 

Чотири речі треба зробити: 

1. Провести освідомлюючу роботу серед еміrрацв про 
заміри катастрофи та загрозу самобутности українського наро
ду. Ціла діяспора повинна в цьому співпрацювати й то впро

довж багатьох років у майбутньому. 

2. Довести до відома цілого цивілізованого світу (всіма 
можливими й доступними засобами) ці наміри лінrоциду супро
ти вповні розвинутої мови, великого й культурного народу. 

3. Дати піддержку всім тим нашим братам і сестрам в 
Україні, які обороняють рідне слово, вказуючи, що вони 

можуть числити на нашу постійну й успішну допомогу. 

4. Всіми можливими способами пробувати перешкодити 
окупантові здійснити його пляни. Особливо треба вести інтен

сивну боротьбу за збереження рідної мови серед українських 
дітей. 

Чому в тій справі звертаємось до пластувів цим нашим 
Словом? Тому що: - ми є молодеча організація, у виховній 
системі якої рідна мова відіграє основну ралю; - через наше 
членство можемо впливати на інші організації й загал суспіль

ства, спонукуючи їх до відповідної дії в тій справі. Оборона 

українського слова - це наш святий обов'язок. 
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Оксана Бризгун-Соколик 

"СІМ ХИЖИХ НУЛЬ ... "") 

Доповідь виголошена на святкуванні 1 ОО-их Роковин народжен
ня Симона Петлюри, Торонто, листопад 1979 р. 

Цього року ввесь український вільний світ святкує сто

річчя з дня народження Симона Петлюри, Головного Отамана 
армії і фльоти, голови Директорії, президента Української На
родної Республіки. 

Відзначаємо Симона Петлюру, який ціле своє життя при

святив ідеї соборности й незалежности Української Дер)І<ави, 

який до останнього дня свого життя йшов прямим шляхом до 

здійснення мрій, для якого держава була понад усе. 

Цього року відзначаємо сторіччя з дня народження лю

дини~ що перейшла в леrенду J що започаткувала епоху J яка 
триває ще й по сьогодні. Бо Петлюра - це уосіблення бо
ротьби за найдорожче, за найсвятіше. Це дер,;кавницький рух, 

зупинити вже якого неможливо. 

І даремне, що ще й сьогодні багато з нас шукають та 
підкреслюють неrативи, чи замовчують і заперечують його 

творчі осяги й заслуги. Він- це постать, яку щойно перспек

тива років починає виявляти у величному світлі. Це особис
тість, яка, за словами Євгена Маланюка, " ... живе і росте неза
лежно від призначеної їй кількости людських літ, росте і біль

шає~ переступаючи границі звичайного часу ... '~ 
Сім хижих куль ... 
Забила Москва руками аrента Шварцбарта людське ті

ло Симона Петлюри, але духа забити не могла. Через серце лю

дини ціляв ворог в душу народу, але не забив народ, а на

впаки- зміЦнив, зцілив, з'єднав його. В трагедії смерти сво
го провідника народ змужнів, завзятішим став. І бачимо сьо

годні, що ворог безрадний стоїть перед нашою твердинею ду
ха. І хоч старається і з нуграJ і з Jовні розсадити їі~ даремний 

*) 3 поезії Євгена Маланюна: "ДвадцАть п'Атого траонА". 
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його труд. Нащадки Петлюри, ті, що ще й не жили тоді, коли 

він загинув, ті, що й не сміли б про нього знати, відповідають 
в Україні на цей наступ ворога словами Симоненка: 

Народ мій є, народ мій вічно буде, 

Ніхто не перенреслить мій народ ... " 

Призадумаймося ж- ким є для нас Петлюра сьогодні. 

Яке відношення маємо до нього ми, ті, яких багато України 

й не бачили ніколи, бо народилися на чужині. А ще більше 
з нас не пере)Ісивали доби підйому, доби державности нашої 

Батьківщини, а знаємо про те все тільки з книг та розповідей 

очевидців. 

Чи Петлюра і його доба піде в забуття з відходом у віч
ність останніх із бойовиків з часу нашої державности та бу
де припорашепою книгою лежати на полицях бібліотеки, з 
якої стиратимемо порох тоді, коли святкуватимемо якісь ро

ковини? Чи доба петлюрівщини, як свята ідея, буде надхнен
ня для наших нащадків аж до часу, коли надійде наш Ва

шінrтон? 

Досі, на жаль, нема написаної джерельної обrрунтова
ної наукової праці чи монографії про Симона Петлюру. І не

ма нічого наукового чужими мовами про Петлюру та його до

бу, Ід об гідно у документовувати наше недавнє минуле. З біль
ших праць вийшли тільки два томи ориrінальних праць Си

мона Петлюри під назвою: "Симон Петлюра - статті, листи, 
документи" - видані Українською Академією Наук у США та 
Бібліотекою ім. Симона Петлюри в Парижі. 

Недавно появилася невеличка двомовна книжечка "Си
мон Петлюри - бібліографія", в якій зібрані й упорядковані 
всі заголовки праць про Симона Петлюру до 1977 р. Книжечка 
надзвичайно помічна для всіх тих, хто цікавиться або студіює 
Симона Петлюри та його добу. 

Переглядаємо сторінки книжок, газет, пригадvємо спо
мини батьків-очевидців. Перед нами зариссвується людина та
ка, ніби, юс ми, і ніби ·інша ... От як бачить Симона Петлюру 
його сучасник - поет Євген Маланюк: 

•нали б ми, •самовидці", що в більшостІ, занадто призвичаїлися до по· 

статі Петлюри, занадто освоілисR з його тонно-снептичною усмІшною, з його 

завжди голеним обличчям, з тим винришеним переднім зубом і попел яс гою 

чуприно10, нали б ми могли подивитися на нього очима чужинця, людини сто

ронньої, може б і ми побачили в ПетлюрІ, нрім добре знаного нам РСимона 
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Васильовича", ще дещо інше і, либонь, несподіване. Пригадаймо собі ті сі

рі, може і не тані то вже й типові для унраїнця, очі, очі назагал ніби лагідні, 

що вміли тан чарівно усміхатися. Аджеж Петлюра, ян і більшість із /'алерії 

вождів, посідав у велиній мірі чар особистої поваби, що нею притягав ото

чення. Але, може, не всі знають, що ті чарівно-сірі очі Петлюри, в певних 

моментах, уміли раптом нрижано холонути й обертатися в непронинливо-зим

ну й тверду нрицю, що за хвилину та нриця починала нресати грізні існри 

гніву, ставала незламно-гострою й виразно-небезпечною. 

Ні, ті очі дуже й дуже мало мали в собі від розмареного унраїнсьного 

півдня. Було в них щось північне, варязьне ... •. 

Чужинець академік Федір Корш найшвидше оцінив Си

мона Петлюру. Цей великий вчений, пізнавши ближче Симона 
Петлюру, мав сказати: 

"Унраїн ці самі не знають - ного вони мають серед себе. Вони га-

дають, що Петлюра - видатний редантор, патріот, громадсьний діяч тощо. 

Це все правда, але не ціла правда. Петлюра безнонечно вищий за те, що 

про нього думають. Він - з породи вождів, людина з того тіста, що нолись 

у старовину занладали династії, а в наш демонратичний час стають націо

нальними героями. Живе він у несприятливих умовах, не може виявити себе. 

Та хто знає, чи не зміниться все навнруги нас? А ноли зміниться, буде він 

вождем народу унраїнсьного. Тана його доля ... • (Цитата за Мансимом Сла

вІнсьним). 

Знаменитий швайцарський журналіст Поль Дюбоше, пе
редовий кореспондент І-ої і 11-ої Світових війн надрукував у 

"Пті Парізієн" 11 липня 1919 року інтерв'ю з Симоном Петлю
рою. Він писав: 

"Але це не поведінна, чи розмова, яні притягають увагу,а саме обличчя 

Петлюри. Воно дуже живе, і зраджує інтенсивні почуття та звичну, здається 

не вроджену, а набуту в боротьбі до енерІ'ійних рішень. Під сивим волос

САМ і широним чолом із трохи запалими снронями сяють ясні, бланитні очі, 

хоч з виразом утоми. Уста свідчать про звичну думати і переводити свої 

думни в життя. Але його обличчя часто застигає в милій усмішці. Це мрій

нин, що ввижається під масною трибуна, мрія яного робить його незламним. 

Ця усмішна звор~шення і нетеперішности Петлюри є тверда і загрожуюча· ... 

Французьний журналіст Пеліс'є написав у нвітні 1919 рону віднритий 

лист до публіциста Ерве: "У день мого приїзду до Ниєва, ян одного з пред

ставнинів французьноі амбасади в листопаді 1917 рону, я познайомився зі 

загальною ситуацією тут, та Симоном Петлюрою, унраїнсьним правіднином і 

визначним супротианином большевинів, І тому приятелем нас французів. Істо

рія нолись понаже, мій дорогий Евре, що заходи, зроблені цим передбачли-
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вим і велиним чоловіком, розбили пляни його противників, хто знає, чи 

не врятували вони цілу европейсьну цивілізацію ..... .Петлюра - організатор і 

11ровіднин молодих українців, друзів демонратії, ворогів большевиків і німців ... 

його популярність янась фантастична: їі можна порівняти хіба з успіхами 

Наполеона Бонапарте при його повороті з Єгипту, або з популярністю rарі

бальді ... "•) 

Сучасники згадують Петлюру як життєрадісного, повно

го оптимізму, а при тім відданого, працьавитого та витривало

го. Ця його, свого роду, впертість у сnраві стала причиною но

во] народно] приказки: "Чого ти до мене причепився, як Пет

люра до України" казали в Україні ... Про його витривалість у 
праці свідчать збірки великої кількости його друкованих праць 

рецензій про культурні події того часу, розвідки, статті, нау

кові праці. Ширінь його зацікавлень величезна. Про це кажуть 

ось цих кілька заголовків: "Про Державну Раду", "Революція 
в Росії і европейська преса", "Політичні українські партії Га

личини", "З української наукової літератури", "Пам'яті Ми
коли Лисенка". "До питання культурної творчости", "Ювілей 
Заньковецької", "Стан народної освіти і медицини на Полтав

щині", "Іван Франко - поет національної чести" і багато-ба
гато інrпих цікавих тем. Тільки самій проблемі літератури та 
літературної критики присвятив він понад 40 праць, для те

атру - понад 10 ... Працюючи над розвідкою "Причинок до 
історії переселення "турецьких запорожців" на Кубань", ви

користав 27 писаних праць! його праці обrрунтовані, мають 
гарний стиль та мову, ясність думки та вислову. І з такою під

готовкою, з таким знанням, з таким всестороннім розумінням 

національних, культурних, економічних та інших процесів, лю

дина універсально освічена - Симон Петлюра, за пророчими 

словами академіка Федора Корша, стає на чолі нашої держави. 

Яка шкода, що не багато наших сьогоднішніх провідників ма

ють таке широке зацікавлення різнородніми темами та так 

rрунтовно на них розуміються. 

Симон Петлюра воював пером, переконував та бу
див читачів української преси як дописувач і редактор. Зга

даймо хоч декілька періодиків, в яких друкувалися його пра
ці: "Добра новина" -Львів, "Праця" - Львів, "Селянин" -

*) Онеана Бризгун-Сонолин: "Чужинці про Симона Петлюру", "Жіночий 

світ", 6/1976. 
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Чернівці - Львів, "Воля" - Львів, ••вільна Україна" - Пе

тербург, "Слово" - Київ, "Науково-літературний вісник" -
Львів, "Записки Наукового Товариства ім. Шевченка"- Львів, 
''Украинская Жизнь" - Москва, "Трибуна України" - Вар
шава - часи еміrрації, "Тризуб" - Париж і багато інІІШх. 
Остання стаття появилася у "Тризубі" в ч. 33 в 1926 році. 

На еміrрації Симон Петлюра написав надзвичайно ціка

вий та глибокий есей "Сучасна українська еміrрація та їі зав

дання", що вийшов брошурою в 1923 році. Кілька підзаголов
ків тієї праці можуть бути доказом, що Петлюра перед 50 ро
ками дальше бачив, ніж ми сьогодні; наприклад: •• Організація 
виступів перед світом в справі наших державних домагань"; 
"Праця серед міжнародних наукових об'єднань"; "Участь в 
европейській пресі та журналістиці"; "Праця над створенням 

перекладної літератури"; "Праця серед національних меншо
стей, еміrрантів з України"; "Видавництво книжок". І таких 
підзаголовків є ЗО. У своїх писаннях він виявив велику скром

ність і повну посвяту громадській праці, бо цю колосальну пра
цю робив він майже безкорисно. Напр.: з історії знаємо, що 
редаrуючи "У крапнекую Жизнь" у Москві, щоб могти утрима

ти свою родину - дружину Ольгу з Більських та єдину до

нечку Лесю, Петлюра працював рахівником у транспортовому 

підприємстві. 

З Парижа, міста свого проживання, Петлюра - прези
дент в екзилі, написав був листа до пані Косенко: "Очевидно, 

що помешкання з такими вигодами я залишив би за собою, 
коли б мав відповідну суму ... ". 

В іншому листі (до пана Гуменюка) з датою 10 травня 
1926 читаємо: "Ще раз дякуючи за Ваше бажання помогти 
мені персонально в моєму житті, повинен відмовитися від ці
єї допомоги. Я знаю добре, що й Вам оті доляри з неба не 
падають. З мого боку було б зле, коли б я запрацьоване ру
ками наших, хоч би і по приязиому настроєних до мене лю
дей, зужиткущш особисто для себе ... ". А далі в листі вияснює, 
що за дозволом п. Гуменюка він був би ці гроші використав на 

написання та друковання відповідної літератури, яку " ... таєм
но будуть переправляти по призначенню в різні закутки У краї
ни":) Свій лист, передостанній лист перед своєю смертю, кін-

•) Петлюра не хотів за громадські грошІ собІ влаштовувати вигідне 

життя. Він, хоч жив у біді, їх використовував на громадські потреби. 
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чає словами: "Я вірю 

буде!" 

певний, що Україна як дер;кава 

Характерність і безкомпромісовість проявилися у Пет

люри вже в молодому віці. Таким він залишився і до смерти. 

От спомин з його молодих літ: Перед самим закінченням пол

тавської семінарії Петлюра запросив на пробу семінарського 

хору, яким він дириrував, композитора Миколу Лисенка. Хор 

виконував Лисеякову кантату 11 Б'ють пороги", і то тоді, коли 

була заборона співати українські пісні (а коли хтось хотів їх 

сnівати, то міг співати, але іншою мовою, наприклад, по-фран
цузьки). 

Розповідають, що про ці відвідини довідався ректор се

мінарії, ri коли він увійшов до залі, де семінаристи гостили 

Лисенка, то почав сварити і семінаристів і Лисенка. А тоді 

Петлюра попросив ректора не ображати їхнього гостя ... За це, 
очевидно, був покараний - його видалили з семінарії з так 
званим 11 Вовчим білетом" - тобто, перед ним був закритий 
вступ до вищих шкіл. Петлюра не ваганея стати в обороні прав

ди навіть коштом своєї освіти. 

Як справжній щирий демократ і людина глибокої куль
тури Петлюра толерантно та по-державницьки підходив до 

розв'язання проблем національних меншин України. Ця риса 
показалася вже також в ранній молодості. У передмові до 

п'єси Чірікова 
11

Євреї", яка вийшла Б перекладі, Київ, 1907 
року, читаємо: 11 

••• Страждання Нахмама з 11 Євреїв" Чірікова 
викличуть глибокі співчуття у кожного, хто і не належить 
до тієї нації, якій волею історичної долі судилось нести тяж

кий хрест утисків і насильств ... " А 26 серпня 1919 р. Головна 
Команда Військ УНР видала наказ, підписаний Симоном Пет

люрою, в якій сказано: 
11

Лицарське військо, що несе всім на
ціям України братерство, рівність і волю". Яка друга держава 

того часу несла своїм мешканцям 11 братерство, рівність і во
лю"? А в зверненні до старшин і козаків української армії Го
ловний Отаман Петлюра писав 12 жовтня 1919 р.: 

"Пам'ятайте, що ви є нращі сини свого велиного народу, я ний хоче 

жити своїм самостійним життям і ніного не Уоче поневолювати. Кара на 

смерть мусить упасти на голову погромнинів і провонаторів. Ні один волос 

не сміє упасти з голови невинного". 
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Ці офіційні документи УНР є покищо невідомі чужин

цям та й багатьом з нас. І ворог до сьогодні розповсюджує 

наклепи на нашу молоду державу й їі творців, а світ вірить. 

А ми досі не маємо обrрунтованих матеріялів чужою мовою, 

щоб цю брехню спростувати. 

Симон Петлюра був вродженим провідником. Він здо
був собі прихильників не нереальними, порожніми обіцянка
ми чи своєю облесливістю, ароrантністю. Він говорив спокійно 

й переконливо, і як учасники згадують, завжди з візією Дер

жави, яка неминуче мала бути, як тільки ще трохи прикла

деться зусилля ... Приїхавши як делеrат на перший Всеукраїн
ський Військовий З'їзд у Києві- травень 1917 року, був обра
ний до президії Українського Військового Комітету і незадов

го став першим генеральним секретарем військових справ. Пет

люра, цивільна людина, не військовик, зацікавився військови

ми справами, працюючи в 1902 році під керівництвом визнач
ного вченого професора Федора Щербини над архівом Кубан
ського Війська, яке було нащадками запорожців - останніх 
могікан української самостійности XVIII століття. Ця праця 
мала не тільки великий вплив на його національне думання, 

але, як ми вже згадали, зацікавила його військом. Петлюра 

на пості першого генерального секретаря збройних справ всю 
свою енерrію спрямував на створення у~<:раїнських збройних 
сил, хоч деякі члени Центральної Ради ніяк не погоджувалися 

з його ідеями. В кінці 1917 року, не погоджуючись з політи
кою В. Винниченка - голови тогочасного уряду, кидає свій 

пост, виїжджає на Лівобережжя і там на власну руку органі
зує Гайдамацький Кіш Слобідської України, в переконанні, 
що Україні необхідно мати своє військо. Петлюра перший -
ще в січні й лютому 1918 року зрозумів потребу реалізації Ма
зепиного гасла "През шаблі маєм права ... ". Не довелося довго 
чекати: Петлюра із своїм Гайдамацьким кошем відограв вирі

шальну ролю в боях за Київ, ліквідації большеницького пов
стання в січніt й лютому 1918 р. 

За гетьманського уряду Петлюра, хоч і не погоджував
ся з пронімецькою політикою, та й з інших причин, він як 
справжній вроджений провідник не міr бути осторонь полі

тичного життя, працював там, де уважав, що може найбільше 

допомогти. Кандидував на голову Київського Губерніяльного 
Земства і був обраний на цей пост. Про його працю на цьому 
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пості дуже позитивно висловився один з найвидатніших еко

номістів-теоретиків - проф. Кость Мацієвич. 

У його плянах було: створення в кожній українській 
землі земськоЇ електричної станції, брукування великих істо

ричних шляхів, перебрання Земським Союзом керування всіма 

маєтками, що мають історичний та культурний характер, влаш

тування зракових народних шкіл і багато інших проектів. Пра
цю повну ентузіязму перервало кількамісячне ув'язнення, яке 

по виясненні показалося помилковим, бо закиди проти Пет
люри були неправдиві. 

Після протигетьманського повстання Петлюра увійпюв 

до складу ДиректоріЇ, де очолив армію УНР як їі Головний 

отаман. У важких внутрішніх і зовнішніх умовинах десять мі

сяців він очолював збройну боротьбу армії УНР, а потім об'єд
наних армій УНР і УГА проти большевиків, Денікіна. А після 
виїзду Винниченка за кордон, став головою Директорії. В цьо

му часі написав свій знаменний лист до Української Соціял

Демократичної Революційної Партії, членом якої він був вже 
довгі роки: 

" ... ВиходАчи з того, що сучасна ситуаціА длА Унраїни надзвичайно сила

дна І ТАжна, А вважаю, що в даний момент всі сили творчі нашого нраю по

винні взАти участь у державній праці. Не вважаю длА себе можливим ухи

лАтись од винонаннА своїх обов'Азнів, АНО сина свого народу, перед Батьнів

щиною. І буду, дони це можливо, стоАти і працювати при державній праці. 

З оглАду на це А тимчасово виходжу зі силаду членів Унраїнсьноі СДПартії". 

І тут маємо кр ед о Петлюри: Держава понад усе! 

Мрійник, візіонер з невичерпною моральною енерrією 
та інтуїцією ішов вперед. Мав відвагу бачити правду і не раз 
мусів робити непопулярні рішення в переконанні, що в данім 
моменті та ситуації це був найліпший вихід. Одним з таких 
контроверсійних рішень був союз з Варшавою, який, мабуть, 
був наслідком переходу частин Української Галицької Армії до 
Денікіна. Об'єктивні історики, історична аналіза та майбутнє 
скажуть своє рішальне в тій справі слово. 

А Україна того часу складала вж.е фолкльор, вірші та 
приказки й пісні, прославляючи його як визволителя з чужої 
неволі. Наприклад, в селі Костишиноград співали: 

У Полтаві дощ іде, у Нонграді слизьно, 

Утінайте, номуністи, бо Петлюра близьно ... 
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Цікаво підхопив цей момент Євген Маланюк: 
и Давно оспіваний у піснях, давно увінчаний в збірній уяві мас вождь 

іще довго залишається предметом ялових диснусій серед інтелентуальної вер

стви народу. Бувши відразу безсумнівно ансіомою для безпомилнового ін

стиннту люду, вождь іще довго залишається теоремою для тих верств, яні 

розумом намагаються схопити те, що відчувати може тільни серце". 

Любов чи пошана до когось чи чогось зроджується та 

плекається в ранньому дитинстві. Ми до певної міри є такі, 
якими виховали нас наші батьки. Ми виростали в добі, коли 
одні шанували та повалеали Симона Петлюру, інші не шану

вали його так, як пристало культурній нації шанувати свого 

президента, а навпаки, лоборювали його. У таких обставинах, 
на таких прикладах - яке відно1uення нашої молоді до Си
мона Петлюри? Який він вплив має на нашу молодь, що рідної 
землі не бачила? МолодL, що виростає в чуж.ій країні, яка для 

неї є фактично рідною країною? 
Ця тема складна й актуальна та вимагає, на мою дум

ку, наукових дослідів. Бо їі позитивна розв'язка матиме да
лекосяжні наслідки в )Китті емігрантів, І<:оли мова про збере
ження їх національної свідомости. 

Бо світлі приклади історії та динамічні й кристальні їі 

провідники мали й мають завжди в історії людства вплив на 

молоде покоління. Якщо ми сьогодні вмітимемо передати на4 

шим дітям так, як нам наші батьки, свідки подій, вміли це 
передати емоційно, пере)І<:ивати велич незалежної соборної мо

дерної держави, показуючи реальні докази факту державно
сти у таких речах, як марки, пашпорти, прапори, військові від

знаки, багату літературу тощо і, якщо ми вмітимемо забути 
дрібні людські хиби провідника тої дер)І<:ави, а поцікавимося 
трохи його позитивами, У.онкретною працею, осягами ... , я вірю, 
що виховаємо покоління, яке не схоче починати від себе, а в 

минулому знайде початок прийдешнього. 

Шановні присутні! Усвідомім собі, що ми мали держа
ву, яку визнали Німеччина, Туреччина і багато інших держав. 

Ми мали амбЗ.сади--представництва в чужих державах і іхні 
представництва були в нас. Це ж факт, свідомість якого дає 
національну гордість! 

** * 
Симон Петлюра має для кожного з нас ін1пе значення. 

Для мого Батька - вояка армії УНР Симон Петлюра був та-
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кож вояк у звичаин1и шинелі та незвичайним духом. Він їх

ній улюблений отаман, який притягав до себе щирістю, скром
ністю, довір'ям та характерністю. Багато вояків та старшин з 

того часу продовжували боротьбу за Україну в рядах Кар

патських Січовиків, дивізійників та УПА. Для мене він голова 

держави України, хоч я їі ніколи не бачила, доля якої скін
чилася трагічно, але ми - моє покоління знаємо, що мрія 

стала дійсністю колись, і стане нею знов. Поляки мали свого 

Пілсудського, в державі, де я жила, обо)І<Нювали всі Маса
рика. А я мала Петлюру. Для мене він був символом чогось 
великого, що дає почуття повновартости й гідности. 

Ким Петлюра для наших дітей? Наші малі сини першу 

більшу зустріч з Петлюрою мали, як ми пішли в Парижі на 

цвинтар Монпарнас пот'\ласти квіти на могилу Петлюри. За

питавши сторожа, де гріб пана Петлюри - я відчула, що 
принизливо зміряв він мене і сказав: 11 женерал Петлюра" ... 
Для наших синів і їхніх ровесвчків Петлюра є історичною по

статтю, для якої варто - в їхніх очах - просиджувати в біб
ліотеках та Іпукати в мікрофільмах правду про події його днів. 

І в їхніх очах та в очах їmіх · друзів варто в пам'Ять СИмона 
Петлюри жертвувати свою кров в Червоному Хресті для ря

тунку потребуючих, як це зробили пластуни-юнаки - члени 
ІІІ-го Куреня УПІО-ів ім. Симона Петлюри в Торонті в 50-ті 

роковини смерти Головного Отамана їхнього Патрона в 1976 
році. Ці молоді юнакИ-пластуни в своєму курінному гимні спі

вають: 11 
••• ми нащадки Петлюри ... ". 

А ким Петлюра для молоді уярмленої України? Наведу 

тут факт, який стався десь 1942-43 роках. Через Братіславу, в 
якій я в тому часі жила, переїздили транспорти молоді, яку 

німці вивозили до себе на працю. "Остами" їх називали. Ми 
їх зустрічали на залізничному двірці, одягали, годували ... Мо
лодий хлопець, десь років 18, запитався тоді мою маму - чи 

це правда, що Симона Петлюру забили, бо вони вірять, що 
їх дурять большевики, і що Петлюра повернеться в Україну ... 

Думки Симона Петлюри глибокі й актуальні сьогодні. 
V паризькій газеті "Тризуб" ч. 1 він писав: 

• На унраінсьній еміІ'рацІі лежить вели на нацІональна мІсІя. За нон роз

поділу· національних сил панлав на нас - тих, що живуть тепер на чужинІ, 

певну пайну праці, яну тільни ми, більше нІхто, можемо винонати. Вона по

лягає в дбайливому пленанні державних традицій, здобутих пІд час нривавоі 
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боротьби, в утворенні та розвитну нультурних цінностей, потрібних длА на

шого всебічного звільненнА, і в широно занроєній програмово-інформаційній 

роботі, тісно зв'Азаній АН зі справою нашої визвольної боротьби, тан і з по· 

одиноними їі потребами зонрема. Ножне з тих завдань в міру того, АН ми 

його реалізуємо в тій чи іншій частині, зміцнює нас самих, а одночасно під

німає наші шанси назовні в опінії зовнішніх політичних і громадсьних сил". 

Шановні присутні! Відсвяткувавши сьогодні сторіччя з 

для народження Симона Петлюри, не кладім книгу про нього 

в запорошений куток підвалу... Зобов' я ж ім себе тут сьогодні 
поглибити своє знання славного минулого та докласти зусиль, 

щоб передати в любові й пошані його тим, що прийдуть по 
нас. Бо "осягнення завтрашнього дня цілковито залежить від 

зусиль сьогоднішнього" - сказав Симон Петлюра. 

:J'Ilu і наше довІdлля 

Слава Рубель 

ТРЕТІЙ СВІТОВИЙ HOHrPEC ТА УЧАСТЬ У НЬОМУ 
ПЛАСТУН ІВ 

Третій Світовий Конrрес Вільних У країнцін відбувся в 
днях 23-26 листопада 1978 р. в Нью йорку, в готелі 11Амері
кана". 

Головним предметом нарад була допомога Україні в 
змаганнях за волю і незалежність, допомога українським по

літичним в'язням, приняття програми деколонізації комуно
московської і,мперії та, у противагу колонізації, приняття та

кої програми~ яка забезпечила б розвиток українських посе
лень у країнах вільного світу. В програму також входив вибір 
нового проводу СКВУ. 

СКВУ дав поштовх до активізації різних організацій і 
установ, дав їм можливість використати цю небуденну подію 
для переведення важливих сесій. Потрібно було зробити ана-
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лізу nроробленої nраці та застановитися над nлянами на май

бу-тнє. 
Зареєстровано 719 учасників Конrресу, в цьому 459 де

леrатів, 48 членів Секретаріяту з nравом голосу та 212 заре
єстрованих гостей. Кількість делеrатів розnоділяється так: 261 
- США, 112 - Канада, 52 - Евроnа, 22 - Аргентіна, 4 -
Бразілія, 5 - Австралія, 3 - Венезуеля. Кількість делеrатів 

від Пласту: ГПБ - 5, КПС США - 3, КПС Канади - З, ра

зом-11. 

Праця комісій. 

Комісії розnочали свою nрацю в середу 22 листопада, а 
саме: світова сесія українських журналістів і комісія прав шо

дини. Інші комісії nрацювали в четвер 23 листоnада. Всі ко
місії закінчили свою діяльність о год. 2-ій по nол., перед від
правою Соборного Молебня) з участю Владик і численного ду

ховенства. Найчисленнішими були - Сесія Комісії прав лю
дини і Сесія молодечих організацій. 

Сесія прав людини: На цій сесії пл. сен. Василь Маркусь 

виголосив доnовідь на тему: "Переслідування релігії в Украї
ні". Очевидно, nриявність живих репрезентантів з України в 
особах НадЇ Світличної) генерала Петра Григоренка) Леонида 

Плюща і Віктора Боровського nричинилась до великого успі

ху сесії. 

Світова сесія українських журналістів. Сесію відкрила і 

nроводила нею голова Спілки У:юраїнських Журналістів Аме

рики пл. сен. Ольга Кузьмович. Тут були порушені актуальні 
журналістичні nроблеми, як: відношення журналістів до ру
ху сnротиву в Україні та впливу журналістів на вироблення 

української політичної думки, впливу їх на телебачення, цьо
го !найбільш nоширеного комунікаційного засобу. Останню до
повідь виголосила ст. nл. Ірина Макарик з Торонта. Вона роз

казала про можливості праці у:юраїнських журналістів у те

лебаченні та важливість цього середника інформацій у сьогод
нішних обставинах. Подала nрисутнім до відома існуючі укра
їнські програми в Канаді, які втішаються великим успіхом. Ві
дому дитячу nрограму "Тітка-квітка" можна постійно бачип1 в 

8-ох містах Канади. rї зорганізували пластуни. Також від року 
працює українська nрограма на комерційній телевізії, яку ве

дуть наші молоді журналісти ст. пл. Ірина Макарик та ст. 
пл. Юрій Клюфас. 
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Пластуни, які були учасниками цієї сесії: Ольга Кузьмо

вич, Ірина Макарик, Іван Скочиляс, Рома Сохан-Гадзевич, Ва
силь Всргуп, Ляся Старосольська, Василь Тершаковець. 

Сесія молодечих організацій. Ця, друга з черги, най

чисельніша сесія, була зорганізована з ініціятиви Головної 
Пластоnої Булави в рамках Українського Конrресовоrо Комі
тету Америки. Сесію підготовила і нею проводила пл. сен. Сла
ва Рубель - І заступник голови ГПБ по виховних справах ·і 
віце-президент УККА, референт l'vtолодечих Організацій при 
УККА. Доповідачами в першій частині були: пл. сен. Лариса 
Онишкевич - "Справи української мови серед молоді", пл. 
сен. Іван Головінський - "Конечність збереження української 

ідентичности в діяспорІ , д-р Аскольд Лозинський (СУМ) -
''Допомога молодечих організацій Україні". 

У другій частині відбувся панель на тему ''Роля і зав
дання української молоді в українському громадському жит-
. . .. " 

ТІ у ВІЛЬНОМу СВІТІ . 

У панелі взяли участь представники . молодечих організа
цій, а саме: п. Роман Зварич- ТУСМ, п. Ігор Зварич- СУ
МА, пл. сен. Роман Вжесневський - Пласт, і представники 

ОДУМ-у, які брали участь в дискусії. 

Модератором панелю був пл. сен. Любомир Романків, 
голова ГПБ, головою резолюційної комісії пл. сен. Люба Кру
па, Головна Булавна УПЮ-ок. Реєстрацію перевів пл. сен. Пет

ро Содоль, Головний Булавний УПЮ-ів. 

Наукова Рада при СКВУ. 

У рамках ІІІ СКВУ відбувся Ювілейний Науковий Кон
rрес НТШ з дев' я тьма сесіями, а на пленарному засіданні 
СКВУ заходом НТШ і УВАН відбувся панель, на якому висту
пили представники найвизначніших наших установ. В панелі 

взяло участь сім українських професорів. Тема: "Завдання 
украJ'нської науки". Пл. сен. о. Іван Гриньох підкреслив по
требу корект~вання і доповнення цінних українських праць, 
які були викривлені марксівсько-ленінськими індоктринерами: 
пл. сен. Володимир Янів (ректор УВУ) зупинився над спеціяль
ним завданням УВУ на тлі інших українських установ. Моде
ратором панелю був пл. сен. Іван Головінський. 

Також використано нагоду, щоби перевести основуЮЧі 
збори Світової Наукової Ради. Зборами провадив пл. сеп. Яро-
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слав Падох, голова НТШ у ЗСА та правний дорадник ГПБ, а 

почесним головою обрано пл. сев. Володимира Яніва. На пер
шого президента Наукової Ради при СКВУ обрано пл. сен. 
Ярослава Падоха. 

СКВОР 

У середу і четвер відбувся Пленум Світової Координа

ційної Виховно-Освітньої Ради. Предметом нарад були завдан
ня СК ВОР, а саме: координувати виховну освітну працю кра

йових, міжкрайових і світових організацій та установ, які без
посередньо або посередньо мають відношення до виховання 
української дітвори і молоді в країнах нашого поселення. Пл. 

сен. Ярослав Рак звітував як голова Координаційної Виховної 

Ради в ЗСА. Пл. сен. Анізія Мандзій, Головна Булавна УПН

ок, брала участь в підготовчій комісії. До управи СКВОР ввій
шла пл. сен. Тоня Горохович, редактор "Готуйсь". 

У цій сесії взяла участь велика кількість пластувів і пла

стунок. 

Заключна сесія СКВУ 

Вона включала звіти Рад і Комісій, схвалення резолю

ЦІН і вибір керівних органів. Звітували голови поодиноких Рад, 
між ними: пл. сен. Зенон Дуда, діловод пластових видань при 

ГПБ - від Суспільної Опіки і пл. сен. Ярослав Падох - від 
Наукової Ради. 

В Комісії Світової Ради Суспільної Опіки брали участь: 
пл. сен. Дарія Бойдуник, делеrатка СФУЖО, і пл. сен. Христя 

Навроцька, делеrатка УККА, яку обрано до контрольної ко

місії Світової Ради Суспільної Опіки. Під час Конrресу відбу
лося засідання Світової Комісії Року Української Дитини, а 

заступницею голови цеї комісії обрано пл. сен. Христю Нав
роцьку. 

У склад резолюційної комісії ввійшли: пл. сен. Ольга 
Кузьмович, редактор "Юнака", пл. сен. Дарія Франкен - Го

ловна Буланна УПС і пл. сен. М. Денисенко. 

Почесні гості Конrресу 

Пл. сен. о. Іван Гриньох- ЗП УГВР 

пл. сен. Роман Барановський - УНДО. 

До складу ділової президії обрано: пл. сен. Петра Са
варина - Едмонтон, Канада, пл. сен. Юрія Денисенка, який 
репрезентував Союз Українських Організацій в Австралії. 
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В п'ятницю у спеціяльному полуденку, в якому взяло 

участь понад 600 делеrатів і гостей ІІІ Конrресу СКВУ для 
вшановання українських парляментаристів- почесним гостем 

був пл. сен. Борис Ямінський, який тепер є пресоним політич
ним секретарем австрійського федерального міністра соціяль
ного правління - д-ра r ергарда Вайссенберrа. Крім офіційних 
делеrатів від Пласту - багато пластунія були делеrатами від 
різних громадських установ в різних країнах. 

У п'ятницю о год. 10-ій вечором Головна Пластова Бу

лава влаштувала товариську зустріч, в якій взяло учас:rь 55 
пластунів і пластунок. Багато не були присутніми, тому що бу
ли членами різних комісій, які постійно працювали, інші, зно

ва, які не замешкували в готелі, від'їхали додому. 
У зустрічі взяли участь: пл. сен. В. і С. Янів, пл. сен. 

о. І. Гриньох, пл. сен. Я. Гладкий, пл. сен. Л. Романків та інші 

члени ГПБ і КПСтаршин та делеrати поодиноких країн. 

Одним із світлих моментів для нас була тісна співпраця 
та великий вплив пластунів не тільки на інші молодечі орга

нізації, але й на професійні. Товариське і щире відношення 

було запорукою, що"в єдности сила" і що ми в єдності мо
жемо зробити багато. 

Третій Світовий Конrрес Вільних Українців обрав на 
голову пл. сен. Миколу Плавюка - на першу половину 5-річ

ної каденції, а на другу м-ра Івана Базарка. Одним із заступ

ників є пл. сен. Юрій Денисенко. 

Згідно з гаслом ГПБулави - "Пластун - громадський 
діяч" - всі КПСтаршини повинні докласти усіх старань, щоб 
стати членами СКВУ, крайових та місцевих громадських уста
нов та брати активну участь у їх діях. 

Як стати членом СКВУ 

Статут: 11. параrраф З каже: Членами Світового Кон
rресу Вільних Українців є: 

а) українські крайові центральні репрезентації, 
б) міжкрайові надбудови українських крайових органі

зацій, 

в) українські крайові організації. 
Отже- членамиСКВУ має право бути кожна Крайова 

Пластова Старшина, яка зобов'яжеться платити річний внесок. 
В поданих інформаціях про участь пластунів в ІІІ-ім Сві

товім Конrресі Вільних У країнцін можливо декого не зга-
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дана. Якщо комусь відомі інші імена, просимо подати до на

шого відома для реєстру. 

Часто чуємо "Де наші пластуни", тому ми рішили, що 
варто зробити аналізу з останньої громадської імпрези, яка 
заторкала нас всіх. 

Тут є згадка тільки про тих пластунів, які були активно 
заанrажовані, або відповідали за певну ділянку. Про пласту

вів делеrатів і зареєстрованих гостей не маю точних відомо

стей, хоч їх було багато. Велика К!ількість пластувів включи
лося в громадську роботу, але все ж таки кількість їх незадо
вільна, а головно, коли мова про участь УСП-ів/ок. "Пластун 

громадський діяч" - це наше гасло на 1979 р. Докладім усіх 
старань й заохотім інших, всіх, хто має змогу, включитися в 

громадську працю. Скрізь у громадах потрібно добрих рук 
до праці, доброго прикладу та спокійного, зрівноваженого 

розв'язування проблем, яких нам не бракує . 

•• * 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Головна Пластова Булава повідомляє, що 

черговий VIII Збір конференції 
Українських Пластових Організацій (КУПО) 

відбудеться 19 і 20 квітня 1980 року 
на оселі "Союзівка", Кергонксон, Н. й. США 

За Головну Пластову Булаву: 

пл. сеп. Любомир Романків 
голова 

пл. сеп. Віктор Яворський 

секретар 

ШJt:ола стає справжнім осередком культури лише тоді, 
коли в ній панують чотири tсульти: культ Батьtсівщини, tсульт 
людини, tсульт tснижtси і культ рідноzо слова. 

(В. Сухомлин ський) 
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. 
l наше минуле 

Ганка Коренець 

СИЛЬВЕТНА ЦЬОПИ 
(У 10-річчя смерти пл. сеп. кер. Кекилlі Паліїв) 

Все, що мав у житті, він віддав 

Для одної ідеі, 

І горів, і яснів, і страждав, 

І трудився для неі. (Іван Франно) 

Цьопа була ідеалісткою. У ее своє життя присвятила ви

ховній праці у Пласті та педагогічнjй у школі. Знаємо ії -
ЯІ\ людину високих прикмет духу, валеву сильну індивjдуаль

ність, людину незламного характеру й невсипущої праці. 

Такі непересічні прикмети ії характеру та інтелекту ви

сунули їі швидко у передові ряди наших громадських діячок. 

Мала вичуття потреб часу й тому плянувала й успішно про

водила багато акцій (організувала фонди для праці нелеrаль

ноrо Пласту, допомогу потерпілим від повені дітям, опікува

лася юнацтвом у німецькому війську, уможливила приналеж

ність до Пласту дітям селян з центральних земель України. ви

їхавши з ними до табору в Шляйсгаймі, виїхала до Великобрі
танії з подібною метою, організувала численні успішні пласто
ві імпрези, зустрічі, акції тощо). До праці добирала собі зав
жди гурт людей, зокрема з-поміж молоді. Молодь любила пра
цювати з нею, бо подивляла їі прикмети духа, захоплювалася 
нею, дарма, Іда Цьопа ставила до неї д'тже великі вимоги. 

t і 

Як провідник виховання мала велике фахове знання і 
досвід. А порvч з цим виховувала інших великим прикладом 

свого життя. Уважала, що особистий приклад провідника -
це найва)Ісливіший засіб і запорука успіху у вихованні. Зав
жди підкреслювала потребу самодисципліни й самопосвяти у 
праці виховникjв. 

26 



Всі ми, що з Цьопою співпрацювали, знаємо н стиль 

праці. Доцінювала потребу працювати гуртком, бо знала з до
свіду, що громадські діячі повинні конфронтувати свої погля

ди з поглядами інп1их і на тій основі творити властиву оцін

ку проблем. "Як я дивлюся на всі рухи і всю роботу, не тіль
ки нашу українську, то бачу, що властиво якраз від того -
чи є гvрт людей, присвячених якійсь ідеї - залежить увесь 

успіх! Навіть, якщо б був час великого занепаду- то є мож
ливість починати наново. Я особисто без такого почуття не 
можу вести будь-якої роботи". Приступаючи до праці, завжди 
мала плян, візію успіхів. Про це висловлювалась: 

"Виховний плян повинен творити певну систему, яна повинна в першу 

чергу ясно визначувати мету і завдання, терен та методу, щоб ті, яні реалі

зуватимуть плян, ясно бачили мету, але щоб могли до певної міри передба

чувати та визначувати висліди праці. В той спосіб вони зможуть нести повну 

вІдповідальність перед собою і суспільнІстю. 

Терен виховної дІі повинен теж бути визначений з огляду на доціль

ність та пляновість виховних намагань серед даної суспільности. Метода -

найтрудніша силадова частина системи, яноі опрацювання вимагає теж непе

ресІчних здібностей, знання, досвіду, а до певної і • існри Бонсої". Сама ме

тода мала б подати найвІдповідніший спосіб та засоби, яними виховна мета 

мала б реалізуватися". 

Запевненням успіху праці Цьопа уважала необхідною 
однозгідність у пластових провідників 1додо ідеї, мети, v ме
тоді праці й у підході до молоді. В житті перестерігала відому 

засаду - праця з молоддю може починатися лиш там, де є 

пластовий виховник. Остерігала завжди перед нагинанням, ви

кривлюванням пластових виховних основ в еміrраційних ума

винах, :зв'язаних з впливами чу)кого середовища, із трудами 
реалізування пластавої методи. 

Все життя Цьопи було сплетене з Пластом. Вона безза
стережно вірила у Пласт як виховну систему. Вірила, що пла

стові виховні ідеали мають свій корінь в українській психіці. 
Бачила схожості поміж Пластом та ідеалами Мономахового 
"Поучення дітям", у ідеології козацтва, у творчості Тараса 
Шевченка, Івана Франка, діях Українських Січових Стрільців. 
пластунів, що були в їх рядах, пластупів - учасників Закар
патських Січовиків, вояків У країнської Дивізії "Галичина", 
бійців УПА з ії леrендарним Тарасом Чупринкою - вихован
цем Пласту. 
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Тому з переселенням Пласту на нові місця поселення, 

наголошувала потребу поглибити зміст виховної пластавої пра
ці через селекцію виховників і членства шляхом вишколу, пре

си й посібників для виховників і молоді. Правне забезпечення 
Пласту у нових країнах вона уважала доцільним, але не за 

всяку ціну. 1ї турбувало питання: "Якраз Пласт є нині спро
можний стати основою для виховання провідників української 

молоді за кордоном в цей критичний для України момент? А 

якщо ні, то яка найгідніша повинна бути наша постава?" -
питала інших провідників. Боялася загрози асиміляції, зокрема 

у світоглядовій сфері. Бож вона може довести до "охолоджен-
" . 

ня нацІональних почувань, до затрати вичуття пекучих на-

ціональних потреб, послаблення почуття споріднення з рештою 
нації та і-і долею, звороту до матеріялізму, неспроможности у 

багатьох членів Пласту доцінюват:и безкорисну суспільно-гро
мадську працю, затрати чуйности до зберігання вартостей ду

хової української культури, якої ціннощі можуть збагатити і 
скарбницю вселюдської культури. Через те часто вказувала на 
неrативи й помилки у праці Пласту, бо через їх аналізу мож

на пізнати причини і знаходити засоби поправи. Бо,- як ка
зала - "пластові завдання, якщо довший час залишаються 

невиконаними чи виконаними неправильно, у висліді дають 

не сам брак виконання пляну, недотягнення подане у звіті, 
але відібрання кожночасному молодому пластовому поколін

ню безповоротної нагоди до успішної розгри "Великої гри" 
пластового життя". Вона мала відвагу виявляти свої турботи, 
коли виглядало, що грозить небезпека для "чистоти пластавої 

ідеї й основ Пласту". Тоді не щадила терпких слів тим, що 
ці справи легковажили. 

Як педагог, громадська діячка та провідник Пласту Цьо

па ясно здавала справу з того, що у формуванні духовости ве

лику вагу мають такі заходи, як зберігання традицій, ритуа

лів, оберігання їх перед чужими впливами через відповідний 

стиль життя іІаших родин - устаткування домів, наявність 
у них українського культурного життя, своєрідного побуту, 

ідейне наставлення батьків тощо. Том\' й серед завдань жіно

чих організацій в першу чергу бачила: 

1) освідомлення і зміцнювання почуття відповідальИ"'()сrи 
дому за виховання молодого покоління; 
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2) забезпечення дітей освітою з українознавства на від

повідному поземі; 

З) освідомлювання батьків в тому, щоб дбали про від
повідний стиль домашнього життя, за якого буде зрізничко
вана важність видатків, персваг видатків на культурні потре

би, а не на матеріяльні вигоди; 

4) свідоме лідібрання відповідної молодечої організа
ції для своїх дітей та тісна з нею співпраця, узгіднюючи ви

ховні пляни. 

Щоб оминути нездорову конкуренцjю поміж молодечи

ми організаціями, творила, працюючи в системі СКВУ над 

Українською Виховною Системою, координаційні осередки мо

лодечих організацій. Таким чином плянувала запевнити укра

їнській спільноті в діяспорі одність виховної та зрізничкуван

ня праці молодечих організацій, згідно з їхніми особливостя
ми та основними завданнями. 

Наскільки переймалася вона цими проблемами, вказує їі 
лист J що його писала) перебуваючи самі тн я в нових обстави
нах, майже без етичности з украіінцями: 

" ... мушу Тобі сназати, що досі мені ця присутність ·із собою" ще не 

надонучила. Ще дуже багато є таного, що :v1ені заняло б час. Це толную я 

собі тим, що дуже інтенсивно я жила перед тим. Я чую досі, що всі вра

ження, яні я дійсно глибше сприймала, були тані інтенсивні, що їхню силу 

чую ще досі. Це вже тана моя вдача і тому тяжно змінятися, зміняти свої 

перенонання, свою віру і свої розчарування. Але в тому всьому є щось із 

того стилю, що мені по душі, бо певно це у мене природньо дане" . 

•• • 

Апостоли! Апостоли потрібні сучасній У країні, а не ситі 
пристосуванці- "реалісти" з їх арrу.ментами! Ні один духов
ний переворот не відбувся без апостолів. Сучасне українське 
відродження також неможливе без них. 

Біймося втратити святе полу.м' я одержимости І Бо тоді 
залишаться арrу.менти, будуть .множитись товсті .моноzрафії, 
але все це нікоzо не пробудить. Холодний скептик з йоzо рето
риJСою нiJCozo не запалив і не запалить. 

(Валентин Мороз) 
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І. Горохович 

КЕКИЛІЯ ПАЛІrВ- rr ''ЖИТТЯ В ПЛАСТІ" 

(Жмуток думок у десяті роковини смерти) 

У Торонті на цвинтарі "Проспект" на горбку їі могила. 
її відвідують старші й молодь. XVI Курінь УПЮ-ок у Торонті 
обрав Кекилію Паліїв своєю патронкою. Курінь разом з о. де

каном Іваном Сиротинським - пл. кат. капеляном органі
зують панахиди у Зелені Свята, юначки дбають про квіти й 
порядок на могилі. 

Але ми, що знали подругу Цьопу у житті, що 3насмо 

вартості ії характеру, їі вклад у пластовий рух, повинні зма
шовати духовість цієї Визначної Пластункп в усій повноті. 

Повинні передати образ їі поколінням молоді, яка не мала вже 

змоги знати подругу Цьопу особисто. 
Всі ми- співробітники їі- часто стверджуємо, що ко

ли вона залишила Пласт, його діяльність послабла не тільки 
розміром, але й якісно. Це ствердження не буде голословним, 
коли приглянемося до сучасної діяльности Пласту. Що правди

во пластового мають наші теперішні табори? Яке пов'язання 
поведінки юнацтва з вимогами проб? Приємні зустрічі, забави, 
прогулянки, змаги, ігри, святкування без усвідомленої мети 
їх, без рамок пластового закону, без доброї підготовки - чи 
справді мають вони виховну вартість? Чому старше пластун

ство, теперішній молодший сеніарат не витримують кон

фронтації свого існування з вислідами своєї дії? Та тому, 
що ми ось уже п' Я'Гнадцять ро~<:ів після відходу подруги Цьопи 

з Пласту майже нічого не зробили й не робимо в УСП і УПС, 
щоб серед їх членства поглибити належне розуміння пластавої 
системи, ії ідуйно-національного змісту й методи, тобто ми не 

робимо того, що є запорукою майбутности Пласту й про що 
так змагадася Покійна, чим вона так переймалася, шукала 

за партнерами, щоб справ)кній Пласт працею втримати при 

житті. Але їх у тодішньому пластовому середовищі не ·зна
йшла й тому залишила Пласт, Ід об активізуватися у· шкіль
ництві. 
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Розглядаючи факт відходу з Пласту подруги Цьопи з 

перспективи п'ятнадцяти років, розуміємо мотиви такої їі по

ведінки. Вона не хотіла партачити пластування. Дрот також 

ува)кає це партачення дуже шкідливим. Ним ми викликуємо 

в молоді та в громадян невірні уявлення про Пласт. 1х опісля 
дуж.е ва)І<Ко виправляти. А подруга Цьопа до того ще й ду)ке 

боліла байдужістю деяких своїх співробітників до лиха, їх по

туранням разючих проявів заперечення пластавої ідеології у на

шому житті. Уважала, що краще, хай Пласту не буде, ніж він 
мав би жити калікою. Деякі елементи мети Пласту можна -
на П думку - успішно реалізувати в інших молодіжних орга

нізаціях. Пластові вимоги надто непосильні, завеликі для су

часної молоді. А неспромо)І<ність щиро й захоплено пере){<И

вати Пласт, удавання таких переживань - це лихо гіпокризії, 

яка вбиває всякі стимули до самовиховання. 

У своїй доповіді п. н. "Поглиблюймо пластов у працю", 
виголошеній в 1947 р. на конференції пластових виховників в 
У льмі Кекилія Паліїв пояснювала, чому молоді й багатьом 

дорослим так трудно зрозуміти важливість пов' язання мети й 
методи в праці Пласту. Мета й засоби і-і реалізації - це зам

кнене коло. Коли бракує першого чи другого - це не Пласт. 
Гармонійно розвинена людина - це мета. Щоб їі осягнути, 
треба плекати спонуку безупинно йти до мети, поборювати 
багато труднощів. Є багато помічни~ів у системі Пласту. Пер
шій з них - приклад провідника. Провідник не може вима

гати від молоді того, чого сам не робить, він і не може пере
дати їй того, чого сам не має. Дальшими помічниками є сере

довище гуртка, куреня, їх діяльність, але пов'язана з вимога
ми пластового закону, коли не буде в прогулянцj, зустрічі, в 

програмі ватри тощо заперечення мети зайнять, тобто - коли 
на прогулянці не буде ніякого хуліганства, пиятики, нищення 
природи, коли на зустрічі буде дружба, зусилля в їі учасників 
поборювати труднощі, спостерігати красу співжиття молоді з 
природою, коли буде доцільна програма, а не неробство і ну
дьга. Участь у громадських акціях дає молоді тоді радісне по

чуття сповненого обов' язку супроти ближніх, чи народу, коли 
молодь бере участь у акціях з власної спонуки, коли цінить 
мету їх. Тоді гурток не піде за заколядовані гроші до ресто

рану й не павитягає грошей з скарбанок після закінчення при
людної збірки. 
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Стиль пластування подруги Цьопи всі ми знаємо. Вона 

тому таким великим вкладом зусиль завжди припильновувала, 

щоб мета (теорія) і засоби (практика) йшли поруч. Тільки та
ким способом ведений виховний процес дає добрі виховні ви
сліди. Не поможе нічого модернізування таборів, одностроїв, 
зайнять, закону, не принесуть успіху ніякі вишколи, коли про

відники не світитимуть молоді прикладом своєї поведінки, 

активности в Пласті, ідейности, посвяти, запалу. Не могла по

друга Цьопа толерувати нерабів на виховних постах (а їх ще 
до того відзначували ступенями, про це часто з обуренням ви
словлювалась молодь!), була вона завжди проти того, щоб ви
ховниками були "капралі", що вміють давати накази, а самі 
нічого не роблять. rx неконсеквентна поведінка (наказують 

юнацтву уважати на українську розговірну мову, а самі того 

не роблять і то в присутності юнацтва, дають догану юнакові 

вранці, а при натрі признають йому третю пробу!). 

У моїй пам'яті збереглося багато моментів з поведінки 
подруги Цьопи як провідниці Пласту. Вони будуть добрими 
ілюстраціями до ії духового образу. 

Був січень 1949 року. На сходинах Головної Пластавої 
Старшини в Мюнхені гостра дискусія про УПС, про переселен

ня членства з океани, про майбутнє Пласту в нових країнах 
поселення. Більшість з нас вибиралась далеко за океани. По 
сходинах ми йшли пішки пізно ввечері від зупинки трамваю до 

касарень на Фраймані в густій мряці. Довго мовчали, і рап

том подруга Цьопа заявила, що завтра є транспорт до Велико

брітанії, що вона ним поїде в цю країну. Туди ніхто з пла
стового активу не вибирався. Хоч я не могла повірити в це, 
бож як за коротку ніч могла зліквідувати діловодство ГП 
Пластунок, зібратися, полагодити формальності тощо? Але так 
сталося. 

Так само зареаrувала й при ліквідації табору в Фюсені 
та при виїзді його мешканців до інших таборів. Не вибрала 
ні Берхтесrадеttу, ні Міттенвальду-таборів у гарних гірських 
околицях, де були П приятелі, знайомі, куди поїхала більшість 
громадських діячів, але прилучилася до малого табору біля 

Фрайману в Шляйсгаймі, щоб опікуватися в ньому дітворою 
- дітьми селян з центральних земель України. 

Шляйсгайм - це був вийнятковий пластовий осередок. 
Тут діяв справжній Пласт, відбувалося справжнє самовихован-

32 



ня. Діти й підлітки горнулися до Пласту, жили ним й творили 

його своїм життям щоденно. Ніколи не забуду моменту, коли 
юнаки під проводом гурткового Миколи, довідавшись про те, 

1цо в канцелярії ГПСтаршини через брак опалу цілу зиму ні 
разу не буда огріта кімната (а ми сиділи в плащах і багато 
доводилося працювати на друкарських машинках із закоцяб
леними руками), одного дня принесли на плечах з табору в 
мішках вугілля. Було радісно завжди перебувати в їхній до
мівці, в якій роїлося від новацтва, юнацтва, діти завжди де

корували їі, майстрували, плекали городовину на грядках, з;.ки

валися з довкалішнім лісом і, наче губка воду, вбирали в се
бе виховний вплив своєї провідниці. 

Рухлива й дуже жвава новачка Рая ніяк не могла довго 

вистояти на збірці в промені свого роя під час підготовки 
програми Свята Юрія. Ми були змушені позбавити ії участи в 
іграх. Рая побігла до домівки, за якийсь час з' явилася перед 
своєю сестричкою й обидві пішли на розмову з подругою Цьо
пою. Рая при кінці наших зайнять несміливо підійшла до ме

не із словами: 
11 
Я вже не маю чортика, вигнала його, сестрич

ка комендантка казала, що не можна дозволяти йому бушу
вати в серденьку". Подруга Цьопа здалека дивилася на нас, 
мабуть хвилювалася разом з дитиною (Рая весь час скубала 
свою спідничку й переступала з ноги на ногу) - чи не тре

ба комусь з нас допомогти полагодити якелід конфлікт ди

тини. 

Подруга Цьопа, аселившись у новій країні, звітувала в 

листах до нас - представниць ГБулави Пластунок в п'ятьох 
різних країнах і континентах про свою працю у Великобрі

танії. Усім нам відомо, що Пласт у цій країні зусиллями по

други Цьопи, а потім близької П співробітниці покійної Ган
вусі Герасимович та інших став відразу на правильній і твер

дій основі. У 1952 році подруга Цьопа вже була в Канаді, дія
ла знову у Головному Пластовому Проводі та одночасно у КП 

Старшині Канади, в Станиці Торонто та в коші пластуноІ<: і 

навіть у гуртку юначок, знаючи - скільки треба зусиль, щоб 
нn дорогах чужини ми не блукали й не зійшли на манівці. 

У спішність у і-і праці пояснюємо не тільки провідниць

ким в здібностями, але також і тим, що вона завжди поєдну

вала теорію з практикою. Очолюючи Пласт, плянуючи його 

діяльність у світовому маштабі, подруга Цьопа реалізувала пля-
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ни одночасно й у низових клітинах - у роях, гуртках, гніз

дах і куренях, надаючи тон і стиль праці пл. осередкові й краї

ні. Для праці з'єднувала завжди великі гурти старших і мо

лодших, якІ н подивляли:, любили, та які радо й з ентузіяз
мом співпрацювали. Через те й успішно могла вона провести 

такі великі акції, як: 

- Підбирання щораз нових форм для пластавої за змі
стом праці по забороні Пласту польською владою, а згодом і 
німецькою (шкільні читальні, доріст Рідної Школи, членство 

у "Вогнях", літні оселі, праця у Відділі Молоді Українського 
Центрального Комітету (УЦК) при організуванні праці Вихов
них Спільнот УІ<раїнської Молоді, опіка над юнацтвом у ні

мецькій армії тощо). 

- Підготова й проведення ряду зустрічей: в Монтреалі 

для Сходу Канади й у Вінніпегу для Заходу під гаслом "А ми 
тую стрілецькую славу збере)кемо" (1954); перша Крайова Зу
стріч у Вінніпегу за гаслом "Київ - столиця України" (1955); 
Міжкрайова Ювілейна (у 45-річчя Пласту) Зустріч п. н. "Ман
дрівка землями України" (1957); зустріч у Вінніпегу під зна
ком Шевченківських святкувань, пов' язаних з відкриттям па

м'ятника Шевченкові у Вінніпегу (1961). 
- Опрацювавши рамовий роковий плян праці, що охо

плює циклі релігійних і національних свят, пластові проби й 
вмілості, маючи на увазі суть пластування, подруга Цьопа 

організувала виховну працю за детальнішими раковими гасла

ми: "Київ- столиця України" (1955), "Плекатиму силу і тіла 
й ума" (1956), "Мандрівка землями України" (1957), "Не ти, 
не я, а ми!" (1958), "Пізнаймо добу Мазепи!" (1959), "Пізнай 
Країіну свого поселення і вклад українців у його культуру" 
(1960), "Молітесь Богу, згадуйте один одного, свою Україну 
любіть" (1961), "Шануй минуле - працюй для майбутнього" 
(1962). 

При нагоді зустрічеи І праці за гаслами відбулося ба

гато нарад, :Вйшколів, змагів юнацтва, виготовлено багато різ

нородного матеріялу, притягнено до співпраці велику кіль

кість батьків і фахівців з громадянства. Радісні, сповнені ру
хом, бадьорістю та завзяттям зайняття за підготови цих вели
ких акцій давали поштовх до праці, будили запал. А урочисті 

моменти й епізоди, як живі, стоять перед очима й досі, вони 
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залишаються у вдячній пам'яті про подругу Цьому - їх іні
ціяторку й надхненницю. 

Вкладаючи свої зусилля і весь св1и час у практичну 

пластову роботу, подруга Цьопа, на жаль, не змогла багато 

своїх думок передати нам на письмі, хоч вона й багато пи

сала, але це були буденні речі з щоденного варстату праці. 
Проте, для практичної виховної роботи у цих матеріялах знай

демо багато всього корисного, знайдемо сліди методи, органі
заційної схеми праці та інтерпретацію подій щоденного життя 

Пласту подруги Цьопи. У Пластовому Віснику ч. 4/1962 р. во
на так пояснювала успіхи діяльности Пласту в Канаді: 

"Все ж таки, ян не розцінювати пройдений шлях Пласту в Нанаді, 

одного ми певні, що пластове життя почалося тут в гурті пласїунів, як 

вияв глибоно закріпленої віри в пластову ідею, ян відчута потреба ду

ші. Почування ці становили ідейну силу гурту пластових однодумців, 

заохочували u новані в" і в висліді допомогли пластовій організації, мо

же й проти сподівань багатьох, встоятись по сьогоднішній день". 

Життя подруги Цьопи було ії "життя у Пласті" в до
слівному розумінні. І тому з нього можна черпати живі при

клади при розкриванні складностей пл. методи, поєднування 

мети й засобів пластування, черпати багато ентузіязму та ду
хової сили. 

•• * 

Краса слова найяскравіше втілена в поезії. Захоплюю
чись вірше.м чи піснею, діти не.мов би чують .музиJСу слова. В 
JCpaщux віршах поетичне слово розкриває найтонші емоційні 

відтінки рідної .мови. Завдяки цьо.му дітя.м хочеться запа.м' ята
ти вірш. Дитина дістає величезну насолоду, повторюючи сло
ва, що запали в їі душу. 

(В. Сухомлинський) 
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"!1Слехайте .мову •.• " 

Т. Горохович 

ПРАЦЯ БАТЬМІВ НАД МОВОЮ ДІТЕЙ 

у попередньому числі пm ми зупинялися над такими 
видами праці батьків над розвитком мови у дітей, як: розмови 
про працю дорослих, прогулянки в природу, спостереження 

над тваринами, над життям птахів, відвідини бібліотеки, будов 
нових будинків в місті. Всі ці форми вивчапня мови не тільки 
дають змогу збагачувати словник дитини, але дають багато на
год для розвитку мислення дитини, вони є й успішними засо
бами виховання. Бо спостереження птахів, тварин, всієї при
роди розвиває в дитині любов до того всього, вивчаючи поетич
ні вислови про явища в довкіллі, розгадуючи загадки, розвива
ємо розумову активність, спостерігаючи працю дорослих, мож

на повчити дитину, що засмічуванням вулиць додаємо зайву 

працю прибиральникам, зустрівши листоношу, дитина пізнає 
як працює пошта, які завдання листоноші тощо, а при цьому 

розвиваємо в дитині пошану до праці. 

Правильна вимова звуків. У багатьох наших дітей, які 

приходять до українських шкіл, багато недоліків у вимові зву

ків. У них неправильна їх вимова, неправильний наголос, мова 
невиразна, неправильний темп і взагалі мала звукова культура 

мови. Діти вимовляють "по-дитячому" свої імена: "Таясик", 
"Хануся", "Мавуся", замість "рибка" - "іпка", замість "рука" 
-"лука" і т. п. Інші недоліки звуковимови-це пропуск зву
ків ("я мпа" замість "ля мпа") заміна звуків (" вампа" замість 
"лямпа ") і спотворення звуків (льямпа). 

Пропуск звуків трапляється майже у всіх дошкільнят. 

Деякі діти пропускають навіть цілі склади з важкими до вимо

ви звуками. Найчастіше пропускають сонорні звуки р, л; ши

плячі: ж, ч, ш, щ, с, з, ц. та звуки JC і z. 
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ВІШравляти звуковпмову можна такими іграми: 
"ВпІзнай звук". Вибираємо слова з тяжкими звуками 

(добре, коли той звук буде на початку слова, в поєднанні з го
лосним і приголосним та в кінці слова), пропонуємо дитині, 
щоб вона плеснула в долоні, коли почує напр. звук "ш", "щ", 
"ж" "з". Дорослий називає слова: "сумка", "шум", "суп" або 
"жук", "зуб", "жінка", "замок", а дитина плескає в долоні, по
чувши потрібний звук. 

Гра "телефон". Підбираємо слова з шиплячим ж, ш, ч, щ 
та сонорними р, л, м, н. Провідник гри говорить пошепки сло

во на вухо, яке передається далі, останній вголос називає почу

те слово. Якщо слово спотворене, треба запитати кожного учас
ника, що він почув. 

Гра "Доручення". Ставши на віддалі 5-6 метрів перед ди
тиною, кажемо їй принести потрібну річ, наприклад, "Принеси 
мишку" (миску?); "Покажи зуби ... " Дорослий вимовляє ці сно
ва, а дитина має їх повторити. 

Добрими для розвитку слухавої уваги є вправи: "Послу
хай, про що говорить кімната", "Послухай, про що говорить ву
лиця, парк, ліс" (рипнули двері, шум мотора холодільника, 
свист поїзду, голоси людей, авт, сирена швидкої допомоги, спів 
пташок, шум дерев, лет літака тощо). 

Можна також використовувати багато ігор на звукона
слідування: "Гуси-гуси", "Коники", "Горобчики", "Воронята". 
У грі "Коники" об'єднуємо двох дітей. Дорослі вивчають слова 
разом з дитиною: 

Стун, грюн, тра-та-та, 

Відчинились ворота, 

Виіжджаємо з двору ми, -
Но, поїхали ... 

"Коники" їдуть повільним кроком, імітуючи тупіт коней: 
"цок-цок-цок". На слова "приїхали" зупиняються і промовля
ють: "Тпру ... " Дорослий каже: "Коні пасуться"- повільно ко
ники ходять і промовляють "і-го-го". Подібно проводимо гру, 
наслідуючи лет горобчиків помахами рук, а їх щебіт віршика
ми "Цвірінь-цвірінь- журбу покинь". Добре також спонуку
вати дітей наслідувати звуки розповідями від першої особи. На
приклад: "У нашого дідуся в Україні був великий сад. Коли я 
була маленька, ми завжди любили надслухувати звуки в при
роді. У саду тихо-тихо, тільки чути як листя шелестить: "ш-ш
ш-ш". Іноді пролітає пташка. Махає крилами: "шух-шух", я 
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уявляла, що десь чудова Жар-птиця пролетіла. А вранці я сама 

любила вставати раненько, щоб послухати: "тьох-тьох-тьох" ін
шої пташки, чи "цвірінь-цвірінь". А як сонечко випливало вго
ру, я чула, як бджілки на квітах "дз-дз-дз" співали, збираючи 
медок. 

Після розповіді заохочуємо дитину повторити звуконаслі

дування. € також і літературні матеріяли з звуконаслідуванням. 
Для закріплення правильної вимови дошкільнята залюбки пов
торюють жартівливі віршики з повторенними окремих складів: 

Азин угору - ша, ша, ша: 

Наша Маша в лІс пІшла. 
Азин до низу - са, са, са; 

Унусила нІс оса. 

Жа, жа, жа - ми побачили вужа Ра, ра, ра - висона гора. 

Жу, жу, жу - по галАвині ходж~ Ру, ру, ру - хлІб R беру. 

Жи, жи, жи - мені допоможи, Ар, ар, ар - загудІв номар. 

Жіжжі, жі - гострІ ножІ. Ор, ор, ор - росте мухомор. 

З молодшими школярами (6-7 років життя) корисно вив
чати скоромовки на ті звуки, які дитина вимовляє нечитко. 

Скоромовки на з, с, ш, ч, ж. "Семен віз сіно", "Старшому си
нові пошили сині штани", "Всіх скоромавок не перевискоро
мовиш", "Золоті жолуді зовсім пожовтіли". На звуки р, л: 
"Орел на горі, перо на орлі", "Білі барани грали на барабані", 
"На дворі трава, на траві дрова, раз дрова, два дрова, три 
дрова", "Летів перепел перед перепелицею, перед перепелята
ми", "Лелеко, лелеко, літаєш далеко". 

Один з дідусів- приятелів Пласту, розповідає про нав

чання мови своєї 7-річної внучки такою успішною методою: 

Дідусь запитує Кассандру, що вона хотіла б з'їсти на вечерю. 
Дитина пропонує борщ і вареники. Після цього Кассандра за
писує все, що вона думає, що має бути в борщі. Згодом разом 
з дідусем викладають городовину, доповнюють тими продук

тами, яких не згадала дитина й починають писати, як варити 

борщ. Теж саме з варениками. По вечері Кассандра перепи
сує все на оцрему картку, доповнює листом і висилає свою 

працю родичам в Україну. 

Очевидно, навчання через дію, а не тільки словне, куди 

успішніше, ніж у клясі відірвано від життя. Така метода має 
й свої виховні успіхи. Кассандра вчиться не тільки писати, ва
рити, але й зживається з дідусем, з далекими родичами в Укра
їні. А через них стає їй реальною і сама Україна. 
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J пластовоzо життя 

ДРУНОВАНЕ СЛОВО 
(Доповідь на з'їзді станичних) 

Недавно тому пл. сеп. Марта Тарнавська, Чортоп. у сво
їй вичерпній доповіді про незарадний стан українського дру
кованого слова еконстатувала факт, що і українська громада, 
і організації роблять дуже мало, щоб цей невідрадний стан змі
нити. На жаль, Пласт як організація має на сумлінні той самий 
гріх. Бо в Пласті не тільки українські книжки і пресу загаль
но, але також і свої власні пластові видання ніколи не кладеть

ся на перший плян, там де вони повинні бути, але фактично 
трактується їх як маловажні речі. І то без уваги на те, що ре
комендація ч: 5 Другого Пластового Конrресу заявила: 

• РекомендацІя ч. 5 • 01: На видавничі справи в Пласті слІд присвячувати 
не менше фІнансових І людсьних ресурсів, нІж на ІншІ сентори пластавої 

виховної діяльности. 

Обtрунтовання: Друноване слово - ннижна І журнали - є не лише 

важливим І незаступним засобом номунінації в пластовій організацІі, 

але й одним Із найважливІших виховних засобів - на рівні з пластовими 

таборами та гуртновою системою. Друноване слово - теж один з най

важливІших засобів нашої боротьби з денаціоналізацІєю. Тана його роля 

мусить бнути офІцІйно визнана. Воно не сміє залишитися • жебраном • у 
пластовІй схемІ діі. 

Пояснення: На жаль, дотепер Пласт не присоячував цій дІлянці належноі 

частини людсьних І фінансових ресурсів, часто звертаючи більше уваги 

на тІло, нІж на душу дитини. На пленання духовости дитини нам не сміє 

за браннути грошей І • 

Мені здається, що нікого не треба переконувати у пра
вильності цих тверджень, але- як і багато інших речей у Пла
сті - все гарно обrрунтоване і пояснене в теорії, а в практиці 
діється зовсім інакше. Як влучно завважила Ляриса Онишке
вич в одному з минулорічних чисел "В дорогу з юнацтвом": 
"Ми навіть не вміємо шанувати своїх власних видань. Журна
ли для виховників, для юнацтва дуже часто лоскладані на за
пиленій полиці чи в пивниці. Ми вміємо видати велику суму 
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грошей на різнородні речі більш-менш важливі чи потрібні, 
але не на книжки чи журнали". Навіть, якщо в даній станиці 
і є сяка-така бібліотека, то вона в більшості невживана, і нема 
навіть людини, яка дбала б про те, щоб нпорядники і юнацтво 
користали з неї. 

Станиця як організаційна клітина може зробити багато, 
щоб пляново вживати і трактувати пластові видання як части
ну постійної пластавої діяльности. 

Перш усього кожна станиця повинна мати активну під
станову бібліотеку для виховників, в якій знаходились би річ
ники пластових журналів, пластові підручники, правильники, 

енциклопедії тощо. 

Кожна станиця повинна не тільки мати бібліотеку для 
юнацтва, але теж ентузіяста-фанатика- бібліофіла, який різ
ними способами заохочував би молодих людей до читання, 
придумував би змаги і контести, відвідував би сходини та роз
повідав би про нові цікаві книжки і т. п. Кожна станиця повин
на мати когось, хто щороку "кумулював би" показники-індекси 
таких журналів, як "ВДзЮ", "Юнак", "Пл. Шлях" - щоб ви
ховникам і юнацтву було легше знаходити матеріяли. 

У кожній станиці повинна бути збірка інформацій- те, 
що американці називають "вертікал файл", де за предметави
ми гаслами знаходились би вирізки і перебиті статті з газет та 
журналів на різні теми, але головно на пластові та україно

знавчі. Це знов улегшило б підтукування матеріялів. Напр., 
коли юначка підготовляє сходини з гутіркою про українських 

дисидентів, то маса статтей, які появились в останніх часах, 

була б для неї доступна. 

СтанІЩя може і повинна організувати вечори, присвяче

ні писаному слову чи журналам, як напр. традиційні Вечори 
"Юнака", що їх влаштовує курінь "Верховники" в Нью-йорку. 
Теж дуже важлива справа - організувати конкурси дописів 
юнацтва та зокрема журналістичні курси. Ми мусимо пля

ново виховувати собі майбутніх редакторів, журналістів, допи
сувачів. 

При кінці хочу підкреслити, що видавничі справи повин

ні ставитися на тій самій площині, що справи виховно-ідеоло
гічні - це значить: на перший щабель в ієрархії вартостей. 
Чим скоріше ми це зробимо, тим довше будемо існувати. Пря
мо кажучи- це справа папюго самозбереження. 

Наталка Соневицька, ПС 
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Адольф Гладилович 

РЯТУЙМО НАШ ЖУРНАЛ 

Важка недуrа 

Майбутній автор історії Пласту, мабуть, не забуде зара
хувати до успіхів пластавої організації в 1978 р. імпозантну, 
як на наші обставини, Міжкрайову Пластову Зустріч в Албер
ті. Зате навряд чи він згадає сумний факт, що стався в тому 
самому році- протягом року не вийшло ні одне число "Плас
тового шляху", який дванадцять років безперервно, хоч деко
ли із запізненням, появлявся в Торонті чотири рази на рік. 

Однорічна перерва у видаванні єдиного в світі органу 
української пластавої думки - симптом грізної недуги, яка із 
щораз більшою силою точить організм українського суспіль
ства в діяспорі, і зокрема нашої пластавої організації. Ця не

дуга докладно описана, між іншим, у редакційній статті "Плас
тового шляху" за жовтень-грудень 1977 р. п. з. "Чи може Пласт 
бути без преси, без книжок?" Кожний читач журналу мав змо
гу ознайомитися з цією статтею. Тому я не буду переповідати 
їі зміст. Я тільки зверну увагу на факт, що в ній встановлена 
правильна діягноза недуги: "байдужність нашого членства до 
книжки й преси". А раз є діягноза, то і з захворюванням орга
нізму легше боротися. 

Клопоти редколеdі 

Стаття "Чи Пласт може бути без преси, без книжок?" 
була, так сказати б, "лебединою піснею" тодішньої редколеrії 
журналу; в тому самому числі повідомлено читачів, що це ос

таннє число, яке зредаrувала редколеrія, і що "чергове число 
появиться в червні цього року під новою редакцією". Видно, 
що нової редколеrії, яка б перебрала журнал, не вдалося скле
їти, бо в умовах байдужого ставлення до нього великої части
ни сеніорів і старших пластупів нелегко було знайти гурт 
охочих його далі редаrувати. Тим більша заслуга старої ред
колеrії, яка в цій ситуації погодилася, не зважаючи на різні пе

решкоди, nродовжувати редаrування журналу. На жаль, коле-
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rія почала свою невдячну працю у зменшеному складі- з ко

лишніх дев'ятьох ії членів залишилося в ній тільки троє. Не 
диво, що редакційна стаття в першому числі відновленого 

"Пластового шляху" мала промовистий заголовок "Подаймо 
помічну руку редколеrії ПШ!" 

Куди ми котимося? 

За проявами байдужого, а то й неrативного ставлення 
пластупів до "Пластового шляху" не треба далеко шукати. 
Між нами дехто відмовляється передплачувати журнал, бо, на 
їхню думку, ... він непотрібний. Інші його передплачують, але 
їм чомусь дуже тяжко за нього платити. € й такі, які призна
ються іншим, що його не читають, бо він їм не цікавий або во
ни так зайняті, що на читання не стає їм часу (?). І кожному, 
що так чи інакше виправдує свій брак зацікавлення своїм пла
стоним журналом, здається, що він має рацію. Не бачить сер
дега, що таким чином він стає гробокопателем своєї преси. І 
який же приклад він цим дає своїм молодшим друзям? 

Щоб не було запІзно! 

Та годі в.же нарікати! "Пластун" ка)Ке наш незабут
нійДроту своєму "Житті n Пласті", "не розгублюється й не по
падає в розпач навіть у найважчих умовах". Тому й у тій важ
кій ситуації, в якій опинився наш журнал, треба бути нам доб
рої гадки. Ті, що живуть Пластом і тривожаться за його май
бутнє, напевно прийдуть, у міру своїх сил і спромо)кностей, з 

допомогою "Пластовому шляхові". І то зараз, бо завтра може 
бути запізно. 

• • • 

НОВАЦЬНИй ВОГНИН 
СьогоднІ в нас надзвичайний четвер - шестилітня СофІйна буде снла

дати заяву всту~у до Пласту. Ченаю на їі прихІд Із шноли, приготовляю 

швидно вечерю, - а думни десь далено, через рони, біля тІєї Святоюрсьноі 

ватри, де я стала новачною. 

СофІйна вбІгає до хати, а з нею смІх та рІзнІ пригоди шнІльного дня. 

Думаю, що вона ще не розумІє цього, що має статися нинІ ввечорІ ... 

Посередині нІмнати блимає червоний новацьний • вогнин •. 52-ге Гніздо 

УПН-он Із своїми гІстьми - нованами 47-го Гнізда УПН-ів вітають новий РІй 
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"Зазульон" у своєму гурті. Сестр11чна Марта вміло веде програму свята: заява 

вступу та новацьна пІсня, "ранета", піснІ, що їх майже всі знають і співають, 

переплітаються снечами; "Тарпани" паназують "ПІдводний човен", "Зозульни" 

співають "Мій новацьний сміх", а "Мурашни" та "Гусенични" інсценізують в 

дуже помислових костюмах дві пісні. м Сестрично-голубно ... " сп і вас новацтво" 
І сестрична гніздова розповідає про звірів - музинантів. Розповідь втягає 

всіх до спІвучасти, особливо тоді, ноли треба галасом відганяти злих роз

бІйнинІв. 

Вогнин • догоряє·. Сестрични, новацтво І батьни разом в нолі спІвають 

новацьну молИтву та передають "існру дружби" навнруги. Здається вечІр 

уже призабувся .•. 
Та перед сном Софійна, яна не дуже то любить силадати одежу на 

властиве місце, обережно вішає свій новацьний однострій на вішан (всі ~у

дзини защебнені!), бІля нього ставить "на струнно" пластові черевини, а нову 

жовту хустину, вигладивши обережно . .u.олонею, виладає у спеціяльний нутин 

шуфляди. 

Дивлюся на те і знаю - перед пластунною новачною Софійною сте

литься нова мандрівна ... 

** * 

ПЛАСТОВА АКТИВНІСТЬ ЧЛЕНКИ УПС 

Мама 

Часто чуємо вислів: "Хто раз став пластуном, залишиться ним до нінця 

життя". Це правда, але тоді, нали той хтось став справжнім пластуном. Нижче 

подаємо тенет листа, що його дістала Адміністрація Пл. В-ва, в яному мова 

саме про тану пластунну. 

"На XIV Нр. Пл. З'їзді в ЗСА одною з важливих справ, що їх дисну

товано, був тяжний фінансовий стан Пл. В-ва, що видає "Готуйсь", "ІОн ан" і 

"Пластовий Шлях". 

Між резолюціями З'їзду находимо одну, яна зобов'язує всіх пластунів 

- членів УСП і УПС та всіх батьнів пластавої молоді передплачувати при

найменше один пластовий журнал. 

Але велиною і приємною несподіванною й особливою заохотою для 

всіх, що хочуть допомогти в цьому доброму й нарисному ділі, був почин се

ніорни, яна не забирала голосу в диснусії, але під нінець З'їзду підійшла до 

референтни пластових видань с~.:оєї станиці і зголосила свою конкретну по
міч таними словами: 

"Не знаю ян довго ще буду жити й підтримувати Пластове Видав

ництво своїми щорічними передплатами. Не знаю, чи пізніше буду в 

спромозі висилати передплату. Тому тепер, нали ще можу - передаю 

на пластові видання 1000.00 дол. зі своїх заощаджень, а видавництво 
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хай пересилає мені "Плас1овий Шлях" і все цінавий "Юнан" - пони 

можу читати". 

Сердечно дянуємо нашій дорогій подрузі пл. сен. Ярославі Ціхансьній 

за їі зрозуміння та продумане наставлення до пл. журналів, за їі щедрий 

дар в сумі тисяча дол. з їі заощаджень, яні, згідно з їі бажанням слід ро· 

зділити по рівній частині поміж "Готуйсь", "ІОн ан" і "Пл. Шлях". 

Сподіваємося, що щедрий датан нашої подруги винличе позитивну ре

анцію серед наших пластунів сеніарів і громадянства, яних допомога папра

вить існуючий фінансовий стан у пл. видавництві. Чен на $1000.00 переси

лаємо до НПС в ЗСА. Вітаю Вас нашим щирим СНОБ! Христина Турченюн -
реф. пл. видань". 

Диренція Пл. В-ва вдячна не тільни за значну фінансову допомогу, але 

ще в більшій мірі за вияв пластування, справжньої пластавої постави та за 

доцінювання ваги їі у житті Пласту. Диренцін Пn. В·ва . 

•• • 
ТРЕБА ДОПОМОГТИ 

Відома письменниця Віра Вовк склала й видала антоло

гію української літературипо-португальському- Viburno rubro 
(червона калина). Це корисна й доконче потрібна книжка у 
пляні поширити знання про Україну серед чужого світу. Ця 

антологія дає португальськомовному читачеві знайомство з 

українською літературою. Авторка намагається розіслати яких 

300 примірників цієї антології до південно-американських біб
ліотек, де б були доступні читачеві. 

Сама письменниця не має спромоги виконати це важли

ве завдання, бо примірник цієї антології коштує 20 дол. rй 
треба допомогти в цьому доброму ділі та для української спра
ви потрібному. Наша громада мусить допомогти, бо це теж 
один з наших обов'язків. Пластове братство може бага
то допомогти, взявши на себе організування для цієї мети гро
шових засобів. Цим виконає пластове добре діло. Звертаючись 
до поодиноких громадян та інформуючи їх про цю антологію, 
напевне нашим пластуякам і пластунам удасться приєднати 

відповідну кількість осіб доброї волі, які мають зрозуміння 
для такої культурної пропаrанди та будуть готові вислати дар, 
хоч би на одну книжку (20 дол.). 
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:Лроблеми еg.:л. ееньйорату 

Орест Гаврилюк 

АНАЛІЗА СТАНУ УПС 

Від реданції: Нрайова Булава УПС ЗСА надіслала нам велину працю 

(26 сторінон машинопису!), яна с вислідом обстеження стану УПС у ЗСА на 

підставі аннети, що їі виповняли члени УПС. Проведена аналіза запитнинами 

вимагала велиного внладу праці. Думаємо, що вона дала цінавий матеріял, 

яний характеризує стан УПС у ЗСА, а з тим, мабуть, подібний він буде та

нож і в інших нраїнах нашого поселення. 

Повністю подаємо: вступ, методу, яною було проведене обстеження, 

висновни. В скороченні містимо подробиці висліду аннети. 

Вступ. Виконуючи волю ХІ-го Крайового З'їзду УПС, 
Крайова Булава УПС взялася перевести аналізу сучасного ста

ну УПС. КВ УПС рішила виконати це завдання шляхом опи

тування членства. В опитуванні ми бажали виявити погляди 
сеніорів/-ок на ряд сеніорських, як і загально-пластових 
проблем. 

Метода. За допомогою при складанні відповідного за

питника ми звернулися до 45-ох членів УПС - спеціялістів 

окремих ділянок, у які входили: вчителі, довгорічні пластові 

провідники, духовники, лікарі, політичні діячі, правники, пси

хіятри, психологи, публіцисти, соціологи, філологи та фінан

сісти. Відповіді одержано від 11-ох осіб (факт, що лиш 1/4 
запрошених уважало за відповідне відповісти - має свою мо

ву!) У висліді складено 131 питань із таких ділянок: 

А. Загальні особисті й пластові дані питання: (001-008). 
Б. Завдання й місце сеніорату (101-140). В. Організац~йна по
будова УПС (201-218). Г. Втрата членства (301-308). r. Самови
ховання (401-403). Д. Мова (404-407). Е. Вірність Богові (501-
509). Є. Інші проблеми УПС (601-612). Ж. Пластова преса (701-
708). З. Здоров'я 801-816). И. Різне, інші питання (901-905). 
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Щоб можна було реально сподіватися, що достатня кіль

кість членів виповнить запитник, треба було подбати, щоб він 
не був надто довгий. Тому поділено всі питання на три групи 

й виготовлено запитник трьох типів: 

І - охоплював питання ділянок А і Б (разом 48 питань). 
ІІ - охоплював питання ділянок А, В, Е і Є (разом 47 

питань). 
ІІІ - влючав питання ділянок А, Г, r, Д, Ж, З і И (ра

зом 52 питання). 
Запитники помішана й посклада:но, використовуючи та

белю т. зв. "випадкових чисел" (Рендом намберс) та розіслано 

до осередків праці й до референта самітників відповідно до 
К:ількости їхніх членів. Кожний запитник був складений і зчі
плений (запечатаний). V долучених інструкціях ми просили, 
щоб запитників не розпечатували, аж доки даний член не 

береться його виповняти. Ото ж, якщо інструкцій додержано, 
то залежало виключно від приладку, п~о даний член дістане 

той, а не інший тип запитника. 

Щоб осягнути по змозі більшу участь, ми просили ви
повняти запитники на сходинах осередка праці. Запитники ма

ли бути випавнені на анонімній базі. Кожний член, скінчив
ши запитник, мав скласти його й віддати провідникові, а той 

мав відразу зчепити його спиначем і зібрані запитники віді

слати до КБулави УПС. Неприсутнім на сходинах членам. ми 

просили передати запитник додому для виповнення й пересла

ти їх прямо до КБ УПС, не подаючи зворотної адреси. 

Висліди. Випавнені запитники одержано від 21 (з усіх 
29) осередків праці та від окремих членів. Дарма, що були 
пригадки, не одержано запитників від ОП: Албанської окру
ги, з місцевостей - Честер, Елізабет, Гемпстед, Лорейн, Нью 
Гейвен, Рачестер і Філядельфія. 

Разом вплинуло 255 запитників, тобто від 30°/о членства. 
З того надійшло 91 запитників типу І, 86 запитників типу ІІ 
і 78 запитникlв типу ІІІ. Тому, що деякі члени не відповіли 
на всі питання, кількість відповідей на поодинокі запити є де
що менша. 

Нижче подаємо вибрані питання, зазначуючи при кож
ному скільки осіб відповідно на нього та який відсоток з тих, 
Ідо відповіли, вибрав кожну можливу відповідь: 
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001. Чи ти є: (відп. 243), 40% а. сеніорка, 60% б. сеніор. 

002. Твій він: (відп. 246) - 4% а. нижче 35 років, 22% б. 35 - 44 роки, 33% 
в. 45 - 54 роки, 15% г. 55 - 64 роки, 26% 1'. 65 або більше років. 

003. Родинний стан: (відп. 246). 9% а. вільний (ніколи не був/-ла одружений/

на, 86% б. одружений/-а, 4% вдовець/-а, 2% г. розведений/-а. 

004. ВІровизнання: (відп. 246) - 95% а. - католицьне, 5% б. - православне, 

0% інше. 

005. Сеніорсьний ступінь: (відn. 240) - 9% а. прихильник, 28% б. сеніор 

праці, 45% в. сеніор довір'я, 18% г. сеніор керівництва. 

006. Де ти вперwе став/-ла членом Пласту? (відп. 228) - 49% а. на еміІ'рзцїі 

в Европі; 16% б. на північноамериканському континенті, 36% в. на укра

їнських землях, г. О% деінде. 

007. В яному упаді ти почавІ-ла пластувати? (відn. 226) 34% а. УПН, 54% 
б. УПЮ, 7% в. УСП, 6% г. УПС. 

008. Яна велина твоя станиця? (відn. 229) 39% а. велика (Дітройт, Клівленд, 

Нюарк, Нью-йорк, Філядельфія, Чікаrо). 31% б. - середня (Бофало), Ва

шінrтон, Гартфорд, Лос Анджелес, Пасейк, Рочестер, 24% в. мала (всі 

ін.) 7% г. R самітник/-ця. 

101. Що з наступного не є завданням УПС? (відn. 52) - 52% а. запобігати 

мішаним подружжям, 23% б. сnонукувати членів до участи в громад

ському житті, 15% в. об'єднувати сеніарів і сеніорок, 17% г. познайом

лювати чужонаціональне довкілля з українською проблематикою 8% 1'. під

держувати товариське співжиття, 17% д. плекати традиції Пласту; 13% 
е. спонукувати членів до праці в Пласті, 27% є. стимулювати членів до 

розвитку особовостей. 

102. Сеніорат повинен (відп. 85 осіб): 9% а. відокремитися в товариство ко

лишніх пластунів/-ок, бо Пласт - це організація молоді й ми не повиннІ 

їй заваджати; 44% б. віддзти провід Пласту в руки молоді, помагаючи 

їй порадами й фінансуванням; 45% в. надавати тон Пластові й активно 

його вести; 21% г. формально бути складовою частиною Пласту, але не 

мішатися до діяльности молоді. 

103. УПС повинен: (відп. 86). 95% а. бути длА молоді прикладом українського 

патріотизму; 21% навчати пластунів/-ок української мови; 20% в. навча

ти українознавства; 21% г. організувати й вести українські школи; 5% 
1'. не робити нічого з повищого. 

104. Чи УПС повинен бути і матеріяльною базою Пласту? (відn. 89). 7%. а. ні, 

бо УПС уже досить навантажений працею в Пласті; 20% б. так, бо ні

хто інший нам нічого не дасть; 83% в. УПС повинен організувати для 

Пласту матеріАльну базу з різних можливих джерел. 

105. УПС вив'язується Із своіх завдань (відп. 84). 2% а. на 100%, 11% б. 

на 75 - 99%, 43% в. на 50 - 74%, 29 r. на 25 - 49%, 15% r. на 

менше, ніж 25%. 
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106. Дnн Пnасту потрібні: (відп. 89): 8З% а. курені й осередни праці УПС, 

О% ні нурені, ні осередни праці УПС, З% в. самі нурені, а не осередни 

праці УПС. 1З% г. самі осередни праці, а не нурені УПС. 

107. Дnн добра Пnасту найнраще буnо б (відп. 80): 60% а. затримати тепе

рішню систему з онремими уладами УПС і УПС та з ПластприАтом; 2З% 

б. злучити УПС І Пластприят, задержуючи онрему Надру Пластових Ви· 

ховнинів, антивних у даному часі: 14% в. злучити УСП і УПС в один 

"улад повнолітніх пластунів": З% г. злучити УСП, УПС і ПластприАт в 

одну помічну длА Пласту, але онрему організацію дорослих осіб. 

108. СеніориІ-ни повинні (відп. 80): 71% а. вести виховну працю в Пласті, 

25% б. відбувати семінарі длА обнови й усучасненнА себе; 27% в. інди· 

відуально працювати над удосноналеннАм себе: 1З% г. їздити на сеніор· 

сьні табори; 17% r. реІ'улАрно відбувати сходини: 5% д. силадати се

ніорсьні проби; 9% е. не робити нічого з повищого. 

109. Чи проводи УПС мають випрацювати пnян ді'і сеніорату й наrnядати над 

йоrо винонанням (відп. 79): 24% а. ні, бо ножний знає, що робити. 1З% 

б. ні, з інших причин; 6З% в. тан. 

110. Чи провід УПС повинен розпnннувати й охопnювати чnенство в ••зовнішньо
політичні анції", напр. масовоrо писання nистів до установ І осіб, щоб 

впnинути на них, ноnи потрібно (відп. 79): 2З% а. - ні, бо це не наше 

заоданнА; 16% б. ні, з інших причин; 62% в. - тан. 

111. Чому ти остаєшен чnеном УПС? (відп. 79): 1% а. бо тан "випадає"; 6% 
б. бо там є мої приАтелі; 44% в. бо це важnивий обов'Азон служби УІіраї· 

ні; ЗО% г. бо це дає мені моральне й емоц1ине вдоволеннА. 1% 1'. длА 
приємности, 27% д. хочу віддАчитися Пластові за все добро, що з нього 

одержав. 16% е. з інших причин. 

112. Чи ти маєш і чи читав/-nа (відп. 66): 71% а. звіти й реномендації ПНДру

гого; 86% б. Правильнин УПС; 48% в. Статут НУПО. 

113. Чи від нандидатів до УПС сnід вимаrати знання: (відп. 77): - ЗО% а. зві· 

тів і рекомендацій ПНДругого; 97% б. правильнина УПС; 27% в. Стату

ту НУПО. 

114. Чи від нандидатів до УПС треба вимаrати знання та пояснень завдань 
УПС? (відп. 88): 9% а. ні: 9З% б. тан. 

116. Янщо сеніор/-на довrо (біnьше, ніж три рони) не працювавІ-nа з мо· 

nоддю, то ((відп. 89): ЗО% а. може повернутисА до виховної праці, але 

тільни по відбутті відповідного вишнолу І дошнолу; З5% може і повинен/· 

на стати вихрениноми при найближчій нагоді; 6% в. - не повиненІ-на 

пхатисА до виховної праці; 56% г. повиненІ-на допомагати молодим ви· 

хоанинам порадою, чи в інший спосіб. 

117. Чи чnени УПС повинні бути діяnьні? (відп. 87): ЗО% а. в унраїнсьній і в 

америнансьній громаді (поза Пластом): О% - не повинні бути діАльні 

поза заробітньою працею; О% в. тільни в америнансьному суспільстві; 

1% r. тільни в Пласт і: 0% r. тільни в унраїнсьній громаді (поза Пластом); 
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6% д. у Пласті й америнансьному суспільстві; 19% е. - у Пласті й в 

унраїнській громаді; 76% є. у Пласт і й в унраїнській та в америнансьній 

громадах. 

118. Яну працю в Пnасті ти винонував/-nа в останніх трьох ронах? (відп. 87): 
7% а. - впоряднин/-ця УПН; 14% б. впоряднин/-ця в УПЮ; 2% в. гніз

довийj-ва; 2% r. зв'язновий/-ва; 11% r. ношовий/-ва); 9% д. станичний 

референт вишнолу; 48% е. - член станичної старшини; 7% є. - член 

КПС або ГПБ; 6% ж. - у проводі табору або вишнолу УПН; 8% з. -
у проводі табору або вишнолу УПЮ; 36% и. іншу пластову працю; 15% 
і. не винонувавj-ла ніяної пл. праці. 

119. Чи в останніх трьох ронах працювавІ-nа на пластовій oceni або в. nn. 
домівці? (відп. 78): 31% а. - ні, ні разу. 13% б. тан - один або два 

рази. 54% в. - тан, тричі або більше разів. 

120. Чи в останніх трьох ронах ти пожертвував на Пnаст (незалежно від вне
снів і передплат журналів) (відп. 78): О% а. - мене не стати на тані по

жертви. 9% б. - ні, ні разу; 45% в. - тан, один або два рази; 46% г. 

- тан, тричі або й більше разів. 

121. Яний стан твоїх пластових внеснів? (відп. 78): 21% а. - заплачені за 

1977; 83% б. - заплачені за 1978; 5% в. не заплачені ні за 1977, ні за 

1978 р. 

122. Чи уважаєш, що в теперішній ситуації доцільно давати дітей до Пласту? 

(відп. 79); О% а. - ні, бо в Пласті діти звинають говорити по-америнан

сьни; 0% б. - ні, бо в Пласті діти набирають шнідливих налогів (нурення, 

альноголь, нарнотини); 0% в. - ні, бо діти й тан перепрацьовані; 0% г. 

- ні, бо Пласт вимагає забагато від батьнів; 0% r'. - ні, бо Пласт за

коштовний; 1% д. -ні (з іншої причини); 52% е. тан, щоб діти дістали 

заправу до життя; 21% є. - тан, щоб діти там зустріли майбутніх парт

нерів подружжя; 16% ж. - тан, щоб діти мали приємність; З% з. - тан, 

щоб батьни могли часом відпочити від дітей; 73% и. - тан, щоб зберегти 

унраїнсьну ідентичність; 13% і. тан (з іншої причини). 

123. Снільни твоїх дітей (вище 6 ронів) належить до Пласту? (відп. 73): 53% 
а. всі; 38% б. - не маю таних дітей; 4% в. - ніхто; 4% г. - лише 

деяні. 

124. Ян часто читаєш унраїнсьну nітературу своїм дітям? (відп. 64): 6% а. 

ножного дня; 78% б. - мої діти самі читають, або: "я не маю дітей"; 

5% в. - принаймні раз на місяць; 8% г. - принаймні раз на тиждень; 

5% r. - рідше, ніж раз на місяць. 

125. Сніnьни унраїнсьних часописів, журналів передплачуєш? (відп. 91 ): О%, а. 

- ні одного; 8% б. 1; 63% в. 2 - 5; 31% r. більше, ніж 5; 
126. Сніnьни унраїнських ннижон є у твоїй хаті? (відп. 91 ): 1% а. - менше, 

ніж 10; 22% б. 10 - 100; 77% в. більше, ніж 100. 

127. Снільни твоїх дітей (вище 6 р.) ходять на нурси українознавства? (відп. 

83): 35% а. - всі; 1% б. - лише деяні; 55% в. - не маю таних дітей; 
8% r. ніхто. 
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128. Національність особи, з нною ти оружении/-на (відп. 88): 0% а. амери

нансьна. 84% б. унраїнсьна; 2% в. інша; 14% г. R не одружений/-на. 

129. Яною мовою розмовлнєте в родині? (відп. 90): 1% а. в більшості аме

ринансьна; 16% б. переважно унраїнсьна; 0% в. тільни америнансьна; 

8З% г. тільни унраїнсьна; 0% r. інша. 

130. Чи ти інформуєш своє не-унраїнсьне довніллн про проблеми Унраїни? 

(відп. 90): О% а. - ні, бо це не моє завдання: 2% б. -ні, з іншої при

чини; 10% в. тан, але зрідна (З або менше разів за останніх З рони); 

6З% г. тан, при ножній нагоді. 17% r. тан, часто (більше, ніж тричі за 

останніх З рони). 

131. До нільнох унраїнсьних орrанізацій (поза Пластом) ти належиш? (віДп. 91) 
З5% а. - 1-2; 49% б. - 3-5; 9% в. - більше, ніж 5; 7% r. - я належу 

тільни до Пласту. 

132. Чи сеніори/-ни повинні антиЕїізуватися в унраїнсьних політичних орrаніза· 
ціях? (відп. 82): ЗЗ% а. - лише тоді, ноли вони не займають провідних 

постів у Пласті; 18% б. - ні, бо Пласт - це аполітична організацін; 

2% в. - ні, з інших причин; 46%) r. - тан, без обмежень. 

133. У яній ділянці rромадсьної праці члени УПС повинні обов'язиаво бути 

антивними? (відп. 81): 85% а. - відповідно до індивідуальних зацінав

пень і можливостей; 6% б. гуртни Пластприиту; 19% в. нультурно-освітні; 

7% г. мистецьні нлюби; 9% r. наунові інституції; 7% д. професійні нлю

би; 9% е. шнільництво. 

134. Яний відеотон твого заробітну призначений на унраїнсьні національні, 

нультурні й харитатинні потреби? (відп. 77): 22% а. - більше, ніж 10%; 
4% б. менше, ніж 1%; 74% в. 1 - 10%. 

135. Чи уважаєш доцільними поіздни в Унраїну? (відп. 65): З5% а. - в Унраї

ну повинні їздити лише депні, що на те надаютьсн; 8% б. - в Унраіну 

повинна їздити молодь, народжена на чужині; 12% в. - ні, бо нашими 

грішми піддержуємо онупанта Унраїни; 8% г. - ні, бо це небезпечно; 

41% r. - тан, бо ножний сеніор/-на повиненІ-на бодай раз в житті від

бути прощу до Рідної Землі; О% д. - тан, бо там найдоцільніше набувати 

ориrінальні унраїнсьні мистецьні вироби. 

136. Яний твій фах (професія? (відп. 81): 11% а. - господарІ-ня; 4% б. -
безробітний/-на; О% в. - нупець; 31% г. - на пенсії; 1% r. - підпри

ємець; 48 д. - професіоналіст/-на; 6% е. - робітнин/-ця; 9% є. -
уряднин/-на. 

137. Де ти живе .. (мешнаєш)? (відп. 8З): 79% а. у власній хаті; 1% у ви

наймленій хаті. 18% в. у винаймленому мешнанні (апартаменті); 0% r. у 
гуртожитну; 1% д. при родині. 

138. Снільни автомобілів маєш ти І твоя родина? (відп. Є8): 49% а. - 1; 
34% б. 2; 9% в. З або більuJе; 4% r. - ні одного. 

140. Снільни rодин тижнево приділяєш телевізії? (відп. 86): 4З% а. 2 або мен
ше; З1% б. 2-5; 16% в. 5-10; 9% г. 10-20; 1% r. більше, ніж 20 годин. 
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201. Ножний сеніор/на повинен/·на належати до осередка праці І до нуренн 

- подало 52%; (відп. 81 ). 
202. Яне найважливіше завдании осередків праці УПС? (відп. 84): помагати в 

праці станиці - 89%. 
203. ОПраці УПС повинні відбувати (відп. 85): а. зустрічі й сходини (73%). 
204. Ян часто робити зайнитти осередків праці УПС? (відп. 84): в. неперіо

дично, відповідно до нагоди й потреби 39%; раз на міснць - 29%; 11% 

- непотрібно зайннть. 

205. Що треба включити в nporpaмy сходин ОП УПС? (відп. 83): 63% б. 
інформацїІ про стан праці в Пласт і; 46% а. - гутірна або реферат на 

ннусь антуальну тему. 

206. Нурені УПС повинні бути (відп. 84): 57% а. - міжнрайові. 

207. Чи твій нурінь (відп. 78): 67% - видає rазетну "Листон зв'изну"? 22% в. 

"Я не належу ДО нуреНА". 

208. Коли була останни рада твоrо нурени УПС? (відп. 79): 43% в. - цього 

ро ну. 

209. Ян твій нурінь УПС вив'изуєтьси із своїх завдань? (відп. 75): 27% в. -
на 5С- 75%; 25% б. на 75-100%. 

210. Нурені УПС мають (відп. 82): 89% б. - оргDнізувати й переводити он ремі 

анції в нористь Пласту; 17% в. - перебирати проводи в Пласті. 

211. Нурінь УПС має (відп. 76): а. Давати ініцІнтиву й дирентиви діяльности 

своєму "похреснинові" з УСП. 

212. Члени нурени УСП мають (відп. 80): 39% а. - автоматично переходити 

до відповіднина свого нуренн в УПС, ноли осягнуть приписаний він; 39% б. 

самостійно обрати нурінь УПС, до иного хочуть перейти. 

213. Сеніорj-на має працювати (відп. 82): 55% б. - в осередну праці й в 

нурені. 

214. Чи відомі тобі особи, що відійшли від Пласту тіпьни через дапену віддаль 
їхньоrо проживанни від nn. осереднів? (відп. 72); 58% а. - знаю лиш 

одну тану особу, або не знаю ніного; 18% в. - тан, знаю таних багато. 

215. Самітники повинні (відп. 81 ): 68% а. - брати участь у пластових зай

ннттнх, ноли тільни мають нагоду; 26% r. - щадити сили, щоб не про

пасти в чужому морі. 

216. Зустрічі самітників спід робити (відп. 81 ): 59% б. - при спеціАльних 

нагодах (напр. ювілейні пл. зустрічі). 

217. Всі самітники на терені нраїни повинні (відп. 82): 54% б. - належати до 

ОПраці при найближчій станиці, без уваги на віддаль. 

218. Провідиином "Осередка самітників" повинен бути (відп. 78): 63% б. 

референт самітнинів при КПС. 

301. Ті, що відпадають від Пласту рабпить це rоповно через (відп. 74): 74% 
б. - втрату зацінавленнн. 

302. Чи ти мав/-па змоrу працювати в Ппасті на постах, иний ти бажав/-па? 
(відп. 75): 84% в. тан, майже завжди. 
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303. Чи Пласт винористонує належно твої здібності, проф. вмІння? (відп. 70): 
43% а. - лише частинно (25 - 75%); 29% б - тан, на 100%. 

304. Чи денні пости в Пласті обсаджені задовrо однією особою, зrл. rрупою 

осіб? (відп. 74): 55% а. - в більшості випадків; 22% б. зрідка. 

305. Чи ти rотовий прийняти ннусь фуннцію в станичиїй старшині? (відп. 72): 
33 r. - тан, сьогодні; 31% б. - не маю змоги на тану працю. 

306. Чи Плас1 нолись віднинув твою rотовість працювати в наміченій ділянці? 
(відп. 75): 81% а. - ні; 19% б. - тан. 

307. Чи доцільно сеніорові/·ці залишати Пласт? (відп. 73): 73% є. - пластова 

присяга зобов'язує на все життя, тому залишення Пласту не має змислу. 

308. Люди, що не вміють "знайти себе в Пласті''. повинні (відп. 71): 45% а. 

- вибути з Пласту; 41% r. - шукати більше підходящого середовища в 

інших організаціях. 

401. Самовиховання в УПС (відп. 71 ): 70% г. це індивідуальна праця над 

постійним удосконалюванням себе; 34% б. людина вчиться аж до 

смерти. 

402. Що з названоrо ти реалізуєш планово й систематично (відп. 66): 50% е. 

читання відповідної лектури; 45% - боротьба із злом. 

403. Сеніорсьні ступені треба (відп. 71): 62% б. - надавати на підставі пра

ці й заслуг. 

404. Родина має передати дітям (відп. 72): 74% в. - унраїнсьну свідомість, 

мову, грамотність. 

405. Щоб збереrти унраїнсьну субстанцію треба (відп. 67): 52% г. - суворо 

вистерігатися американської мови в Пласті; 36% в. - організувати окремі 

англомовні клітини в Пласті. 

406. Діти забувають унраїнсьну мову тому, що (відп. 73): 79% а. - батьки 

не дбають про це. 

407. Пластові видання (відп. 74): 77% в. ·- повинні обов'язково переходити 

мовну коректу; 22% б. - повинні містити американські висновки для тих, 

що не розуміють української мови. 

501. Ян часто ходиш до цернви? (відп. 82): 80% в. - принаймні раз на ти

ждень, 6% а. - кожного дня; 1% r. - А не ходжу до церкви. 

502. Я ходжу до цернии (відп. 80): 75% б. -для заспокоєння духових потреб. 

503. Ян часто молишся? (відп. 76): 58% а. - два або більше разів кожного 

дня; 22% в. - лише коли відчуваю потребу. 

504. Чи винонуєш усі обов'язни, яні нанпадає твоє віровизнання? (відп. 75): 
39% б. - на 75% до 90%; 32% а. - тан, на 100%. 

505. Ян часто жер'rвуєш (rроші, час тощо) на церновні потреби (відп. 77): 74% 
r. - принаймні раз в тиждень. 

506. Чи віриш в існування Боrа? (відп. 78): 91% а. - так, без ніяких сум

нівів; 9% б. - А непевний/-а. 

507. Сеніарат повинен (відп. 71 ): 46% в. - не мішатися до релігійних справ; 

29% а. - виступати організовано на Богослужбах з різних нагод; 20% б. 

- мати більше релігійних статтей у "Пл. Шляху". 
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508. РепІrійні прантини (відп. 80): 61% б. - це індивідуальна справа сумління 

ножного/-і з нас; 40% в. - це пл. обов'язон, а тому УПС повинен нагля· 

дати над винонанням його сеніорамиj-нами. 

509. Унраїнсьна мова в цернві (відп. 80): 85% а. нонечно потрібна. 

601. Чи ти знаєш Ідеальних ппастунів/·он сеніорів/-он? (відп. 79): 61% - тан, 

39% -ні. 
602. В моїй опІнІї, пластовий провід (відп. 78): 49% г. - ставить вимоги, яних 

винонання потім не допильновує. 

603. ТоварисьнІ суди в сеніораті (відп. 80): 54% а. - безумовно потрібні. 

604. СнІпьни удІпІв у норпорації "Моподе життя" ти занупив/-па? (відп. 79): 
48% г. - ні одного, 21% а. 1. 

605. Я не вІдповів/-па на останній пист від nn. проводу, тому, що (відп. 77): 
49% є. - я стараюся завжди точно відповідати на листи; 32% е. -
не одержую таних листів. 

606. Сніпьни вечорів у тиІНні ти приевичуєш на nn. працю? (відп. 72): 43% г. 

- я не працюю в Пласті, або рідше, ні один раз в тижні; 37% а. - 1-2. 
607. Сніпьни вечорів у тижні ти приевичуєш на rромадсьну працю (поза Пnа· 

етом)? (відп. 75): 45% а. - 1-2; 32% г. - я не веду громадсьної праці, 

або рідше, ніж раз в тижнІ. 

608. Сніпьни вечорів у тижні ти приевичуєш на розваrу, спорт тощо? (відп. 71): 
42% а. - 1-2: 51% г. - я не витрачаю часу на тані речі, або рідше, 

ніж раз в тижнІ. 

609. Сніпьни вечорІв у тижні приевичуєш дпн своєї родини? (відп. 75): 56% в. 

- або більше. 

610. Діти сеніорІв/-он (відп. 76): 54% г. - повинні обов'язново належати до 

Ппасту; 46% в. - повинні вибрати собі, до яних унраїнсьних організацій 

хочуть належати. 

611. Чи твої діти (відп. 73): 47% є. - ходять до унраїнсьної шноли: 40% а. 

- беруть ленції музи ни; 67% 1'. - належать до Пласту; 21% д. - на

лежать до хору або до драматичного гуртна. 

612. УнраїнІ моІНемо допомоrти (відп. 79): 49% а. - відповідно впливаючи 

на опінію нашого довніллн; 68% г. - працею над вихованням нашої мо

лоді; 48% 1'. - принладом свого щоденного життя. 

701. Ппаст повинен мати (відп. 75): 44% а. "Готуйсь", "Юнан" і "Пл. Шлях" 

без уваги на фінансові труднощі; 32% в. - один журнал для молоді й 

один для дорослих пластунів; 25% r. - тільни "Готуйсь" і "Юнан". 

702. Яний твій зв'нзон з nn. пресою? (відп. 77 осіб); 77% г. - тільни перед· 

платнин; 10% а. - дописувач. 

703. Чи ти передппачуєш? (відп. 73): 88% е.- "Пл. Шлях"; 68% є.- "Юнан"; 

33% - "Готуйсь". 

704. Чи ти читав останнє чиспо? (відп. 72): 71% в. - "Пл. Шляху"; 60% r. 
"Юнана"; 60% "Слова", 25%, а. "Готуйсь". 

705. СнІпьни разів за останнІх три рони ти сипав пожертву на Пп. видавничий 
фонд ім. Ciporo Лева? (відп. 75): 43% 1-2 рази; 37% ні разу; 16% б. -
З-4 рази. 
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706. Снільни разів за останніх три рони ти снлав/-ла пожертву на "Слово" 

або Фонд Одности Пласту? (відп. 70): 43% а. - 1-2 рази; 31% г. - ні 

разу; 16% б. 3-4 рази. 

707. Снільни разів за останніх три рони ти пожертвував на пл. вишнільний 

фонд ім. Дрота? (відп. 67): 60% г. - ні разу! 37% а. - 1-2 рази. 

708. Щоб здобути фонди на пл. видавництво, сеніори/-ни повинні (відп. 61): 
28% б. жертвувати по 1 дол. за ножний рін свого членства в Пласті; 

56% улаштувати лотерію чи іншим способом придбати фонди; 23% зби

рати гроші поза Пластом, бо сеніарат уже вичерпує свої власні грошовІ 

засоби. 

801. Яний стан твого здоров'я? (відп. 72); 53% а. зовсім здоровий; ·40% б. 

малі недомагання. 

802. Ян твої нерви? (відп. 70); 86% а. нормальні; 13% в. я нервовий/-ва. 

803. Яна твои вага? (відп. 69); 42% в. - не відбігає більше, ніж 5 фунтів від 

ідеальної; ЗО% г. 6-10 фунтів понад нормальну вагу. 

804. Чи в останньому році твои вага? (відп. 71 ); 86% в. не змінилася 

більше, ніж 5 фунтів. 
805. Яний твій тиси нрови? (відп. 76); 72% в. нормальний; 18% - зависоний. 

806. Ян давно мав/-ла ти лінарсьні оглядини? (відп. 76); 79% в. - в остан

ньому році. 

807. Снільни разів ти хворів/-ла в останньому році? (відп. 72); 55 а. - ні 

разу; 39% б. - 2-3 рази. 

808. Снільни разів ти був/-ла в лікарні або в лінари у останньому роцІ? 

(відп. 75); 49% б. 1-2 рази, 36% а. - ні разу. 

809. Що робиш задля збереженнн фізичної вправности? (відп. 75); 41% в. -
щоденний прорух. 

810. Яний спорт ти вправляєш? (відп. 74); 43% ж. - я не вправляю ніяного 

спорту; 19% д. плавання; 16% - відбиванна. 

811. Снільни різних родів лінів (аспірин і ін.) ти заживаєш щоденно? (відп. 
72); 76% в. - я не вживаю щоденно лінів. 

812. Сеніори/-ни (відп. 69); 78% а. - можуть принагідно помірнована спо
Інивати альноголь: 74% в. - повинні втримувати повну абстиненцію від 

альноголю. 

813. Снільни альногольних напитнів (пиво й ін.) ти нонсумуєш? 54% г. -
менше, ніж 2 на тиждень; 31% г. ~ я не п'ю альноголю. 

814. Снільни цигарон ти нуриш денно? (відп. 70); 90% є. - я не вживаю 
тютюну. 

815. Що зробити з сеніорами/-нами, що нурнть? (відп. 69); 61% в. - стара
тися допомогти їм позбутися того налогу. 

816. Здоровельні питання (відп. 67); 67% в. - треба роз'яснювати молоді при 
ножній нагоді; 33% а. - повинні бути диснусії в "Пл. Шляху". 

901. Сеніори/-ни (відп. 68); 25% а. - можуть у Пласті формувати світогляд 
і вербувати майбутніх відповідальних членів політичних організацій; 47% 
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г. - повинні займати провідні становища в політичних організаціях, щоб 

туди ввести пластовий спосіб полагоджування справ. 

902. Партійний вплив на Пласт (відп. 73); 40% а. - має місце - чи того 

хочемо, чи ні. 

903. Ради чести УПС (відп. 73); 78% в. - повинні обмежуватися лише до 

справ, переданих їм пластавим проводом. 

904 Щоб розв'язати нризи проводу в Пласті, треба (відп. 73); 85% г. - плА

ново відхонувати доріст на зміну теперішніх членів проводу; 32% а. -
впливати на сеніорів/-он, щоб вони голосилисА добровільно та відповідні 

становища в станичничх чи вищих проводах. 

905. По 65-річній діяльності Пласту маємо: 41% в. - надру повновартних 

провіднинів унраїнсьного національного й громадсьного життя; 32% г. -
людей із здоровим світоглядом. 

висновки 

А. Загальні особисті й пластові дані: Якщо можна го
ворити про "пересічного" члена УПС у ЗСА, то є ним сеніор 
віком між 45 і 54 років, одру.жений, католицького віровизнан
ня. його ступінь - сеніор довір'я. Він вперше прийшов до 
Пласту на еміrрації в Европі, як член УПЮ. Належить до ве

ликої пластавої стЗІНиці. При цьому слід відмітити, що лише 

39% повернених запитників були від членів великих станиць, 
тоді, коли аж 55% нашого членства нале)кить до великих ста
ниць. Різницю мож.на до великої міри пояснити браком за
питників з Філядельфії, яка є другим по величині скупченням 
членів УПС у ЗСА. 

Б. Завдання і місце сенІорату: Майже половина член

ства не знає завдань УПС настільки, як вони з'ясовані у пра

вилЬІ-Іику УПС. Проте, майже всі уважають, що від кандида

тів до УПС треба вимагати знання та усвідомлення завдань 
УСП. Що більше, майже всі рекомендують вимагати обзнайом
лення з правильинком УПС. Перева)каюча більшість членства 

твердить, що мають і читали правильник УПС, як теж і звіти 

та рекомендації ПКДругого. Зате менше, ніж половина знають 
статут КУПО. 

Перева)каюча більшість заявилася за задержанням те
перішньої системи з чотирьома уладамн й Пластприятом, а в 
У ладі Пластового Сеніарату бажають задержати курені й осе
редки праці. Майже половина бачить ралю УПС у надаванні 
тону Пластові, в активному веденні Пласту та стільки ж ре
комендує віддати провід у руки молоді, помагаючи їй пора-
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дами й фінансуванням. Майже всі бачать ролю пластуна се
ніора, як українського патріота, що є прикладом для молоді. 
Важливим завданням УПС уважають члени УПС організуван
ня матеріяльної бази Пласту. Теперішню діяльність УПС оці
нюють як ефективну на між 50 і 75 відсотків. 

Майже половина розуміє, що бути членом УПС - це 
обов'язок служби Україні. Переважаюча частина ува:ж.ає, що 

сеніори повинні вести виховну працю або памагати молодшим 
виховникам. Більшість є (або останньо були) заанrажовані в 
пластовій праці, як теж працювали в домівках і оселях. Більш, 
ніж третина членів рекомендують обмежити ношення одно
строїв до тих сеніорів, які виконують якусь працю в Пласті, а 
четвертина членів радить обмежити візнаки сеніорам тільки 
до лілейки. Більшість сеніорів зараховує до обов'язків теж і 
працю в українській та американських громадах - відповід
но до своїх зацікавлень і можливостей. Майже половина не 

бачить потреби ніяких обмежень для праці сеніорів в укра
їнських політичних організаціях. Вимагають від проводу роз

плянування дії сеніорату й нагляду над нею. Майже всі є чле
нами інших (поза Пластом) українських організацій. Більшість 
інформує чужинців про українські проблеми, має великі біб
ліотеки та передплачує по кілька українських періодиків. Од
наче мало читають українські книжки своїм дітям, мабуть га
даючи, що діти читатимуть самі. Майже всі, що мають дітей 

шкільного віку, посилають їх до українських шкіл. Переважаю

ча більшість додержується української розговірної мови у сво
їй хаті. Лише 2°/о членів одружені з чужинцем/-кою, а ніхто 
з авторів анкети не одружений з особою американської націо
налньости {!). Можливо, що це віддзеркалює В'Грату зацікав
лення Пластом в тих людей, що подружилися з особами іншої 
національности (бо вони залишили Пласт). Переважаюча біль
шість має дітей у Пласті, уважаючи збереження української 
ідентичности за найважливіший фактор такого членства. 

Економічний стан сеніорів високий. Майже половина -
це професіонаft:істи. Переважаюча більшість має власну хату, 
один або й більше телевізорів {три-чверті членства витрачає 
менше, ніж п'ять годин тижнево на телевізію). Майже поло
вина має два або й більше автомобілів. Більшість призначають 
між 1 і 10% свого заробітку на українські громадські потре
би. Переважаюча більшість має вирівняні пластові внески та 
майже всі складають додаткові пожертви на потреби Пласту. 
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В. Організаційна побудова УПС. Дещо більше, ніж по
ловина членства заявилася за приналежністю до осередка пра

ці й до куреня. Найважливішим завданням ОП уважають по

міч станицям. Проте, баж.ають і еходни ОП. Більш, ніж по

ловина членів заявилася за неперіодичними зайняттями ОП, а 

дещо менше хочуть мати їх раз в місяць. Найбільше хотіло б 
на сходинах ОП мати інформації про стан праці в Пласті. 

Курені УПС хочуть мати міжкрайові. Вони повинні зай

матися окремими акціями в користь Пласту. Свої курені оці

нюють досить .високо- більшість уважає, що вони виконують 

свої завдання на понад 50%. У більшості куренів їхні ради від
бувалися в останніх двох роках. Голоси були поділені щодо 

того - чи вихідці з УСП мають автоматично переходити до 

свого куреня в УПС, чи шукати собі будь-якого куреня. 

Більшість уважає, що самітники повинні належати до 

ОП при найближчій станиці та брати участь у зайняттях, коли 

тільки мають нагоду, а при спеціяльних оказіях слід робити 
зустрічі самітників. Одначе, допускають теж можливість ''осе
редка самітників 

11
, під проводом референта самітників в КБ 

УПС. 

Г. В·трата членства. Втрата його тільки через більшу від
даль від пл. осередків не виглядає поважним аргументом. Від

хід з Пласту настає тоді, коли бракує зацікавлення. Тверджен
ня, що Пласт належно не використовує потенціялу своїх чле· 

нів не грає тут великої ролі. Проте, більше, ніж половина ува
жають, що деякі пости в Пласті займають задовго ті самі осо

би чи групи. Той самий відсоток готовий працювати в ставич
них старшинах, хоч майже четвертина не може такої праці 

прийняти вже тепер. Більшість вважають, що виступлення з 

Пласту в засаді ніколи не має змислу, але тим, що ''не можуть 

знайти себе в Пласт і 11 радять шукати відповідного середовища. 
(.Самовиховання. Самовиховання наші члени розуміють 

як працю над постійним удосконаленням себе. В реалізації йо

го, одначе, тільки малий відсоток застосовує названі в залит

нику засоби. Найпопулярнішим є читання відповідної лектури, 
що й робить рівно половина опитуваних. Дві треті членства 
УПС уважають, що сеніорські ступені слід надавати на 
підставі праці й заслуг. 

Д. Мова. Три чверті членів уважають, що родина може 

передати дітям українську свідомість, мову, грамоту. Вину за 

57 



занепад української мови приписують батькам. Половина член
ства рекомендує суворо вистерігатися американської мови в 

Пласті. Турбує факт, що одна чверть членів рекомендує прий
мати до Пласту англомовних дітей. Досвід у таких ситуаціях 

показав, що прийняття однієї англомовної дитини до роя чи 

гуртка в кожному випадку автоматично спричинює перехід 
його членів на американську мову. Три чверті опитуваних ува

жає, що пластові видання повинні обов' язково переходити мов
ну коректу. 

Е. Вірність Богові. Більшість членів ходить до церкви 

принаймні раз на ти~ень для заспокоєння духових потреб. 
При цій нагоді жертвують на потреби Церкви. Щоденну моли
тву практикує заледве 58% опитуваних. Більшість уважають, 
що свої релігійні обов'ячки виконують на понад 75°/о. Майже 
всі вірять в іонування Бога без ніяких сумнівів, дарма, що 

проти цього діє середовище, серед якого живемо. Замітна ча

стина членства уважає, що сеніарат не повинен вмішуватися 

в релігійні справи, бо, мовляв, це справа індивідуального сум

ління (як тоді оцінювати відношення невіруючих до Трьох Го
ловних Обов'язІ<ів?) ... Українську мову в церкві уважають ко
нечно потрібною. 

€. Інші проблеми УПС: Майже дві треті членства знають 
ідеальних пластупів сеніорів/-ок. Товариські суди згл. ради че

сти в УПС визнають за потрібні, одначе вони мають обмежу
ватися до справ переданих їм пластоним проводом. Лише тре

тина оцінює дію пл. проводу як консеквентну й ефективну, а 
половина уважає, що провід ставить вимоги, яких потім не 

допильновує. Стараються завжди реаrувати на листи, дирек

тиви тощо пластового проводу. Проте, менше, ніж половина 

членів закупили уділи в корпорації "Молоде життя", дарма, 

що було доручення всім їх набути. Приблизно половина пра
цює в Пласті лише доривочно, та така ж частина реrулярно 

активна в громадах. Турбує факт, що половина членства не 
бачить потреби реrулярної розваги, спорту тощо. Більше, ніж 
половина приСвячують час щоденно для своєї родини та вважа
ють, що діти сеніорів повинні обов' язково належати до Пла

сту. Дві третини уважають працю над вихованням молоді за 
найкращий спосіб допомоги Україні. 

Ж. Пластова преса. Майже половина радить затримати 
всі три пл. журІ-шли, не зважаючи на фінансові труднощі. 
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"Пл. Шлях" передплачує 88q'O членства (одначе лише 81 °/о чи
тало його останнє число). Дві третини членства складають по
жертви на видавничий фонд. Такий самий й відсоток членства 
жертвує на 

11 
Слово" і на фонд одности Пласту, тоді, коли лиш 

третина )Кертвує на вишкільний фонд. Більше, ніж половина 
уважає, що сеніори повинні улаштувати лотерію, або іншим 
способом дбати про фонди на пл. видавництво. 

3. Здоров'я. З деякими застереженнями можна сказати, 
що стан здоров'я сеніорів/-ок у загальному задовільний. Біль
ше, ніж половина уважає себе здоровим, а переважаюча біль
шість уважає свої 

11 
нерви" нормальними. Три четверті не ма

ють замітиіших проблем з вагою, а переважаюча більшість 
проходить регулярні лікарські оглядини. Більше, ніж полови

на не хворіли ні разу в останньому році. Три четвертих не 

приймає щоденно ліків, а 90% не курить (значна зміна від 

1953 р., коли не формальне опитування виявило, що 2/3 членів 
УПС курили). Дві треті опитуваних рекомендують допомогу 

курцям, щоб позбулися того налогу. Три четвертих членів ду
мають, що сеніори мо~куть принагідно споживати алькоголь, а 

більше, Ні)К половина опитуваних кансумує менше, ніж д.ва 
напитки на тиждень. Дві треті опитуваних уважають потріб
ним роз' я снювання молоді здоровельних питань при кож.ній 
нагоді. 

До негативів слід зачислити, що 18°/о сеніорів/-ок звітує 
про високий тиск крови (це мож.на порівняти з виявленням ви
сокого тиску крови в 5% серед обслідуваних 1301 дорослих 
американок у практиці автора). Другим від'ємним явищем є 

те, що майже половина членства не робить належних заходів 
для збереження фізичної вправности. 

И. Різне, інші питання. Половина членів уважає, що се

ніори повинні займати провідні становища в політичних орга
нізаціях, щоб туди ввести пластовий спосіб полагоджування 
справ, одначе партійний вплив на Пласт для них недопусти

мий. Переважаюча більшість бачить потребу ПЛЯІ-Іового підха
вування доросту на зміну теперішнього проводу. Майже по

ловина уважає вислідом дотеперішньої діяльности Пласту на

явність кадри повновартісних провідників національного й гро
мадського ж:иття. 

Підсумки. Ми свідомі, що переведене опитування не бу
ло досконалим (як і не є досконалими ніякі людські старан-
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ня). Неможливо, наприклад, ствердити, наскільки подані від

повіді віддзеркалюють дійсний стан. Збереження анонімности 
опитуваних повинно було сприяти вірності відповідей. Також 
деякі питання могли бути для декого настільки чутливі, що 
дана особа воліла взагалі не відповідати, навіть анонімно, на 
даний запит. Це мало очевидний вплив на обраховану пропор
цію відповідей. Не зважаючи на всі недомагання опитування, 

проте, сподіваємося, що зібраний матеріял послужить підста
вою для дальших студій вjдповідних комісій у рамках пляно

ваного Пластового Конrресу Третього. 

25. VIII. 1979. 

ДО НАС ПИШУТЬ ... 

пл. сен. Орест Гаврилюк, ЧМ 

діловод громадської діяльности 

*** 

Дороzі Подруzи й Друзі! На Ваші безпереривні оzоло
шення в справі датків на пресфонд чи додаткових передплат 
- реаrую. Я є прихильником радше збірноzо залізноzо фонду 
на пластову пресу. В то.му напря.мі появилось кілька статейок:, 
а навіть є декілька поважних пожертв. 

Як: бачите з залученоzо листа, я не хочу бути zолослов
ни.м і .моя повна тисячка вl(Оротці поповнить Ваші рахункові 
к:ниzи (перша рата вже певно є у Ваших руках, бо наша Ста
ниця ще в січні переслала zроші до Торонта). 

Складаючи свою пожертву на залізний фонд пластавої 
преси, сподіваюся, що буду щасливий "на руку" і пластове 
братство "доброї волі" відzук:неться щедро та солідними по
жертвами дасль тривкі підвалини під пластову пресу. 
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ДАТКИ НА ПРЕСОВИЙ ФОНД "ПЛАСТОВОГО ШЛЯХУ" 
від 1 нвітнн до 31 rруднн 1979 р. 

ЗСА 

SЗЗ4,00 - пл. сен. Ярослава Ціхансьна, Філядельфія подарувала $1000.00 на 

усі З пластові журнали ("Готуйсь", "Юнан" і "Пл. Шлях"). Цю суму 

розділено на З частини. 

$50.00 - Із збірни на літній зустрічі 1 О-го НуренА УПС-ів "Чорноморці" в червні 
1979 р. на "Верховині", у rлен Спей. 

$20.00 - Пластприят, Ютіна; 

$15.00 - Пл. сен. Ярослава і МасА Ганневичі, Чінаr'о. 

по $10.00 - пл. сен. Іван Лисейно, Чінаr'о, пл. сен. Ярослав Падох, Нью-йорн, 

пл. сен. д-р Роман і Стефанія Барановсьні, Гаятсвілл, пл. сен. д-р Орест 

Гаврилян, пл. сен. д-р Юрій Старосольсьний, пл. сен. Богдан Нозан, три 

останні особи з Сільвер Спрінr, Родина Норопецьних, Балтімор, пл. сен. 

ТеренА Бень, Ноледж Парн, пл. сен. Мирослав Рановсьний, rейтесбурr', 

пл. сен. Атанас Слюсарчун, Детройт. 

$5.00 - Пл. сен. Іван rула, Чінаr'о. 

Разом $524.00 

Замість нвітів на могили у цьому числі ЗЗ5.50 

Датни на пресовий фонд заміс1ь нвітів на могили, яні були призначені 

на "Готуйсь", "Юнан" і "Пластовий Шлях", були поміщені в "Юнану" 

у чч. 6-7 і 8-9/1979 р. - разом на суму 520.00 

НАНАДА: 

$10.00 - Пл. сен. о. Володимир Тарнавсьний, Едмонтон; 

S 5.00 - Пл. сен. Василь Палієнно, Торонто. 

Замість нвітів на могилу у цьому числі 

Датни замість нвітів на могили, призначені на усі З журнали 

були поміщені в "Юнану" ч. 6-7/79 на суму 

ЗАГРАНИ ЦЯ: 

Австралія: Пл. сен. Ю. Шилневич, Файрі Медов 

Пл. сен. Ю. Денисенно, Нінr'с Лянr'лей 

Пл. сен. Я. і Я. Іванець, Гомбуш 

Д-р Б. Томашен, Дапто 

Разом $1,З79.50 

Разом S 15.00 
s 20.00 

$118.00 

Разом $153.00 

s 6.50 

3.90 
3.90 
3.90 
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Пластова Станиця, Сідней 

Пл. сен. Б. і Т. Базаліцьні, Пендел Гілл 

Пл. сен. Р. і О. Дехнич, Еппінr' 

Пл. сен. r. і Г. Ношарсьні, Ашфілд 

Пл. сен. Ю. Суховерсьний, rренвілл 

Пл. сен. Я. Спесивий, Дінсон 

Разом 

2.60 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 

$27.30 

Беnьrія: Всеч. о. Іван Ніт, Шарлеруа 16.00 

4.30 
2.30 

Заграниця разом 49.90 

Анrпія: пл. сен. Ярослав Іваницьний, Ноттінr'гем 

пл. сен. Галина Білинсьна, Ноттінr'гем 

Замість нвітів на могилу 

св. n. 

Усі разом $1,582.40 

пл. сен. мrр-а ТЕОФІЛЯ РУДЕНСЬКОГО 
снладаю $12.50 на пресовий фонд "Пластового Шляху" 

Софія Хома, Парма, ЗСА 

В сароновий день смерти 

нашого неоціненого та всіма любленого 

виховнина та друга 

св. n. 

проф. пл. сен. кер. ОЛЕКСАНДРА БЕРЕЖНИЦЬКОГО 
силадаємо цю снромну пожертву $160.00 

на пресовий фонд "Пластового Видавництва", 

а його пам'ять залишиться між нами назавжди. 

З нашим, таним дорогим для Тебе наш виховнину, 

пластавим та гуртновим СНОБ - БУР-НУ-НУ! 

Члени нолишнього гуртна "ГОЛУБ" з Міттенвальду: 

пл. сен. Володимир Бандера, Степан Герула, Орест Нузьма, 

Михайло Мочула, Орест Небеш, Юрій Солтис, 

Юрій Унраїнсьний, Богдан Андрушнів. 

Замість нвітів на могилу 

св. n. 

ІРИНИ МАРЕПІП 
Дружини пл. сен. Мар'яна Мареніна - нолишнього станичного у Денвері, 

силадаємо $25.00 на пресовий фонд "Пластового Шляху". 
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S 5.00 - Норнель і Наталія НрупсьнІ 



Замість нвітів на могилу 

св. n. 

ДАНИЛА ПІСЕЦЬКОГО 

силадаємо $10.00 на пресовий фонд "Пластового Шляху" 

Члени 8-го Куреня УПС-ів 

ім. Григора Орлина у ЗСА 

Замість нвітів на могилу 

св. n. 

пл. сен. АНДРІЯ ТЕРІІІАКІВЦЯ 

силадаю $20.00 на пресовий фонд "Пластового Шляху". 

пл. сен. Андрій Харан 

ІслінІ'тон, Нанада 

У світлу пам'ять 

пл. сен. ВОЛОДИМИРА СТЕФАНИШИНА 

снладаємо $235.00 на пресові фонди "Пластового Шляху" 

і "В Дорогу з Юнацтвом". 

по $10.00 - пл. сеніори: І. і Ю. Богачевсьні, Т. і Ю. 

Даниліви, Х. і Б. Турченюни, І. Кравців, Б. І Н. Павлюни, 

М. Лесьнів, З. Луцьна, Н. і В. Масюни, М. і Т. Ганушев

сьні, Р. Левицьна, І. і Я. Мадаї, Е. і М. Подоляни, В. Пан, 

М. Утрисно, Я. Савчан, В. Кріль, С. і М. Біласи, 11-ий 

Курінь Р. Мстиславича, М. і Б. Одежинсьні, А. Мадай, М. 

І М. Ромахи. 

по $5.00 - пл. сен. Я. Ціхансьна, Г. Головчан, Н. Оран

сьна, Я. і С. Номоровсьні, Р. Левицьний, Філядельфія, ЗСА. 

ДАТКИ НА ЗАЛІЗНИЙ ФОНД ПЛАСТОВОГО В·ИДАВНИЦТВА 

від 14 березня 1978 р. до 31 rруднн 1979 р. 

Пл. сен. Мар'ян Нлим Маренін, Нергоннсон, ЗСА, пересилає ченом $25.00 
і нличе ножного члена, зонрема І-го Куреня УПС-ів ім. Тисовсьних у ЗСА, 

та ХVІІІ-го Куреня УПС-ів "Дружиниини" в Австралії, силасти на ту 

ціль відповідну суму S 25.00 
Пл. сен. Володимир Мерещан, Ветерсфілд, ЗСА 55.00 
Працівнини Університетсьних Бібліотен, Торонто, Нанада 64.00 
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Пластові сеніори і ПластnриАт, Торонто, Нанада 

Пл. сен. о. Володимир Івашно, Саснатун, Нанада 

Пл. сен. Ольга Кузьмович, Бабилон, ЗСА 

Пластова СтаницR, Едмонтон, Нанада 

Членни НуренR "Лісові Мавни", ЗСА 

п. Минола Хархаліс, Торонто, Нанада 

Пл. сен. Ярослав і Іванна Іванусів, Едмонтон, Нанада 

Пл. сен. аленсандер і Онеана Бережницькі, Боффало, ЗСА 

Разом 

Разом досі снладено на "Залізний Фонд" 

157.00 
200.00 
100.00 
135.00 
500.00 

50.00 
1,000.00 

30.00 
52,316.00 

56,618.29 

... телевізійна проzрама, навіть наймастерніше зроблена, 
ні~еоли не .може дати такої насолоди, так захопити, дати таку 
баzату поживу фантазії, як книzа. Телепередачу .ми сприймає
мо пасивно, дозволяючи звукам і зображенням вливатися в на
шу спорожнілу уяву. І ті, що оzлядають цю передачу разом з 
нами, наповнюються по вінця тими самими озвученими обра
зами. 

Що ж до tсниzи, то вона вимаzає від читача співробіт
ництва. Вона ви.маzає, щоб він брав участь у створенні обра
зів. Таким чином, книzа пропонує взаємозв'язок, інтенсивність 
я~еоzо читач визначає сам для себе, взає.мозв' язок, що якнай
точніше відповідає запитам і побажанням читача. 

Читаючи книzу, ви творите власні образи, ви творите 
звуки різних zолосів, ви творите обличчя, жести, почуття. Ви 
творите все, за винятком самих слів. Тож якщо процес творен

ня вам до душі, книzа дає вам те, чоzо не може дати телепере
дача. 

(Айзек Азімов) 

Мова - це не тільки знаряддя думки, а й один із чинни
ників імі. 

Жива лJова - це процес, а не закам'янілий факт, це ши
ро~еовода річ~еа, що віддзеркалює в собі і береzи, і небо, і мін
ливість хмар, і прудкий блискавичний льот аероплана, і зиzза
zи пташиних ~ерил, а не покритий зеленою ряскою непорушний 

ставо~е! ... 
(Б. Антоненко-Давидович) 
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Ціна: $2.50 

ГОТУЙСЬ 
ЖУРНАЛ ПЛАСТОВОГО НОВАЦТВА 

Появляється щомісяця. Річна передплата вІд 1 сІчня 1978 р.: Нанада 

і США: $10.00. 

АДРЕСА PE.lJAIЩII І АДМППС'І'РАЦП: 

HOTUYS MAGAZINE 

21 50 Bloor Street West, Toronto, Ontario, Canada - M6S 4V7 

юцаl( 
JКУРНАЛ ПЛАСТОВОГО ЮНАЦТВА 

Появляється щомісяця. Річна передплата в НанадІ І США вІд 1 сІчня 

1978 р.: !10.00. 

АДРЕСА РЕДАКЦП: 

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

АДРЕСА АДМІНІСТРАЦП: 

YUNAK MAGAZINE 

21 50 Bloor Street West, Toronto, Ontario, Canada - M6S 4V7 

пжасто:вии 
ШJiSIX 

ОРГАН ПЛАСТОВОJ ДУМКИ 

Появляється нвартально. Річна передплата в Нанаді І США: $10.00. 

АДРЕСА РЕДАКЦП і АДІ\ІІНІСТР АЦП: 

PLASTOVY SHLIAKH 

2150 Bloor Street West, Toronto, Ontario, Canada - M6S 4V7 
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