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ABSTRACT 

The purpose of this book is to present the history of the Ukrainian Refugee (D. Р.) Camp 
in Regensburg, in eastem Bavaria, between 1945 and 1950. At the end of World War 
11, some 2-3 million Ukrainians were in Germany and Austria: victims of forced labor, 
prisoners from the Soviet army as well as from Nazi concentration camps, people evacuated 
Ьу force from the battle areas, political refugees from the Bolshevik occupied lands, soldiers 
ofthe 1st Ukrainian Division and other military formations. Most were forcibly repatriated, 
not only immediately from the Soviet zones of Germany and Austria, but also from the 
American, British and French zones, often with the help of the Western allies. However, 
at the beginning of 1946, more than 200,000 remained, having formed local committees 
to protect themselves and, on Nov. 1, 1945, the Central Representation of the Ukrainian 
Emigration united all the committees and organizations. These Ukrainians, whether vic
tims of Nazi or Bolshevik terror, managed to receive legal protection, і.е. the right to 
li ve in Displaced Persons' camps and free pas sage to countries of permanent resettlement, 
from two agencies: the United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) 
and after 194 7 the lnternational Refugee Organization (IRO). Although UNRRA at first 
confused legal state citizenship and nationality, it soon recognized Ukrainians as а distinct 
national group and allowed them to form separate Ukrainian camps of which there were 
roughly 80, chiefly in Bavaria. Refugee life developed Ьest in the American zone ofWestem 
Germany Ьecause about 50% of Ukrainians lived there (compared with 25% in the British 
zone, 5% in the French, and 15% in Austria) and because Americans were more sym
pathetic to Ukrainian needs than other allies. Munich emerged as the centre of Ukrainian 
political and culturallife, but Regensburg was also important and, numerically, the big
gest of all the camps. А microcosm of Ukrainian emigre' life of the time, its population 
of 5,000 residing not in barracks, but in а real suburb called Ganghofersiedlung was 60% 
from Galicia (or Westem Ukraine), but included people from all Ukrainian lands, all classes 
and all occupations. An important segment of Ukrainian intelligentsia who resided there 
stimulated cultural, educational and artistic development. 

This book is divided into four parts. Part І deals with the organization of the camp in 
1945 against the background of the threat of forcible repatriation. Part 11 describes refugee 
life in Ganghofersiedlung: а) religious life; Ь) educational institutions: elementary, secon
dary and vocational schools, and one school of higher learning- the Ukrainian Technical 
and Husbandry lnstitute, transferred from Czechoslovakia; с) youth and sport organiza
tions; d) numerous cultural, professional and social organizations; е) medical service; f) 
economic life, with its many workshops, attempts at private enterprise and also cooperative 
movements; g) politicallife, with wide differences in political orientation; h) artistic life 
due to the presence of noted theatre groups, choirs, painters, musicians, as well as ballet 
schools and а Conservatory of Music; і) the press, with its weekly newspapers, many 
bulletins and several publishers. Part ІІІ comprises personal reminiscences, often ofthose 
who were children or students in Regensburg, but now participate in all spheres of American, 
Canadian or Australian life. For them, Regensburg remains а symbol of а unified world, 
their childhood spent in а Ukrainian home, а Ukrainian school, and а Ukrainian environ
ment without the split that would have been introduced Ьу the necessity of assimilating 
to а foreign culture. Part lV contains supplementary photographs and documentation. The 
conclusion that one draws from this book is that Regensburg was for Ukrainians not only 
а haven from persecution, hunger, solitude, but а community, culturally rich and vibrant, 
politically an experiment in democratic government. This book, therefore, constitutes а 
contribution to the study of the Ukrainian diaspora in the Free World. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Dieses Buch setzt es sich zum Ziel, die Geschichte des ukrainischen Flilchtlingslagers 
(D.P.) in Regensburg in Ostbayern in den Jahren zwischen 1945 und 1950 darzustellen. 
Am Ende des Zweiten Weltkrieges befanden sich etwa zwei bis drei Millionen Ukrainer 
in Deutschland und Osterreich. Sie waren die Opfer von Zwangsarbeit, Gefangene 
sowohl der Sowjetischen Armee als auch der Nazi Konzentrationslager, Menschen, die 
aus den Kampfgebieten zwangsweise evakuiert worden waren, politische Fliichtlinge aus 
den von Bolschewiken besetzten Landem, Soldaten der Ersten Ukrainischen Division und 
anderer militarischer Einheiten. Die Mehrzahl dieser Menschen wurde zwangsweise 
repatriiert, nicht nur von den Sowjetischen Zonen in Deutschland und Osterreich, 
sondem auch von der Amerikanischen, Britischen und Franzosischen Zone, oft mit 
Unterstйtzung der westlichen Alliierten. Anfangs 1946 blieben jedoch mehr als 200.000 
Menschen und griindeten ortliche Komitees. Am 1. November vereinte die Zentralver
tretung der Ukrainischen Emigration samtliche Komitees und Organisationen. Diesen 
Ukrainem, оЬ sie nun Opfer der Nazi Herrschaft oder des Bolschewistischen Terrors waren, 
gelang es, sich rechtlichen Schutz zu erwerben, d.h. das Recht in Lagem fu.r .. Displaced 
Persons'' zu leben sowie das Recht auf freien Zuzug in Lander, die sie sich zum 
bleibenden Niederlassen gewahlt hatten. Zwei Organisationen gewahrten diesen Schutz, 
die UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) und, nach 1947, 
die IRO (lnternational Refugee Organization). Zwar verwechselte die UNRRA zunachst 
gesetzliche Staatsbiirgerschaft und Nationalitat, erkannte aber doch bald die Ukrainer als 
eine eigene nationale Gruppe an und gestattete dieser Gruppe eigene ukrainische Lager, 
von denen es etwa 80 gab, hauptsachlich in Bayem. 

Das Fliichtlingsleben entwickelte sich am besten in der Amerikanischen Zone 
Westdeutschlands, da ungefahr 50% aller Ukrainer hier lebten (im Vergleich mit 25% 
in der Britischen Zone, 5% in der Franzosischen und 15% in Osterreich). Auch waren 
die Amerikaner den Ukrainem gegeniiber verstandnisvoller als die andem Alliierten. 
Miinchen entwickelte sich zum Zentrum des politischen und kulturellen Lebens, doch 
war auch Regensburg wichtig, zahlenmassig das grosste aller Lager. Es war wahrend 
dieser Jahre ein Mikrokosmos des ukrainischen Emigrantenlebens. Seine 5.000 
Lagerbewohner lebten nicht in Baracken, sondern in einem wirklichen Stadtteil, der 
sogenannten Ganghofersiedlung. Die Lagerbewohner stammten zu 60% aus Galizien (oder 
der westlichen Ukraine), doch auch aus anderen ukrainischen Gegenden und waren 
Menschen aller Кlassen und aller Berufe. Ein bedeutender Teil der ukrainischen In
tellektuellen, die hier lebten, stimulierte die kulturelle, schulische und kiinstlerische 
Entwicklung. 

Dieses Buch besteht aus vier Teilen. Teil І untersucht die Organisation des Lagers im 
Jahre 1945. Teil 11 beschreibt das Leben in der Ganghofersiedlung а) das religiose 
Leben, Ь) die Lehranstalten: Volksschule, HЬhere Schule und Berufsschule sowie eine 
Hochschule, das Ukrainische Technisch-Wirtschaftliche Institut, das aus der 
Tschechoslowakei nach hier verlegt worden war, с) die Jugend-und Sportorganisationen, d) 
die zahlreichen kulturellen, beruflichen und sozialen Organisationen, е) die medizinischen 
Einrichtungen, f) das wirtschaftliche Leben mit seinen Werkstittten, die Versuche waren, 
Privatuntemehmen oder kooperative Untemehmen zu begriinden, g) das politische LeЬen 
mit seiner grossen Reichweite, was politische Orientierung angeht, h) das kiinstlerische 
Leben, das sich auf Grund der Existenz von bekannten Theatergruppen, Chбren, Malem, 
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Musikern, von Ballettschulen und eines Musikkonservatoriums entfaltete, і) die Presse 
mit ihren zwei wЬchentlichen Zeitungen, zahlreichen Bulletins und mehreren Verlegern. 
Teil ІІІ besteht aus persбnlichen Erinnerungen, haufig von Menschen, die als Kinder 
oder Schtiler in Regensburg lebten, heute jedoch an allen Gebieten des amerikanischen, 
kanadischen oder australischen Lebens teilhaben. Fйr sie bleibt Regensburg das Symbol 
einer geeinten Welt. lhre Kindheit haben sie in einem ukrainischen Zuhause, einer 
ukrainischen Schule und einer ukrainischen Umgebung verlebt, und der Bruch blieb ihnen 
erspart, den die erzwungene Anpassung an eine fremde Kultur bedeutet hatte. Teil IV en
thalt zusatzliche Fotos und Dokumente. 

Regensburg war fur die Ukrainer nicht nur der Hafen, der sie vor Verfolgung, Hunger 
und Einsamkeit schiitzte, sondern auch eine Gemeinschaft, kulturell reich und lebendig. 
Politisch war Regensburg ein Experiment demokratischen Regierens. Dieses Buch liefert 
somit einen Beitrag zum Studium der ukrainischen Diaspora in der Freien Welt. 
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RESUME 

Le but de ее livre est de presenter l'histoire du camp de refugies ukrainiens "D.P." 
("displaced persons"- personnes deplacees) а Ratisbonne (Regensburg), en Baviere 
de l'est, entre 1945 et 1950. А Іа fin de Іа Deuxieme Guerre Mondiale, quelques trois 
millions d' Ukrainiens se trouverent en Allemagne et en Autriche. C'etaient des deportes 
envoyes travailler en Allemagne, des prisonniers de І' Armee rouge aussi bien que de 
camps de concentration nazis, des gens evacues раг force des regions de combat, des 
soldats de І а 1 еге Division Ukrainienne ainsi que d'autres formations militaires. La 
plupart d'entre eux etaient rapatries, immediatement et раг force, non seulement des 
zones sovietiques de І' Allemagne et de І' Autriche, mais aussi des zones americaine, 
britannique et fran~aise, souvent avec l'aide des allies. Toutefois, au debut de 1946, 
plus de 200,000 personnes reussirent а echapper au rapatriement, ayant forme des 
comites locaux pour se proteger et, Іе 1 ег novembre 1945, І а Representation Cen
trale de I'Emigration Ukrainienne unit tous ces comites. Ces Ukrainiens, victimes de 
Іа terreur soit sovietique soit nazie, obtinrent Іа protection legale, c'est-a-dire Іе droit 
de vivre dans un camp D.P. et Іе passage ІіЬге а un pays de Іа colonisation nouvelle 
de ces deux agences: I'UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administra
tion) et, apres 1947, I'IRO (lnternational Refugee Organization). Quoique I'UNRRA 
confondit au debut Іа citoyennete legale avec Іа nationalite, еІІе reconnut assez vite 
les Ukrainiens comme un groupe national distinct et leur permit de former des camps 
exclusivement ukrainiens qui etaient au nombre de 80 environ et dont Іа plupart se 
trouvaient en Baviere. La vie des refugies se developpa Іе mieux dans Іа zone ameri
caine de I'AIIemagne de I'Ouest pour deux raisons: 1) 50% des refugies ukrainiens 
у vivaient (а comparer avec 25% dans Іа zone britannique, 5% dans Іа zone fran<;aise 
et 15% en Autriche) 2) les Americains montraient plus de comprehension et de sym
pathie pour Іа situation des Ukrainiens que les autres allies. Munich devint Іе centre 
culturel et politique des Ukrainiens, mais Ratisbonne etait aussi un centre important 
et, numeriquement, Іе plus grand de tous les camps. Microcosme de Іа societe ukrai
nienne de l'apres-guerre, sa population de 5000 personnes fut logee dans une banlieue 
allemande, Ganghofersiedlung, qui fut reservee avant et durant Іа guerre, aux ouvriers 
de l'usine d'avions Messerschmidt. De cette population 60% furent des Galiciens (Ukrai
niens provenant de Іа Galicie ou de I'Ukraine occidentale), demeurant а сбtе de per
sonnes de toutes les autres regions ukrainiennes, de toutes les classes et de tous les 
metiers. Une partie importante de l'intelligentsia ukrainienne, qui residait dans ее camp, 
stimulait Іе developpement culturel, educatif et artistique. 
Се livre est divise en quatre parties. La Premiere Partie traite de Іа menace du rapatrie

ment force et de l'organisation du camp en 1945. La Deuxieme Partie decrit Іа vie 
des refugies а Ganghofersiedlung: а) Іа vie religieuse Ь) les institutions educatives: 
І'есоІе primaire, Іе Іусее, І'есоІе commerciale et les cours professionnels, une grande 
есоІе pour les ingenieurs- l'lnstitut Technique et Agronomique Ukrainien, transfere 
а Ratisbonne de Podebrady, en Tchecoslovaquie, et I'Universite populaire с) les organ
isations de Іа jeunesse et Іа vie sportive d) les nombreuses organisations culturelles, 
professionnelles et sociales е) les services medicaux f) Іа vie economique, avec divers 
ateliers, efforts pour fonder des entreprises privees, et mouvements cooperatifs g) Іа 
vie politique- un veritable prisme de partis politiques et d'opinions ideologiques 
h) Іа vie artistique, grace а І а presence d'un ensemble theatral de marque (sous Іа direc-
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tion de Wolodymyr Blavatsky), des societes chorales, des musiciens, des peintres, des 
poetes, des ecoles de ballet et de danse et d'un Conservatoire de musique і) Іа presse 
avec ses hebdomadaires, ses nombreux bulletins et plusieurs maisons d'edition. La 
Troisieme Partie comprend des souvenirs personnels, souvent de ceux qui etaient 
enfants ou adolescents а Ratisbonne, mais participent aujourd'hui а tous les domaines 
de Іа vie americaine, britannique, canadienne ou australienne. Pour eux, Ratisbonne 
demeure un symbole- symbole d'un monde unifie, disparu а jamais, plus possible 
pour leurs descendants, symbole de leur enfance ou de leur jeunesse passee dans une 
famille, dans une есоІе, dans un milieu ukrainiens, sans Іе clivage qui eut ete apporte 
раг Іа necessite d'assimilation а une culture etrangere. La Quatrieme Partie contient 
des photographies et des documents supplementaires. la conclusion qui se degage 
de ее livre, c'est que Ratisbonne, cette ville сеІеЬге qui au 12е siecle entretenait des 
relations commerciales avec Kiev, capitale de I'Ukraine, devint pour 5000 Ukrainiens, 
sept siecles plus tard, non seulement un port, un refuge contre І а persecution, Іа faim, 
Іа solitude, mais une communaute, culturellement riche et vibrante, politiquement 
une experience en gouvernement democratique. Се livre apporte donc une contribu
tion des plus importantes aux recherches sur l'histoire de l'emigration ukrainienne 
dans Іе Monde ІіЬге- de /а diaspora ukrainienne. 
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ПЕРЕДМОВА 

Перед п'ятьма роками невеликий гурт людей- колишніх мешканців оселі 

rанrгофер в Реrенсбурзі, які під час нашого там перебування займали різні 
провідні позиції в таборовому чи в ширшому-обласному житті, вийшов з 

ініціятивою, мабуть при нагоді з'їзду колишніх учнів української гімназії на оселі, 

збирати матеріяли про життя реrенсбурзької таборової громади в 

1945-49 рр. і видати їх книжкою- збірником матеріялів і споминів. Сходились 

ті ініціятори, мабуть кілька разів. Кажу "мабуть", бо я не був у тому гурті. 

В якийсь час після чергового їх зібрання отримав я запрошення стати головою 

редакційної колеrії заплянованого ними збірника. 

Дивлячись з перспективи пройдених років, я здавав собі справу з труднощів, 

які чекають нас, зокрема редакційну колеrію, при збиранні матеріялів чи 

"документації", як це претенсійно назвали ініціятори. Я уважав, що ми 

проrавили справу, що до цієї роботи треба було братись принаймні двадцять 

років ранше. Роки ж минають і з ними минаються люди - свідки минулого. 

Але я не міг відмовити рації ініціяторам, що треба, хоч би пізно, хоч в скромних 

споминах, зафіксувати минуле- правдиву картину нашого таборового життя, 

як причинок до історії української еміrрації, а також як відповідь наклепам 

"старшого брата". 

В члени ред.колеrії Тимчасовий Комітет запросив пп. Івана Волянського, Іллю 

Городецького, Івана Дурбака, Омеляна Кушніра, д-ра Мирослава Сербина, п-і 

Людмилу Почтар. Пізніше до складу ред.колеrії запрошено було п-і Стефанію 

Нагірну, Лева Кокодинського, Мирона Утриска, д-ра Володимира Косика ід-ра 

Квітку Кушнір. 

П'ять років минає від початку праці колеrії, себто від покликання fi першого 
складу Тимчасовим Комітетом. Багато часу витрачено на шукання контактів 

з майбутніми авторами статтей до збірника. Кажучи загально -кожний член 

ред.колеrії працював як міг, як йому час дозволяв. Але як в житті буває, були 

різниці думок, були непогодження і труднощі знайти узгодження. Одні хотіли 

таку назву книжки, а другі іншу, з меншою дозою неоправданого сантименту. 

Одні хотіли писати тільки про Реrенсбурr, про табір в ньому, а другі бажали 

увіковічнити цілу Долішню Баварію і Горішній Пфальц. Врешті в 1982 р. 

відбувся з'їзд колишніх мешканців оселі, в часі з 'їзду відбувались засідання різних 

комісій і в результаті нарад устійнено назву і територіяльний засяг змісту 

Збірника. Дехто, не погоджуючись з рішеннями з'їзду, вийшов зі складу 

редакційної колеrії, інші, навантажені працею пов'язаною часто з 1х званням, 

не мали вільного часу для праці над Збірником, а решта працювали вперто далі 

і у висліді їх збірної праці появилась довго ждана книга. 

Як приймуть читачі нашу книжку? Редакція сама свідома того, що в окремих 

описах нашого таборового життя будуть деякі розбіжності, педокладності. Зміст 

книжки- багато споминів, а у віддалі 35-40 років багато дечого забулося, чи 
змінилося в пам'яті, і сьогодні трохи важко відтворити чіткий зміст нашого 

життя в таборі з усіма його деталями. На нашу думку, життя в таборі в 

Реrенсбурзі було таке, яким воно буває в подібних умовах. Були в ньому добрі, 

світлі моменти, але були теж слабші, неrативні. Життя творять люди, а вони 

ж недосконалі. Багато дечого можна було змінити чи виправити. Внеодному 
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випадку можна бу ло шукати більше наполегливо взаємного до говорення. Але 

як воно в громадському нашому житті сьогодні? А ми мусимо прийняти до 

уваги, що в таборі жили люди у великому громадському скупченні, виснажені 

нервово непевністю завтрішнього дня. 

Редакція не вибілювала таборових відносин, ані не мала такого наміру. Вона 

помістила в Збірнику всі матеріяли, які їй надіслано, не змінюючи змісту статтей 

чи їх провідної думки. Вона робила багато заходів, щоб знайти авторів для 

Збірника з різних колишніх політичних партій чи середовищ у нашому таборі. 

Висилано запрошення, подавались кількакратні заклики в Обіжниках Комітету. 

На жаль, наші заклики, чи навіть особисті розмови в тих справах, не знайшли 

належного відгуку. 

В змісті книжки, в П окремих розділах, редакція намагалась охопити цілість 

життя української громади в м. Реrенсбурзі, а потім в таборі, від перших починів 

його організації. Окремі розділи відтворюють картини діяльности громади в 

різних напрямках П заінтересування. Якщо якийсь сектор нашого життя на оселі 

нез'ясований, або поданий тільки в загальних рамках - причина цього в 

незацікавленні колишніх провідних діячів на цьому відтинку нашими закликами 

чи справою Збірника взагалі. 

Оці наші замітки відносяться в однаковій мірі теж до світ лин з тодішнього 

нашого таборового життя. Редакція сподівалась отримати їх багато більше. 

Вони, напевно, у великій кількості знаходяться в посіданні мешканців оселі

добре виготовлені і цікаві та важливі своїм змістом. На жаль, ми недоцінюємо 

їх вартости, забуваємо, що світлини - це документ часу. 

На тому місці редакція складає щиру подяку мrр. Володимирові Грицинові 

за безкоштовне виготовлення 150 світлин з його архіву. 
Багато матеріялу про оселю в Реrенсбурзі знайшли окремі автори і члени 

редакції в архіві УВАН в Нью-Йорку. Пересилав його туди систематично 
упродовж 1945-49 рр. Микола Марковський, уповноважений Товариства 

Охорони Українських Пам'яток на чужині при Українській Вільній Академії Наук 

в Авrсбурзі. Треба подивляти його педантизм, з яким він збирав усі летючки, 

реклямки, програмки, афіші, місцеві журнали і часописи, урядове листування 

управи табору, звіти членів управи, статистику і т.п., складав в окремі папки 

по п'ять примірників кожного і, затримуючи один у своєму архівному сховищі, 

решту розсилав в українські архіви на чужині. Таку збірку найшли ми в архіві 

УВАН в Нью-Йорку і завдяки дуже прихильному ставленню директора архіву 
проф. Василя Омельченка і працівниць - їм усім щира від редакції подяка -
мали змогу її використати. 

Редакція складає окрему подяку Вельмишановним п.п. проф. Миколі 

Павлюкові і мrр. Іванові Манастирському за їх поради і мовну коректу окремих 

статтей. 

Накінець треба відмітити, що було б дуже важко приготовити цю книжку 

без дружньої співпраці авторів, усіх членів комітету і редакції, як також усіх 

тих Дорогих колишніх наших співмешканців оселі, які різними шляхами 

старались допомогти в нашій праці. Всім їм щира подяка. 

Омелян Кушнір 
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ІЗ ХРОНІКИ КОМІТЕТУ КОЛИШНІХ 

МЕШКАНЦІВ PErEHCБYPrY 

Народ, що забуває минуле, 

ніколи не буде нацією. 

Митрополит А. Шептицький 

Здавалось би, що висловлена думка Слуги Божого, митрополита Андрея, є 

така очевидна, що не потребує окремої уваги. Але коли глибше застановитися 

над тим, як ми їі переводимо в життя, то мусимо ствердити, що ми протягом 

історії досить часто "забували минуле", та не присвячували йому належної 

уваги, а в висліді Шевченкове , ,нехай німець скаже'' - доводило до того, що 

наші будуючі переживання пішли в забуття, наші сусіди- "опікуни" присвоїли 

собі наше світле минуле, а ми залишилися в очах культурного світу незнаними 

,,гречкосіями''. 

Ту гірку правду мусимо, на жаль, сказати й про справді короткий, але важний 

своїми наслідками, період, коли то наслідком ІІ-ої Світової війни паважне 

число українців по волі чи неволі опинилося далеко від рідного краю. Нема 

найменшого сумніву, що тодішня еміrрація виявилася гідним носієм 

українського імени, а протягом короткого часу своїм гідним ставленням 

добилася незвичайного успіху: із спочатку непризнаної офіційними чинниками 

осібної національної групи (серед інших ДіПі-народів), стала найбільш 

респектованою. Це ж хіба не припадок, що вищий американський урядовець 

УНРРА М. Клемме, на підставі особистих помічень, при кінці своєї книжки 

Inside Story of UNRRA, радить, щоби американський уряд, заки це зроблять 
англійці, прийняв до себе якнайбільше ДіПі-стів українського походження, або 
факт, що ЦПУЕ (Центральне Представництво Української Еміrраці'і) було 
змушене зложити перед еміrраційними чинниками урядовий протест проти того, 

що ті уряди пропихають до Австралії росіян як українців, бо Австралія була 
виявила особливе зацікавлення українською еміrрацією. 
На жаль, така позитивна оцінка тодішньої еміrрації залишилася 

незадокументованою та невикористаною для збереження доброго українського 

імени у вільному світі, а на рідних землях большевицька пропаrанда ще й тепер 

продовжує вважати своїх громадян за "ізмєнніков родіни", які~ замість 

вернутися після війни додому, ''збаламучені ворожою пропаrандою ще й тепер 

валяються по чужих смітниках''. 

Саме минає 40 літ від тих пам'ятних переживань, і ряди тих, що творили 

організоване життя в несприятливих умовинах, маліють, а з ними відходять 
у забуття й ті часи, і настає чергова небезпека, що по якомусь часі молоде 

покоління, що його старалися виховати перед злощасною примарою батьJ<и, 
не буде знати, чому і як воно опинилося поза рідним краєм. 

Маючи на увазі таку ситуацію, чи не варта б глибше застановитися над 

словами перестороги Великого Митрополита про "не-буття" нації. 

' 
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ГЕНЕЗА КОМІТЕТУ 

Думка залишити сталу пам'ятку короткого побуту українців після 11-ої 

Світової війни в Реrенсбурзі просвічувала вже тодішній управі оселі, тому 

з її доручення завданням бл. п. М. Марковського було збирати та порядкувати 

всі документи та пам'ятки, які мали відношення до особистого побуту та 

організованого життя мешканців оселі. 

Після переселення думка про видання якоїсь сталої пам' ятки виринала в 

поодиноких осіб, але треба було аж чужинців (парох німецької церкви Картгавз, 

Й. Віттман та колишній директор УНРР А, Гільц), які своїми заввагами про 
потребу збереження згадки тих часів, остаточно спонукали до основного задуму. 

Нагодою до обміну думок відносно даної справи був третій товариський з'їзд 

колишніх rімназистів у травні 1980 року. Присутні на з'їзді, колишні провідні 
громадяни оселі Я. Сербин, М. Утриско, М. Кавка, І. Фаєвців, М. Мелешко 

та М. Бойко, відбули наради та рішили перевірити можливості видання 

Пропам'ятної Книги про український Реrенсбурr в 1945-1949 роках. 
На доручення учасників наради мені довелося відвідати цілий ряд більших 

скупчень українських еміrрантів в Канаді та Америці, де в зустрічі з колишніми 

реrенсбурцями старався охопити опінії відносно можливостей реалізації 

задуманої справи. Вислухавши заохочуючі думки про доцільність задуму та 

набравши позитивного переконання про успіх, я поділився своїми міркуваннями 

з вище названими особами. Як результат цього, 23 і 24 серпня 1980 року в 
Вайлвуд-і, Н. Дж. відбулися дводенні наради, на яких було обговорено різні 

аспекти справи і було обрано Ініціятивний комітет з таким розподілом функцій: 

Я. Сербин- голова, М. Утриско- замісник голови і організ. референт, М. 

Бойко- секретар, М. Кавка- скарбник, та намічено осіб, які могли би активно 

включитися в дальшу працю комітету. 

Місяць пізніше появляється в пресі перша вістка "Говорить Реrенсбурr", яка 

повідомляла про створення Комітету, а вслід за тим 1-го листопада 1-ий 

обіжник, в якому з' ясован о докладно завдання та методи праці комітету. Цей 

обіжник вислано на 270 адрес (в тому 170 адрес передав комітет колишнім 
гімназійним учням, а адреси сто осіб забрали члени комітету). Праця проходила 

в двох напрямах: поширення складу комітету та розшуки за дальшими особами, 

які колись жили в Реrенсбурзі. 

При тому приходилося поборювати найрізноманітніші перешкоди: надто 

довгий проміжок часу від пережитих подій, розпорошеність місця перебування 

евентуального активу, різний круг зацікавлення старшого та молодшого 

покоління, а понад усе- обоятність, яку породили теперішні життєві вигоди. 

Все таки позитивна реакція певної кількости старших, громадсько випробованих 

громадян та одиниць молодшого покоління, сприяли додатковому розвиткові. 

Тут належить підкреслити дві, часто повторювані критичні завваги, бо вони 

мали опісля великий вплив на методи діяння комітету, а це: похилий вік осіб, 

які беруться до справи, не дає певности, що вони встигнуть його довести до 

кінця та дотеперішній досвід з подібними збірниками наштовхує нас на 

побоювання, що й Регенсбурзький комітет, плянуючи видання збірника, має 

на увазі ,,задовільнити особисті амбіції''. Маючи на увазі першу заввагу, комітет 

рішив докласти всіх зусиль, щоби працю закінчити протягом п'яти років, а якщо 
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йдеться й про інші побоювання, то комітет разом з головним редактором 

вважали іх не визнати як об' єктивві причини. 

НА ТВЕР ДІЙ ДОРОЗІ 

В міжчасі справи почали так щасливо складатися, що комітет міг уже в Ному 

обіжнику (квітень 1981) сповістити своїм 450 адресатам: "Одержані, сповнені 
щирістю відповіді не лише управнюють, але прямо накладають на нас обов 'язок 

перевести в життя наші заміри''. Були теж інші фактори, які підсилили почин 

комітету: 

1. Згода поважного числа запрошених включитися активно в працю. 
2. З черги великою ентузіясткою задуманої справи виявилася пані Ст. Нагірна, 

яка відшукала в бібліотеці УВАН-у в Нью Йоркупребагатий архів оселі, 
що його незвичайно дбайливо збирав бл. п.М. Марковський. Хоч з того 

архіву, з огляду на ремонт приміщень УВАН-у, не можна було ще довший 

час користати, але вже сама свідомість його існування упростила справу 

документації, без чого самі спомини не мали би об'єктивної вартости. 
З. Наступною приємною несподіванкою була звістка мrр. В. Грицина про 

те, що в нього є неrативи всіх знімків, які він, з доручення управи оселі, 

робив в Реrенсбурзі та обіцяв виконати безкоштовно всі фотографічні 

роботи до Збірника. 

4. Хоч головною метою комітету було видання пропам'ятної книги, то 
справді приємну несподіванку зробив кол. гімназійний учень Б. Маланяк, 

виявивши охоту зробити безкоштовно на підставі автентичного фільму 

директора УНРРА К. Гільца документальний фільм про життя оселі. А 

коли автор і виконавець придумали влучну назву ''В боротьбі за гідність'', 

комітет прийняв його задум з великим задоволенням. Цей здійснений 

опісля проєкт, в який комітет не вклав жадних старань ані фінансових 

видатків, поширив поле нашого діяння. Фільм могли вже оглядати 

учасники з'їзду 1982 року на оселі "Верховина", а після того фільм був 
доповнений, в англійськім перекладі фільм кілька разів висвітлювався під 

час наукового з'їзду, присвяченого питанню українців-ДіПі у місяці 

листопаді 1983 року в Торонті, Канада. Цей фільм, кіносценарій належить 
мrр П. Балею, а озвучення- маєстрові В. Божику, свідчить, що чисельна 

українська еміrрація в повоєнних роках боролася не лише за фізичне 

існування, але й національку гідність. Подібне завдання виконає цей фільм 

і в англійському варіянті серед чужинців. 

5. Вкінці важливі документи, видані в найбільш критичний час (травень 1945 
року) полковником американської армії Я. Поспішілем, підказали 

комітетові відшукати того великого добродія. Його пізніші шляхетнj листи 
до комітету та похвальні вислови відносно наших плянів сприяли нашому 

заохоченню до посиленої праці. 

6. Нашою працею заінтересувалася Комісія Реrіональних Дослідів j 
Публікацій, яка діє при Науковім Товаристві ім. Шевченка, і хоч наш 

комітет має інші завдання ніж реrіональні комітети, то, однак, наша 

ориrінальна праця знайшла живе зацікавлення серед учасників щорічних 

нарад тої комісії. Вислухавши моє звідомлення про знахідку в Державнім 
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Архіві важних (недавно відсекречених) цивільних документів, а передовсім 

документів військових властей, Президія комісії заохочувала, щоби комітет 

опрацював і ті документи, і хоч вони безпосередне не стосуються 

Реrенсбурrу, все ж таки помістив їх як осібний додаток у нашім Збірнику. 

Ясно, що нам не можна було знехтувати вичпелених сприятливих моментів, 

тому в нас все не виникало питання "чи", а радше "як" це зробити. 

Одначе, разом з розгортанням праці, почали проявлятися деякі відмінності 

в поглядах відносно всесторонньої програми діяння. Ті справи були темою 

відбутого 7-го листопада 1981 року засідання в Філядельфії, на якомурішено 
не виносити остаточних постанов, а скликати загальний з'їзд, який схвалить 

основні в апрямні дальшого діяння та вибере Діловий комітет. В дні засідання 

картотека начисляла 500 адрес з 10 різних країн світу, в тому поза Канадою 
і Америкою ЗО осіб (з самої Австралії 19 осіб). На жаль, лише 15 процентів 
зі всіх осіб відізвалися на заклики комітету. Наради намітили залучити до 

тимчасового комітету цілий ряд осіб, число яких становило 35. 
Дуже важним вперед був успішний з'їзд, шо відбувся 29-30 травня 1982 на 

оселі "Верховина" в rлен Спей, Нью-Йорк. З'їзд відбувся під знаком вияву 
вдячности першим організаторам, які в непевних повоєнних місяцях в рамках 

Українського обласного комітету добилися великих творчих успіхів. Присутніх 

на з'їзді о. митр. Б. Ганушевського, мrр. І. Городецького і інж. В. Приймака 

запрошено до почесної президії, покійних о. декана М. Дереша та д-ра Б. 

Мартиновича згадано вдячним словом, а неприсутнім о. д-р Ю. Катрієві, мгр 

В. Клішові, інж. Д. Тромсі та М. Мелешкові вислано привіти. 

Діловою сесією (в двох частинах) проводила Президія: кол. заступник 

посадпика мrр І. Базарко - голова, пані Ст. Нагірна і кол. посадник мrр П. 

Балей-заступники головитап-і Л. Ярко-Почтар- секретар. Зареєстрованих 

учасників з'їзду було 138, в бенкеті взяло участь 180 осіб. Велике зацікавлення 
серед відвідувачів привернула до себе виставка документів та знімків з життя 

оселі, яку улаштувала група з Рочестеру. Богослужби в наміренні покійних та 

живих колишніх мешканців Реrенсбургу і околиці, вистава пам'яток, льотерія 

мистецьких дарувань, бенкет, розваго ва програма в виконанні артистів 

колишнього театру В. Блавацького, висвітлений два рази фотомонтаж "В 

боротьбі за гідність" заповнили програму з'їзду та, крім практичних ділових 

постанов, залишили в учасників спомини приємно пережитих днів. Схваливши 

дотеперішню працю Ініціятивне го комітету, з'їзд вибрав керівні органи, доручив 

їм закінчити працю до трьох років та прийти на наступний з'їзд 1985 року (в 
40-ліття початків організованого життя в Реrенсбурзі) з готовою книгою. Коли 

додати, що після з 'їзду найшлося в касі біля сім і пів тисяч долярів, тоді прийшла 

черга на інтенсивну редакційну працю. Обрані на з 'їзді керівні органи уконе

титувалися так: 

Управа Ярослав Сербив 

комітету: Стефанія Нагірна 

Володимир Кліш 

Мирон У три ск о 

Михайло Бойко 

Микола Кавка 

Володимир Любка 

16 

голова 

перша заступниця голови 

другий заступник голови 

третій заступник голови 

секретар 

фінансовий референт 

фінансовий референт на Канаду 



Контрольна 

комісія: 

Довірчі 

особи: 

Евгенія Новакінська 
Рома 

Мисько-Яхторович 

ПетроЯцик 

Мирон Руснак 

Ірина Руснак 

Людмила Ярко

Почтар 

Богдан Маланяк 

Ігор Масник 

Омелян Кушнір 

о. митрат Богдан 

Ганушевський 

Іван Базарко 

Іван Фаєвців 

Роман Припхан 

Володимир Любка 

Михайло Наконечний 

Микола Чобич 

Володимир Приймак 

Микола Кавка 

Мирон У триско 

Станислав Берегулька 

Іван Фур 

Рома Яхторевич 

Михайло Бойко 

член фінансової референтурп 

член фінансової референтурп 

фінансовий дорадник 

організаційний референт 

референт виставки, льотерії і архіву 

референт преси і інформації 

референт фільмів 

представник комітету гімназистів 

головний редактор Збірника 

Східня Канада 

Едмонтон 

Моитреаль 

Ро честер 

Детройт 

Філядельфія 

Бостон 

Клівленд 

Чікаrо 

Нью Гейвен 

Виданий після з'їзду черговий обіжник, в якому були вичерпно подані 

інформації про ситуацію, викликав сприятливу реакцію, яка виявилася зокрема 

в зрості фінансового конта. 

У дальшому тягар праці перейшов на Редакційну колеrію, з якою Президія 

комітету тісно співпрацює. 

Для узгіднення засадничих справ, комітет відбув разом з головним редактором 

два засідання в Рочестері. З нагоди першого засідання (12 червня 1983) члени 
розглянули різні оферти друку книжки та мали вступні розмови з власником 

друкарні, колишнім учнем гімназії в Реrенсбурзі Мироном Баб'юком, оферта 

якого була найбільш сприятливою. Другу спільну нараду (10 грудня 1983) 
використано й для того, щоби перевести льосування мистецьких творів, що їх 

пожертвували мистці, колишні мешканці Реrенсбурrу. На тому засіданні було 

винесено остаточне рішення шодо виконання доручення з 'їзду: відбути другий 

з'їзд в т. зв. Меморіял Дей 1985 року та до того часу видати збірник. 
Обидва питання знаходяться в стані реалізації. На жаль, комітет не міг 

виконати постанови згаданого засідання відносно окремого додатку до збірника 

(Українська політична еміrрація в світі урядових документів), бо показалося, 

що та незвичайно важлива тема вимагає відповідного наукового опрацювання, 

яке перевищує наші спроможності. 

Остаточне число осіб, введених до картотеки, дійшло до 620, а конкретних 
відповідей (в різній формі) - біля 200. 
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В загальному комітет старався, в міру своїх можливостей, в атмосфері , ,за 
п'ять дванадцята" виконати почесне й невідкличне завдання, тому найкращою 

характеристикою дійсного стану є вислів: , ,Feci, quod potui, faciant meliora 
potentes'' . 

Михайло Бойко 

секретар комітету 

Члени Комітету, 1982 р. Зліва: Рома Мисько-Яхторович, Євгенія Новаківська, Богдан Маланяк, 
Роман Припхан, Стефанія Нагірна, Людмила Почтар, Михайло Бойко, Ярослав Сербин, 

о. Богдан Ганушевський, Петро Яцик, Володимира і Микола Кавки, Ірина і Мирон Руснаки. 
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Вид на Регенсбург і катедру. 

Символічна могила упавших за волю України, Ганrгоферзідлюнг, Реrенсбурr. 

Вид на оселю, січень 1947 року. 
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Оселя rанггофер, 1947 р. 

Та ж оселя 1980 р. 

Типові будинки оселі Ганrгофер, ]948 р. 
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ТОРГОВЕЛЬНІ ВЗАЄМИНИ КИЄВА З РЕrЕНСБУРrом 
(На основі німецьких і російських історичних джерел) 

І 

РАФФЕЛЬШТЕТТЕНСЬКИЙ ЦЛОВИЙ (МИТНИЙ) СТАТУТ 
Відомості про торговельні взаємини Київської Руси з Німеччиною, зокрема 

з обширами, положеними над асереднім Дунаєм, звернули на себе більше як 

століття тому пильну увагу науковців. Уперше зібрав їх німецький учений 

Больман у своїй «Історії міського побуту в середньовіччі». Опісля ці питання 

розглядали російські історики, наприклад, Даніловіч («Історія постання 

слов'янських, зокрема польських міст до ХІІІ сторіччя»). Дещо на цю тему 

написав теж російський учений (українського походження) І. Линниченко в творі 

«Взаємовідносини Росії та Польщі до половини XIV сторіччя». 
Широко розробив цю проблему проф. В. Г. Васілевський, дослідивши 

історичні джерела, що стосуються до торговельних зв' язків княжого Києва з 

Німеччиною, зокрема з її середньо-дунайськими країнами і містами. Чимало 

й німецьких дослідників присвячує численні згадки цим торговельним зв'язкам, 

напр., згаданий уже Больман, а далі Бюдінrер, Дюммлер, Байц, Ріцлер, 

Кеммель, Інама-Штернеrr та інші. 

Одним із найдавніших документів німецької торгівлі взагалі, а зокрема з 

Київською Руссю є т. зв. «Раффельштеттенський цловий (митний) статут» 

(рр. 903-906). Його постанови стосуються до торговельних інституцій, 
скодифікованих поодинокими привілеями та звичаями з-перед р. 876. Причиною 
його укладення стали нарікання баварського населення, єпископів, ігуменів та 
всіх тих, що підтримували торговельні зв'язки зі Східньою Маркою (первісна 

назва теперішньої гор. і дол. Австрії та Штірії). Вони були невдоволені 

неправними цловими ставками та данинами, якими була обмежена торгівля. 

Ці скарги дійшли до відома цісаря Людвига Дитини (900-911), і він доручив 
графові Сх. Марки Арібові розглянути разом з місцевими представниками влади 

та досвідченими людьми тодішні митні (цлові) статути та висоту дании. З наказу 

цісаря з'їхалися у містечку Раффельштеттен (Травнrав, поміж гирлами річок 

Енне і Труна-Травна) найвизначніші представники тодішніх суспільних верств, 

між ними архиєпископ Діттмар з Зальцбурrу, па ссавський єпископ Бурхгарт, 

Святополк, моравський князь, маркграф Сх. Марки Арібо, його син граф 

Оттокар та інші. Цей з'їзд опрацював т. зв. «Раффельштеттенський цловий 

(митний) статут», у якому встановлено висоту різних цлових (митних) ставок 

і дании, що їх зобов'язані були платити купці від перевожуваних або 

імпортованих Дунаєм чи сухопутніми шляхами товарів. Хто не шанував цих 

постанов, особливо заздалегідь означених ринків збуту товарів, той підлягав 

карам включно до конфіскації корабля з усім вантажем. 

Найбільш цікавою для нас, українців, є постанова цього статуту, ще 

стосується до слов'ян, які приїздили з торговельною метою з «Pyri» або з Чехії 
("Slavi vero, qui de Rugis vel de Boemanis mercandi causa exeunt, ubicunque juxta ripam 
Danubii vel ubicunque in Rotalariis vel in Reodariis loca mercandi obtinuerint ... "). 
Ці слов'янські купці мали право провадити торгівлю в усіх околицях над Дунаєм, 

але мусіли платити мите. 

21 



«Раффельштеттенський статут» є цінним джерелом до історії торгівлі та 

міжнародніх зв'язків наддунайських обширів зі слов'янською країною «Ругів». 

Німецькі історики, а також слов'янські (головне українські та російські) на 

підставі численних історичних джерел устійняли безперечно та безсумнівно, що 

під словом «Ругі», «країна Ругів» треба розуміти тільІ<и наших староруських 

купців (староукраїнських), що з Києва через Польщу-Краків та Чехію-Прагу 

(або, можливо, так само Дунаєм) торговельно зв'язувалися з наддунайськими 

країнами. 

Таке розуміння країни «Ругів» базується на старовинних хроніках та інших 

документах, що переховалися до наших часів. «Регіноr> (старовинна хроніка часів 

цісаря Оттона І) називає нашу княгиню Ольгу (матір князя Святослава і бабу 

князя Володимира) королевою або княгинею «Руrів» («Регіна Ругорум»). 

Запрошений княгинею Ольгою обняти становище єпископа України, вчений 

чернець Адальберт (з манастиря св. Максиміна в Трірі) у звідомленні про свою 

невдалу місію називає наших предків «Ругами>>. Той же Адальберт має навіть 

титул «Ругорум епіскопус». З нагоди його призначення магдебурзьким 

єпископом цісар Оттон у власноручному листі згадує, що Адальберт був 

первісно призначений місіонером для «Ругію>. ("Rugis o1im praedicatorem destinatum 
et missum"). 

Так, отже ж, офіційний цісарський документ називає наших предків з київської 

княжої Руси «Ругами>>. Треба при цьому пам'ятати, що хроніка «Регіно>> та 

лист цісаря Оттона походять із прибл. 950 роІ<у, тобто, значно пізніше від 
«Раффельштеттенського статуту», отже, не може бути жадної помилки. 

Для узасаднення такого, а не іншого розуміння слова «РуГі» можуть 

послужити ще цікаві та цінні свідчення жидівсьІ<ого мандрівника Ібрагіма Ібн 

Якуба, який у часах цісарювання Оттона І подорожував Чехією та Польщею 

і ці країни тоді описав. В описі він звідомляє: «З міста Кракова руси та слов'яни 

привозять у Прагу товари». 

Коли, отже, приймемо таке вияснення слів «слов'яни з країни Ругі» як 

автентично науковцями-істориками устійнене, то можемо напевно твердити, 

що Київська Русь, тобто наша Україна, ще в часах князя Олега, а навіть може 

ще й давніше перебувала у жвавих торговельних взаєминах зі Сх. Маркою, тобто 

- теперішньою Австрією. 

11 
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Визначним торговельно-політичним осередком наддунайських обширів було 

вже від Х сторіччя місто Регенсбург. В наступних сторіччях воно надалі більше 

розросталося,багатішало та набирала значення. Широкі торговельні зв'язки 

притягали багато чужинців до Регенсбургу, що був тоді відомий своїми 

святощами, церквами і манастирями. 

В ХІІ сторіччі з'явилися в Регенсбурзі ірляндські ченці та місіонери, загально 

відомі тоді в Німеччині під назвою шкотів або «кульдеїв>>. Вони придбали велику 

славу тим, що допомагали при навертанні німців на християнську віру та 

провадили широку місійну працю між ними. Серед них найвизначнішим був 

св. Маріян, якого тодішні його біографи характеризують як дуже притягаючу 

індивідуальність. Так його зовнішній вигляд, як і прикмети його духу звертали 
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загальну увагу. З двома своїми товаришами прийшов він у Німеччину бл. 1068 
року та оселився спершу в Бамберrу, а опісля перейшов до регенсбурзького 

манастиря, званого «Обермюнстер». 

Св. Маріян та його друзі стали широко відомі літературними творами, 

залишили по собі багато рукописів релігійного змісту, писаних на перrамені. 

В першій половині ХІ сторіччя ці ірляндські ченці стали на підставі даравини 

власниками площі поза мурами міста та приступили до будови манастиряна 

честь св. Якова та св. r ертруди. Але їхні матеріяльні засоби не вистачали, щоби 
цю будівлю закінчити. Тоді прийшла поміч з київської княжої Руси. 

В біографії св. Маріяна розповідається, що один з ченців, св. Маврикій, що 

визначався практичною і запопадливою вдачею, у товаристві тільки одного 

слуги, «важкими шляхами», подався до короля Руси та щасливо прибув до 

Києва. Тут його прийняв князь, мабуть, Володимир Мономах, який сам, як і 

його «старіші міста», щедро обдарував ченця дорогоцінними хутрами вартости 

100 тодішніх марок. Ці дарунки навантажено на вози, з якими св. Маврикій 
подався назад до Реrенсбургу, але тим разом уже не сам, а в товаристві купців, 

що вертали з Києва до Регенсбургу. 

Ця остання згадка дуже важлива та цікава. Хоч подорож з Реrенсбурrу до 

Києва належала до дуже важких підприємств, усе ж таки вона й тоді не була 

чимсь надзвичайним. На початку ХІІ сторіччя цілі валки купців відбували такі 

подорожі. Вони мали безпечну сухопутну дорогу, що йшла вздовж Дунаю, 

долинами рік Морави і Висли, далі попри північний хребет Карпат, через Польщу 

та Галичину, через Краків і Львів до Києва, тодішньої княжої і торговельної 

столиці. В ті часи Київ був ссереднім пунктом світового торговельного шляху, 

що вздовж Дніпра лучив його з Могилевом і Новгородом з одного та з 

Царгородом з другого боку. Це давало німецьким купцям усякі можливості 

нав' язати рухливі зв' язки з Києвом. Одержані в Києві хутра ченці продавали, 

а прибуток зуживали на доківчення будови манастиря. 

Манастир цей перетривав аж до другої половини ХІХ сторіччя. В році 1862 
проведено його секуляризацію та передано реrенсбурзькому єпископатові з 

метою приміщення там рим.-кат. духовної семінарії. Церква св. Якова добре 

відома тим українцям, яких воєнне лихоліття пригнало до Регенсбурrу. Тут, 

почавши від 1944 р. аж до перших днів вересня 1945 року, відправлялися гр.-кат. 
богослуження. Це прегарна старовинна тринавна базиліка, касетева стеля якої 

підперта кількома округлими кам'яними колонами з чудовими капітелями. 

Північний портал відзначається численними різьбами з рослинного та 

тваринного світу та статуями Ісуса Христа в оточенні патронів церкви св. Якова 

та св. Іоана, апостолів та різних символічних фігур. Внутрішність церкви теж 

дуже цікава своїм престолом з групою Розп'яття з ХІІ сторіччя (гляди дода

ток І). 

Є далі вістки, що в р. 1120 поляки напали на руських купців, які вертали з 
Морави (належить здогадуватися, що вони їхали з Регенсбургу на Київ) та їх 

пограбували. З цього виникає, що наші купці, що подорожували через Польщу 

на Чехію й Мораву, а звідти до Реrенсбургу, виявляли чимало духу 

запопадливости. Це вказує теж і на те, що торговельні зв'язки Київської Руси 

з наддунайськими обширами не переривали ся навіть тоді, коли німці перейшли 

до активних торговельних взаємовідносин з Києвом, тобто, по потрібні товари 

їздили аж над Дніпро. 
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Про торговельні зв'язки Києва в другій половині ХІІ сторіччя свідчить дуже 

цікавий запис у славетній книзі дарів (шенкунгсбух) манастиря св. Еммерама 

в Регенсбурзі. Тут заподано поіменно німецького купця, що жив у Києві. Ігумен 

щойно згаданого манастиря Перінгер заявляє, що підданий цього манастиря 

Гартвіх, який мешкає у Києві, жертвував манастиреві 18 фунтів срібла. Цю 
даровину він не надіслав у натурі, а доручив сплатити своїм боржникам 

rрімольдові, Гайнріхові таХунрадові-з тим застереженням, щоб їі вжити 
для бідних і паломників, яких приміщує азиль при св. Еммерамі. Даравина мала 

місце в рр. 1178-1180. На цій підставі можна цілком слушно прийняти, що 
ці борги були торговельними боргами, які виникли з того, що регенсбурзькі 

купці за посередництвом Гартвіха, який, мабуть, мав у Києві товарову 

складницю, спроваджували товари з Києва. Це були головне хутра та шкіри. 

Дальшими посередниками в торгівлі з Києвом були жиди, що від початку 

ХІ сторіччя замешкували окрему дільницю Регенсбургу (гляди додаток 11). 
Дальші відомості про торгівлю південної Німеччини з Києвом, приносять 

розпорядки (ерляссе) штирійського маркграфа Оттокара 1190 р. та 

австрійського князя Леопольда 1192 р. Один з них становить торговельний 
статут з привілеями для міста Регенсбург, а другий - для міста Енне. 

Цей останній статут містить окрему постанову, що стосується до торгівлі 

з Руссю. ЗП змісту ясно, що торговельні зв'язки були обосторонні, зокрема 

підкреслюється, що купецькі валки приходять не тільки з Руси, вони їдуть так 

само з товарами й з Німеччини на Русь. Можна, отже, говорити про взаємний 

експорт та імпорт. Привілеї, що їх визнає цей статут руським купцям, 

завдячують своє постання регенсбурзьким купцям. Товари, які везли німецькі 

купці на Русь, не перевантажунано в Еннсі і там їх не затримувано, вони йшли 

без жадних перешкод просто на схід. 

Статут з привілеями для міста Регенсбург згадує про «рузаріїв». Під цим 

словом належить розуміти офіційно визнану корпорацію регенсбурзьких купців, 

що торгують з Руссю. Небезпека грабунку товарів на сухопутних шляхах чи 

під час водного транспортування, осягнення нових та оборона давніх привілеїв 

на чужинецьких торговельних ринках - примусили мимохіть «рузаріїв» 

відбувати спільні подорожі, спільно виступати та мати одноцільну 

репрезентацію. Ці об'єктивні умови тодішньої торгівлі призвели до того, що 

«рузарії» створили свою окрему купецьку корпорацію в ХІ та ХІІ сторіччях. 

«Рузарії», згідно зі статутом, платять від воза 2 таланти цла, коли їдуть на 
Русь, а в поворотній дорозі тільки половину таланта. Головними товарами, 

якими торгували «рузарії», були хутра та шкіри, але існують підстави думати, 

що вони спроваджували до Регенсбургу і взагалі на обшири південної Німеччини 

теж товари грецького виробництва, наприклад, дорогоцінні матерії, шовкові 

тканини та вино (гляди додаток ІІІ). 
Ці живі та квітучі торговельні взаємини занепали в ХІІІ сторіччі, коли то 

в першій його половині руські князі вступили у домашню між собою війну і 

коли то жахливі татарські наскоки на Україну, Польщу і навіть Німеччину 

зруйнували міста та перервали старовинні шляхи, якими відбувався 

товарообмін. 

В додатках І, 11 і ІІІ даємо виписки з текстів згаданих вище історичних джерел. 

Перший додаток:Vіtа S. Mariani abbatis Ratisponensis: "Tunc quidam de fratribus 
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loci ejusdem, vir industrius et in rebus agendis eruditissimus, nomine Mauritius, solus 
cum solo puere comite per devia mundi, spiritus sancti ductante eum gratia, ad Regem 
Russie perveniens, аЬ eodem rege et Principibus urbis ditissime Chios (legendurn Chief) 
de ferinis pellibus pretiosis valentibus centum marcas recepit, atque eodem vehicalis ferens 
cum negotiatoribus Ratisbonam pacifice pervenit: ех quarum petrio claustri aedificia, tec
tum quoque Monastrii factum est. '' 
Другий додаток: Книга записів манастиря св. Еммерама: "Clarescat cunctis 

scire volentibus, tam praesentibus, quam futuris, quod quidam hujus Ecclesiae fami1iaris, 
Hartwic nomine, habitans in regione Rusciae in civitate Chiobe dicta, pro amore Dei et 
honore Patroni sui S. Emmeramni, causa etiam vel desiderio plenariae apud fratres ejusdem 
loci adipiscendae fraternitatis, pecuniam suam videlicet Х et VIII talenta per manus civium 
hujus urbis Grimoldi, Heinrici et Chunradi, qui ejus debitores erant, obtulit ecclesiae nostrae, 
еа conditione et petitione, ut praedium ех eadem pecunia coematur, quod pro sui memoria 
et salute animae suae in pauperum et peregrinorum consolationem ad Hospitale S. Em
rneramni traderetur. Annuentibus itaque ejus petitioni Peringero abbate et Friderico, qui 
tunc temporis cellarius et Magister Hospitalis ejusrnodi loci erat, emptum est ех eadem 
pecunia а quodam nobili fernina nomine Juditha, praedium Scratenriute dictum etc. '' 
Третій додаток: Статути для міст Реrенсбурr та Енне: "Ruzarii, quocurnque 

tempore vadant duo talenta solvant, et in reditu ех Ruzia dimidium talentum, duodecim 
denarios dabunt, ubicumque velint intrare . . . . '' 

"Plaustra in Ruziam vel de Ruzia tendentia XVI denarios persolvant, пес retineri 
debent .... " 
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Colonel Carl W. Hiltz 
Former Director Of U .N .R.R.A. Regensburg Area 

One of our poets has written the well-known 
lines: "Breathes there а man with soul so dead, 
who never to himself hath said, 'this is my own, 
-my native land; whose heart has ne'er within 
him burned as home his footsteps he has turned. '' 

Most people have had this joy and privilege; 
but there are countless thousands of others, who 
through no fault of their own, but Ьу reason of 
the ravages of war, have been denied this 
privilege. 

ln 1939, а man without morals, but characteriz
ed Ьу charismatic madness and evil genius, laun
ched the world into its most devastating war. 

Vast numbers of people from Central and 
Eastern Europe were forced to flee their homes, 
their professions, their trades and their farms, -
taking little or nothing of their material posses
sions - and never to return. 

Anticipation of such а situation caused the United Nations Headquarters to set up an 
emergency organization under the heading of "The United Nations Relief and Rehabilita
tion Administration" (U.N.R.R.A.) which was to merge into 'The International Refugee 
Organization' (I.R.O.) to complete its mandate. 

Personnel were recruited from many disciplines and countries, with skills and experience 
to carry on the work ofU.N.R.R.A. as soon after the cessation ofhostilities as possible. 

І was an officer of The Salvation Army holding an assignment as Pastor of а sizeable 
Salvation Army church in Toronto, Canada. But in the autumn of 1945, following earlier 
stints of duty, І was posted to Regensburg as Principal Welfare Officer, and had close 
association with the 'camp' at Ganghofersiedlung as well as with other camps in the area. 

This camp was formerly а housing development to serve the workers of the near-by 
Messerschmidt airplane factory. The area was requisitioned through Military Headquarters, 
and the German inhabitants were required to find accommodation elsewhere. 

After careful screening, approximately six thousand refugees were housed here, many 
of whom had come from Ukraine. These people were the survivors of а long harrowing 
expet·ience of physical danger, forced labor, near starvation and minimal medical care. 

lnitially, U .N .R.R.A. assistance consisted of the basic necessities: shelter, some food, 
medical care and НОРЕ. 

The evolution of this primitive life style in а matter of months, to а thriving commun
ity. well organized, law-abiding and progressive reflected the character of the inhabitants, 
as well as the assistance given Ьу U.N.R.R.A. and its personnel. 

One of the factors that inspired action was the introduction of а simple monetary system 
with its own primitive banking system, the printing of its own currency, and the establish
ment of а sales outlet for а rapidly increasing supply of commodities. 

The results were little short of miraculous. No more 'doldrums'. With the new incen
tive, everyЬody wanted to work; doпnant talents and skills came alive; with great ingenuity, 
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materials were secured, old skills honed, and а number of new small industries were 
established. 

Early in the year 1946, plans were made for an International Festival to Ье held during 
the month of Мау. The national leaders entered into planning for the event with great 
enthusiasm. Military personnel and German civilians were invited, and the day was such 
а success that а repeat performance was held а few days later. 

In November of 1946, General Keyes, Commander of the Third U.S. Army, accom
panied Ьу other top military staff, made an inspection of Ganghofersiedlung camp. Не 
was lavish in his praise. The next edition ofthe military newspaper 'The Stars and Stripes' 
carried the headline: "MODEL DISPLACED PERSONS' САМР", followed Ьу а very 
complimentary news item. It had become the microcosm of any well-run small city. 

Today, 1984, many of the 'guests' of 1945 to 1948 are well established and highly 
respected citizens of Canada, the U .S.A., Australia and many other countries. Мапу, with 
their true entrepreneurial spirit, are contributing to the land of their adoption, proving 
once again, that with faith in God, faith in the future and faith in oneself, the human spirit 
can triumph over adversity. 
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Частина перша 

УКРАЇНСЬКА EMirP АЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ 
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 





о. Бог дан Ганушевський 

НАД СИНІМ ДУНАЄМ 

Українська Політична Еміrрація у Реrенсбурзі й Реrенсбурзькій Області 

в 1944 - 1949 рр. 
У 40-ліття заснування 

Українського Обласного Допомогового Комітету- 1945- 1985 

Закінчувалась Друга світова війна, що в сво'іх наслідках була куди гіршою 

і страшнішою, ніж Перша, для укра'інського народу. Був рік 1944. Німецькі армії 
поспішно відступали на захід, а совєтські наступали їм на п'яти. В запіллі 

німецького фронту діяли різні партизанські загони, з яких своєю безпощадністю, 

терором і вбивствами невинних людей найбільш "уславилися" комуністичні 

загони Колпака, що діяв з наказу СРСР. Вже два роки діяла Укра'інська 

Повстанська Армія, що захищала безборонне українське населення перед 

ворожими партизанськими загонами, як і перед відступаючими німецькими 

арміями й наступаючими совєтськими. В цілій Україні, а зокрема на П західніх 

"Jемлях створився неймовірний хаос. Більшість українсько'і інтеліrенції, як і 

свідоме робітництво й селянство, що виконало багато успішної праці в різних 

галузях церковного, релігійного, культурно-освітнього, кооперативного й 

політичного життя для добра українського народу, зрозуміли велику загрозу 

1 боку СРСР для свого духового й фізичного існування. А втім навчені досвідом 

Першої світової війни, потім совєтської окупації 1939-1941 рр. не хотіли більш 
рJtскувати волею і життям і організовано, великими групами, або й 

іІІдивідуально, виїздили на Закарпаття чи до Австрії. Однак, мабуть, найбільша 

чш:тина біженців ХJШнула широкою хвилею усякого роду транспортом у сторону 

"·;юtшцької границі з весною 1944 р. в надії перебути лихо на Словаччині, а потім, 
~omt буде конечне, переїхати до Німеччини. Ніхто не мріяв тоді про Канаду 

11 ('ІІІ Л. чи інші заморські країни. З кінцем липня та на початку серпня почалась 

('МІІ ранія 'J рідних земель возами, запряженими в коні, на Словаччину. 

І kpc~: 1 &.Ша.J1И діяти допомогові комітети для біженців, зорганізовані місцевими 

~·•нtщсшtками. Основна маса біженців опинилася на Словаччині, переїхавши 

1 р;шшоо в серпні 1944 р. Побувши в декількох місцевостях по кілька днів, 
_-,Іm.шість опинилася у Братіславі, інші аж у Пряшеві, або таки просто переїхала 

.ао ІІімеччини й Австрії. Тим, що не пощастило, опинилися у переходовому 

1 afiopi Штрасгоф біля Відня. Але найбільш нещасливими були ті, транспорти 
мtшх 110 норозі до Братіслави з Пряшівщини й західньої Словаччини спрямували 

:10 жу11и (повіту) Банської Бистриці в східній Словаччині, де совєти підготовили 

"'ІюІМІІ rшрашутистами й при допомозі місцевих комуністів пуч у другій половині 

"·сrш•я 1944, захопили державну владу в свої руки й почали господарювати 
11\) l'Інх·му. Тієї ночі вся словацька адміністрація перейшла на сторону комуністів, 

1 ІJО'tшrися ·шущання з українських біженців, вбивства українських священиків 

1 ІІІшнх 1 ромадян, примусовий побір до червоних партизанів з-поміж біженців 
1 1 срор. 1окрема тих груп біженців, яких примістили на словацька-мадярському 

1101 ршшччі. За границею стояли готові до атаки німецькі з'єднання СС-сів і 
1Іа\.'ТІІІШ І-шої Дивізії "Галичина". Протягом двох місяців щодня повторялися 
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застрашування переданням нас Сталінові, як дарунок після перемоги СРСР, 

розстрілом і т .п. 

На початку листопада 1944 почався наступ з Мадярщини, і до кількох днів 

німецькі й українські з'єднання знищили партизанів у горах Банської Бистриці. 

На щастя не в спіли більшовики розстріляти всіх ув' яз нених по тюрмах і в 

комцентраку Словенська Лупча біля міста Банська Бистриця. Недобитки 

біженців переїхали до Братіслави, під охороною вояків І-шої Дивізії ''Галичина'', 

спеціяльним транспортом. У лютому 1945 добре зорганізованим транспортом, 
т.зв. комбатантським, переїхала головна маса тих біженців до Західньої 

Німеччини, опинившись у докраю поганій житловій і х~рчовій ситуації, майже 

без ніяких засобів до життя, до того ніч і день під американськими й 

брітанськими бомбами. Кінець війни завітав до Регенсбургу й околиці 27 квітня 
1945 р. Примусово вивезені робітники з ненімецьких земель, кількадесят тисяч 
біженців, кол. німецькі, а тепер американські й брітанські полонені, що їх 

зорганізував ген. А. А. Власов в РОА (Русская Освободітельная Армія) до 

боротьби з совєтськями арміями, і щасливці-втікачі з таборів воєннополонених 

старшин та вояків Української Національної Армії, що була під командою 

ген. Шандрука. В кожній з трьох окупаційних зон находилися їх усіх тисячі. Всі 

вони потребували негайної помочі, матеріяльної і моральної, ще поки американці 

й брітанцірозглянулися у ситуації. Зрозуміло, що для нас, провідних українців, 

наші брати й сестри були найближчими. Отже у головних осередках скупчення 

біженців постають Українські Допомогові Комітети для многогранної допомоги 

тим, що опинилися на вигнанні. Справжнім прибіжищем скитальців був 

Регенсбург, куди приїздили наші люди, шукаючи свого рідного середовища, 

де б вони могли спокійно й з довір'ям покласти свою незавидну долю у певні 

руки своїх рідних, нелукавих братів. 

''Ніхто, хто поклав руку на плуг і оглядається назад, не надається до Божого 

Царства'' (Лука, 9:62), сказав Ісус Христос. Перефразуючи ці слова, можемо 
сказати: "Ніхто, що поклав руку на плуг і оглядається назад, не надається до 

будови Української Держави''. Ці слова стали неначе мотивом започаткування 

праці Українського Обласного Допомогового Комітету, ціллю якого було 

допомагати десяткам тисяч скитальців, що приїздили до Регенсбургу шукати 

допомоги. І ми поклали свою руку на плуг і не оглядалися ані на небезпеку, 

що чигала на нас від СМЕРШ-у, організації НКВД, що винищувала осіб 

невигідних Москві, ані від Совєтської Репатріяційної Комісії, що поривала наших 

людей, не раз цілими великими гуртами, і через Будєйовіце в Чехо-Словаччині 

вивозила їх у глибину СРСР, ще поки постали табори ДіПі. Ми не оглядалися 

на матеріяльні користі, ані на розголос і славу, які могла б принести така 

конструктивна праця. Кожний з нас пережив лиху, не раз трагічну воєнну долю 

і розумів своїх рідних братів українців у потребі. 

Головним мотивом нашої безкорисної праці була християнська любов, що 

випливає з почуття глибокого, випробуваного патріотизму. Мірою любови до 

ближнього міряється любов до Бога, як це випливає з 25 глави св. Євангелиста 
Матея і з І-шого листа св. Євангелиста Йоана. 

І ми, "поклавши руки на чепіги плуга", взялися до діла без страху, з Богом, 

і не оглядаючись назад, діяли. Тому й добилися ми результатів, що перейшли 

всякі наші сподівання. 
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Особою, що нам у цім ділі допомагала, був, неначе Богом післаний, 

підполковник Експедиційної Американської Армії, заступник військового 

губернатора на подвійну область Нідербаєрн і Оберпфальц з осідком у 

Реrенсбурзі, Яромір Поспішіль. Тоді він мав коло 45 років, слов'янин, ідеаліст, 
ввічливий, але повний авторитету, вимогливий але й вирозумілий. Він вповні 

розумів незавидне положення скитальців. Він, як ніхто інший, найкраще знав, 

що на нас чигає. Поспішіль знав про таємний договір у Ялті з 11 лютого 1945 
р., на основі якого всі совєтські громадяни мусять повернутися до СРСР чи 

ними окупованих земель. Він знав про наслідки ''Операці1 Кілгол'' і шукав 

заздалегідь способу цьому зарадити. Потягнення пполк. Поспішіля в тодішніх 

обставинах були дуже відважні, але в межах його компетенції. Він полягав на 

кооперації з нами, як і з іншими етнічними комітетами, віддавши ініціятиву 

в наші руки. Скора дія наших провідних людей серед скитальців запобіглавчас 

страшному варварству цього жорстокого сторіччя. Передовою у цьому, 

можливо в цілій Німеччині, була Екзекутива управи УОДК у Реrенсбурзі. 

ПОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ В РЕrЕНСБУРЗІ 

ТА ЙОГО БЕЗПЕРЕБІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Завдяки наполегливим старанням трьох осіб, завдяки 1хньому ідеалізмові і 

відвазі та за видатною допомогою військового управління США у Реrенсбурзі 

постав УОДК. Цей комітет розвинувся у велику інституцію, започаткувавши 

свою діяльність в один місяць після закінчення війни на цій територі1. Ще стояли 

військові застави на головних шляхах до Реrенсбурrу, коли інж. Дмитро 

Іванович Тромеа і автор цієї статті залізничими розбитими рейками, тут і там 

затиканими ще невибухлими летунськими бомбами, йшли з Бурrвайнтінrу, що 

був східньою станцією Реrенсбурrу, до військового управління США. Це було 

З травня 1945 р., після довшо1 наради між нами обома, як розпочати акцію 
допомоги скитальцям, яких ми бачили скрізь по містечках БаваріJ. Ппол:ковник 

Я. Поспішіль казав нам написати листа. При допомозі о. д-ра Юліяна Катрія, 

ЧСВВ, професора реrенсбурзької духовної семінарії, о. Омеляна Шараневича, 

душпастира для скитальців Реrенсбурrу й околиці, та інж. хемії Володимира 

Приймаками написали меморіял. За посередництвом о. Катрія цей меморіял 

перекладено на англійську мову, і ми три 28 травня 1945 р. вручили його ппол:к. 
Я. Поспішілеві, який нам дав письмовий дозвіл, фото якого на дальшій сторінці. 

Пполк. Я. Поспішіль вимагав, щоб український комітет був обласним, тобто 

щоб покривав територію Нідербаєрн і Оберпфальц, над якою військове 

управління мало юрисдикцію. Доцільність такого рішення показалася пізніше, 

коли треба було на цілій цій великій території боротися з насильн()ю 

репатріяцією. Після підготови засновних загальних зборів, пр() які ми 

nовідомили всіх нам відомих українців упродовж тижня, ці збори відбулися у 

неділю, З червня 1945 р., в домі одного з наших знайомих укра1нців у Регенсбурзі. 
Після обговорення найважливіших завдань, накреслення плянів діяльности, 

'Jокрема щодо допомоги скитальцям, присутні вибрали управу УОДК у такому 

складі: о. Богдан Ганушевський, голова, інж. Дмитро І. Тромса, заступник 

голови, о. д-р Юліян Катрій, ЧСВВ, зв'язковий з військ. упр. США, проф. 
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Lt Colunol, QMC 
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Deputy ~11 Govt ~fflcer 

Матвій Мелешко, культурно-освітній референт та інж. Володимир Приймак, 

заступник культ. осв. референта. В той час це були всі, що згодилися взяти якесь 

діловодство. Пізніше, на основі рішення загальних зборів про кооптацію 
потрібних діловодів, ми кооптували мrр. Володимира Кліша на секретаря, мrр. 

Іллю Городецького на організаційного референта, о. Миколу Дереша на 

референта суспільної опіки, д-ра Богдана Мартиновича на референта 

господарсько-адміністраційного, як також Володимира Кривулича й Станислава 

Макара на помічників референта суспільної оnіки. Екзекутива УОДК подбала 

про початкове приміщення УОДК у розбитому приміщенні дитячого садка при 

Кройцrассе 19. І почалася праця, яка принесла великі успіхи в різних ділянках 

нашого життя - церковного, культурно-освітнього, суспільної опіки, 

господарського й адміністративного. 

Ця діяльність поділяється на чотири періоди: 

1. Початковий- від 28 травня, від заснування УОДК, до липня 1945 р., тобто 
до перенесення бюр до будинку Дрезденського банку при Нойпфарпляц 14. 

2. Від липня до 1 вересня 1945, тобто до першого обласного з'їзду в Реrенсбурзі. 
З. Від 1 вересня до розв'язання УОДК 14 грудня 1945 військовим управлінням 
США. 

4. Від розв'язання УОДК до 1 липня 1946. 
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В цьому 4-тому періоді вже ведено працю на оселі Г анrгофер в Реrенсбурзі 

під новою назвою: Обласне Представництво Українсько'і Еміrрації. 

Якщо б ми хотіли схарактеризувати працю УОДК у цих відступах часу, треба 

б ствердити наступне: спочатку управа УОДК спрямувала головну увагу на 

організаційні справи й справи суспільної опіки, яким вона присвятила весь свій 

час і труд, бо вони в той час були найважливішими й вповні відповідали цілям, 

для яких УОДК зорганізовано. Глибоко вкорінений інстинкт у вдачі у:країнця 

-зберегти своє існування фізичне і духове в найтяжчих обставинах життя, тепер 

сам собі не вистачав. Потрібно було українцям негайно'і допомоги, бо знайшлись 

вони на чужій, знищеній програною війною території серед докраю убогого 

населення, яке по містах не мало саме що їсти, ані де приміститися. На добавок 

цього приїхало зі Сходу кількасот тисяч скитальців різних національностей та 

ще два мільйони військовополонених, що не бажали повертатися додому, бо 

всі вони були протисовєтського наставлення. Вони не мали харчів і не знали, 

чого можна сподіватися від американської влади. З історичної перспективи може 

видаватись, що нападнання зв'язків з військовим управлінням США було 

невеликим і не трудним завданням. Коли ми збиралися отримати дозвіл на 

1аснування УОДК, ми здавали собі справу з того, що американці можуть нас 

арештувати й віддати совєтам. Також можна було сподіватись, що наші заходи 

можуть провалитися навіть тоді, коли ми отримаємо усний чи письмовий дозвіл, 

бо совєтські аrенти безнастанно старались захопити якнайбільше собі 

ІІСІІрихильних біженців з різних національностей, а передусім українців та їх 

анше'Jти. Договір, підписаний у Ялті західніми альянтами з СРСР, виразно 

Іннбавляв прав усіх біженців з захоплених совєтами територій і вимагав їхньо'і 

І')СІШтріяції, добровільної чи насильно'і. Ревна праця совєтських репатріяційних 

І'омkій по тій лінії від самого початку приходу армі'і США давала багато 

ІJІОІ uдів, і провід УОДК брав це до уваги, забезпечуючи людей перед 

11р11мусовим вивозом. Забезпечення людей харчами та паладнання взаємно'і 

інформаційної служби й розшуків, могло б також здаватись, не вимагали багато 

1 руну n еверrії. Коли ж узяти до уваги виїмкові обставини, в яких ми опинилися, 
мо ж ІШ негко зрозуміти, що здійснення цих завдань вимагало багато праці, 

о~·обІІl'ТОЇ посвяти та розуміння потреб наших земляків, без якоїнебудь наді'і 

ІІа нкусь мінімальну фінансову винагороду. А їі було потрібно нам усім, бо великі 

ІІс;юстачі щораз більше давалися взнаки. Від самого початку відкриття нашого 

rнора, через ue мале, до того збомблене, приміщення без вікон і дверей щодня 
11срсхонили сотки людей, а кожний за я:коюсь справою. На щастя, надворі 

"·• он;ш столики й крісла, біля яких члени УОДК полагоджували людям 'іхні 
\.'ІІраІІІt. Це була літня пора, були чудові соняшні дні, але ми їх не мали qacy 
('а'ІІІПІ n nереживати за безнастанною працею цілими днями. 
Які ж були досягнення УОДК на почат:ках його існування? Mrp. Володимир 

1':1іш, секретар УОДК, у своєму звіті з діяльності Президії управи УОДК 

(ІІІІІІіІІІс ОПУЕ) та секретаріяту за час від 28 травня 1945 до 1 липня 1946 рр. 
ІІІІІІІс такс: .. Як осяги Президії Комітету з того часу~ а в nершій мірі голови 
~омітсту о. Б. Ганушевського, треба підкреслити: 

І. ( )JІсржання від американського тутешнього управління (пполк. Поспішіля) 
но ІІІОJІУ на організацію Обласного Комітету. Цей дозвіл мав у nершjй мірі 

11с шаtчuRно велике моральне значення. Він підніс духа в наших людей та дав 

35 



їм змогу вступити на організаційні рейки. Був це, мабуть, єдиний дозвіл на 

письмі, чи один з нечисленних дозволів, на який могли покликатися також і 

інші наші Комітети, що тоді почали діяти в інших областях. 

2. Одержання від американської тутешньої влади вияснення, що примусово не 
можна репатріювати українців-несовєтських громадян. Це письмо у великій 

кількості примірників, вибитих у нашому Комітеті, розійшлося по цілій 

Німеччині й майже всюди було основою до твердого становища українців в тому 

часі, коли їх хотіли висилати примусово "на родіну". 

3. Відносно скоре паладнання організаційних зв' язків. У розпорядженні Комітету 
було тоді кілька приватних авт, якими Комітет міг, за дозволом американської 

влади, користуватись. Члени Управи, а головно члени Президії відбули багато 

поїздок, як по нашій області, так також і до осередків інших областей, як до 

Авrсбурrу, Кауфбоєрн, Мюнхену і т .д., організуючи область, подаючи належні 

інформації, як належить у таких випадках, чи інших, поступати та засягаючи 

рівночасно інформацій у наших визначніших громадян, біля яких починала 

гуртуватись наша еміrрація. 

4. Скоре паладнання харчових справ у самому Реrенсбурзі. Тут дійшла управа 
Комітету до порозуміння з німецькими чинниками й забезпечила всіх тих, що 

прибували до Реrенсбурrу, харчовими картками, а опісля також звареною їжею 

у спільній харчівні УОДКомітету. Багато праці в тому часі вложив секретаріят 

в організацію відділу розшуків та інформаційного відділу. Люди, що переходили 

через мале бюро УОДК при Кройцrассе 19, подаючи свої адреси, забирали 
адреси своїх знайомих та рідних, отримували інформації про наше правне 

становище і т .д. Референтура суспільної опіки змогла в тому часі із зібраних 

фондів з добровільних датків уділювати невеличкі підмоги, які у тих 

безпосередньо повоєнних часах мали для деяких людей дуже велике значення''. 

Дозвіл на письмі, виданий військовим управлінням США був насправді єдиним 

у цілій Німеччині. Відбуваючи офіційні поїздки до головних осередків української 

еміrрації, в Мюнхені, Авrсбурзі, Франкфурті й інших, у справах спільних дій 

для оборони біженців, централізації і т.п., нам говорили, що, на основі 

інформацій, такого дозволу не дають. Хтось мав невірні інформації, бо наш 

УОДК такий дозвіл мав не тільки для УОДК у Реrенсбурзі, але й у цілій 

подвійній області, що виразно"було зазначене на документі дозволу. Коли ми 

одержали якийнебудь дозвіл пізніше, як приміром на відкриття шкіл, цей дозвіл 

автоматично був даний для цілої области, з чого потім всі делеrатури користали. 

В обставинах, у яких ми найшлися близько до пограниччя з Чехо-Словаччиною 

і Східньою Німеччиною, наша леrальна праця давала основу свобідного діяння 

у ширшому маштабі, а нашим ворогам, які хотіли всіх нас безпощадно знищити, 

вибивала атут з рук. Це стало наглядним незадовго перед розв'язанням УОДК, 

під час відвідин Совєтської Репатріяційної Комісії. 

У документі, виданім військовим управлінвям США, виразво зазначено, що 

ті, які не хочуть повертатися додому, не є nереміщеними особами. "Всяка 

союзна національність, спеціяльно литовці, українці й поляки, які не виявляють 

бажання повернутися додому, не є переміщеними особами і їх не можна як таких 

трактувати." Консеквентна їх не можна насильно репатріювати. 

Цей документ вправді дещо оформив наше правне становище, але все ж таки 

воно в усіх областях Німеччини було неясне. Насправді ми себе називали 
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бездержавними українцями, але не мали на це ніякого правного документу. До 

того в різІШх повітах місцеві американські коменданти та німецька адміністрація 

різно інтерпретували це наше правне положення, беручи до уваги наше колишнє 

громадянство. Зокрема увага була зосереджена на кол. совєтських громадян. 

Не оглядався на це єдиний пполк. Яромир Поспішіль, який українцям не тільки 

дав дозвіл на заснування УОДК, але подібний дозвіл дав також усім етнічим 

групам у Реrенсбурзі та в подвійній області, яка була під його юрисдикцією. 

Тепер у російських журналах, видаваних у Нью-Йорку, появились статті, зовсім 
ідентичні з акціями УОДК та інших етнічних груп. Отже завдяки 

висококультурній поставі пполк. Поспішіля ми- українці упродовж одного 

місяця від одержання дозволу нападнали сітку української еміrрації в Реrенсбурзі 

й в цілій області Долішньої Баварії та Горішнього Пфальцу. Однак це легко 

не приходилося, бо багато українців були застрашені діяльністю репатріяційної 

комісії СРСР і деякими несвідомими або незорієнтованими в цих справах 

американцями, що допомагали цій же репатріяційній комісії ''визволяти'' всіх 

совєтських громадян, а в тому й українців. Вони, ці наші брати-українці часто 

•·оворили: "Що ви робите? Це ж заскоро починати якусь акцію. Хочете себе 

f\ 11ас усіх запроторити в Сибір? Чи не було б краще сидіти тихенько й слухати, 
що в траві пищить?" Інші вдавали поляків і чекали, що з того всього вийде, 

·шмість закотити рукава й одностайно стати до чесної праці для покращання 

Іtшної долі. Отже ця праця на початках залишилася неначе призначенням гурту 

rcвttиx робітників на народній ниві для добра, збереження життя і гідности 

укrаїнців, розкинених на цих великих теренах. 
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Цей документ військового управління США в Регенсбурзі спас життя тисячам 

українських політичних біженців у кількох місяцях після закінчення Другої 

світової війни. "Тоді російсько-совєтські репатріяційні когорти НКВД-истів, 

вірніше Смерш-у- як потім писав І. Г., знаменитий обсерватор подій, що 

збувалися у тому часі - вганяли, як шершені, по приватних мешканнях і таборах 

українських політичних біженців у Німеччині та насильно забирали їх у СРСР 

на знищення. Бувало часто, що вже по дорозі їх ліквідували, або біженці самі 

себе вбивали, щоб тільки не мучитись. Щоб запобігти тому злочинові Росії, 

управа УОДК в Регенсбурзі під проводом о. Б. Ганушевського вистаралась в 

окупаційній американській владі, у пполк. Яроміра Поспішіля, відповідний 

документ на охорону українських біженців перед російсько-більшовицьким 

насильством.'' 

На заклик регенсбурзької делегатури, чи їі представника в повіті, хтось з членів 

Екзекутиви УОДК або управи виїздив негайно з цим документом на місце, де 

відбувалась насильна репатріяційна акція, і звільняв не раз уже захоплених 

біженців з вантажних авт назад до їх приміщень. Часто таке діялось в області. 

Це було не під смак місцевим бургомістрам, які спроваджували такі конвої, 

щоб позбутися голодних ротів біженців і опіки над ними, яку мусіла німецька 

адміністрація виконувати згідно з наказом окупаційної влади як рекомпензацію 

за примусове вивезення робітників з ненімецьких земель на працю до Німеччини. 

Вправді ця допомога не вистачала для задовільного прожитку скитальців, але, 

принаймні, вони мали якесь житлове приміщення (часто ціла велика родина в 

одній кімнаті) й харчі. Хто далі працював на полі, одержував платню 

патураліями. 

В тому часі велику активність проявив о. д-р Юліян Катрій, ЧСВВ, який був 

обраний зв'язковим з військовим управлінням США. Іншими двома були о. Б. 

Ганушевський і інж. Дмитро І. Тромса. Однак Екзекутива УОДК, розглянувши 

530. V. Au111. 
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практичність щп праці, на засіданні ухвалила, що тільки голова має бути 

зв'язковим з пполк. Поспішілем, щоб була постійна однозгідність у 

розв'язуванні усяких наспілих проблем. До того всього о. Б. Ганушевський мав 

спеціяльну перепустку від пполк. Я. Поспішіля, якою часто користувався у 

Головній Квартирі Експедиційної Армії, а теж й при зустрічі з тими, що під 

американською охороною хотіли його насильно репатріювати, навіть раз після 

півночі у його помешканні на оселі r анrгофер восени 1945 р. Це спричинило 
велику журбу його дружині Анні, що могла залишитися з двоїми малими дітьми 

на призволяще долі. 

Коли пполк. Поспішіль видав цю перепустку голові, автор цієї статті зразу 

спростував помилку, що він не є ніяким доктором, але пполк. Поспішіль вияснив 

з усміхом, що це для більшого авторитету й легшого доступу до нього. Не важко 

зрозуміти, якою важливою перепусткою була вона для широкої діяльности 

УОДК, яка по кількох тижнях набрала такого розмаху, що вже не було де 

приміститися. Розглянувшись за кращим і обширнішим будинком, о. д-р Ю. 

Катрій, д-р Б. Мартинович і І. Городецький піднайшли будинок Дрезденського 

банку в Реrенсбурзі і його вморендували за суму 180 НМ на місяць. Цей банк 
приміщувався перед війною і під час неїупрекрасному триповерховому будинку 

1 великим партером і піддашшям в центрі Реrенсбурrу при обширній площі, 

шt якій стояв гарний пам'ятник. Ця площа- це Нойпфарпляц, а число будинку 

14. В ньому УОДК примістив своє бюро. Канцелярію головного директора 
банку зайняв голова. Велика кімната для прийняття сторін була віддана 

(СКрстаріятові, що в ній було бюрко для секретаря, лисальні машинки для 

мшtшністок і бюрко для культурно-освітнього референта. В менших побічних 

і'імшtтах, яких було сім, розмістилися референти УОДК, амбуляторія Червоного 

Хреста, редакція часопису "Слово", урядовець Технічно-Господарського 

Іан:твтуту і сторож. Отже цілий другий поверх зайняв УОДК. Про приміщення 

там нілого УТГІ не було мови, бо він потребував сам принайменше п'ять кімнат. 

11 ІІІ•ОМУ будинку ВХОДИТЬ УОДК у НОВИЙ період праці. 
lUoнo наладнання зв'язків з іншими організаціями, з військовим управлінням 

1 а 1 ІІімецькою міською адміністрацією, треба подивляти молодих членів 
уІІраІІІІ УОДК, які мали надзвичайні організаційні здібності в несенні негайної 

,'ІОІІОМОПІ, в організуванні цілого скомплікованого апарату УОДК та веденні 

1to1 о. у 11рийманні й вислухуванні людей. Засобом скорої допомоги були авта 

щ·ннннІІІІХ членів УОДК. Дозвіл на користування автами виєднував голова в 

•••:аліні ·• ()ШІ(Портації за допомогою пполк. Поспішіля. Тоді відносний старшина 
ІІІІ:ІаІ&&Ш ніцензію на грубшому кавалку паперу з відзнакою дивізії (обосічний 

ме.·'•· шсрнсІшй вістрям угору, жовтої барви на синьому тлі) з серійним числом 

1 ІІr'нtткою військового управління. Цю ліцензію приліплювалося із середини 

фро111 овоr·о вікна в правому куті внизу, чи на мотоциклі над лямпою. 

\to 1 ошІклсм часто виїздив голова в справах УОДК. Потім користувався автом, 

мм· [,уно 1аrшсане на нього, бо таке було правило, хоч авто мало власника. 

ІІІмt~:оІ о ІІИ(ьмового документу не давали. 

J ttitJHtJ1Іtaнням харчових справ спочатку не так було легко. Особливо були 
1 ІЧ тющі 1 міською адміністрацією, яка з великою неохотою погоджувалася 

еш ІІСf'СJНlЧУ приміщення на харчівню. До того в цьому будинку замешкав відділ 

ІІІfkІоІ<ОІШХ інженерів. Коли її перебирав секретар і організаційний референт 
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УОДК, заступив їм дорогу ляйтенант, що вимахував їм пісталею попід носи 

і кричав- "Гераде гір! А то вас усіх постріляю." Однак оба урядовці говорили 

доброю німецькою мовою, і справи наладналися . 
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Директором харчівні був назначений п. Михайло Борецький, меткий молодий 

чоловік, що скоро наповнив маrазин харчівні м'ясивами, сирами, хлібом тощо. 

Страви подавали на чистих, застелених скатертями, столиках. Новоприбулі до 

Реrенсбурrу українці не могли ніде найти ресторану, бо все було позамикане. 

Дата дозволу вказує, що в один місяць після його одержання відкрито харчівню. 

Просто рекордовий час після двох місяців закінчення війни. В ній харчувалися 

майже всі працівники УОДК та широкий загал скитальців, що жили у 

Реrенсбурзі чи туди приїздили. Серйозна проблема прохарчування була 

позитивно розв' язана. 
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Іншими не менше важливими ділянками праці, які треба було якнайскорше 

ввести в життя, було шкільництво. Як подає у своєму звіті секретар УОДК 

мrр. В. Кліш: "Завдяки старанням голови о. Б. Ганушевського та інших чинників 

військове управління дало дозвіл на організування шкільництва, а також дозвіл 

Українському Технічно-Господарському Інститутові продовжувати наукову 

діяльність''. В справі дозволу для УТГІ разом з головою ходив поважний 

науковець і ректор Інституту проф.д-р Борис Іваницький. 
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На відкриття народної школи й гімназії військове управління видало тільки 

один дозвіл. На референта шкільництва Екзекутива УОДК покликала 

кол. директора гімназії в Галичині Миколу Величка, який знаменито вив'язався 

і1 своєї праці. Після зорганізування гімназії він одержав призначення на 

ни ректора й розгорнув визначну діяльність. Наука в новозорганізованій гімназії 

11очалася 2 вересня 1945 р. у приміщеннях УОДК на третьому поверсі. 

ІІри·шачення на директора народної школи отримав учитель Юрій Теодорович. 

Ві11 також дав максимум своєї педагогічної і організаційної праці. Про обі ці 

ааакоJІи написано в іншому розділі цієї книги. 

'Завдяки праці культурно-освітнього референта проф. Матвія Мелешка 

ІІіJtкривається й ведеться ціла низка різних курсів. Найперше англійської мови, 

110 вивчання якої усе заохочував пполк. Поспішіль. Почались і ремісничі курси, 

мк шоферства, і інші_. Ширше про них у звітах. Д-р Б. Мартинович, М. Мелешко, 

Стеnан Рошко, І. Городецький і о. д-р. Ю. Катрій подбали про приміщення 

JIJІM УТГІ на дунайському острові в Реrенсбурзі на Лібльштрассе 2. Тоді ввесь 
щ·х..фесорський персонал переїхав з Плятлінrу до Реrенсбурrу. Тут почали свою 

ІІІмньІtість, що увінчалася великим успіхом, випускаючи кілька соток 

uб~оJІьвентів з високою освітою. 
Хоча українські Комітети, крім Реrенсбурrу й його областей, не одержали 

JІО'ІІІОJІУ на письмі на своє існування, два головні осередки в Мюнхені й Авrсбурзі 
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одержали дозвіл на письмі на відкриття і ведення шкіл. На основі того дозволу 

організацію шкільництва доручено було Іванові Паливоді, який, використовуючи 

дозвіл, даний УОДК в Реrенсбурзі, злучив його з дозволом, даним Українським 

Комітетам у Мюнхені й Авrсбурзі і цим у великій мірі причинився до організації 

українського шкільництва в цілій Баварії. Хоч розвиток шкільництва в областях 

Баварії пішов різними шляхами, в кожному випадку початок цій розгалуженій 

і справній акції та правну основу й силу дав Реrенсбурr. 

В початках американська окупаційна влада не погоджувалась на централізацію 

і не признавала нашого Центрального Комітету, як і Обласних Комітетів, крім 

Реrенсбурrу, та примушена обставинами, таки дала свою згоду на створення 

Українського Центрального Комітету у формі представництва, бо воліла 

говорити з одним представником, ніж з різними нашими делеrаціями від 

багатьох осередків. УОДК Реrенсбурr був завжди здисциплінованим і постійно 

вдержував зв'язки з Централею, як і з своїми повітоними осередками. При цьому 

треба ствердити щось дуже важливе в цій комунікації. УОДК ніхоли не 

вирішував важливіших справ без порозуміння із своїми повітовими 

делеrатурами. Тому й скликав конференції, яких відбулося три: 31 липня, з 
кінцем серпня 1945 р. та 25 квітня 1946 р. Тому між управою УОДК та 

областями ніколи не було роз 'єднання, і не було непорозумінь партійного чи 

релігійного характеру. Шкільна референт ура, що виникла з культурно-освітньої 

референтури, розгорнула свою широку діяльність також в областях. З дозволу 

на відкриття і ведення шкіл користають також і наші делеrатури й у своїх 

повітових осередках організують народні школи, гімназійні курси та всякого 

роду освітні курси. Організуються також мистецькі групи. 

На перше місце вибивається делеrатура в Ноймаркті, що мала куди кращий 

чоловічий хор "Сурма" під орудою дириrента Омеляна Плешкевича, відомого 

в Галичині, та під дирекцією Мирона Сиротинського. Цей хор дав цілий ряд 

мистецьких концертів не тільки в багатьох таборах, але також і в численних 

касарнях американських і брітанських вояків у Німеччині. Один з таких концертів 

травемітовано через радіо до США. В цьому ж таборі "Нова Говерля" 

українські мистці, як Михайло Мороз, Танасович, Антін Малюца й інші, своїми 

творами причинилися немало до поширення доброї слави українського народу 

між чужинцями. Однак цей український Парнас розбився, бо мистці виїхали 

до інших, сприятливіших для своєї праці й вияву своїх талантів осередків 

української еміrрації. Неменш важливу працю вела Капеля Бандуристів ім. 

Т.Шевченка під проводом Гр.Китастого й В.Божика, що з Інrольштадту 

виїзднла по всіх осередках у Німеччині й Австрії, даючи прекрасні концерти 

для своїх і чужинців. Один такий концерт дали бандуристи в просторій міській 

залі в Реrесбурзі. Участь у ньому взяв запрошений пполк. Поспішіль із сво'іми 

старшинами, який був захоплений їх виступом. Також на сцені нашої харчівні 

відбувались гарні виступи музично-балетно-театральної групи Івана Повалячека 

й Миколи Кавки. 

Перші Ширші Сходини УОДК відбулися у приміщеннях УОДК 31 липня 
] 945 р. Метою цих сходин було звітування управи УОДК широкому загалові 
української громади міста й областей про працю УОДК та вибір Провірної 

Комісії. Ці збори апробували діяльність УОДК, висловили побажання поширити 

діяльність УОДК, затісиити зв'язки з військ. управлінням, УНРРАй нашими 
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Комітетами в Німеччині та місцевими етнічними групами, що й переведено в 

життя. Після дискусії вирішено прийняти всі звіти й одобрити діяльність УОДК. 

Це рішення присутні прийняли одноголосно. 

На цих зборах прийнято тимчасовий правильник до часу виготовлення статуту 

для усіх Українських Обласних Комітетів під проводом одної Централі в 

Німеччині. Тимчасовий правильник постановляв: 

''Найвищою владою УОДК в Реrенсбурзі є сходини представників 

українського громадянства, делеrованих по п'ять осіб від кожної секції УОДК, 

та по дві особи від кожної делеrатури в областях. Ці сходини вибирають з-поміж 

себе Провірну Комісію у числі 5 осіб, яка провірює діяльність УОДК, звітує 
на сходинах і пропонує дати абсолюторію. Зборами вибрана Провірна Комісія 

складається з голови, заступника голови, секретаря і двох членів. Сходини 

представників скликує Провірна Комісія або Екзекутива УОДК в міру потреби, 

однак не менше, ніж раз на рік. Сходини схвалюють абсолютарію управі УОДК 

та вибирають нову явним голосуванням. Екзекутива й управа УОДК є виконною 

владою. Рішення усіх органів УОДК та Провірної Комісії приймаються 

більшістю голосів.'' 

На основі цього тимчасового правильника сходини вибрали Провірну Комісію 

у такому складі: голова- о.д-р Юліян Катрій, ЧСВВ, заступник голови -
проф. Віктор Доманицький, секретар- проф. Леонтій Шрамченко,члени

інж. Григорій Денисенко і д-р Яків Зозуля. 

Ці ширші сходини висловили ще такі побажання: заопікуватися 

неповнолітніми, табором при Райхштрассе під санітарним оглядом, повести 

боротьбу з простуоним елементом, зорганізувати внутрішній орган безпеки на 

терені УОДК, харчівні й табору при Райхштрассе, зберегти добру славу 

українців перед американською і німецькою владами, заопікуватися хворими 

українцями по шпиталях, постаратися про дозвіл на відкриття шкіл для 

областей, подбати про працю, зокрема для молоді, щоб запобігти безділлю 

і деморалізації, доложити всіх старань для створення одного Центру, який 

заступав би інтереси всієї української еміrрації у всіх трьох окупаційних зонах 

Німеччини - в американській, брітанській і французькій. 

З 1 серпня і 1 вересня 1945 відбувся перший з'їзд представників усіх делеrатур 
·1 области. Взяло участь 105 делеrатів, які звітували з діяльности їхніх делеrатур. 
Президія УОДК поінформувала їх про працю УОДК, обговорено шкільні 

справи, справи праці й таборів, організацій молоді, примусової репатріяції та 

"Іасобів їі поборювання, накреслено плян дальшої діяльности УОДК та 

делеrатур. Цей з'їзд нападнав кращі зв'язки між управою УОДК і делеrатурами. 

Делеrати відчували дбайливу опіку УОДК і з признанням висловлювалися про 

його працю, хоч ця праця охоплювала ще дуже короткий період часу. 

Цей з'їзд закінчив другий період праці УОДК. Головною метою цієї праці 

було зорганізувати нормальне життя української еміrрації у місті й областях 

на плятформі культурно-освітньої, суспільно-допомогової і виховної діяльности. 

В третьому періоді управа УОДК змагала до поглиблення цієї діяльности, 

яка nринесла нові успіхи, зокрема видавничої праці, КОДУС-у, організації секцій, 

Українського Червоного Хреста, творення таборів у Реrенсбурзі й областях, 

організації молоді й видачі виказок ідентичности. Цей період закінчується 

незвичайно трагічною подією- розв'язанням УОДК військовим уnравлінням 

на домагання уряду СРСР. 
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Видавнича діяльність. На початку серпня 1945 р. зголосилися до голови 

УОДК два молоді поети зі східніх земель України- Леонід Полтава і Леонід 

Лиман. Вони з'ясували плян здобуття українських черенків, якими в німецькій 

друкарні в Пляуен, у Східній Німеччині, вони друкували український журнал 

"Дозвілля" для примусово вивезених робітників з України. Ці черенки загарбали 

були німці десь в Україні, ними друкували український журнал, і вони правно 

належали українцям. Під час сходин Екзекутиви УОДК оба поети розказали, 

як вони плянують забрати ті черенки й привезти їх до Реrенсбурrу. Просили 

тільки, щоб Екзекутива дозволила цей плян зреалізувати і щоб подбала про 

авто. Транспортовий відділ господарсько-адміністраційної референтурн 

зорганізував півтонове вантажне авто разом з шофером, його власником 

Володимиром Ярошевичем. Пляуен був під окупацією совєтів, як і ціла Східня 

Німеччина. Хоч як берегли війська НКВД границі, наші відважні хлопці вночі 

приїхали до відомої собі друкарні, розбудили сторожа чи її власника й під 

загрозою чаколядового револьвера забрали черенки та й поїхали додому. 

Німець, зовсім переляканий непрошеними гістьми, хотів телефонувати на 

поліцію, але певно подумав, що ці черенки нікому не придадуться, і не ставив 

більше спротиву, ані не кликав погоні. Так УОДК набув великий скарб для своєї 

праці. 

Леонід Полтава і Леонід Лиман оснували видавничу секцію і її повели. 

Полтава починає видавати гарно оформлені видання для дітей і молоді, 

друкувати поезії свої й Лимана та інші, які масово розходилися по Німеччині 

й Австрії, як і пізніші видання кооперативи "Українське Мистецтво", що 

організувалася восени 1945. Однак потреба друкованого слова вимагає 

поставлення видавничої справи в ширшу площину. Ніде в той час, у ніякому 

скупченні українських скитальців не друкувалось українське слово у формі 

часопису, хіба писалось воно машинкою і вибивалось на цикл остилі. 1 листопада 
1945 р. появляється українська газета "Слово" в Реrенсбурзі під редакцією 

Спиридона Довгаля, з допомогою мовного редактора Івана Майстренка. 

Ініціятиву до того дала Екзекутива УОДК, як і приміщення, черенки й 

вморендувала друкарню. Кооператива "Українське Мистецтво" видає, крім 

газети "Слово", цілу низку перлин української літератури. Цими виданнями 

користувались учителі й учні народної школи й гімназії у Реrенсбурзі, а то й 

у цілій Німеччині. Літом 1946 р. редакцію часопису перебирає Юліян Тарнавич 
і видає "Українське Слово", якого вийшло 20 чисел. Ця видавнича праця була 
започаткована й розгорнена старанням Екзекутиви й управи УОДК. 

В перших днях грудня 1945 р. з ініціятиви Екзекутиви УОДК організується 
друга важлива станиця, а саме відділ КоДУС-у (Комітет для допомоги 

українським студентам) на цілу область. Його головою був проф. Р. 
Димінський. 

В цьому третьому періоді твориться також третя основного значення станиця: 

мемуарна-хронікарська секція. Її очолив адвокат д-р Іван Максимчук і 
співпрацював разом з п. Миколою Марковським та мrр. І. Городецьким. Метою 

цієї секції було списувати всі події, що збулися серед української еміграції, 

зокрема в УОДК, як в місті, так і в області. Вона, завдяки М. Марковському, 

виконала дуже добру працю, залишивши історію праці УОДК у місті й області 

і зокрема історію життя і праці управи оселі rанrгофер і її мешканців, 
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збагативши їі дуже важливими документами. Частина цих матеріялів 

зберігається в архівах YBA!"f в Нью-Йорку. 

Праця Суспільної Опіки, як референтурп УОДК, в тому часі дуже 

поглибилася, зокрема в ділянці допомоги українським полоненим, кол. воякам 

й старшинам Червоної Армії, що попали були в німецький полон. Німці 

створили з них РОА, що мала під проводом ген. А. Власова воювати з 

совєтськимя арміями. Полонені українські старшини, підстаршини й вояки 

Червоної Армії, рятуючись від голодової смерти за дротами, рад-не-рад 

погодилися вступити до РОА, а потім взяли їх у полон американці й б рі танці 

після закінчення війни. Цією опікою користувались теж у куди меншій кількості, 

бо їх було мало, втікачі з табору полонених у Ріміні, в Італії, колишні старшини, 

підстаршини й вояки 1 Української Дивізії ''Галичина'', що перетворилась в 
Українську Національну Армію- УНА під командою ген. Павла Шандрука. 

В 1947 р. користали з цієї опіки старшини, підстаршини й бійці Української 
Повстанської Армії, що сміливим рейдом через Чехо-Словаччину перейшли зі 

зброєю в руках до американської зони Західньої Німеччини й опинилися в 

Реrенсбурзі. Великою трудністю для УОДК було зберегтJ:І від примусової 

репатріяції українців, що опинилися в РОА. Визначну ролю у близькому контакті 

з цими полоненими й опіці над ними в ідограв заступник голови УОДК, інж. 

Дмитро І. Тромса. Почуття опіки над цими полоненими випливало не тільки 

з національного обов' язку, але, передусім, з християнської любови ближнього. 

Акцію у справі полонених українців з РОА треба було вести негайно, бо 

загрожувала їм альянтська ''Операція Кілгол'' на основі договору президента 

Франкліна Рузвелта й брітавського прем'єра Вінстона Черчіла із Сталін ом. Ця 

ганебна операція записана кривавими буквами у всесвітній історії як одна з 

найбільш трагічних подій після Другої світової війни. Декілька дослідників 

описали цю подію і видали її окремими книжками або брошурами, як прим. 

Юлій Епстейн, Марк Р. Елліот, Вілліям Слоун Коффін і інші. 

"Операція Кілгол"- "Операція тягнення попід кіль", це код на примусову 

репатріяцію двох мільйонів совєтських громадян і тих, території яких захопили 

совєти після завоювання німцями Польщі й інших територій. Передусім ішлося 

найбільше про кол. громадян СРСР, що опинилися у РОА, щоб рятуватися від 

голоду, холоду й смертельних недуг у німецькому полоні. Коли ж альянти 

виграли війну, десятки тисяч цих вояків з цілим старшинським і 

nідстаршинським складом опинилися в брітанському і американському полоні. 

Найбільше їх очікувало своєї долі у військових казармах у Німеччині, де їх 

сконцентровано й перевезено потім до СРСР. Між залишенцями, що чудом їм 

удалося врятуватися, найбільше було українців, що знали, яка їх зустріне доля. 

Залишилося також і певне число росіян. Однак усіх їх, отих совєтських громадян, 

американські й брітанські автори називають з правила росіянами, як і СРСР 

називають Росією. Це невилічима хвороба. 

Влучна назва "Операція кілгол" виявляє, що західні альянти знали, яка доля 

чекає цих нещасливців, повернених назад кровожадному ''батькові народів''. 

Тяжко догадатися, що мали на меті ті, що цей договір підписали. В кожному 

разі гуманність, милосердя, свобода людини та взагалі людські права, дані 

людині Богом, не входили тут у рахубу й невідогравали ніякої ролі. Що це не 
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було б, цей непрощенний вчинок Рузвелта й Черчіла осудила історія. 

Ллойд Шірер (Lloyd Shearer) у винятках із свого звіту таємної служби (розвідки) 
пише таке в розділі "Ганебний секрет": "В совєтській системі нема місця на 

розбіжність поглядів. Громадяни СРСР, які не погоджуються з урядом, мусять 

мовчати або рискувати смертю, тюрмою або психушкою. Це є причиною, чому 

два мільйони совєтських громадян протикомуністичного переконання (в 

ориrіналі - "протикомуністичних росіян" - прим. перекладача) при кінці 

Другої світової війни відказалися повернутися до своєї країни. Проте між 1944 
і 1947 рр. США і Велика Брітанія в одному з найбільше безсердечних, ганебних 
потягнень в історії таємно погодилися на примусову репатріяцію тих людей. 

У більшості цих два мільйони росіян убито або вони померли в сталінських 

концентраційних таборах. Джуліюс Епстейн (Julius Epstein) працював 20 років 
над цією одною історією. Зусилля Епстейна вповні задокументовані в його новій 
книжці "Операція кілгол": "Історія примусової репатріяції" виданаДивінАдер 

Компанією, Олд rрінвіч, 1973 (Тhе Devin-Adair Company). Основане на найвищому 
секреті Армії США ім' я коду для репатріяції '' кілгол'' стосується форми 
морської дисципліни (в голляндській і брітанській фльотах), найбільш жорстокої 

і небезпечної тортури для людини, в якій мужчину зв'язували линвами, викидали 

за борт, тягнули попід кіль корабля, а тоді витягали з води, звичайно мертвого. 

Епстейн прийшов до висновку, що код іронічно відповідає процесові, що включав 

брутальну примусову репатріяцію тисяч росіян з таборів воєнно-полонених до 

концентраційних таборів, до розстрілу й в руки вішателів-катів. Двадцятирічні 

зусилля Епстейна дістатися до постійно таємних документів, що стосувалися 

до "кілгол", мали підтримку невеликих груп. Це - конrресмен з Огайо Джан 

М. Ешбрук (John М. Ashbrook), консервативний республіканець, який коротко 
кандидував проти Ніксона в 1972 р., і суддя Верховного суду США Вілліям 

О. Даrлес, який єдиний відчув, що суд повинен переслухати внесену Епстейном 

справу, щоб доступити до цих документів на основі закону "Свобода 
інформацій''. Унія Свобід міста Нью-Йорку підтримувала друге повторне 
змагання Епстейна, тепер перед Окружним судом відкликів, яке мало вигляди, 

що піде до Верховного суду. Рекорд, що його досягнено, показує, що військова 

влада не тільки насильно репатріювала мільйони совєтських громадян, але вона 

також присилувала людей, які ніколи не були воєнно-полоненими або 

переміщеними особами, щоб "їх визволити" згідно з договором в Ялті 11 
лютого 1945 р. 
Відомий лавреат Нобля Олександер Солженіцин пише: "В їхніх власних 

країнах Рузвелта і Черчіла вважають прикладами державницької мудрости. Для 

нас, що дискутували про це в російських тюрмах, їхня систематична жорстокість 

і дурнота були клясичним в зором політичних деrенератів''. 

Бертрам Д. Вулф (Bertram D. Wolfe) пише в своїй передмові до книжки 
Епстейна: "Говорячи перед Комітетом Один Об'єднаних Націй Генеральної 

Асамблеї 24 жовтня 1952 р., секретар стейту Дін Г. Ечісон (Dean G. Acheson) 
заявив: ''Наскільки я знаю, не було члена ОН поза комуністичною групою, щоб 

потвердив думку, щоб конечно повернути цих полонених насильно.'' 

Вкінці през. Айзенгауер у промові 7 травня 1958 р. висловив ці категоричні 
погляди: "Людям, що стали нашими полоненими, не можна було ні в якому 

разі відмовити права, на якому була заснована наша країна ... права політичного 
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азилю супроти способу політичного переслідування, якого вони боялися ... 
Консеквентно, примушувати цих людей іти назад до життя терору й 

переслідування є насилуванням морального стандарту, за яким Америка живе. 

Тому це не було б прийнятим в американському коді і не могло б бути 

виконаним.'' 

"Однак фактом є - пише Вулф- що в травні 1945 року Довідник для нагляду 
переміщених осіб у Німеччині (r5 Дивізія, Відділ переміщених осіб перевірений 
у травні 1945 р.) Найвищої Квартири альянтських експедиційних військ уміщує 
наступні безпомилкові інструкції: 

''Після устійнення тотожности совєтськими репатріяційними представниками 

совєтські переміщені особи будуть репатріовані незалежно від їхніх 

індивідуальних бажань. Найвища Головна Квартира видасть інструкції, базовані 

на таких випадках, які послужать довідником Директорам Центру Асамблеї 

у проведенні надходячих справ. Заввага. Ворожі і колишні ворожі переміщені 

особи, за виїмком визнаних статусом Об'єднаних Націй, будуть повернені до 

країн їхніх національностей, або до попередніх місць замешкання, без огляду 

на їх особисті бажання''. 

"І ці інструкції, без огляду на закони, традиції, офіційні заяви й усупереч 

людяности, застосовано між 1944 і 1947, що у висліді довело до насильної 
репатріяції принаймні двох мільйонів до Совєтського Союзу - до тюрем, 

невільничих таборів праці, немилосердного переслідування і смерти. Поміж 

усіма проблемами, пов'язаними з війною, це найбільш боляче занедбана" ... 
Інший, що написав студію цієї важливої історичної події: "Pawns of Yalta" 

(Шахові хлопчики Ялти)- "Совєтські втікачі й роля Америки в їх репатріяції" 

-Марк Р. Елліот, професор історії в Кентакі, пише: 

'' Дахав 1946. Чотириста совєтських біженців, з яких багато пережили 

страхіття нацистських концентраційних таборів, якраз дізналися, що їх пішлють 

назад до Росії. Приголомшений американський вояк мусів застосувати силу, 

щоб заладувати біженців до спрямованих на Схід поїздів. Чому? Небагато 

американців здають собі справу з того, що їхній уряд договором у Ялті допоміг 

засудити мільйони совєтських біженців на ув'язнення або на смерть, повертаючи 

їх насильно до Росії по війні... Передусім зо страху за безпеку 24 тисяч 
американських вояків на совєтами контрольованій території, США погодилися 

репатріювати більше ніж два мільйони совєтських біженців'' ... 
В цьому першому розрахункові американського вплутання у совєтську 

репатріяцію Елліот поринув у багатотомовну документацію, здесклясифіковану 

Вашінrтоном між 1971 і 1978 рр. Його джерела включають національні архіви, 
Гарвардський проєкт на совєтську соціяльну систему, матеріял з бібліотек 

Рузвелта, Трумана й Айзенгауера і лублікований совєтський і еміrраційний 

матеріял. 

Вілліям Слоун Коффін, мол., головний перекладач у Плятлінrу, Німеччина, 

пише таке: 

"Німеччина 1946 р., Плятлінr, Баварія. Поминаючи факт, що тоді були три 
американські вояки до одного російського поворотця, я бачив кількох, що чинили 

самогубство. Два впхали свої голови крізь вікна, підрізуючи свої шиї на 

розбитому склі, аж доки не перетяли своїх вен. Інший узяв шкіряні шнурівки, 

зав'язав петлю на верху триповерхового ліжка, запхав голову через петлю і 
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повісився ... Спомини такі болячі, що майже є неможливим для мене їх писати. 
Моя участь в операції Плятлінrу залишила на мені тягар вини, який, я певний, 

буду нести до кінця мого життя. Напевно це мало вплив на моє рішення у 1950 
р. перебути три роки в СІ АЙ ЕЙ, опонуючи режім Сталіна. І це влегшило мені 
в 1967 р. вчинити громадянський непослух і опонувати війну в В'єтнамі. 

Репатріяція показала мені, що в справах життя або смерти відповідальність 

тих, які приймають накази, є така сама, як і тих, що їх дають.'' 

Стільки Вілліям С. Коффін. Та це ще напевно не всі, що помагали насильно 

репатріювати. Ними були не тільки американські, але й брітанські вояки, що 

побивали людей, а в тому й жінок та дітей, які бажали залишитися вільними 

й жити без страху, хоч і на чужині. 

Табори. На третій період діяльности УОДК припадає також творення 

українських таборів для переміщених осіб у Реrенсбурзі та в подвійній області. 

Перехід з приватного на таборове життя дало багато праці в першій мірі 

організаційному референтові, а потім і Екзекутиві управи УОДК. В справі 

організації таборів треба було багато разів звертатися до військового управління 

США й дирекції УНРР А, щоб отримати такі приміщення для наших скитальцjв, 

які були б найкращими під кожним оглядом. Німецька адміністрація, з якою 

американці поводилися надто демократично, в багатьох випадках ставила 

перешкоди, зокрема коли вибір Екзекутиви УОДК упав на Герман Герінr 

Зідлюнr. Потім ту оселю переіменували на Г анrгоферзідлюнr. Вона, як на 

загально погані мешканеві відносини в тому часі в Німеччині, була дуже 

придатною до життя. Це не були військові бараки, ані навіть робітничі, у яких, 

як це всюди бувало, приміщували скитальців різних національностей. Військові 

бараки були досить чисті, але робітничі часто повні всяких комах і брудні. Отже 

була велика різниця між цією оселею і іншими таборами для переміщених осіб 

у Німеччині. В оселі кожна родина одержувала житлове приміщення в одному 

з одноповерхових домиків, що складалися з чотирьох секцій. Залежно від 

величини родини приділювали одну секцію, у якій була одна або дві спальні, 

кухня і лазничка, що опалювалися деревом або вугіллям. 

Паливо приділяла УНРР А, чи потім ІРО. Були також приміщення для 

поодиноких осіб у гарних кімнатках на піддашші. Оселя мала приміщення для 

народної і середньої школи, як і потім для високої школи УТГІ, коли почалося 

авдиторне навчання. Однак не для усіх факультетів. Була на оселі невелика 

авдиторія (в шкільному будинку), організовано приміщення для лічниці й 

канцелярій різного типу. Все це було умебльоване, крім помешкань. Меблі були 

приватною власністю робітників, які жили в оселі попередньо, і вони, 

виїжджаючи, забирали меблі з собою. Нові жителі, переміщені особи, мусіли 

їх собі придбати, що приходило з трудом. Такої оселі, самозрозуміло, не хотіли 

покидати німецькі робітники, яким колесо історії повернулося цим разом у 

некористь, як переможеним. Інж. Д. І. Тромеа оповів авторові цих рядків цікаву 

подію, що збулася на оселі Ганrгофер. Коли Екзекутива УОДК довідалася, що 

німці не хочуть залишити оселі, повідомила про це пполк. Поспішіля. Він 

негайно казав ліслати бойові танки на оселю. Це зразу помогло, і німці відразу 

залишили оселю. Однак треба подивпяти цей вихований державою нарід, якій 

він був відданий до загину. Німці відважно ставили чоло в адміністраційних 

справах своїм переможцям. Акція зайняття оселі почалася у 1945 р. Упродовж 
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1946 р. оселя заповнилася понад п'ять тисячами українців. Одержавши статус 
переміщеної особи, кожна особа одержувала т.зв. кер-пакет, без огляду, якого 

віку вона не була б, навіть новонароджені діти. А в тому пакеті були всякі 

консерви, які ми не раз міняли в німецьких рільників за свіжі продукти, городину, 

молоко тощо. 

Організація таборів давала секретаріятові УОДК багато праці, зокрема, якщо 

йдеться про табори в області. Відповідні інструкції в обіжниках у справі творення 

таборів до делегатур УОДК, окрема таборова інструкція після створення 

таборів і вкінці правильник з поясненням до нього дуже допомогли делегатурам 

у веденні таборів. 

У країнські Церкви та релігійна опіка над скитальцями 

Єдиним, що душпастирюнав ще перед закінченням війни в околиці 

Регенсбургу, а потім у Регенсбурзі, був о. Омелян Шараневич, український 

католицький парох для робітників, а потім і для скитальців. В Регенсбурзі-місті 

він отримав церкву від р.к. архиєпископа при Егідіенпляц, недалеко приміщення 

УОДК, де щонеділі й свята відправлялись Богослуження. До св. Літургії співав 

чоловічий хор під орудою п-а Куриленка. О. О. Шараневич був добрим 

проповідникам, гарно співав хор, і на Богослуження приходило багато людей. 

О. Шараневичеві до помочі приголосився о. Б. Ганушевський на початках 

існування УОДК. Коли ж відкрилася оселя rанrгофер, р.к. архиєпископ 
призначив українцям католикам церкву св. Віта близько оселі. В ній був парохом, 

а потім і завідателем деканату о. О. Шараневич, що ревно виконував свою 

душпастирську працю. Згодом в оселі почали оселюватися інші українські 

католицькі священики, що були великою поміччю для обох перших священиків. 

Вони щодня відправляли св. Літургії, брали живу участь у працях УОДК, були 

катехитами в школах і служили людям добрими порадами. Ними були: о. 

Пантелеймон Шпилька, о. Павло Джулинський, о. Іван Оришкевич, о. Микола 

Дереш. Пізніше на зміну о. Шараневичеві прийшов о. Євстахій Гайдукевич, 

назначений парохом і деканом для українців католиків в оселі й у 

регенсбурзькому деканаті. Йому до помочі коротко був о. Б. Ганушевський, 
перед своїм виїздом до Міттенвальду. 

Душпастирями для українців католиків у повітових осередках, які були на 

лісті УОДК, тому що були головами ППУЕ або помічниками, були такі 

священики: о. д-р Мелетій Соловій, ЧСВВ, у Пассав, о. Богдан Лозинський в 

Амбергу, о. Петро Кашубинський у Шірлінrу, о. д-р Володимир Пелліх у Кам, 

о. Ярослав Федуник у Еrrенфельдені, о. Кость Гаврилів у Фільсбібурзі, о. Іван 

Оришкевич у Дінгольфінгу - поки переїхав до Регенсбургу, о. Петро Іванець 

у Плятлінrу, о. Є. Кушлик у Фішбаху, о. Микола Дядьо у Ляндав, о. Дмитро 

Гнат і о. Вол. Маселкоу Мосгамі, потім у таборі Волькерінr. Душпастирем 

для православних українців, який жив в оселі, був о. Володимир Шевчук. 

Організації молоді 

В цьому третьому періоді починається також виховна праця серед шкільно} 

молоді і студенства. З початком шкільного року 1945/46 колишні провідники 
Пласту в Україні організують це славне товариство спочатку в Регенсбурзі, а 

потім і в цілій області. Як пише в звіті за перший рік діяльности УОДК його 
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секретар мrр. Володимир Кліш, просто неймовірно відданий ідеї Української 

Самостійної, Незалежної і Соборної Держави та ідеї допомоги рідним братам

українцям: 

"Ця праця (для молоді- прим. автора статті) ведеться у формі пластових 

гуртків. Вона дала початок пізнішому розвиткові пластавої організації у цілій 

області. Була це ділянка, якій багато часу та енерrії присвятив о. голова." 

Після виснажливих урядових годин у канцелярії голови УОДК, де треба було 

прийняти багато сторін, що приходили з різними проблемами, вичікуючи в 

довгій черзі, частих відвідин у пполк. Я. Поспішіля, частинного 

душпастирювання, що протягом цілого життя як священика завжди займало 

перше місце, родинне життя і Пласт були тими зайняттями, що відсвіжували 

й балянсували натугу думок, пл янів та всякої постійної дрібної праці. В 

організації і веденні Пласту я мав довголітній досвід як провідник Пласту й 

виховник молоді. Велику поміч в організуванні пластових гуртків давав інж. 

Володимир Приймак, кол. пластун в українській гімназії у Станиславові. Його 
своячка п-і Анастасія Смеречинська, відома виховниця, зайнялася пластавим 

новацтвом. Після солідної підготови трьох гуртків У. П. Юнаків і трьох гуртків 

У. П. Юначок, тимчасова Обласна Команда під моїм проводом допустила цих 

шість гуртків до І-шої пл. проби й потім, 24 березня 1946, до пл. Обіту. Це 
свято, перше в Німеччині, відбулося у недалекому лісі біля оселі. До Обласної 

Команди належали такі пл. сеньйори: інж. В. Приймак був заступником обл. 

коменданта, Микола Кавка писарем, а мій брат д-р Тарас скарбником. 

Відповідальною за виховання і вишкіл дівочих куренів була Ірина Любчак. 

Створився також Пластовий Осередок, до якого почали зголошуватися щораз 

більше пл. сеньйори, старші пластуни й охочі громадяни допомагати Пластові. 

З цих останніх потім створено Пластприят. Ця Обл. Команда організувала й 

переводнла інструкторські курси й табори в поблизьких лісах Реrенсбурrу для 

цілої подвійної области, вишколюючи нових провідників для Пласту. Постійним 

викладачем на цих курсах був пл. сен. інж. Яро Гладкий, "Чорноморець". 

Довгий час я був членом ГПК, а потім ГПБулави, як діловод морського 

пластування на терені Пласту. За свою вишкільно-виховну працю я одержав 

кілька відзначень, з яких найвищим є Орден св. Юрія у золоті. Рівночасно я 

був ген. пластавим духовником на Німеччину, а тепер пл. духовником 10 К.УПС 
"Чорноморці". 

Співпраця з іншими скавтськими організаціями різних етнічних груп у 

Реrенсбурзі створила окремий провід для цих груп, якого я був першим головою, 

а членами по одному заслуженому скавтському провідникові з кожної групи. 

Пласт у Реrенсбурзі вишкалив провідників для майбутньої праці на переселенні 

в цілому світі. Пізніше зорганізовано в оселі Спілку Української Молоді, що 

є організацією Визвольного Фронту. 

Секції 

В другому і третьому періоді діяльности УОДК організувались секції, що 

гуртували людей за їхнім фахом чи професією. Ці секції організувались у місті 

й в цілій області. Діяли такі секції УОДК: 

1. Інженерська - її управа не записана нігде 

2. Студентська- голова Іван Іванець 
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3. Медично-санітарна - голова д-р Олександер Плітас 

4. Кооператорів, торговельників та ремісників 
5. Жіноча - голова д-р Зоя Плітас 

6. Правнича 
7. Учительська - голова Михайло Савчин 

8. Селянсько-робітнича- голова полк. Л. Богун 

9. Журналістів і письменників - голова Віктор Приходько 

10. Мемуаристики та хроніки- голова д-р Іван Максимчук 

11. Санітарно-Харитативна Служба - голова д-р О. Любчак 

Ці секції розвинули свою діяльність, вишколюючи своїх членів теоретично 

та практично, підшукуючи їм працю за фахом. У сі ці секції після розв'язання 

УОДК припинили працю. Потім деякі з них перетворилися у самостшн1 

організації згідно з вимогами нашого організованого життя. Так постали 

організації: Лікарське Товариство, Учительське Об'єднання, Студентська 

Громада при УТГІ, Об'єднання Українських Жінок на Еміrрації, Товариство 

українських інженерів і багато інших. 

Формування централі представництв української еміграції. 

В цілій Німеччині в більших українських осередках зорганізовано Обласні 

Представництва Української Еміrрації, яким підлягали Повітові 

Представництва. Ціла ця сітка Представництв вимагала Централі. Заким вона 

зформувалась, почались заходи двох основних українських груп - західньої і 

східньої за походженням із східніх чи західніх земель України, поділених ще 

на партії чи угруповання. Загал українців з західніх земель висував кандидатом 

на голову Централі колишнього посла і віцемаршала до польського сейму, 

визначного українського патріота і діяча Василя Мудрого, а східня група ставила 

кандидатом полк. Дмитра Долу да, відомого своїм рейдом на чолі загону козаків 

зі Сходу України до Львова в часі Листопадового Зриву. Зі своїм загоном з 

витягненими шаблями переїхав найбільш небезпечними вулицями Львова, тут 

і там обсадженими вже поляками. Цей бравурний рейд нагнав багато страху 

полякам. Рознеслась була між ними вістка, що "велика сила козацького 

війська"прибула визволяти Львів. 

Отаман Долуд, а в 1945 р. вже полковник, мав щастя. Коли армія США повела 
наступ на сам Великдень (юліянського стилю календар), 6 травня 1945 р. на 
Цвайшин в Судетах, забрала вояків полк. Д. Долудав полон, а з ними його 

адьютанта, поруч. Гнатюка. Полк. Долудав Цвайшині не було, і в полон він 

не попав. 

Потім полк. Д. Долуд перебував у переселенчому таборі в Карльсфельді біля 

Мюнхену. Коли я довідався, що він кандидує на голову ЦПУЕ, я зрозумів, що 

краще було б для нього, якщо б він як визначний військовик, однак без 

nолітичного, а зокрема, дипломатичного досвіду, потрібного для такої позиції, 

зайнявся військовими людьми, що в той час потребували негайної помочі. Отже 

я поїхав до Мюнхену на переговори з полк. Долу дом, щоб його відтягнути від 

наміру бути головою ЦПУЕ. До того я від юнацтва мав бажання побачити 

от. Долу да. Книга ''Листопадові Дні'' О. Кузьми та інші видання про 
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Листопадовий Чин закріпили в нас молодих ідею визволення України взагалі, 

а нашої вужчої батьківщини - Галичини зокрема. 
В Карльсфельді я відвідав полк. Долу да на його квартирі. Деякі козаки з його 

штабу були з ним. Наша розмова виглядала приблизно так:- Вітайте, пане 

полковнику,- я сказав.- Мрією мого життя було вас побачити, того славного 

отамана, що з загоном козаків приїхав здалека до Львова його визволяти. Я 

є головою Українського Обласного Допомогового Комітету в Реrенсбурзі й 

маю до вас важливу справу.-

Полк. Долуд щиро привітався зо мною, ми розцілувалися, він попросив мене 

сідати й каже:- Я чув про вас, пан-отче, і про вашу працю.- Він вдивлявся 

у мене своїми бистрими сивими очима. В рухах був живенький, але зосереджений 

і рішучий. З цілої його постави, з його типової для українців зі східніх земель, 

квітнетої мови всміхався до мене пахучий степ, широкий неначе море, з якого 

віяло волею. Нелідроблена щирість проявлялася в кожному його слові. 

- Яка ж у вас до мене справа, пан-отче? - Я чув, що ви кандидуєте на голову 

ЦПУЕ. Я навмисне приїхав, щоб з вами про те поговорити.- Я представив 

йому ситуацію наших колишніх вояків і тих українців з РОА, їхні потреби, дуже 

небезпечну ситуацію, у якій вони опинилися як німецькі союзники. Вони 

потребували статусу УНРР А, перевишколу на інші фахи, включення в українську 

громаду, спокійного життя після страхіть війни й вкінuі переселення за море 

до країн їхнього вибору. Я тоді вже знав про наміри США, Брітанії і політичних 

кіл західніх держав переселити нас у ті країни. Вкінці кажу:- Пане полковнику, 

ви вроджений військовик, але не політик і не дипломат. В цих поганих 

обставинах тепер треба мати багато політичного й дипломатичного хисту й 

досвіду, зокрема голові ЦПУЕ. Якщо б вас вибрали головою, тоді будете мати 

справи з військовим управлінням, з репатріяційними комісіями СРСР, справи 

з провокаторами, убивникамн й насильниками. Треба мати досвід у громадській 

роботі й уміти годити з собою всі наші політичні партії та приготовити людей 

до виїзду за море. А ви військовий високий старшина, який не політикує, а 

слухається свого Уряду. 

Полк. Долуд серйозно над цим усім задумався, пообіцяв подумати над 

справою, порадитись із своїми однодумцями. На цьому й стало. Пізніш я 

довідався, що полк. Долуд відтягнув свою кандидатуру. Досвідчений політик, 

кол. посол і маршал до сейму Василь Мудрий був обраний головою ЦПУЕ, 

а мrр. І. Городецький секретарем Головної Ради ЦПУЕ. 

Відвідини совєтської репатріяційної місії 

В половині листопада 1945 р. заповів свої відвідини полковник військ НКВД 
і голова репатріяційної місії у Реrенсбурзі Фоменко. У сі ми в УОДК були свідомі, 

що ці відвідини не принесуть добра нам, а радше пашкодять діяльності УОДК. 

Зокрема мене особисто ці відвідини насторожили й наповнили мою душу 

загрозою, починалась бо акція, якої ми не сподівалися і її не передбачали, тим 

більше, що від'їхав був до США пполк. Яромир Поспішіль, а його пост зайняв 

інший високий офіцер США, з яким ми мали слабкий контакт. А втім УНРР А 

перебрала була нагляд над нашою українською оселею з автономними правами. 

На другий день приїхав полк. Фоменко зі своїм штабом- п'ятьма поліцаями 

НКВД. Вони ввійшли до моєї канцелярії, позасідали передо мною за моїм 
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працівним столом. Присутніми з УОДК були мгр. В. Кліш та інж. Д. І. Тромса. 

Полк. Фоменко зразу почав сипати закидами: 1. УОДК діє за американські 
гроші. 2. УОДК не є ніякою допомоговою інституцією, але звичайною 

американською експазитурою і за наказом своїх панів діє проти Совєтського 

Союзу. Почав подавати "докази" проти нашої допомогової діяльности -
неправдиві, видумані і нелогічні. 3. Видавання під американською покришкою 
нелегальних виказок ідентичности, навіть совєтським громадянам. На це він 

пред'явив виказку, виставлену відділом виказок УОДК одному з його поліцаїв, 

яку він отримав на основі поданих ним неправдивих інформацій. (Про цівиказки 

у звіті референта Суспільної Опіки.) Всі закиди полк. Фоменка ми відкинули 

як неправдиві, безосновні і нелогічні, зокрема виставлення виказки НКВД-истові, 

що було звичайною провокацією. 

Розв'язання УОДК 

14 грудня 1945 р. військове управління США розв'язало УОДК, приблизно 
чотири тижні після візити полк. Фоменка. В зв'язку з тим просто трагічним 

для нас потягненням американської влади Екзекутива УОДК кілька разів 

інтервеніювала у військовому управлінню, як і в Головній Квартирі США в 

Німеччині. Відбуто дві поїздки в цій справі до Франкфурту та одну до Мюнхену. 

Внесено також окремий меморіял. Однак ці старання не мали ніяких успіхів. 

Уряд США певно не хотів дражнити совєтів, знаючи, що й так усі переміщені 

особи переїдуть до заморських країн, і справа сяк чи так буде розв'язана. 

Розв'язання УОДК та запечатання приміщень при Нойпфарпляц 14 витворяло 
нову ситуацію, у якій ми мусіли вести дальшу працю. Зі зрозумілих причин такої 

діяльности, як до розв'язання УОДК, уже неможливо було вести. Ми втратили 

легальний грунт. Однак життя вимагало щораз нових інформацій і доручень 

нашим делегатурам. Ми вирішили перенести наше бюро на оселю rанггофер. 
Під назвою Обласне Представництво Української Еміграції ми вели далі 

діяльність, але вже в меншому маштабі. Секції і товариства далі підлягали управі 

ОПУЕ, яка координувала їх діяльність, що була невеликою, більш захованою, 

веденою з конечности. Однак у міру того, як інші ОПУЕ набирали щораз більше 

громадянських прав, поширювалася і поглиблювалася також праця ОПУЕ у 

Регенсбурзі, хоч до виїзду нашої еміграції за море вона була весь час неофіційною 

і невизнаною американською владою, бо української національности як такої 

вона не визнавала, а тільки державну приналежність. Доказом цього є лист Гол. 

Квартири Східньої Військової Округи, підписаний А. Ля Монт Сміт-ом, 

регіональним інспектором ХІІ Корпусу, до В. С. Роджерса, директора 

Виховання УНРР А, у справі УТГІ та його петиції, яку той же Сміт передав 

до Роджерса делегатами УТГІ. В третій точці цього листа написано таке: 

"Українці не є визнані як окрема національність, і Головна Квартира Армії 

заборонила формування комітетів і організацій тим людям, що називають себе 

українцями". (Див. ІІ Том: "Український Технічно-Господарський Інститут 

(Подєбради, Регенсбург, Мюнхен) 1932-1952", сторінка 70). 
В своїй внутрішній структурі ОПУЕ Регенсбург пристосувалося до загальної 

структури за інструкціями ЦПУЕ. Однак деякі референтурн злучено під управу 

одного референта, як правної охорони, інформації, організації праці та 

господарства. Сталося це тому, як пише в своєму звіті мгр. В. Кліш, бо "в 

53 



початках ОПУЕ ніхто не хотів зайняти відповідних постів, а потім з причини 

виборів було недоцільним обсаджувати ці референтури. Кожний хотів виждати 

до загальних зборів ОПУЕ, які відбулися 1 липня 1946 р. Все ж таки треба 
підкреслити, що всі ці ділянки були належно опрацьовані, а обіжники, що їх 

висипано в область, давали напрямні цим ділянкам''. До того всього 

американська влада заборонила нам виїздити в область. 

В тому часі велику увагу присвячувала управа ОПУЕ правним справам. У 

зв'язку з різними перереєстраціями, перевірками і т.д. було конечним 

поінформувати поодинокі табори про мету й спосіб проведення тих провірок. 

Отже було багато праці для секретаріяту передруковувати різні інформації та 

обіжники з Централі. Також багато праці управі ОПУЕ завдало 

переорганізування области. 25 українських комітетів в області перемінено на 
12 ППУЕ на конференції 25 квітня 1946 р. Багато часу забрали вибори до 
обласного і повітоних представництв. Хоч цими справами займалася, в 

основному, виборча комісія, то все ж таки багато з них мусїла провести управа 

при співпраці з виборчою комісією. 

С.Х.С. В Реrенсбурзі постає перша Санітарно-Харитативна Служба, яка під 

проводом д-ра Осипа Любчака перебирає велику частину праці референтури 

Суспільної Опіки над полоненими і іншими, що потребували допомоги грішми 

чи лікарської опіки. В опіці над полоненими вельми заслужилося наше жіноцтво 

під проводом пань Стефанії Нагірної і Марії Голуб. 

"Слово". Дуже важливою ділянкою праці управи ОПУЕ було паладнання 

і впорядкування подавання добрих інформацій. До цього для Реrенсбурrу й 

області надавалася б добра, національно свідома, християнська і патріотична 

преса. Часопис "Слово" був більш соціялістичної закраски, як і його редактори, 

до того релігійно індиферентні. Вкінці воно перейшло на партійну газету. Щоб 

з цього вийти, управа перебирає назад українські черепки, випозичені кооперативі 

"Українське Мистецтво", і під досвідченою рукою патріота і релігійно 

віруючого редактора Юліяна Тарновича-Бескида (старого лемка) видає часопис 

"Українське Слово", яке відограло визначну ролю у подаванні вірних інформацій 

українській громаді в діяспорі. Однак згодом з незалежних від управи УОДК 

причин, через дії ворожих українській справі чинників в УНРР А, а потім ІРО, 

управа мусїла припинити видавання "Українського Слова" на наказ ІРО. 

Під час загальних зборів ОПУЕ в Реrенсбурзі 11 липня 1946 р. о. Б. Гану
шевський вніс резиrнацію з головетва в ОПУЕ, склавши звіт із своєї праці. Як 

причину подав о. голова конечність зміни місця його праці, з огляду на його 

безпеку. Головою обрано д-ра Володимира Комаринського, секретарем обрано 

вдруге мrр. Володимира Кліша, решта управи, з малими змінами, залишилась 

та сама. 

Кол. голова о. Б. Ганушевський переїхав із дружиною Анною і з дітьми до 

Міттенвальду в Альпах, після закінчення багатьох праць в УОДК, виконаних 

упродовж більше як одного року. Однак він приїжджав час-до-часу до 

Реrенсбурrу, щоб допомогти у пластовій праці хворому проф. Михайлові 

Іваненкові, що прийшов на його місце. Лаголощений працею душпастиря, 

катехита шкіл і станичного Пласту в Міттенвальді, перервав свій зв'язок з 

Реrенсбурrом. Остаточною причиною були розшуки Совєтської Репатріяційної 

Комісії в асисті офіцера УНРРА за ним в оселі rанrгофер восени 1946 р. В 
Міттенвальді жив о. Б. Ганушевський до виїзду до Канади в липні 1949 р. 
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На основі звіту мгр. Володимира Кліша за один рік діяльности УОДК, а потім 

після його розв'язання ОПУЕ, подаю стан працівників цих піонерських 

організацій нашої еміграції, їхнє число й платні. На одному з перших засідань 

повного складу управи УОДК вирішено не подавати в звітах імен і прізвищ 

працівників УОДК, як і не робити ніяких збірних чи інших фотографій членів 

управи УОДК, щоб не давати доказового матеріялу в руки тих, що нас 

переслідували, і щоб не дати причини до переслідування їхніх родин в Україні. 

Після 40 років зорганізування УОДК мало хто залишився у живих з цих 

працівників, і не від речі буде подати їхні імена й прізвища в цій статті на вічний 

спомин цих безінтересовних, високоблагородних, справжніх християн-патріотів, 

що не жаліли часу ані труду, але в крайній небезпеці насильної репатріяції 

працювали, щоб допомогти своїм братам і сестрам і після життя у непевності 

за свою будучність, але в ладі й порядку, після перевишколу більшости з них 

і підготови до нового життя, відкрити їм двері у нові світи. Там вони зажили 

в гідності достатнім життям, згадуючи з любов'ю і приємністю ці не раз терпкі 

дні життя, але у свободі, в праці для свого народу й у молитві за краще його 

й своє завтра. 

Стан працівників в Обласному Комітеті в 1945 р.: 

В місяці червні працювало всіх референтів і працівників 

Найвища платня у тому часі була на особу місячно 

В місяці липні усіх працівників і референтів було 

в тому 7 референтів і 1 фізичний працівник. 
Найвища платня місячно 

У місяці серпні усіх працівників і референтів було 

в тому 8 референтів і 1 фізичний робітник. 
Найвища платня місячно 

Крім цього працювало тоді з рамени УОДК 

-9 
-200.00 нм 

-29 

- 215.00 нм 

-34 

- 215.00 нм 

в УНРР А та при реєстраціях - 13 
Вони проводили також реєстрацію українців поза Регенсбургом. 

В місяці вересні працювало працівників і референтів 

у тому 8 референтів і З фізичні робітники. 

Найвища платня місячно 

-43 

- 335 .оо нм 

В УНРРА та в інших спеціяльних працях затруднених було додатково- 15 
з місячною платнею найвище - 263 .ОО НМ 

В тому місяці рівночасно працювало в народній школі вчителів - 5 
з місячною платнею - 265 .ОО НМ 

В гімназії працювало вчителів - 13 
з місячною платнею найвище - 427 .ОО НМ 

В місяці жовтні працювало референтів і працівників 

у тому 8 референтів і два фізичні робітники. 

Найвища місячна платня 

-37 

-335.00 нм 

В УНРР А та при перереєстраціях працювало, крім цього, осіб -5 

В народній школі працювало вчителів 

Найвища платня 
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В гімназії працювало вчителів 15 і 1 фізичний робітник 
Найвища платня 

В місяці листопаді працювало референтів і працівників 

в тому два фізичні робітники і 8 референтів. 
Найвища платня 

В народній школі працювало осіб 

Найвища платня місячно 

В гімназії працювало осіб 

в тому один фіз. робітник. Найвища платня 

В місяці грудні працювало референтів і працівників 

в тому 8 референтів і 3 фізичні робітники 
Найвища платня місячно 

-16 
- 330.00 нм 

-35 

- 345.00 нм 

-7 
- 265.00 нм 

- 15 
-330.00 нм 

-25 

-275.00 нм 

В гімназії працювало всіх осіб, в тому 

Найвища платня місячно 

фізичний робітник - 15 

В народній школі працювало осіб 

Найвища платня 

-330.00 нм 

-8 
-265.00 нм 

Починаючи від січня 1946 р., референти й працівники не одержували заплати, 
бо УОДК був розв'язаний. Народня школа та гімназія перейшли на власне 

утримання з допомогою управи оселі та Батьківського гуртка. Починаючи від 

січня 1946 р., в ОПУЕ працювало сім працівників і референтів. Виїмково тільки 
при переписі населення працювало ще додатково п'ять. Однак багато помочі 

дали поодинокі громадяни, які не щадили ні часу, ні труду та радо виїжджали 

до поодиноких таборів, щоб там поінформувати та віддати потрібні обіжники 

чи інструкції. В основному такі поїздки відбувалися раз, а часом і два рази на 

місяць, а їхало за кожним разом десять осіб. Багато вклали праці громадяни 

оселі в організацію і проведення виборів. Вони працювали безплатно, тільки 

за зворот коштів подорожей, що були не раз далекі, невигідні й томлячі. Так 

доповнювалась недостача постійних працівників. 

Виринає питання, звідки управа УОДК отримувала гроші, щоб ними оплатити 

стільки працівників УОДК, шкіл і поїздки в область? Від військового управління 

США чи з інших американських джерел ми не отримали ані одного, як то 

кажуть, зламаного цента, чи тоді пфеніrа, хоч нам закидала Совєтська 

Репатріяційна Комісія, що нас оплачують американці. Головним джерелом 

прибутку УОДК були оплати завиказки ідентичности-по 3 .ОО НМ завиказку. 
Побічним прибутком були членські й грошові дари від доброзичливих, щирих 

українців на справи Суспільної Опіки й потім Харитативно-Санітарної Служби. 

Ці прибутки йшли в тисячі. Ними винагороджувана nрацівників УОДК, шкіл 

і виплачунано допомоги потребуючим. (Дивись звіт скарбника.) 

Секретаріят УОДК, а потім, після його розв'язання, ОПУЕ полагоджував 

дрібніші справи, пов'язані з листами поодиноких людей до німецької 

адміністрації чи американської влади. Перекладав на німецьку чи англійську 

мову один перекладач, а дві машиністки переписували. Після розв'язання ОУДК 

працювала тільки одна машиністка. До переписування уживано чотири 

друкарські машини. 
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Вислано й прийнято в звітоному часі одну тисячу листів, З8 обіжників і 

інформативних видань, а після розв'язання УОДК 2З. 

Управа УОДК, а потім ОПУЕ часто брала участь в організаційних поїздках 

до Централі ПУЕ, на різні з 'їзди тощо. Таких поїздок відбуто: до Авгсбургу 

9, до Мюнхену 5, до Франкфурту/Майном З і до інших місцевостей 27. Деякі 
з тих поїздок відбували різні особи рівночасно до різних таборів. 

Перепис українців був одною з найважливіших справ ОПУЕ. Область поділено 

на п'ять районів. Кожний район мав свого інструктора, що об'їздив його, 

організував перепис, інформував, збирав матеріяли, які потім опрацьовувано. 

Зв'язок УОДК, а потім ОПУЕ з повітоними делегатурами, як і з поодинокими 

таборами, постійно був дуже добрий. Увесь час висилано до них обіжники, в 

яких вимагалось звітів з різних ділянок праці, як статистики, культурно

освітньої, загальної підготови людей на виїзд за море тощо. Насправді великих 

успіхів з того звітування не було, зокрема після розв'язання УОДК, але ця справа 

наладнувалася так, що можна було мати загальний погляд. Справа в тому, що 

перед розв'язанням УОДК діяв легально й ми боронили загал біженців різними, 

відповідними до справи, меморіялами та інтервенціями. Після розв'язання наша 

праця набрала більш внутрішнього, організаційного й інформаційного та 

підготовчого характеру. Система була така, що секретаріят виготовляв 

потрібний меморіял, а потім управи таборів, що вимагали паладнання даної' 

справи, цей меморіял підписували й висилали куди слід. 

Цілорічні здобутки в цілій регенсбурзькій області: 

На 15 тисяч українців, які жили в подвійній області, зареєстровано 12,500. 8507о 
наших людей, що в тому часі жили в таборах від вересня 1945 р., решта- 1507о 

приватно. Найбільший табір був у Регенсбурзі, по ньому йшли Ноймаркт, 

Ляндсгут, Пфаркірхен, Фільсбібурr та інші. 

В наслідок організаційної праці на терені наших областей засновано: 

20 українських католицьких церков 
1 О українських православних церков 
1 О хорів - 35 концертів для американських вояків і З для українців 

8 спортивних клюбів 
8 дитячих садків 
1 гімназію у Регенсбурзі й 4 гімназійні курси в Ноймаркті, Ляндсгуті, 
Фільсбібургу й Боденвері 

10 народніх шкіл (у кожному таборі, де були діти шкільного віку) 
10 пластових осередків, що вели вишкільно-виховні табори 
З санітарні станиці, 1 санітарний курс 

20 курсів англійської мови, З шоферські курси. 
Авдиторні виклади УТГІ постійно велися у Регенсбурзі. Поза тим у всіх таборах 

відбувалися різні курси для перевишколу й доповнення знання молоді й старших. 

Полонені. Референтура суспільної опіки завжди добре опікувалася 

українськими полоненими, що перебували в таборах воєнно-полонених на терені 

нашої области. Цих таборів було два: Міхельсбух коло Плятлінгу і Ауербах 

коло Амбергу. З цього табору перевезено потім полонених до Регенсбургу. В 

обох цих таборах жило 1,400 воєнно-полонених українців. Крім цього, тут і 

там у менших скупченнях проживали т.зв. Юнаки і Юначки, яких німці насильно 
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взяли до протилетунської оборони. Цими всіма полоненими заопікувався голова 

Санітарно-Харитативної Служби д-р Осип Любчак та його персонал. Час від 

часу, а передусім під час Великодніх чи Різдвяних свят ціла подвійна область 

відбувала збірки на воєнно-полонених і тим старалася облегшити їхню гірку 

долю за дротами. При кінці червня 1946 р. майже всіх полонених звільнено і 

вони роз 'їхали ся у пошукуванні за своїми рідними й знайомими по цілій 

Німеччині. 

Об'єднання Українських Жінок на Еміrрації. 

В організації нашого жіноцтва, якому УОДК, а потім ОПУЕ приділяли 

велику увагу як матерям, що виховували для Бога й України дітей, зроблено 

великий поступ. Праця ішла на місцях у таборах чи повітоних осередках і в 

Реrенсбурзі. Зорганізувавшись , жіноцтво під проводомп-і Стефанії Нагірної 
скликала з'їзд жінок з подвійної области 2 червня 1946 р. у Реrенсбурзі, на якому 
затверджено правильник ОУЖ. Стефанію Нагірну, обрали головою на подвійну 

область. З такою самою печаливістю, як для своїх родин, працювали вони також 

для добра української громади в Реrенсбурзі й області. Вели дитячі садки, 

кравецькі робітні, виробничі курси й варстати, влаштовували виставки 

народнього мистецтва, підготовляли прийняття та бенкети, зокрема з приводу 

відвідин українських діячів, відвідували хворих по шпиталях і домах, опікувалися 

матір'ю і дитиною у потребі, старими й немічними, опущеними дітьми й 

дівчатами й несли допомогу всюди, де їх було потрібно, зокрема українським 

полоненим. Більше написано в окремій статті. 

Ліrа Українських Політичних В'язнів 

Заснована 22 грудня 1945 р. Її головним осідком в областях був Реrенсбурr. 
Головою її був мrр. І. Городецький. Ліrа виконала знамениту працю як у 

Реrенсбурзі, так і в більших ППУЕ й таборах. Об'єднала передусім усіх 

політв' язнів німецьких концентраційних таборів і тюрем. Як жертви насильства 

окупантів України політв'язні свідчили проти колябаранства українського 

народу, зокрема з німцями, і боролися проти цього засобу наших ворогів. 

Централя ЛУПВ у Мюнхені, а потім відбутий Конrрес 29 і ЗО червня 1946 р. 
потвердив доцільність організації українських політв'язнів на чужині. Щоб 

зібрати фонди та допомогти своїм членам у потребі й вдовам та сиротам по 

померлих політв'язнях, ЛУПВ улаштувала три величаві концерти в Реrенсбурзі. 

Звіти референтів та деяких секцій УОДК, що збереглися 

Відомості в цьому розділі подані на основі моїх власних записок і документів 

та головно звітів секретаря УОДК мrр. Володимира Кліша і орг. референтів 

І. Городецького і Михайла Бойка. Однак ці відомості в більшості охоплюють 

загально справи, пов'язані з діяльністю УОДК, а потім ОПУЕ, як постання 

цих організацій, розв'язання УОДК і продовження праці в ОПУЕ. Щоб, однак, 

вичерпно й більш спрецизовано подати всі ці відомості для кращої інформації 

з тих часів з-перед 40 років, подаю сконденсовано звіти всіх чотирьох 

найголовніших референтів УОДК та деяких секцій. Ці звіти збереглися і були 

найдені в архівах УВАН в Нью-Йорку. Звіт організаційного референта мrр. І. 
Городецького я одержав від нього самого. 
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Тому, що організаційний референт є фундаментальним у кожному комітеті, 

подаємо звіти організаційних референтів на першому місці. 

Організаційний референт мгр. Ілля Городецький, відданий УОДК і праці для 

добра наших скитальців, який зорганізував область, склав звіт із своєї праці 

за час від 1 червня 1945 до 11 липня 1946 на загальних зборах ОПУЕ, які відбулися 
11 липня 1946 р. 

Терен діяльности. УОДК в Регенсбурзі й обласні представництва в подвійній 

області Нідербаєрн і Оберпфальц у Баварії з їхніми 40 повітами. Діяльність 
організаційного референта йшла в трьох напрямах: 

1. Організація, опіка та провірка делегатур в області. Зв'язок з іншими 
комітетами, українськими й чужими і після його постання, з 

Центральним Представництвом Української Еміграції. 

2. Організація секцій, опіка над ними й контроль внутрі УОДК. 
З. Дисципліна праці та її наладнання. Розмежування компетенцій 

поодиноких референтів і персональні справи працівників УОДК. 

На 40 повітів у подвійній області зорганізовано З5 делегатур. З них 16 
працювало дуже добре. В інших повітах зовсім не було українців з різних причин. 

Організаційний референт відвідав усі осередки повітів. У деяких більших 

скупченнях українців був по кілька разів, відбуваючи І О великих поїздок та кілька 

менших. В тому часі він зробив 6,000 км дороги. До помочі йому працювали 
три організатори, що відвідали всі містечка й села та хутори, зокрема в 

регенсбурзькому повіті. В цілій області вели працю делегатури, які нараховували 

коло 15 ,ООО українців, в тому в регенсбурзькому повіті понад З ,ООО. Шіснадцять 
делегатур, що працювали найкраще, були в таких осередках повітів: Ноймаркт, 

Плятлінг, Покінк, Штравбінг, Швандорф, Ріденбург, Кельгайм, Дінгольфінг, 

Фільсбібург, Боденвер, що діяли вже в перших двох місяцях після сенування 

УОДК. Пізніше Дегендорф, Пассав, Пфаркірхен, Ляндсгут, Байройт і Амберr. 

Нав'язано контакт з іншими етнічними комітетами, які втримували зв'язки, 

і їх було шість, крім поляків. Щоб розмежувати компетенції поодиноких 

референтів і обговорити засяг праці та їі плян, Екзекутива УОДК скликала двоє 

спеціяльних сходин. Так наладналася дисципліна праці внутрі УОДК. При 

німецькому уряді праці створено референтуру праці для українців. Її вів мгр. 
Мирон Руснак. В місяцях червні й липні 1945 всіх працівників в УОДК було З8. 
При кінці липня 1945 зорганізовано Червоний Хрест, головою якого був інж. 
В. Татомир, а секретаркою д-р Струтинська, потім головою був д-р Осип 

Любчак. Працею в подвійній області проводив УОДК, а потім ОПУЕ. 

Статут. Недостачу статуту довгий час відчували всі - нершинні й низинні 

клітини УОДК, потім ОПУЕ й ЦПУЕ. Остаточно оформлено статут, 

спираючись на постановах з'їзду центрального й обласних та повітоних комітетів 

в Ашаффенбурзі, що відбувся З1 жовтня і 1 листопада 1945 р., та різних потім 
конференцій і нарад. Оформлено також і таборовий правильник, релятивно 

однаковий для усіх трьох окупаційних зон Німеччини, в яких жили українські 

еміrранти. Цього статуту й правильника потрібно було для праць ППУЕ, ОПУЕ 

й UПУЕ. Після їх розповсюдження внутрішнє життя нашої еміграції щораз 

краще наладнувалося і осягнуло свій кульмінаційний пункт перед виїздом на 

поселення. Якщо йдеться про управи в делегатурах, не від речі буде подати імена 
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і прізвища принаймні голови і секретаря кожної делеrатури, бож вони разом 

з управою УОДК виконували це велике завдання - зберігання духового і 

фізичного життя нашої еміrрації. Місцевості подаємо латинкою у німецькій 

транскрипції. 

Місцевість голова - секретар кількість 

біженців 

1 . Regensburg о. Богдан Ганушевський, 

мrр. Володимир Кліш, 3,000 
2. Straubing Теодор Урбан, учитель, 

Микола Фещак, учитель, 950 
3. Dingolfing о. Іван Оришкевич, священик, 

проф. Тиміш Білостоцький, 400 
4. Bodenwohr & 

Waldmunchen інж. Стан. Берегулька, 

Лев Любинський, 200 
5. Cham о. Володимир Пелліх, 

д-р Антін Базар, мrр. Юрій Орач, 500 
б. Schwandorf Петро Бігус, Ярослав Береза, 350 
7. Amberg о. Богдан Лозинський, Осип Караван, 

потім Василь Гирак, 500 
8. Passau проф. Світазор Драгоманів, потім 

Альфред Козак, Тучак, 1,500 
9. Plattling о.Петро Іванець, д-р Григор Ничка, 800 

10. Vilsbiburg о. Константин Гаврилів, 

д-р Теодор Сендзік, 430 
11. Eggenfelder зв'язковий д-р Кучер (Дітфурт) і 

о. Я. Федуник, 200 
12. Pocking інж. Орест Макар, потім д-р Євген 

Бачинський, 250 
13. Pfarkirchen інж. Ярослав Іванусів, 

д-р Леонід Хруцький, 500 
14. Viechbach о. Є. Кушлик, д-р Хархаліс, 400 
15. Pasberg проф. Михайло Проць, Михайло Граб, 632 
16. Neumarkt д-р Андрій Стронціцький, 

мrр. Онуфрій Германюк, 600 
17. Landshut інж. Ілярій Ольховий, 

Роман Татківський, 900 
18. Weiden Михайло Гуменюк, учитель, 

Василь Бабінчук, 500 
19. Regen мrр. Богдан Гаврик, 

Дмитро Білий, студ. 70 
20. Mallersdorf д-р Іван Максимчук, 

ін ж. Осип Бандера, 132 
21. Landau о. Микола Дядьо, Іван Витвицький, 400 
22. Kelheim Петро Мельникович, 100 
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23. Riedenburg 
24. Beingries 
25. Mitterteich 

проф. Лев Ру давський, 

Іван Шаран,Богдан Курах, 

Іван Тріска, О. Губ чак, 

О. Хмара, учитель 

100 
109 

200 

Організаторами, що працювали в подвійній області, були: Михайло Савчин 

- учитель, мгр. Олександер Бережницький - гімназ. учитель, Володимир 

Дейчаківський- студент, мгр. Андрій Тертаковець у Вальдмюнхені, Мирон 

Луцишин у Бодені, та Іван Зельський у Боденвері. 

Організаційний референт УОДК, а потім ОПУЕ І. Городецький постійно 

комунікувався з проводами Осередків. Він робив це виїжджаючи часто в терен 

і видаючи добре редаговані обіжники п. з. ''Актуальні справи й припоручення'', 

які він видавав від вересня до грудня 1945 р. В них він подавав інструкції про 
перехід з приватного життя у таборове, інструкції для приватників, що не 

бажали жити в таборах, закликав до добрих взаємин з УНРРА, а потім ІРО, 

до зв' язків з військовим управлінням США, закликав до чесного, відповідального 

і доцільного життя праці та виховання дітей у релігійному і патріатичному дусі. 

Пригадував про пожвавлення постійного зв'язку з УОДК, подавав нові 

постанови УНРРА й багато іншого, що стосувалося життя нашої еміrрації. 

Крім усіх тих старанно визбираних інструкцій, подавав актуальні новини про 

створення секцій при УОДК та їх праці, заохочував делеrатури до творення 

таких секцій у себе. Повідомляв про організацію і працю обох Українських 

Церков, лікарську порадню, про бурсу для учнів середніх шкіл у Реrенсбурзі 

й пляновані представництва ППУЕ, ОПУЕ та ЦПУЕ. І. Городецький ділився 

з цілою областю новинками з українського життя у Регенсбурзі, в області й 

інших зонах Німеччини, обговорював справи шкільництва, організації молоді 

Пласт, центральний з'їзд ОПУЕ в Ашаффенбурзі, що відбувся ЗО і 31 жовтня 
1945. На цьому з'їзді було 140 представників ОПУЕ з усіх трьох окупаційних 
зон Німеччини від 600 тисяч нашої еміrрації. Від Регенсбургу брали участь два 
делеrати і три обсерватори. 

В підрозділі "Важніші відомості й постанови Центрального З'їзду" І. 

Городецький подає таке: За старанням нашої еміrрації в США й Канаді 

створився там "Міжкомітетовий Союз Українців Америки й Канади", який 

об'єднав багато канадських і американських організацій українців. Завданням 

цього Союзу є нести моральну та матеріяльну поміч українській еміrрації в 

Европі. Експазитурою цього Союзу є ''Українське Центральне Допомогоне 

Бюро'' в Лондоні, головою якого є сотник Богдан Панчук. В зверненні цього 

бюра сказано, що допомоги будуть посилатись тільки через комітети. Тим часом 

американська влада розв'язала вже декілька таких комітетів-делеrатур в 

області.'' 

В дальших відомостях з Центрального З'їзду І. Городецький подає, що 

УНРРАбуде опікуватися біженцями до кінця березня 1946 р., потім цю опіку 
перебере ІРО, що приготує їх на виїзд до різних країн. На основі резолюцій 

цього З'їзду УОДК буде вести свою працю у таборах области. Всіх таборів у 

Німеччині є коло 400. При Централі створено окремий таборовий відділ. 
Організаційна сітка комітетів побудована так: Центральний Комітет, три 

Крайові Комітети на всі три зони, Обласні Комітети та Повітові. Головою 

Центрального Комітету обрано Василя Мудрого, а до nомочі йому дана 12 
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референтів. Крайовим головою на брітанську зону є кол. посол д-р Павло Лисяк, 

а у французькій зоні д-р С. Я. Кальба. Широко обговорено справи комісій: 

статутової, організаційної, культурної праці та фінансової. На кожного українця 

наложено національний податок у сумі 20 НМ на рік, з чого 500Jo призначено 
до централі. 

Цей З'їзд був свого роду українським парляментом, який мав одне сильне 

бажання об' єднати українську еміrрацію довкола одного центру. На основі 

статуту цей центр оформився як Центральне Представництво Української 

Еміrрації, що мало свою Раду й виконний орган. Членом цієї Ради ЦПУЕ в 

характері секретаря вибрано І. Городецького, що було великою честю для 

управи УОДК, а потім ОПУЕ, до якої він належав. І. Городецький належав 

до Ради ЦПУЕ і був членом культурної секції ЦПУЕ від І945 до І947. Після 

З'їзду в Ашаффенбурзі відбулися наради Ради ЦПУЕ в Новому Ульмі 6-7 квітня 
І946 р. Потім в Авсrбурrу ІО липня І946 р. ІІ з'їзд ЦПУЕ в Реrенсбурзі 8-ІО 

травня І947 та продовження цього з'їзду в Діллінrені І4-І5 листопада 1947 р. 
Це є підсумки праці нашого першого організаційного референта в УОДК, 

областях та в Центральному Представництві Української Еміrрації. 

Від ІІ листопада І946 р. пост організаційного референта перебрав п. Михайло 

Бойко, теперішній секретар Комітету кол. жителів оселі Г анrгофер у Реrенсбурзі 
й ініціятор цієї книги. Для її видання треба було багато праці, якої душею був 

п. М. Бойко. 

Він працював на цьому пості до ЗО червня І948. Його праця базувалась на 
цілому ряді правильинків і постанов ЦПУЕ, що в практичному житті не все 

давалося погодити з правильниками ІРО (Інтернешенал Рефюджі 

Орrанізейшен). ІРО на місцях намагалося задержати в своїх руках рішальний 

вплив на життя еміrрації. Ця обставина приносила багато клопоту, як низовим, 

так і зверхнім громадським чинникам. Наскільки наміри українських 

громадських чинників були збережені, залежало від громадського вироблення 

мешканців та від провідної верстви даного осередка. Належить однак ствердити, 

що в загальному українська еміrрація нашої подвійної области здала іспит з 

громадського вироблення та дисципліни після інструкцій ЦПУЕ. Деякі 

відхилення від громадської дисципліни та розчислювання на УНРР А, або ІРО, 

деяких чинників були дуже рідкі. 

На великому просторі наших областей ЦПУЕ прилучило до ОПУЕ Реrенсбурr 

ще й давню область Байройт. Так у Байроті було ППУЕ. Якщо взяти до уваги 

статистичні дані, то ЗІ грудня І946 було І2.166 мешканців у 20 таборах і 4 
осередках для приватників. ЗІ серпня І947 р. було у 21 таборах і осерецках 

приватників І4.459. На ЗІ серпня І948 р. в ІО таборах і 10 осередках приватників 
було разом 12.ЗО6 мешканців. В тому українців католиків 9.201, укра1нців 
православних З.О55 і іншого віровизнання 50. В тому було багато дітей та 
молоді. Всіх родин було 2.807, а самітників 2.І69 з переважаючою більшістю 
мужчин. Рівночасно збільшилося число мешканців оселі Ганrгофер тому, що 

прибули скитальці з Байрайту і повіту, з менших таборів, втікачі з Італії 

(полонені 1. Дивізії "Галичина" в Ріміні), втікачі з московської зони, втікачі 
з Чехії, бійці УПА, звільнені полонені з Брітанії. В половині 1948 р. почалася 
еміrрація скитальців з Німеччини до інших країн, як до Бельгії, Франції, 

Голляндії, США, Арrентіни, Канади, Венесуелі, Австралії, Тунісу, Бразілії і 
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Брітанії. Це було причиною, що зменшилося число таборів в області, бо їх 

злучувано з найбільшим. Однак збільшувалося число представництв 

приватників. Після ліквідації даного табору все ж таки залишилася якась 

кількість приватників, для яких треба було організувати окремий осередок. Всі 

осередки на терені областей були побудовані на організаційній структурі ЦПУЕ, 

тільки два табори в Друмонді і Нойдорфіне мали ані Ради, ані Контрольної 

Комісії. Після ліквідації таборів залишилися давні ППУЕ тільки в Ляндсгуті, 

Байрайті й Пассав. Всі більші скупчення приватників мали вибори і керівні 

органи, а менші числом мали зв'язкових з ОПУЕ. 

Осередки в звітсвому часі організаційного референта М. Бойка: 

Штравбінr зі зв'язковим п. Рудакевичем. Плятлінr, колись великий осередок, 

трагічна місцевість, відома з примусової репатріяції. 

Деrrендорф. Біля нього в Меттені був похований бл. п. гетьман Павло 

Скоропадський. Його тлінні останки перевезла родина до Захід. Німеччини. У 
Дегендорфі був український сиротинець, з якого в 1946 р. 80 дітей виїхало до 
США на адоптацію завдяки п-ву Коцам. В Дегендорфі першу поміч і опіку 

отримали від американської влади учасники славного рейду УПА, що перейшли 

зі зброєю у руках чесько-німецьку границю у листопаді 1947 р. До цієї місцевости 
прилучено осідок наших скитальців Реген у 1948 р. 
Табори. Вінпер-комендант п. Баран. Пассав- першим головою був дуже 

коротко в червні 1945 р. о. д-р Мелетій Соловій, ЧСВВ. Потім за диякона 

Коваленка примусово вивезено в листопаді 1945 р. скитальців з табору до СССР. 
Після перебрання посту голови осередка ППУЕ Альфредом Козаком це ППУЕ 

почало нормально працювати. Пфаркірхен, Еrенфельден, (різбах- В таборі 
"Авсбав" УНРР А перевела восени 1946 р.скрінінr, жертвою якого впало 700Jo 
мешканців. Комендантом був п. Сірий. Ляндсгут - 4 табори. ППУЕ 

обслуговувало також приват ників, що жили в повітах Ляндсгут, Ноймаркт, 

Мообург та Фільсбібург. (анакер - комендант табору д-р Базар. Це був 
більший табір. Приватники жили в повітах Ляндав і Дінгольфінг. Ноймаркт 

- В перших двох роках цей визначний культурний осередок відограв важливу 

ролю на добро української еміграції у таборі ''Нова Говерля''. Там діяло колись 

сильне ППУЕ, що об'єднало п'ять таборів, положених в околиці Ноймаркту. 

В повітах Байройт і Ноймаркт жило 40 приватників. Друмонд - комендант 

п. Малинич. Він постарався, що майже всі працездатні мужчини одержали 

працю у німецьких підприємствах і власних варстатах "Нова Техніка". 

Культурно-освітнім референтом табору був п. Кобаса, що спровадив з різних 

українських книгозбірень знамениті примірники нашого письменства, з яких 

щедро користали мешканці. В 1947 р. цих таборавиків перенесено до "Нової 
Говерлі". Поллянтен- табір "Прінцентон" дуже здисциплінований. Форгайм 

-табір ''Марквілле''- комендантом був мгр. Іван Базарко. Цей табір реагував 

найскорше на всі накази ОПУЕ Регенсбург. Ересбах - табір "Сольгайм". 

Байройт - голова ППУЕ д-р Бородайко, який добре опікувався 350 
приватниками, розкиненими на великому просторі Горішнього Пфальцу й 

Горішньої Франконі'і. Табір "Леопольд Касерне" -після влучення до нього 

скитальців з Бамбергу мав 3.130 осіб. Цей табір стояв на висоті завдання. 
Міттерах- табір з 230 українцями, яких перевезено до Фрайману в Мюнхені 

й до Регенсбургу. Приватники були під опікою Франца Козьолковського. 
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Швандорф - тут мешкало приватно 80 українців під опікою ІРО. Амберr 
- в ньому був табір, мешканців якого вивезено в 1946 р. Залишилося всього 
80 осіб на приватних помешканнях. В Амберrу була санаторія для туберкульозно 
хворих, серед яких було 1 ЗО українців. На цвинтарі Катеріненфрідгоф був гарний 
пам'ятник, який здвигнула спеціяльна комісія ОПУЕ на могилі кол. отамана 

УГА та славного оборонця політичних в'язнів з процесів у Польщі д-ра Степана 

Шухевича. В 1970-их роках його тлінні останки перевезла родина до Бавнд Бруку, 

США. Амберr перейде до історії еміrрації як другий Штрасгоф, де мусіли 

коротати довгі тижні, а то й місяці всі ті, що мали намір переїхати до кращих 

країн. Кам - лежить недалеко чеського кордону. Довкола нього жило багато 

українців, які переїхали до інших таборів, подальше від небезпеки примусової 

репатріяції. Волькерінr і другий Нойдорф- Комендантом цього табору був 

ред. Іван Бедрило, який співпрацював у львівському "Ділі". І. Бедрило 

опікувався новоприбулими українцями, поки вони могли себе оформити. Він 

був близьким товаришем Романа Шухевича - Т. Чупринки й членом бойової 

групи "Тури". Вкінці Реrенсбурr- найбільший і найважливіший осередок. Табір 

- це оселя rанrгофер. Її першим посадником був Вол. Заяць, призначений 
Екзекутивою УОДК. По нім був щиро відданий праці для оселян посадник, 

пізніше голова Ради оселі інж. Антін Артимович, що має великі заслуги в 

організації оселі та її обороні перед постійними відвідинами Репатріяційної 

Комісії, яка намагалася через відділ картотеки вишукувати й вивозити 

небажаних для СРСР українських патріотів; визначився він в забезпеченні оселі 

в усе потрібне для її жителів, що жили все ще в постійній небезпеці вивозу ''на 

родіну''. Спокійний, вирозумілий, скромний і глибоко відданий своєму народові, 

інж. Артимович був справжнім батьком для оселян. Після нього восени 1946 р. 

прийшов Ярослав Сербин. Звітодавець Михайло Бойхо пише про них таке: 

"Реrенсбурзька оселя завдяки праці спершу посадника, а потім голови Ради 

інж. Артимовича, а опісля завдяки організаційному і правлячому хистові 

посадника Я. Сербяна вибилася на чолове місце не тільки в області, але й серед 

усіх скупчень української еміrрації в Німеччині''. 

Табір у Реrенсбурзі начислював біля 6,000 мешканців, у тому пересічна 5,000 
українців, які, помимо внутрішніх деколи непорозумінь, в рішальний момент 

потрапили зайняти гідне становище та дати належний відпір зовнішнім силам. 

Очевидний доказ того - як пише Михайло Бойко - це задержання табору в 

українських руках у часі націоналізації таборів, задовільний впслід різних 

скринінrів та тверда постава, яка мусїла переконати неоднократно можновладні 

чинники про вартість українців. Поминаючи недотягнення внутрішнього 

характеру, треба ствердити, що табір у Реrенсбурзі мав великий вплив на 

формування життя загалу української еміrрації на терені Німеччини. Оселю 

відвідали такі визначні особи, як президент Комітету Українців Канади о. д-р 

Василь Кушнір, посол до федерального парляменту Канади Антін Глинка, 

архипастир скитальців Високопреосвященний архиєпископ Іван Бучка з Риму, 

д-р В. Галан з США, о. д-р ПетроДячишин з Риму, Преосв. КирНільСаварин 

з Канади та інші. Ці відвідини принесли багато добра нашим скитальцям, 

головно віру у краще завтра. Організаційний референт ОПУЕ М. Бойко відбув 

11 ПОЇЗДОК ПО області В 1946 р., ЗО ПОЇЗДОК у 1947 р. і 11 ПОЇЗДОК у 1948 р., раЗОМ 
52, відвідуючи всі осередки, деякі з них по кілька разів, найбільше з причини 
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виборів самоврядних органів, яких в звітному часі відбулося 32, або з причини 
непорозумінь між таборовими керівними органами. Велику вагу для нападнання 

праці мали обласні конференції. Після ліквідації ОПУЕ з приводу виїзду жителів 

за море залишилося багато писано го матеріялу, що послужить колись 

дослідникові української еміrрації. 

Другою референтурою, не менш важливою, як організаційна, була культурно

освітня, що постала під час засновних загальних зборів УОДК 28 травня 1945 р. 

Її референтом тоді обрано проф. Матвія Мелешка. Першим ділом, що на 
початках можливо було його виконати, це оснування чоловічого церковного 

хору, що співав у церкві св. Якова в Реrенсбурзі під проводом п. Куриленка, 

кол. дириrента хору митрополичого Собору в Холмі. Митрополитом тоді був 

ВПреосв. Іларіон Огієнко. О. Б. Ганушевський, як довголітній дириrент хорів 

в Україні, вилозичив п. Куриленкові всякі ноти для церковних і світських хорів, 

і п. Куриленко взявся щиро до праці. За якийсь час він уповні вив'язався із свого 

завдання. Дириrента частинно оплачував УОДК- 100 НМ, а частинно парох 
церкви о. Омелян Шараневич - 50 НМ місячно. Хор мав 22 співаків. Він 
переорганізувався на мішаний 25 липня 1945 р. Цей хор після солідної підготови 
дав два концерти релігійних і народніх пісень 27 і ЗО вересня 1945 р. Найкращою 
точкою була мелодеклямація ''Каменярі'' у виконанні Миколи Кавки в супроводі 

музики, опрацьованої проф. Іваном Повалячехом. В річницю Листопадового 

Зриву й смерти митрополита Андрея Шептицького хор улаштував удалий 

концерт. Ці дві річниці сходяться разом І листопада. До делеrатур в областях 

розіслано цей матеріял для підготови названих роковин. Хор співав Панахиду 

на могилах помордованих нацистами укра'інuів у Бурr-Лянrенфельді, теж до 

урочистої св. Літургії у церкві св. Якова з приводу перемоги альянтів над 

нацистами з участю представників військового управління США та інших 

національностей. З постанням оселі хор перервав свою діяльність, бо співаки 

відказалися ходити на проби з оселі до міста. 

При культурно-освітній референтурі працювала також театральна група -
15 осіб, перше під проводом проф. І. Повалячека, а потім дир. Миколи Кавки, 
що вів у Львові мистецьку групу "Веселий Львів". Оркестра під проводом дир. 

І. Повалячека в числі І З осіб, разом з балетною групою п. Снігура. Проби цих 

груп відбувалися у харчівні УОДК при Унтербахштрассе 2. До 10 листопада 
1945 р. ця театрально-балетно-музична група дала 44 різних імпрез для укра'інців 
і американців, для українців на сцені в харчівні, для американців у виорендуваній 

залі в місті. Одного разу взяв участь пполк. Поспішіль із своїми старшинами 

в одній з таких імпрез у харчівні. Він був дуже вдаволений з мистецьких виступів. 

Екзекутива УОДК дала одноразову субвенцію для хору в сумі 

1,500.00 НМ, а для оркестри й балетно-театральної групи 500.00 НМ. 
Культурно-освітній референт зорганізував п'ять хурсів англійсько] мови, і 

вони почались 19 червня 1945 р. для початківців з пересічною участю 30-40 
учасників, щодругий день вечором. Вчили на цих курсах- лектор УТГІ Марія 

Жук, інж. Захарків і учитель Микола Костинюк. Оплата за курс від особи -
12.00 НМ місячно. Вчителі вплачували 150Jo зі свого приходу до каси УОДК 

за вживання з аль і світ ла. 

Ректорат УТГІ, за ініціятивою культурно-освітнього референта, відкрив 

авдиторні виклади, популярну серію яких по одній годині давали поодинокі 
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викладачі в приміщеннях УОДК, а саме: проф. В. Доманицький- Механіка 

еволюції живих форм на землі, проф. Б. Іваницький- Ліси Европи в минулому, 

проф. В. Доманицький - Структурні основи спадковости живих форм на землі, 

проф. Б. Іваницький- Ліси Европи за історичної доби, проф. В. Доманицький 

- Основи екзактної соціології, проф. Л. Шрамченко - Статистика і 

суспільнознавство, лектор Я. Зозуля - Значення суспільного забезпечення у 

народному господарстві, проф. В. Доманицький - Урбанізм, руралізм та 

рурбанізм, лектор О. Плітас- Інфекційні хвороби. Разом дев'ять викладів. 

(Див. Українська Висока Політехнічна Школа на Чужині- Том 11. Український 
Технічно-Господарський Інститут 1932-1952). 
В культурно-освітній ділянці найкраще працювали секції: жіноча, учительська 

і студентська. Ці секції деколи влаштовували доповіді й імпрези. 

Влітку оживлялась діяльність спортової секції при культ. осв. референтурі. 

Спортовці грали відбиванку біля військової плавальні над Дунаєм своїм власним 

м'ячем, а rардеробу винаймали. Пересічне число учасників 20 осіб. 
При кінці серпня 1945 р. започатковано вписи до народної школи, яку потім 

відкрито. Були спроби зорганізувати бібліотеку, але ніхто не погодився віддати 

своїх книжок, з великим трудом перевезених до Німеччини, як і музичних нот, 

театральних підручників тощо. 

На початку діяльности культ .-осв. референтурн делеrатури в областях не 

подавали ніяких письмових звітів зі своєї діяльности. Однак у багатьох 

делеrатурах проходила добра праця хорова, театральна, шкільна. 

Організувались дитячі садки, народні й торговельні школи, спортові товариства, 

танцювальні групи для вивчання народніх танків тощо. Одна мистецька група 

під проводом д-ра Осипа Бойчука виступала на сцені харчівні в Реrенсбурзі. 

Третьою референтурою УОДКомітету, незвичайно важливою, бо їі діяльність 

покривалася з головною ціллю УОДК, була Референтура суспільної опіки.Її 
першим і постійним референтом до кінця існування УОДК і потім ОПУЕ був 

о. Микола Дереш, невтомний, незвичайно солідний і ідейний працівник, що зумів 

вжитися у свою ролю, бож його праця якраз була по думці Христової Євангелії, 

як і ціла праця УОДК і ОПУЕ. Релігійну опіку від початку, ще поки приїхали 

другою, а потім третьою хвилею скитальці, далеко ще до закінчення Другої 

світової війни, солідно виконував о. Омелян Шараневич, український 

католицький священик, про що в окремому розділі. 

Суспільна Опіка як референтура УОДК несла опіку моральну і матеріяльну 

всім українцям без огляду на їхню релігію чи вік тільки тому, що вони були 

в потребі. Вона несла допомогу: а) грішми, б) харчами, в) вишукувавням 

приміщення, г) лікарською поміччю. Наші добрі люди, що приїхали сяк-так 

забезпечені, на заклик Екзекутиви УОДК складали сво1 пожертви грішми. До 

того долучувались приходи з харчових карток, що разом дали суму на початку 

2,494.25 НМ. Грошові допомоги виплачував референт сусп. опіки по 20.00 НМ 
на особу. 50.00 НМ допомоги на особу можна було виплатити тільки за згодою 
голови УОДК, який діяв у порозумінні з секретаріятом. На початках діяльности 

Сусп. Опіка піклувалася 20-ма особами, тобто ко.'1. в'язнями німецьких 

концтаборів і 10-ма юнаками з допоміжних українських військових частин 

протилетунської оборони. Їм усім виплачено суму 660.00 НМ за місяці червень 
і липень 1945. Артистам виплачено 400.00 НМ, іншим 575.00 НМ, разом 
виплачено 1 ,635 .ОО НМ. 
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Також видавала Сусп. Опіка харчі кол. в'язням концтаборів, які ця 

референтура ви єднала в Міжнародньому Червоному Хресті, як і одежу. 

Проведено збірку харчів і грошових датків на допомогу кол. воякам українцям, 

що перебували в різних таборах полонених, і зібрано 509 кг різних харчів і суму 
525 НМ. Це все переслана до Українського Комітету в Мюнхені 25 липня 1945 р. 

Українських скитальців, що не могли найти приміщення після приїзду до 

Регенсбургу, Сусп. Опіка приміщувала в переходовому таборі при Райхштрассе 

22 в Регенсбурзі за пасвідкою від Екзекутиви УОДК, а комендант табору 
доглядав його за правильинком УОДК. Санітарна комісія під проводом голови 

медично-санітарної секції УОДК при Сусп. Опіці, д-ра О. Плітаса, переглянула 

цей табір 19 липня 1945 р. і дала відповідні розпорядження, за які відповідав 

комендант табору. 

Лікарська амбуляторія почала працю 21 липня 1945 за мінімальною оплатою, 
і без оплати для незаможних. Амбуляторія була відкрита щодня. Українську 

харчівню відкрито 22 липня 1945 р. Вона видавала обіди й вечері українцям за 
харчовими картками УОДК. Дирекцію харчівні контролювала Сусп. Опіка. 

УОДК удержував готелик з трьох кімнат над харчівнею для потребуючих. Сусп. 

Опіка створила представництво праці, давала правні поради й інтервеніювала 

всюди, щоб дати фахівцям відповідну працю. 

Відділ виказок при Суспільній Опіці. Екзекутива УОДК була ініціятором і 
виконавцем дуже важливої акції-видачі виказок ідентичности. За дозволом 

Військового Управління США (пполк. Я. Поспішіль), яке виєднав о. голова 

УОДК на основі окремого взірця і шрифту виказки, виготовлених секретаріятом, 

видано від 2 - ЗО липня 1945 р. 1827 виказок, в тому для українців у місті й в 
області, які хотіли стати членами УОДК. Видавання відбувалося так: кожний 

українець, що хотів мати ви казку, вносив подання-заяву до відділу виказок при 

Сусп. Опіці УОДК разом з фотографією. Якщо в Регенсбурзі, тоді безпосередньо 

до канцелярії УОДК. Якщо в області, тоді через свою делегатуру. Урядовець 

Сусп. Опіки передавав ці заяви спеціяльній комісії, яка після дуже докладної 

провірки приймала в члени УОДК власника виказки. Виказку підписували голова 

УОДК і секретар та прибивали печатку. Полагоджені виказки для петентів з 

областей передавана їм через делегату ри. В перших місяцях видано понад три 

тисячі для Регенсбургу й областей, а других три тисячі для українців з-поза нашої 

території, з усіх сторін Німеччини й Австрії, в тому найбільше скитальцям з 

Авгсбургу й Мюнхену. Ці ви казки відограли велику ралю у житті скитальців. 

Відділ виказок вів на початку Зенон Корчинський, потім нотар Данилович, д-р 

Струтинська та Василь Федишин. Виказки були, мабуть, одною з причин 

розв'язання УОДК, хоч їх ми видавали зовсім легально за дозволом на письмі 

від Військового Управління США. 

Адміністраційно-Господарська Референтура УОДК. Її референтом був д-р 
прав Богдан Мартинович (пізніше головний редактор "Канадського Фармера" 

- найстаршої газети, що й видавали українці в Канаді). До компетенції 

референта належало: а) завідування власним майном УОДК і виорендуваним. 

Виорендуване майно находилось у канцеляріях УОДК, у харчівні та в інших 

його домівках. б) Оренда та адміністрація домів УОДК, укладання умов з 

власниками та догляд, щоб ці умови обосторонньо додержувано. в) Завідування, 

реєстрація і диспонуванняавтамиза дозволом голови УОДК, що були до його 
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розпорядження, та постачання бензини для цих авт. г) Постачання потрібних 

бюрових улаштовань для праці УОДК, як меблів та приборів. r) Нагляд над 
дисципліною праці в УОДК та порядок у будинку УОДК в часі урядування. 

д) Полагоджування деяких справ у військовому управлінні США і в німецькій 

адміністрації, як наприклад: перепусток, дозволів, патентів та концесій. 

Після списання всього інвентаря у будинку, що належав власникам 

Дрезденського Банку при Нойпфарпляц 14 у Реrенсбурзі, адміністраційно
господарський референт виорендував будинок і списав умови оренди та підписав 

документ разом з головою і секретарем УОДК. Тоді поробленонаправкив 

будинку, що був частинно пошкоджений бомбардуванням і потребував ремонту, 

пороблено орієнтаційні знаки й написи та заведено електрику. За винайм будинку 

УОДК платив 180.00 Н.М. місячно. Крім цього будинку управа УОДК 

завідувала ще іншими приміщеннями, тобто приміщенням для УОДК при 

Кройцrассе 19, яке виоремдовувала дириrентові оркестри та його родині, дир. 
І. Повалячекові за 30.00 Н.М., місячно; приміщенням харчівні з кухнею, 

маrазином та трьома кімнатами на першому поверсі для гостей, що приїздили 

з областей. Оренда цього приміщення коштувала 500.00 Н.М. місячно. 

Адміністраційно-господарський референт добре вив'язувався із свого не раз, 

трудного завдання, як звичайно д-р Мартинович - з усміхам. 

Транспорт. Спочатку, заступаючи пост організаційного референта, о. голова 

подбав про мотоциклет і реєстрацію для нього, щоб міг поїхати вишукувати 

українців у найближчих до Реrенсбурrу містах. Першим був Штравбінr, де він 

віднайшов кількох українців, які говорили між собою по-польському, носили 

біло-червоні відзнаки й орли. Вкінці призналися, що вони українці, тільки зі 

страху перед "андерсівцями" не признавалися. Тоді розбалакалися на добре 

й обіцяли відвідати УОДК. Від того мотоциклета почалася наша транспортація 

в УОДК. За два дні ми дістали не тільки організаційного референта, але й 

секретаря, і справи набрали зовсім іншого обороту. Голова подбав про 

реєстрацію двох особових і двох вантажних авт, без яких неможливо було 

полагоджувати справи, зокрема при організуванні подвійної области. Два авта 

були власністю скитальців, а два збомбардовані кол. німецькі військові авта, 

витягнені з рова, з ремонтовані й направлені принагідними механіками (п. 

Полатайкой шофер Петро). Навесні 1946 р. німці ці два авта від нас забрали. 
Приватні авта були весь час до нашого розпорядження за ціну реєстрації і 

місячну, або "кілометрову"оплату, тобто від кілометра. Ці два авта разом з 

шоферами, власниками авт, послужили в великій мірі в зорганізуванні областей. 

Щодо пального, то адм.-господарський референт, тільки йому відомим 

способом, завжди виклопатав бензину, так що за один тільки місяць липень 

1945 він роздобув 690 літрів бензини. Всі авта разом зробили коло 5 ,ООО км 
дороги. Так спільними силами ми змогли виконати свою намічену працю. 

Іншою ділянкою праці адм.-господарського референта було наглядати за 

дисципліною праці на доручення Екзекутиви УОДК. Однак не було одного 

випадку, щоб треба було притягати когось до відповідальности за невиконання 

обов'язку. Всі працівники УОДК були неначе одною добре зіграною і рухливою 

машиною, що давала знамениті ниеліди праці. Дуже помічними в заохоті до 

витривалої, позитивної і видатної праці були щосуботні сходини управи й всіх 

урядовців УОДК, які скликав голова. Він, як і члени Екзекутиви та референти 
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давали свої напрямні, випитували про труднощі праці й недоліки 1ї та 

заохочували виконувати її з любов'ю для добра наших братів і сестер -
скитальців. Вкінці секретар подавав плян праці з точно визначеною програмою 

на наступний тиждень. Хто бажав з присутніх, міг ставити запити й дискутувати 

під час цих сходин на тему проблем і успіхів праці. До адміністраційно

господарської референтури теж належала справа пропусків, які полагоджувало 

військове управління США, а також німецька адміністрація, для членів управи 

й урядовців УОДК. Так виєднано 40 пропусків, постійних і одноразових. 

В половині липня 1945, на домагання Екзекутиви УОДК, адмін. госпоаарська 
референтура зорганізувала по рядкову службу. Складалася вона з коменданта 

і п'ятьох упорядників, кол. військовиків. Ця "поліція", як популярно цю службу 

називали, втримувала порядок у будинку при головній брамі в часі урядування, 

доглядала порядку при видачі харчових карток, інформувала людей та 

спрямовувала їх до урядовців УОДК. Порядкава служба наглядала також за 

вельосипедами й мотоциклетами, якими приїжджали люди зі справою до УОДК 

і продавала часопис і видання "Українського Мистецтва" в кіоску вестибулю. 

Після ширших сходин УОДК, що відбулися 31 липня 1945 р., д-р Б. Мартинович 
перебрав касу УОДК як її скарбник. 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
Українського Обласного Комітету-Обласного Представництва 

Української Еміrрації в Реrенсбурзі за час 7.6.1945-31.5.46. 
(всі суми в нім. марках) 

1) Прибутки 

Підставою фінансового господарства ОПУЕ-Реrенсбург були прибутки: 

1. Вписове, членські внески і оплати за чл. виказки 

дали у звітоному часі ....................................... 37,717 НМ 
2. 250Jo національного податку .................................... 6,443.50 
З. Добровільні датки поодиноких осіб, повітоних делеrатур, 

збірки і 2507о "Писанки" дали загальну суму ................... 23,399.72 

Разом 6 7,560.22 

Це т .зв. "безпосередні вплати", які громадянство вплатило безпосереднь() або 

через делеrатури до каси ОПУЕ. 

1 . У часть у зисках харчівні ( 6007о) ............................... 18, 59 5. 54 
2. З оплат за харчові картки .... о • о о о о о о о о • о о •• о •• о о о о о о о •••• о • 12,149.70 
З. За фірмові права і технічну поміч при друкуванні 

англійсько-українського словника Захаркава. о • о •• о •••••• о о • о о • 15,000.00 
4. Дохід з імпрез .. о •• о •••••••• о • о о ••••• о о о •••••• о о о •• о • о •• о о • • 1,031.44 
5. З розпродажу тризубів, продукованих на замовлення ОПУН .. о 3,057.50 
6. Оплата за уживання друкарських черенок ... о • о о • о • о о • о о о о •• о о 1, 980.28 
7. З розпродажу газет .......... о • о ••• о • о ••••••••••• о о • о •••• о о • 4 7 8.15 
8. З оплат за переховування вельосипедів о •• о о •• о •• о. о о •••••• о о. 470.50 
9. З оплат амбуляторійних ..... о. о. о ••••••••••••• о •••••• о ••• о. о 2,425. 73 

10. З оплат у бюрі розшуків .... о ................. о.............. 277.--

Разом 55,466.84 НМ 
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Це т .зв. "пасередні вплати", отже вплати за всякого роду чинності 

"підприємств" ОПУЕ. 

Слід також зазначити, що амбуляторія і бюро розшуків були у висліді стратні. 

Рахунковий зиск виказують вони тільки тому, що впливи за їхні чинності були 

книжкавані окремо, а платні їхнього персоналу ішли до загальної адміністрації. 

Стратний був також перепис населення, до якого ОПУЕ доложило 88З,50 НМ. 

В загальному дали безпосередні вплати .......................... 67,560.22 
Пасередні вплати ............................................... 55,466.84 

Разом 123,027.06 НМ 

2) Витрати 

З повищої суми прибутків виплачено у звітному часі: 

1. на адміністрацю (З80Jо всіх прибутків) 

а) платні персоналу .......................................... ЗЗ.455,З9 
б) речеві видатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.226,56 
в) кошти подорожей ......................................... 5.110,59 

Разом 46.792,54 

Платні виплачувана по кінець грудня 1945 р. 
Платні не перевищали квоти ЗОО НМ місячно. Позиція платень висока тому, 

що в ОПУЕ чи Обл. Ком. працювало багато осіб, для яких платня бул_а не тільки 

винагородою за працю, але й підмогою, яку Комітет мусів би і так виплатити. 

2. На підмоги (240Jo всіх прибутків) .............................. ЗО.220,80 
З. На школи (ЗОJо прибутків), а саме: 

а) на народну школу .......................................... 1.404,20 
б) на гімназію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888,18 
в) на УВУ (У. В. Університет) .................................. 1.000,--
г) на дитячий садок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,--

З курсів чужих мов одержано 

Загально витрати на школи 

4. Страта при переписі населення 

Рі жниця між прибутками і втратами: 

Прибутки: 

Витрати: 

Разом 3.442,38 

Разом витрати 

91,80 

З.З50,58 

88З,50 

81.247,42 

Білянсова надвишка на день З 1.5 .46. 

12З.О27,06 

81.247,42 
41.779,54 

Майно ЦПУЕ на день З1.5.46 р.: 

Готівка в касі 

Вартість устатковання 

Запас тризубів 

Боржники 

ЦПУЕ до розчислення 

Разом 

Зобов'язання на день З1.5.46 
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5.7З7,--

4.552,50 
8.657,58 
2.9ЗЗ ,--

43.393,22 

1.61З,58 

41.779,64 



Реестрація українських фахівців. На розпорядження Екзекутиви УОДК 

адміністраційно-господарська референтура зайнялася реєстрацією фахівців. 

Перебіг реєстрації, яку проведено в наслідок переговорів між головою УОДК 

і військовим управлінням, можна поділити на дві фази: 

1 )Військове управління плянує створити при своїх частинах ''допоміжну службу 
праці''. 

2) Військове управління зрезиrнувало з такої "служби", але обіцяло дати працю 
200-300 всіляким нашим фахівцям на місці, або в довколишніх німецьких 
фабриках, бюрах, варстатах чи індустрії. 

В першій фазі зголосилося багато молодих людей, які не мали ніякої фахової 

спеціяльности. Ця акція йшла скорим темпом. Людей потягало те, що 

працюючи при американських відділах, вони будуть мати кращі умови життя, 

ніж у німецьких підприємствах, та будуть під безпосередньою опікою 

американців. 

В другій фазі надії на ці всі "блага" відпали. Коли ж треба було реєструвати 

таки справжніх фахівців, хід реєстрації звільнив темп. Тим треба пояснити факт, 

що реєстрація тривала досить довго, бо аж чотири тижні. В областях реєстрацію 

провели такі делеrатури: Штравбінr, Плятлінr, Швандорф, Амберr, Родінr та 

Ріденбурr. Ви слід реєстрації був такий: 

Інженери ........................... 39 
Лікарі та студенти медицини . . . . . . . . . 10 
Нетеринарі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Робітники та рільники . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Слюсарі ............................. 28 
Ковалі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Шофери, автомеханіки, техніки ....... 23 
Теслі та столярі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Шевці ............................... 18 
Кравці .............................. - 10 
Книговоди, купці і кооператори ....... 60 
Різні інші фахівці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Разом усіх 373 

В число "різні фахівці" зараховано різні професії, як судді, адвокати, учителі 

середніх шкіл, усякі урядовці, молочарі, театральні актори, фризери, рибалки, 

скотоводи та інші. 

Секції. При УОДК діяли також секції. Найбільш діяльні з них звітували на 

письмі: Секція інженерська, що постала перша, медична, студентська та інші. 

Однак збереглися звіти тільки цих трьох секцій, на основі яких можемо написати 

про їхню діяльність. 

Секція інженерів постала в перших днях червня 1945 р. з ініціятиви кількох 
інженерів. На початку начисляла 16 членів. Завданням її було згуртувати 

інженерів усіх ділянок і найти для них працю. Перші прояви діяльности секції 

були такі: 

1) Рішення віддати себе до диспозиції військового управління, вручаючи 
йому список інженерів. На списку було 12 імен і прізвищ інженерів з дипломами. 
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В акції зголошення на працю 200-ЗОО людей в американських відділах узяли 

участь усі інженери. 

2) Після переорганізування управи секції у липні 1945 її секретар урядував 
щодня від 10 до 12 перед полуд. і від 7 до 8 веч. у приміщенні УОДК. 
Започатковано реєстрацію за анкетними листками. Виготовлено правильник 

секції, який прийняли члени на сходинах секції. На основі правильника членом 

секції міг стати тільки член УОДК. Затверджено, що членом секції може стати 

тільки дипломований інженер, технічний фахівець і за згодою управи секції 

студент інженерського факультету. Членів переформовано на три групи за їх 

кваліфікаціями, а саме: а) Інженери, б) Технічні фахівці, в) Студенти техніки. 

Управа секції поставила собі завданням розбудити приватну ініціятиву членів 

і так довести до заснування кількох підприємств у характері спілок. На меті 

було оснувати будівельне й транспортове підприємство та механічні варстати. 

Підготовлено проведення шоферських курсів для членів УОДК, щоб зменшити 

безробіття серед скитальців. Однак труднощі були з дозволом від військового 

управління на всі ці плянування, при тому найбільшою трудністю було, що 

скитальці не хотіли працювати, нижидаючи розв'язки свого мізерного 

положення. Після реєстрації УОДК у Реrенсбурзі число членів секції зросло до 

З9 разом з областями. Сходини управи секції відбувалися що вівтірка, а всіх 

членів що четверга. Придбано мінімальні фонди з добровільних пожертв членів. 

Стан членства З 1 липня 1945 був такий: 
1) Дипломовані інженери: 6 інженерів механіків; 4 інженери електрики; 

2 інженери архітекти; З інженери будівельники; 4 інженери хемії; 4 інженери 
лісовики; 4 інженери аrрономи; 4 інженери економії; 1 інженер гірник; 1 інженер 
ядротехніки; 1 інженер міриицтва- всіх разом 34 інженери з дипломами. 

2) Технічні фахівці-знавці: 1 технік консерв; 1 маляр-скульптор; 1 будівничий 
технік; 1 мулярський майстер; 1 столярський майстер; 1 бронзівник та 
електромонтер; 1 лісничий; разом 7. 
Студентів техніки було 2. Разом усіх членів секції 4З. Дуже підсилили членство 

секції інженери УТГІ, які вплинули позитивно на її живучість. Управа секції 

плянувала зрушити приватну ініціятиву, нападнати товариське життя, зв'язки 

з військовим управлінням та чужинецькими фаховими гуртами, розшукувати 

за капіталом і так добитися до реалізації підприємств, які своєю працею дали 

б зайняття кільком соткам людей. Однак, помимо найкращих намірів і старань 

усе це перевести в діло, екзекутива УОДК і управа секції інженерів не мали успіху, 

крім зорганізування і проведення пізніше курсів для потенційних шоферів. На 

жаль, у звіті не подано імен і прізвищ управи секції інженерів. 

Медична секція при УОДК - голова П д-р Олександер Плітас. 4 листопада 
1945, відбуваючи загальні збори медичного персоналу, проведено рівночасно 
й реєстрацію фахових лікарів, практичних лікарів, абсольвентів медицини, 

медсестер, ветеринарних лікарів і маrістрів фармації. Ішлося про захист 

професійних інтересів, головно для допомоги українським скитальцям у 

Реrенсбурзі й областях. До кінця липня 1945 виконано таку діяльність: 
1) Влаштовано амбуляторію при УОДК у Реrенсбурзі за дозволом військового 

управління. 

2) Проведено реєстрацію медичного персоналу. Зареєструвались професійні 
лікарі- З, практичні- 8, абсольвенти медицини- І, студенти медицини 
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- 8, медсестри - 2, нетеринари - 1, фармацевти - З. 

З) Поставлено перші кроки для влаштування на працю медичного персоналу 

через військове управління. 

4) Проведено санітарно-медичну провірку в переходовому таборі при 

Райхштрассе та в харчівні УОДК. 

5) Подбано про допомогу ліками й перев'язочними матеріялами у військовому 
управлінні США. 

Між найважливішими проєктами були: відкрити зубну амбуляторію, 

поширити медичну активність, зв'язатись з більшими делегатурами УОДК в 

областях, на випадок потреби прийняти активну участь в організації Червоного 

Хреста, поліпшити стан відживлення скитальців з лікарського погляду. 

Студентська Секція. В порозумінні з Екзекутивою УОДК зорганізували 

студенти свою секцію. Її мета була зареєструвати українських студентів усіх 
факультетів, щоб уможливити їм дальші студії. Проведено реєстрацію усіх 

студентів вищих шкіл і абітурієнтів середніх шкіл, що під цю пору перебували 

у Реrенсбурзі та в цілій подвійній області. 

1) Тимчасовим головою Студентської секції назначено абсольвента медицини 
Івана Іванцева. 

2) До 31 липня 1945 зареєстровано 248 студентів, що хотіли б продовжувати 
свої студії або починати їх у вищих школах. 

3) В порозумінні з делегатурою Міжнароднього Червоного Хреста в Реrенсбурзі 
внесено подання і передано списки 122 студентів до Женеви, де Центральний 
Міжнародний Червоний Хрест у порозумінні з іншими компетентними 

чинниками мав вирішити питання виїзду зголошених студентів до Західньої 

Европи на студії у західньоевропейських університетах. 

4) Такий самий другий список передано до Бад Кіссінген, щоб і через цей центр 
добитися до університетів держав Західньої Европи. 

5) Нападнано контакт із студентськими секціями Українських Комітетів у 

Мюнхені й Авсгбурзі та поінформовано їх про існування і заходи Студентської 

секції для продовження студій. 

6) Оголошено ширші сходини організаційно-інформаційного характеру в 

Регенсбурзі та повідомлено про це управу УОДК. Ці ширші сходини мали 

відбутися у неділю, 5 серпня 1945. 
7) Після реєстрації ще новозголошених студентів виготовлено новий список. 
Подібно, як ці три згадані секції, діяло сім інших секцій при УОДК. Тільки 

деякі подали своїх обраних голов у своїх звітах. Деякі взагалі не подали своїх 

звітів з обережности, щоб вони не попали до рук аrентів репатріяuійної комісії, 

як от селянсько-робітнича секція, головою якої був бл. п. Л. Богун, полковник 

РОА, що скривався, а потім переїхав до США, там працював, належав до 

українських організацій і там помер. В зв'язку з полк. Л. Богуном пригадалося 

дещо з минулого. Восени 1945 р. голова відбув поїздку до Мюнхену в справах 
УОДК. У призначеному для гостей бараку він зустрів д-ра Лева Ганкевича, 

відомого адвоката зі Львова, який, запізнавтись з головою, дав йому часопис -
офіційний орган СРСР '"Правда"- й сказав:- ''Ось прочитайте ,що про вас 

написали". В "Правді" був допис про УОДК у Регенсбурзі. Починався він так: 

''В Регенсбургу постав Український Комітет під опікою американців. Його 
номінальним головою є священнік Б. Ганушевскій, а фактичним головою є 
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полковнік РОА Л. Богун". Далі пишеться про широку діяльність українців у 

протисовєтській пропаrанді, згадується імена й прізвища, деколи перекручені, 

як приміром Дроценко (Д-р О. Ценко) і таке інше. Полк. Л. Богун, між іншим, 

був тільки один раз у канцелярії УОДК. Потім більше не приходив, бо скоро 

зорієнтувався, що на кол. старшин і вояків РОА чигає небезпека примусового 

вивозу. Серед різних неприятельських аrентів було немало "донощиків в головну 

квартиру військового управління США, що внетоювали в приміщеннях УОДК 

в коридорі, на сходах, перед брамою і стежили за всіма діями УОДК з метою 

донощицтва", як пише в своїй статті інж. Д. І. Тромса. 

Ця стаття охоплює в основному час діяльности УОДК, хоч короткий, бо ледве 

тринадцять місяців, але сповнений всеохоплюючаю діяльністю, яка була добре 

зорганізованою і постійною без передишки. Ця безперебійна діяльність стала 

розгановим колом для дальшої діяльности ОПУЕ, в основному під проводом 

майже тих самих людей, з деякими незначними змінами. Змінилися тільки 

обставини праці, методика та її підхід до справ, що змінялися своїм змістом 

зі зміною ситуації, але в основному ідея засновників і провідників УОДК 

залишилася та сама- допомогти українським скитальцям під кожним оглядом, 

тобто забезпечити їх від примусового вивозу до СРСР, створити для них гідні 

умови життя духового, фізичного й матеріяльного, дати змогу нашим людям 

перешколитися і відповідно приготовитися на виїзд на поселення в заокеанські 

країни. 

В тих грізних часах повних немилих несподіванок, туги за Україною і крайньої 

непевности за свою долю, у часах неоправданих надій на людську поміч, 

несподівано прийшла скитальцям поміч від Утішителя і Подателя життя, від 

людинолюбця, що не пожалів свого життя для П дочасного і вічного добра і 

її Творця - від Всевишнього Бога. ''Де скрута найбільша, там Божа поміч 

найближча"- каже наша народня мудрість. Це Він, наш Триєдиний Бог ліслав 

своїх людей, яким запалив серце гарячим бажанням виконати все можливе для 

доброго життя на скитальщині й на поселеннях наших людей. Заохотою для 

них були слова Ісуса Христа: ''Все, що ви зробили одному з моїх братів 

найменших, ви мені зробили" (Мат. 25, 40). Отже не тільки діяли тут 
патріотичні, але й християнські спонуки. І тому Божа поміч усе була з нами! 

Ми постійно за неї молилися, високо піднявши прапор Божих і українських ідей. 

НЕХАЙ БУДЕ ІМ'Я ГОСПОДНЄ БЛАГОСЛОВЕННЕ НАВІКИ! 
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Дмитро І. Тромеа 

УКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ 
В М. РЕrЕНСБУРЗІ 

В результаті письмового звернення і візити о. Юліяна Катрія, о. Богдана 

Ганушевського і інженера Дмитра Івановича Тромси в головну квартиру 

військового американського губернатора на Долішню Баварію і Горішній 

Пфальц (NIEDERBA YERN UND OBERPFALZ) до підполковника Яроміра 
Поспішіля 28-го травня 1945 року отримано офіційний дозвіл відкрити 

Український Громадський Комітет для скитальців в м. Реrенсбурзі над р. 

Дунаєм. На цих осіб покладалась відповідальність за роботу Комітету. В дозволі 

було окреслено компетенції Комітету. 

Під час візити 28 травня 1945 р. між полковником Яроміром Паспішілем і 
нашою делеrацією зав'язалася приязна розмова. Виявилося, що підполковник 

Яромір Поспішіль є чех. Вчився на праввичому факультеті Колюмбійського 

університету, де дружив зі студентами-українцями. Бував в них вдома, знався 

з їхніми батьками і цілими родинами. В результаті залишився в нього лієтизм 

до українців. 

В ході розмов і мабуть в доказ своєї прихильности до українців Яромір 

Поспішіль сказав, що він уже і тепер у своєму штаті має українців. Незабаром 

покликав в кабінет двох дівчат і представив їх нам як українок. Вони були з 

Ростова-на-Дону. Їх українська мова була зрусифікована, але вони себе почували 
українками. О. Ю. Катрій і о. Б. Ганушевський засумнівалися, що вони українки, 

звикши, природньо, до української говірки Галичини. Мене зі Східніх земель 

України таке непорузуміння не здивувало. В ході розмов я порушив проблему 

взаємин США з Радянським Союзом. Я мав на увазі протилежні -
демократичну і комуністичну - системи цих держав, між якими неминучий 

конфлікт. Для Я. Поспішіля це питання було несподіваним. Я. Поспішіль сказав, 

що з Радянським Союзом ми "френди" по зброї ... з Радянським Союзом в нас 
є договори ... і тому подібне. 

О. Ю. Катрій по виході від губернатора мені каже:'' Добре, що губернатор 

слов'янин-чех, не комуніст, а то якби попали на якого американського комуніста, 

то нас усіх трьох заарештував би тай відправив до Радянського Союзу ... '' Мені 
було досить ніяково за нетакт. 

Та ми всі в той час жили надією скорого конфлікту США з Радянським 

Союзом і повернення на батьківщину. Час ішов. Не так сталося як сподівалася. 

Серед пересічної маси біженців тоді панував погляд про неминучий і педалекий 

військовий зудар між США і Радянським Союзом. Мовляв поки Радянський 

Союз знесилений боротьбою з гітлерівською Німеччиною, США мусітимуть 

зліквідувати центр поширення комунізму у всьому світі. 

Державно-політичний діяч доби Української Народної Республіки Ісаак 

Мазепа і колишній радянський публіцист Іван Майстренко в розмовах на цю 

тему рішуче заперечували можливість такого скорого воєнного зудару. 

Марксисти- бувші комуністи, говорили, що третя світова війна взагалі не 

можлива так довго, як довго П не захоче Радянський Союз. А захоче він тоді, 

76 



коли без жадного риску буде його перемога. 

Ще у Бурrвайнтінrу, при думках і плянах організації Українського 

Громадського Комітету, у нас обох з о. Богданом Ганушевським виникла ідея 

відкрити під цією назвою дуже скромну організацію, яка б мала своїм 

обов' яз ком тримати зв' язок українських біженців з американською військовою 

владою. Громадський Комітет мав намір інформувати українську людність, 

що чекає еміrрантів. Чи будуть нас вивозити на Схід примусово, силоміць? 

Офіційний дозвіл на існування Українського Комітету оживив у нас духа і 

надії на краще хоч би тим, що українська людність на скитальщині буде мати 

інформації, що з нею думає робити американська влада. 

28 травня 1945 року отримано дозвіл на існування Українського Допомогового 
Комітету. Постало питання загальних зборів. Для скликання загальних зборів 

обрано найближчий вихідний день. В цей день, а це була неділя І-го липня 

1945 року, на південній околиці міста в приватній віллі зібралися загальні 
установчі збори. Вони були небагатолюдними, бо не було можливості широко 

оповістити про них. На цих зборах обрано управу Українського Обласного 

Допомогового Комітету в такому складі: 

голова - о. Богдан Ганушевський, 

заступник голови - інженер Дмитро Тромса, 

референт суспільної опіки- о. Микола Дереш, 

референт культ. освітній- проф. Матвій Мелешко, 

перший заступник референта суспільної опіки- Станислав Макар, 

референт молоді - інж. Володимир Приймак. 

Управі надано право кооптації таких працівників в комітеті: мrр. Володимира 

Кліша, як секретаря, мrр. Ілька Городецького, як організаційного референта, 

д-ра Богдана Мартиновича, як фінансово-адміністративного референта, проф. 

Миколу Величка, як шкільного референта, д-ра Осипа Любчака, як референта 

праці українського Червоного Хреста. В процесі розгорнення праці і мірою 

потреби комітет кооптував ще низку працівників. 

На другий день, недалеко від віллі, де відбулися установчі збори, знайшли 

гостинну- GASTHAUS. Гостинна після бомбардування не мала ні вікон, ні 
дверей. З цієї гостинниці Український Обласний Допомоговий Комітет почав 

своє урядування. У дворику гостинии ці поставили столи і крісла. Почали 

реєстрацію і видачу виказок ідентичности особи. Цю працю провадив мrр. 

Володимир Кліш, якому допомагали: пп. Приймак, Л. Лиман, Л. Полтава, Н. 

Щербина та інші. 

В дуже короткий час, буквально за 2-3 дні, широко облетіла вістка про 

заіснування Українського Обласного Допомогового Комітету в Реrенсбурзі. 

Хлинув потік відвідувачів такий великий, що канцелярія стала тісною. Треба 

було шукати відповідне приміщення. Таке приміщення знайдено в центрі міста. 

Будинок Дрезденського банку на Нойпфарпляц під N214. Український Обласний 
Допомоговий Комітет в цьому будинку виоревдував три поверхи, разом 12 
кімнат. В цих кімнатах розміщено працівників комітету і кляси початкової 

школи. 

Хто ж звертався за допомогою до комітету? За роки війни в Німеччині 

опинилось багато людей і військовополонених з інших евролейських держав, 

в тому числі і з Радянського Союзу. Чужинці мусіли носити на своєму одязі 
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знак своєї державної приналежности. Як наприклад: французи носили букви 

"F", бельгійці "В", італійці "І", поляки "Р". 
Люди з Радянського Союзу носили знак OST ARBEITER. Знак OSTARBEITER 

мусіли носити всі національності з СРСР: українці, білоруси, росіяни, вірмени, 

грузини, калмики і інші. 

Після капітуляції Німеччини люди з країн західньої Европи відразу з 

Німеччини виїхали в свої країни. Їхні країни прийняли їх з радістю. 

Люди з Радянського Союзу: латиші, литовці, естонці, поляки, українці, 

білоруси, росіяни, грузини, вірмени, калмики ... розглядалися комуністичним 
режимом як зрадники батьківщини, німецькі прислужники, коляборанти ... Серед 
цих людей було багато таких, що вже раніш зазнавали репресій влади. Були 

розкуркулені, духовні особи і інші, що боялись вертатись в Радянський Союз. 

Комуністичний режим намагався насильно виловити і депортувати колишніх 

радянських громадян. Для цієї мети відразу по капітуляції Німеччини були 

створені комуністичною владою з військових людей репатріяційні комісії, які 

діяли у всіх трьох окупаційних зонах Німеччини. Люди з Радянського Союзу, 

як від пожежі тікали від цих радянських людоловів. Лишали все, пробивались 

в невідоме, щоб не бути репатрійованими в Радянський Союз. Таких обездолених 

людей в Німеччині назбиралося кілька мільйонів. Складались вони з двох 

потоків. Перший їх потік був з пет люрівців, що вийшли на еміrрацію по упадку 

визвольної боротьби України,- Української Народної Республіки в 1917-1922 
роках. Другий потік прийшов в наслідок Другої світової війни. Цей потік в своїй 

масі більшістю складався з людей західніх земель України: Буковини, Галичини 

і Волині. 

Ті, що не бажали бути депортованими, організували самозахист у формі 

Українського Допомогового Комітету. Все робилось на ходу: при зустрічі з 

людьми на вулиці, коло будинку американського військового 

управління ... Голова комітету о. Богдан Ганушевський - людина великих 

організаційних здібностей - підібрав управу комітету з дуже працездатних 

людей. Секретар мrр. Володимир Кліш показав себе людиною скромною, 

діловою, доступною і відзивчивою на всякі людські потреби. 

Що ж сприяло такій великій і успішній працездатності членів управи? 

Прекрасне знання німецької мови. Люди знали німецькі закони, знали побут, 

звичаї, психіку німців і це давало їм відвагу і сміливість діяти і осягати свої 

цілі. Де і до кого зверталися члени управи, в яких би то не було справах, була 

обостороння ясність проблеми. Зразу в розмовах поставала ясність прихильного 

чи неприхильного ставлення до поставленої проблеми. 

Висока свідомість обов' язків і відповідальности за взяте на себе виконування 

діла. Велика віра і відданість веденій ними справі. 

Серед біженців ще існувало сильне почуття приналежности до колишньої 

Австро-Угорської імперії, багато хто з них жив і дістав освіту у Відні. Спільна 

державна приналежність імпонувала німцям, викликала в них пошану. 

Основну свою місію комітет вбачав у рятуванні біженців- еміrрантів від 

примусової репатріяції в Радянський Союз. Цьому сприяв вийнятково щасливий 

збіг обставин: в Реrенсбурзі військовим американським губернатором був 

прихильний до нас чех - підполковник Яромір Поспішіль. 

Управі Українського Комітету треба було діяти так, щоб ця приязнь до 
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українців заступника губернатора існувала такою і дальше. У цій справj управа 

Комітету прийняла ухвалу, щоб справи комітету полагоджувала в губернатора 

лише одна особа- наш голова, о. Богдан Ганушевський. Поступово м]ж ними 

встановилася нормальна співпраця, а потому відвертість і щирість. На протязі 

певного часу губернатор і візитор взаємно самопізнавались. Губернатор більше 

вивчав свого українського візитора і був з ним більше відвертим і rцирим. 

Добрій співпраці американської команди і українського комітету, на щастя, 

не перешкоджали доноси американському командуванню о крем их 

недоброзичливих і випадкових осіб, яких, на жаль, не бракувало серед М()рально 

здорової громади біженців-еміrрантів. 

Донощики в головну американську команду цілими днями від безділля 

внетоювали в приміщенні Комітету: в коридорі, на сходах, і стежили за всіми 

діями Комітету. 

Та Український Комітет ніякою політикою не займався. Крім одних 

гуманітарних функцій - допомоги у всьому, чим тільки міг українським 

скитальцям. Мало також позитивне значення те, що Український Громадський 

Комітет очолював і репрезентував священик, а не цивільна особа. У країнах 

заходу духовних осіб належно трактують і з великим респектом приймають. 

З таким респектом, як належить духовній особі, приймав військовий 

американський губернатор і нашого репрезентанта. Така позиція о. Б. 

Ганушевського, дуже позитивно впливала на всю управу, на її діяльність. Хоч 

управа укомплектовувалась дуже поспішно, проте її склад був зразковим. В 

управі не було людей буньдючних, з пихами і примхами. Вся управа була, як 

одна група людей - як одна родина. Один другому кожного часу був готовий 

ДОПОМОГТИ ЧИМ ТіЛЬКИ МіГ. 

Особливо цей щирий, національний, родинний дух в управі жив і виявлявся 

скрізь у всьому, в єдності дій і взаємовідносинах між членами управи від початку 

заіснування Українського Громадського Комітету аж до часу коли почалася 

боротьба ·політичних партій за свої впливи в цих благородних громадських 

організаціях. 

Як людина зі Східньої України, я був одиноким в управі Комітету. Та я себе 

одиноким не почував. До мене відношення всіх було дуже щирим, відвертим, 

дружнім, діловим. Всі люди в управі мали громадську виробленість, хоч віком 

ще зовсім молоді. Цю виробленість їм дала Західня Україна в молодіжних 

організаціях. Я навіть не задумувався над питанням, як сталося, що я в управі 

Комітету один зі східніх земель України і більше нікого нема. Праця всіх в 

Комітеті була щира, кипуча ... Все ішло нормально, по діловому. В управі ніхто 
й ніколи мене не питав якої я партійної приналежности? Та я й не належав до 

жадної партії. Ніхто ніякої анкети не пропонував виповняти. 
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Скиталець 

РЕПАТРІЯЦІЯ 

Саме коли ми підготовляємо книгу про наше життя в Оселі в повосннім часі, 

відсекречені урядові документи брітанських і американських властей дають 

нагоду ознайомити світ з подіями, які кидають пануру тінь на провідників 

тодішнього світу. Ідеться про надужиття слова "репатріяція", яке безсовісні 

переможці в Другій світовій війні перемінили в страх, муки та загибіль 

неповинних жертв. Щойно тепер світ довідується з численних видань про погубні 

наслідки договору в Ялті щодо видачі всіх т. зв. совєтських громадян 
більшовицькій владі. 

Найбільшу сенсацію викликав лорд Bethell книжкою ''The Last Secret'', в якій 
документально представлено закуліси цієї зради людства. Той самий англієць 

помістив в почитному щоденнику ''The Wall Street Joumal'' з 6 вересня 1983 року 
статтю ''Як західні альянти видавали совєтських громадян Сталінові'', в якій 

на підставі одного прикладу брутальної видачі совєтських полонених 

більшовицькій владі оскаржує західніх альянтів у злочині проти людяности. 

Ще більш досадно на тім самім місці того самого щоденника з 23 вересня 1983 
р. висловлюється професор Texas А & М University R. Davison, уживаючи як 
наголовок статті слова, що їх в розпуці під час криваво1 видачі "in broken English" 
мала сказати до нього як вояка, закривавлена жінка: "І thought Americans were 
good". 
Хоч час зробив своє, і страх, що його переживали мешканці оселі, минувся, 

то однак образ нашого тодішнього життя не був би повний, якщо наш Збірник 

не віддав би належного місця тому важному слову ''репатріяція''. 

Беручи до уваги, що наша книга напевно попаде до рук особам, які не знаючи 

тодішнього положення, не зможуть зрозуміти основної (реrенсбурзької) 

проблеми, маючи доступ для архівних джерел, додаємо окрему частину про 

репатріяційну ситуацію ДіПі взагалі, а українських зокрема. 

І. 

Кінець Другої світової війни застав біля 11 мільйонів осіб, які серед різних 
обставин опинилися поза місцем свого сталого осідку. 

Ті люди правно розподілялися на: refugees - цивільні особи, які з причини 

війни не були поза границями своєї держави, але потребували помочі, щоб 

повернутися до свого дому, і Displaced Persons - це цивільні особи, які з причини 

війни опинилися поза границями своєї держави і які хочуть. але не можуть самі 

вернутися додому (Historical Manuscripts File, Office of the Chief of Military History, 
Special Staff U.S. Army). 
Само собою, що перший обов'язок опіки над тими бездомними припав на 

чинники переможних альянтських військ, тому при Головному Командуванні 

(Supreme Headquarters Allied Expedit. Force) у відділі Civil Affairs Division покликано 
для опіки над всіма "переміщеними" окрему Displaced Persons Branch of G-5. 

Рівночасно вже 9 жовтня 1943 року покликано до життя дві окремі цивільні 
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організації: а) Intergovemment Committee on Refugees, яка займалася переселенням 
refugees, і б) УНРРА (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), яка 
мала займатися репатріяцією ДіПі. Якщо йдеться про Европу, то представник 

УНРР А діяв при згаданій вище Sect. G-5 DP, а нижчі офіцери при відповідних 
нижчих військових частинах. 

Точне число т. зв. ДіПі ніколи не було знане, тому що міродайні чинники 

сподівалися, що всі ''визволені'' якнайскорше повернуться додому, тому в 

початках не створили центрального статистичного бюра, а пізніше теренові 

директори подавали значно вищі числа осіб на те, щоб надвишку приділів могти 

продати для власної наживи на "чорнім ринку". Наслідуючи своїх опікунів, 

зубожілі ДіПі для тої самої цілі реєструвалися по два-три рази в різних 

місцевостях. Отже нічого в тім дивного, що число ДіПі подається в цифрах 

від п'ять до дев'ять мільйонів. 

Коли така була ситуація загалу ДіПі, то оскільки важче подати число 

українських скитальців. Згідно зі звітом ЦПУЕ, що його подав тижневик "ЧАС" 

(ч.10 за 1948 рік), всіх українців на терені Німеччини і Австрії мало бути 

зареєстрованих 185 тисяч ( 153 тисячі в Німеччині і 32 тисячі в Австрії). Чи та 
цифра правдива, тяжко сказати, бо в тому часі вже певне число з тих держав 

було виеміrрувало, а з другої сторони паважне число українців не вважало 

безпечним реєструватися як українці. Однак найважніша причина невідомого 

числа українців була в тому, що урядові чинники (військові та УНРР-івські) не 

визнавали нас окремою національною групою, а в статистичних ви:казах 

приділювали нас до різних категорій. 

Два наглядні приклади ілюструють наше тодішнє положення: 

І. На інтерпеляцію конrресменки Clare Boothe Luce щодо репатріяції українців, 
міністер війни Paterson в листі з 26 жовтня 1945 пише між іншим таке: ''There 
now remain within the United States zone over 15,000 self-styled Ukrainians, approx:imately 
400 Kalmuks, and some 4,000 former members of the German armed forces who may 
prove to Ье Soviet citizens. It was understood that none ofthese individuals desire to return 
to the Soviet Union." 
В тому листі варті уваги три моменти: 

а) рішучо замале число українців, 

б) підкреслена нами назва "селф стайлед", що її ужив міністер (з 

подібними, образливими для нас назвами приходиться стрічати дуже 

часто в документах різних урядових станиць), 

в) вже в тому часі було відоме "на самій горі" наше здецидоване 

небажання повороту на батьківщину. 

11. У прилозі чотири поменшені відбитки "відсекречених" військових документів, 
які стверджують наше незавидне положення. Зокрема для нас важливий перший 

документ (з 1 З червня 1945), бо в ньому вперше - з військових документів -
знаходимо слово "українець". 

Якщо хтось проаналізував би точно ті документи, то знайшов би с:кільки 

різних, часто протилежних думок у них - а вони походять лише від двох, 

залежних одна від одної, військових станиць. А скільки таких листів чи 

розпорядків, які загрожували нашій безпеці, виходило від різних на найвищому 

чи найнижчому щаблі урядів. Згадати б найважливіші справи: 
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а. сваволя більшовицьких зв'язкових, 

б. виготовлення і передача УНРР-ою поголовних списків, 

в. американський чи совєтський критерій совєтського громадянства 

г. примусова чи добровільна репатріяція, 

r. порушування загального закону совєтськями представниками на 
місцях. 

Отже скільки треба було доложити старань, щоб вкінці добитися правильного 

розуміння тотожности українців. 

Коли балтицькі народи вже розпорядком Головної Квартири з ЗО травня 1945 
були охоранені від злощасного совєтського громадянства, а в слід за тим не 

були предметом репатріяції, поляки мали велике право вибору, росіяни в 

більшості добровільно верталися домів, то головним фактором боротьби за 

самозбереження стали українці. 

Для характеристики наведемо один із параграфів, що міститься серед 

документів генерального адьютанта начального вождя, генерала Р. Ловелля, 

а саме:'' The Theater directive of August also dealt specifically with Ukrainians, stating 
that they did not constitute а nationality, and that their status with reference to repatriation 
would depend upon the existing rules relating to the determination of Soviet citizenship. 
The majority of the liberated Soviet citizens remaining in United States jurisdiction after 
the completion of the mass re-patriation were Ukrainians who did not desire to go to the 
Soviet U nion. '' 
Ми сьогодні дивимося на ті документи як на мертві картки паперу, але в тому 

часі засекречена інтерпретація невластиво ужитого одного-другого слова грозила 

трагедією тисяч невинних жертв. 

Справу нашого положення погіршувала ще й та обставина, що працівниками 

УНРРА-і то на всіх щаблях- були часто симпатики комунізму, які в ім'я 

спільної перемоги над німецьким нацизмом старалися догодити воєнному 

спільникові, а радше ідеологічному провідникові, тому використовували свої 

урядові позиції та старалися вислати якнайбільше людей "на родіну". Доказом 

такого стану являється т. зв. Наказ ч. 199 (довірочний) Головної Квартири 
УНРР А на американську зону в Франкфурті з 11 листопада 1945 року, в якому, 
між наскрізь практичними дорученнями щодо репатріяції, знаходимо дуже 

виразні карні постанови супроти працівників УНРР А, які не дуже ревно 

прикладаються до репатріяційної акції. Відносно таких ''ревних'' розпорядків, 

які не йшли з духом військової влади, приходило до дуже різкої виміни думок, 

що є зарекордоване в документах тих двох чинників. 

Нашу незавидну долю можна пізнати, переглядаючи протоколит. зв. Spec. 
Subcommittee on Resolut. 71, який під голавствам Джорджа Воррена (пізніший 
голова Найвищого Суду Америки) в деталях опрацював ''виконавчі'' постанови 

згаданої резолюції, схваленої на засіданні Central Committee в Вашінгтоні 11 
лютого 1946. Саме на шостому засіданні того Підкомітету 18 березня 1946 
представник Польщі, д-р Райхман, забираючи голос про т. зв. коляборант ів, 

''made the following statement'': ''There are а large number of Ukrainians in Polish camps 
who come from the Eastern district of Poland, as well as from the northern part of USSR. 
Very many of these displaced persons, in fact most of them, are members of the special 
division set up Ьу the Germans under the name of S. S. Galitzia." 
На потнердження цитованої заяви цей представник наводив різні аргументи, 
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а кінцевим його домаганням було, щоб всіх українців, які своєю категоричною 

відмовою вертатися "на родіну" дають злий приклад полякам, позбавити опіки 

УНРР А, а тоді вони будуть змушені вернутися додому і так заощадять УНРР А 

багато клопотів. При тому слід пам'ятати, що до 8 членів того Комітету, який 
практично маврішальний голос щодо долі тисяч безборонних жертв війни, крім 

згаданого поляка, належав ще представник Сов. Союзу (Тепляков) та 

Чехо-Словаччини, себто одностайна комуністична трійця, а інші члени це або 

непоінформовані, або байдужі до долі протибільшовицьких народів. 

Дуже влучну характеристику тодішнього положення знаходимо у виданій в 

1949 р. в Нью-Йорку книжці "The Inside Story of UNRRA", в якій автор, вищий 
урядовець УНРР А Marvin Klemme, на підставі власних переживань, охоплює 
всебічно характер праці цієї інституції. Він просто стверджує, що по десятьох 

мінутах у бюрі, де анrажували вищих урядовців УНРР А, він мав враження, 

що '' it had much of the atmosphere of а Communist Headquarters''. Стрінувши ся в 
своїй праці з дійсністю, він прийшов до правильних висновків щодо генези та 

розв'язки квестії ДіПі, називаючи по імені маркантні порушення людських прав 

саме тими чинниками, які для помочі обездоленим були покликані. Подаючи 

вкінці влучну характеристику поодиноких народів, звертає увагу американським 

еміrраційним чинникам, щоб вони, поки брітанці не виберуть найкращого 

елементу, вибирали литовців і українців як найбільш конструктивний. Його 
вислів про репатріяцію ясний:'' Soviet repatriation meant Siberia. '' 
Засадничу постанову про репатріяцію прийнято на Конференціїголовтрьох 

держав (Рузвелт, Черчіл і Сталін) в Ялті 11 лютого 1945 року. 
Щоб не порушувати сумління світу тим актом, позакулісоні аранжери 

подбали, щоб схвалені тоді методи не дійшли до відома ані брітанського 

парляменту, ані американського конrресу. Виконавцями загально накреслено го 

тоді пляну мали бути окупаційні альянтські війська при помочі персоналу (знову 

таки цивільною владою лідібраного) УНРР А. Вже 28 лютого 1945 року 
Начальне Командування наказало своїм частинам виконувати основну постанову 

договору, а саме вилучити всіх "совєтських громадян"(військових, полонених 

і робітників) в окремі табори, над якими зразу мали перебрати "опіку" совєтські 

зв'язкові (liaison officers), залишаючи за західніми альянтами обов'язок 

прохарчування, зовнішню охорону, засоби транспортування до переходових 

таборів, які були розміщені на території зайнятій совєтськими військами 

(Чехо-Словаччина, Східня Німеччина), ну і вкінці охорону совєтських зв'язкових, 

щоб "їм хтось не зробив кривди". І от тоді повторилися часи, пам'ятні в нашій 

історії, як "татарська орда йде". Слідом за поступаючими скорим ходом 

військами західніх союзників з'являлися совєтські висланники, які в найглибших 

закутинах вишукували "своїх громадян" і при помочі незорієнтованих в ситуації 

західніх військовиків примушували народи Східньої Европи вертатись ''на 

родіну''. 

Серед таких несприятливих обставин прийшлося українській громаді боротись 

за самозбереження. Не маючи жадної помочі з-зовні, ні жадної на світовій арені 

знаної людини, прийшлося проломлювати льоди незнання, упередження чи 

прямого заперечування нашої ідентичности. Єдиним нашим помічником, який 

промощунав нам шлях до визнання нас за "несовєтських людей", був наш 

організований гін до самозбереження та творчого життя, що його не могли 
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не доглянути ті, які щойно по довшій обсервації ставали нашими оборонцями. 

Тут не можна не згадати про шляхетний вияв любови до "меншого брата" 

української еміграції у вільному світі, яка, не оглядаючись на небезпеку 

наразитися на назву ''оборонців фашистських недобитків''- такими нас в часі 

війни представляли сильні комуністичні організації - своїми оборонними 

акціями старалися поліпшити нашу долю. Дійсно приємно серед прерізних 

документів у військовому архіві стрічати гідно уаргументовані меморіяли наших 

центральних установ та їх відділів УККА, ЗУАДК, Союзу Українок і обох бл. 

п. владик, Константина і Амбросія. Мабуть наша організованість захоронила 

нас перед радикальними розпорядками західніх альянтів, перед масовою 

видачею совєтам та дантейськими сценами самогубств інших східніх народів, 

як трагічні сцени першого транспорту в Одесі, 22 тисячі козаків біля Лінцу, 
російських полонених в Мюнхені та Деггендорфі, масові видачі азійських 

(підсовєтських) народів. Напевно, що між ними були й українці, але там вони 

числилися загально як совєтські громадяни. Все таки помимо таких 

несприятливих відносин не було видано ні одного більшого типово українського 

скупчення (кілька жертв було в наслідок непоінформованасти при перевозі 

одного табору до другого), ба що більше, в кількох осередках, в яких насліцJ<ом 

скринінгу, як у Пфаркірхен, більшій кількості українців було відібрано статус 

ДіПі, їм той статус був повернений. Верстаючи документи урядових установ, 

приємно спостерігати наш поступ в здобуванні рівного світового 

"громадянства". А боротьба "на смерть і життя" тривала повних два роки, 

і українці в очах нової міжнародної організації ІРО (lnternational Refugee 
Organization), яка прийшла на зміну УНРРА 1 липня 1947 року, вже в першім 
виказі творять окрему групу (сто тисяч осіб). Також між національними 

Допомоговими Комітетами, офіційно признаними ІРО-м, знаходимо ЗУАДК, 

Український Канадський Допомоговий Фонд, а в Бельгії Український 

Допомоговий Комітет. Яскравим свідоцтвом такої зміни та морального набутку 

української еміграції є документ німецькою мовою, що його долучуємо. 

Вкінці - для історії треба згадати, що уповноважений більшовицького уряду 

ДЛЯ репатріяції був ген. rолубєв, а ДЛЯ ВНутріШНЬОГО ЗадОВОЛеННЯ КОЖНОГО 
українця треба пригадати, що між 9 начальними совєтськими зв'язковими не 
було ані одного українця, отож українцям цієї "почесної" роботи не довіряли. 

11. 
Початкові події в справі репатріяuі1 в Регенсбурзі (роля шляхетного 

полковника Я. Поспішіля та візита НКВД в домівці Українського Обласного 

Комітету) знайшли відповідне насвітлення в загальному огляді колишнього 

голови того Комітету, о. митр. Б. ГанушевсьІ<ого. 

Наш огляд базуємо на трьох документах, знайдених в архіві УВАН в Нью

Йорку. Велика шкода, що слабе технічне виконання, а передусім час, так 
надщербили документи, що їх не можемо використати в оригіналі, а мусимо 

прямо відшифровувати та переписувати майже в цілості текст, додаючи в 

відповідних місцях конечні пояснення. Усі три документи себе доповняють 

часово та тематично. 

Їх назви: "Совітська репатріяційна місія в м. Брук", "Спогади про Совітські 
репатріяційні табори в Пісек, Протівіні і Тині" і "Совітський П'ястук над 
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українською оселею r анrгоферзідлюнr'' в Реrенсбурзі. 
Тому що останній документ найважливіший, залучуємо фотокопію 

обкладинки. 

ТОВАРИСТВО 
Охорони Українських Пам'яток на чужині 

на м. Реrенсбурr і Область 
ар• Умраіве~акій Віm.вій Академії Наум в Авrсбурзі 

.. 1. . арк о вс ьк:с ;: 

,:,р. І. 

Тут годиться звернути увагу на один цікавий момент, а саме прізвище 

уповноваженого подане повністю, але автор списаного матеріялу підписався 

ініціялами д-р І. М. Зробив він це для особистої безпеки. Сьогодні можемо 

виявити ім'я автора. Ним був д-р Іван Максимчук, тодішній заступник посадника 

оселі, який помер на еміrрації в Бразілії. 

Від редакції: У всіх доданих автором статті документах (свідчення, листівки, 

листи, дискусія), зробивши деякі річеві скорочення, задержано мову і правопис 

тих документів. 

А. СовітсЬІ~а репатріяційна місія в місті Брук 

Мале баварське містечко Брук положене біля 50 кілометрів на північ від 
Реrенсбурrу, в його околиці під кінець війни зібралося більше число українців. 

Тому, що між ними було багато т. зв. інтеліrентів, українська група своєю 

культурною поведінкою після закінчення воєнних дій добилася в американської 

військової влади пошанівку, а перш всього прикорочення сваволі совєтської 

солдатески, нав'язала близький контакт з Українським Обласним Комітетом 

в Реrенсбурзі, а з часом всі вони були перевезеві організовано на оселю в 

Реrенсбурзі. 

Пропускаючи початкові свідчення про воєнні дії та перші післявоєнні форми 

життя, передруковуємо ту частину, яка відноситься до репатріяції: 

''Десь у другій половині серпня 1945 одержав штеффлінський (село, в якому 
жив звітодавець-НН.) бурмистр повідомлення від ляндратури в Редінгу, змістом 

якого візвано всіх голляндців, лотишів, естонuів, русских і українців приїхати 

наступного дня до містечка Брук, положеного між м. Боденвер і Нітенав, на 

нараду з військовою владою. Це повідомлення передав бурмистр всім 

заінтересованим особисто. Очевидна річ, не знаючи причин скликання такої 
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наради, ця вістка нас усіх затривожила. Литовці, які мали звязки з лотишами 

і естонцями, що жили в таборі в Нітенав, довідалися ще того самого дня, що 

це мабуть буде мітинr, на якому представники совітської влади намовлятимуть 

нас до повороту на батьківщину, бо попереднього дня відбувся такий самий 

мітинr у таборі латишів і естонців, що приміщувався в Ніттенав. Тому, що 

українці жили добре з литовцями, ми відбули в моїм помешканні нараду і 

рішилися, не зважаючи на все, поїхати на ці наради. Наступного дня (тобто 

в день мітинrу) коло 15 год. ми з литовцями виїхали роверами до Бруку, де 
запримітили вже більші гуртки людей, які не йшли до шкільного будинку, де 

мав відбутися мітинr, тільки стояли малими групками та нараджувалися, яке 

становище зайняти. Кілька хвилин перед 15 год. переїхали вулицею у напрямі 
шкільного будинку 2 машини, одна американська, а друга совітська. На сам 
вид совітського представника, яким був лейтенант НКВД, люди жахнулися, 

а деякі не мали відваги входити до залі нарад. Але незабаром всі рішилися ввійти 

до будинку з тим, що розмістилися близько дверей і вікон (заля була на партері), 

а роверизалишили під будинком, щоб на випадок якогось критичного моменту 

спастися утечею. Усіх зібраних могло бути коло 200 осіб, переважно мужчин. 
Найбільше серед присутніх було українців і литовців. На самому початку 

совітський лейтенант просив присутніх зберегти спокій і дозволити йому 

промовляти до зібраних. Разом з ним була його секретарка, урядовий перекладач 

і ще кілька місцевих жидів. В куті залі незамітно зайняв місце американський 

губернатор з Редінгу, який разом з цією місією приїхав. 

Сам лейтенант був пристійний, молодий чоловік, коло 35 років життя, 

одягнений в мундир американської барви, в чоботах, з великими і широкими 

пагонами, при боці мав великий револьвер, на голові енкаведівську шапку, яку 

через цілий час зібрання чомусь не вважав за відповідне зняти з голови. Зір і 

погляд холодні, можна було зразу пізнати, що це тип справжнього енкаведиста. 

Як бесідник - був слабший. На вступі представився як представник Радянського 

Союзу "по репатріяції" совітських громадян. Його завдання є подати до відома 
заінтересованим громадянам спосіб і можливості повороту "на родіну", 

заявляючи одночасно, що акція є добровільна, але в найближчому майбутньому, 

раніше чи пізніше, всі совітські громадяни бу дуть змушені повернутись на 

батьківщину. З місця зазначив, що в зв' язку з репатріяційною акцією на терені 

американської зони різні ''вороги народу'' поширюють неправдиві вістки про 

стан і положення в Совітському Союзі та сумну долю тих, що туди повернули. 

Зазначив далі, що ніхто з поворотцін не підлягає жадним судам чи карам, бо 

згідно з рішенням найвищої совітської влади всі вертаючі користуються повними 

правами вільних громадян Совітського Союзу. При тому зачитав урядову 

більшовицьку інструкцію по репатріяції, в якій подано спосіб їі проведення. Вже 

в часі зачитування цеї інструкції присутні почали виявляти брак охоти слухати 

його виводи і майже хором перервали дальше читання, домагаючися, щоб 

конкретно сказав, про що йому йдеться, бо "більшовицька пропаrандивна 

література є усім добре знана і ми не маємо охотиП слухати''. Тоді лейтенант 

погодився з цим і дальший хід нарад провадив у формі дискусії. При цьому 

попросив присутніх ставити йому питання, а він на них відповідатиме. В першій 

хвилині виявилося на залі схвилювання, бо ніхто не мав відваги першим забрати 

голос. Одначе по кількох хвилинах попросив слово один українець з Полтави. 
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Він поставив лейтенантові кілька запитів, надзвичайно інтересних, про які 

ГОДИТЬСЯ ТУТ ЗГадати. 

Перше питання: "Чи вам, пане лейтенант, відомо, що в 1921/22 і 1932/33 був 
на Україні такий великий голод, що жертвою його стало кілька мільйонів 

українського населення, у той час, коли українською пшеницею заграниця 

годувала свої безроги? Що ви на це скажете і яка причина цього штучно 

викликаного голоду?''. 

Друге питання: "Чи відомо вам, пане лейтенант, що в західних культурних 

країнах панує щодо вартости совітського громадянина як людини дуже 

неrативне поняття, бо Захід уважає совітських громадян як менше вартісну 

людину від західньої, так що нам, перебуваючим поза границями Совітського 

Союзу, просто соромно признаватися до того, що ми є совітськими 

громадянами, і чи у висліді такої опінії світу ви маєте моральне право вимагати 

від нас повороту на "нашу батьківщину", в якій панує демон зла і в якій людина 

не має ніякого значення"?. Більшовицький лейтенант, удаюqи заскоченого 

такими несподіваними питаннями, заявив, що в тому часі, коли мав би бути 

голод, він жив особисто на Україні і йому невідомо, щоб голод там мав місце. 

Рівночасно попросив запитуючого подати своє прізвище та місце його 

народження і перебування на Україні, на що одержав ос'ь яку відповідь: ''От 

бачите, пане лейтенант, ви і тут хочете поводитись з нами по-енкаведівськи, 

бо зараз вимагаєте від мене даних, на підставі яких зможете як не супроти мене, 

так супроти моєї родини, якщо вона ще в живих, витягнути якнайстрашніші 

консеквенції, які тільки знає НКВД, але я можу вам на ваші заперечення подати 

дані, які стверджують факт існування голоду на Україні". 

Лейтенант пробував апрокинути виводи інтерпелянта, заявляючи, що це все 

брехня і ворожа пропаrанда, бо в Совєтському Союзі народ живе і почуває себе 

краще, чим у других державах, доказом чого можуть служити особисті листи 

різних людей Совєтського Союзу, видруковані в летючці, яку розділив між 

присутніх. 

При кінці списаного документу поміщений дослівний відпис згаданої летючки 

- повний текст забрав би нам забагато місця - в якій цілий ряд осіб зокрема 

і збірна розповідають радісно: ''В сентаре прошлого года ми вернулись в родноє 

места. РОДИНА - МАТЬ ПРИЮТИЛА НАС ДЕТЕЙ СВОИХ, ОНА 
СОГРЕЛА, ОБУЛА И ОДЕЛА, НАПОИЛА И НАКОРМИЛА" і т. д. 

Само собою, що автори летюqки не забули вкласти в уста "ущасливлених": 

''От всего сердца ми благодарим нашу Красную Армию, Совєтскоє 

Правітелство и нашого вождя и учителя товарища СТАЛИНА. Благодарим 

за те, что вирвали нас из фашистекой неволи и так хорошо встретили на родной 

земли''. 

Далі в документі qитаємо: "Цею відповіддю приявні не то, що не 

вдоволилися, а навпаки заля зачала прямо засипувати лейтенанта подібними 

питаннями, на які він не міг знайти відповіді, в висліді чого постав на залі сміх 

і гамір, на що лейтенант зареагував ось якими словами: "Зараз ви можете 

сміятися, бо вас є тут більше, а я вам скажу, що той добре сміється, хто при 

кінці сміється''. 

Вслід за виступом українців прийшли до голосу литовці, латиші і естонці, 

які в довшій дискусії заявили, що вони ніколи не були совітськими громадянами 
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і ними не хочуть бути та що їхні держави більшовики силою окупували, чого 

ані вони, ані західні держави не признають. В них немає жодних совітських 

пашпортів, а є тільки державні виказки їхніх урядів, і тому вони уважають, 

що цей мітинr не має для них практичного застосування і значення. В часі 

тривання дискусії на залю увійшло кількох поляків, хоч вони не були ані 

запрошені, ані покликані явитися на мітинr. Вони, прислухуючись виводам 

лейтенанта, вигукували під його адресою голосно кілька непристойних слів, 

у роді: "ти скурви сину, я шесьць лят сєдзялем в кацецє, а ти хцеш, бим я тераз 

знуф пошедл на Сибір" - і по цих словах залишили залю. 

Лейтенант старався направити безнадійну ситуацію, у якій він знайшовся і 

почав - так сказати б - з іншої бочки: - "А що ви зробите тоді, коли 

американські війська залишать Німеччину і німці одержать власну адміністрацію 

і чи ви думаєте, що німці схотять вас задармо годувати?'' На це відповіли 

українці: - ''Ми не хочемо ласкавого хліба від нікого, бо і зараз ми тяжко 

працюємо. Але хоч ми тяжко працюємо, то ми за це спокійно відпочиваємо 

по праці, а у вас не мали б ані одної спокійної ночі і дня. Коли виїдуть звідсіля 

американці, тоді ми з ними поїдемо в Америку". На ці заяви лейтенант відповів, 

що не така проста справа виїхати в Америку, бо між іншим на такий виїзд мусить 

дати дозвіл теж совітська влада. 

Після того один з литовців почав дальшу розмову з лейтенантом у справі 

відношення Литви до Сов. Союзу, хотячи переконати його, що більшовики 

силою і проти волі литовського народу окупували їхню країну. Коли це йому 

не вдалося, тоді він заявив ось що:- "Що я з вами буду говорити, ви сталінський 

прислужник і мусите говорити і робити так, як вам наказує ваш Сталін''. На 

це зареаrував лейтенант, що слова литовця уважає за особисту образу і образу 

радянської влади та її шефа і попросив американського губернатора 

інтервеніювати, при чому повторив через свого перекладача останні слова 

литовця в дещо зміненім змісті. Присутні заперечили правдивість перекладу, 

а американський губернатор двічі просив повторити йому докладно слова 

литовця, а опісля через совітського перекладача сказав: - ''Я прошу вас, панове, 

спокійно і терпеливо вислухати цього пана до кінця і дати йому змогу виконати 

йому доручені обов'язки". Губернатор живо цікавився ходом дискусії, і прохав 

совітського перекладача інформувати його про зміст поодиноких запитів та 

відповідей. Біля амер. губернатора і сов. перекладача вже на самому початку 

мітинrу зібралася маленька групка осіб з-поміж українців, литовців і латишів, 

які більше або менше володіли англійською мовою. Вони зразу запримітили, 

що сов. перекладач невірно передає слова поодиноких дискутантів. Тому одна 

латишка почала сама докладно і вірно перекладати губернаторові висловлені 

бесідниками думки, а крім цього передала йому деякі відомості від себе і 

українського гуртка. В часі вище описаного інциденту губернатор сказав до цеї 

групи: - "Ви не дивуйтеся, що цей пан лейтенант не може дати собі ради з 

вами, бо це сьогодні вже третій раз він одержує таку відправку на подібних 

нарадах, які відбулися в других містечках нашої округи''. 

Наради тривали около дві години, і коли губернатор на інтервенцію 

лейтенанта просив о терпеливість, тоді ціла заля заявила, що не думає довше 

мучити п. лейтенанта і себе, і всі маніфестаційно залишили залю, а за ними 

й лейтенант, зі словами "давай, поєдєм" і собі від'їхав. Кінцевий вислід був 
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такий, що ніхто з приявних на тій нараді не зголосився добровільно на поворот 

до Батьківщини.'' 

Аналізуючи залучений текст документу, треба зробити конечні короткі 

завваги: 

1. Хто пережив особисто подібні пригоди, то мусить ствердити, що такі ст рі чі 
мали звичайно далеко більше драматичний характер. Поведінка різного роду 

уповноважених (а передовсім самозванчих) представників сов. влади 

відзначалася жорстокістю та нахабністю, так що мусіло доходити в зустрічі 

з непаваротцями до повних трагізму сцен. Це траплялося передовсім до часу, 

поки спільна конференція в Ляйпціrу не уточнила загальних форм діяння, 

схвалених в Ялті. 

2. Репрезентантом на тім мітинrу являється ляйтенант. Мабуть, нижчі 
ранrою зв'язкові не дуже успішно справлялися з їхньою роботою, бо в пізнішому 

часі на тих позиціях вже стрічається майорів чи полковників. 

З. В промові зв'язкового стрічаємоцілий ряд неправдивих інформацій, яких 

пізніше вже не вживається, наприклад поки якісь представники урядів зможуть 

видати дозвіл на еміграцію до їх країн, вони будуть мусіти перше всего дістати 

дозвіл на виїзд даної людини від совєтських чинників, або: покищо поворот 

на родіну є добровільний, але "в найближчому майбутньому всі совєтські 

громадяни будуть змушені повернутись на батьківщину''. Як це бачимо в 

другому документі, то дуже велике число еміrрантів, не знаючи в початках 

дійсних постанов, далося обдурити і за те незнання тяжко заплатило. Від 

більшого нещастя захоронили українців члени комітетів, проводячи 

роз'яснювальну працю. 

4. Так в наведенім документі, як і протягом цілої репатріяцtиної акції 

американська влада не тільки дуже пильно дбала про фізичну безпеку совєтських 

представників але й охороняла їх від словних образ. Чим це пояснити? Совєтські 

війська знайшли на зайнятих німецьких територіях невелике число американців, 

які були в німецькому полоні. Саме їх вони вживали як шантаж супроти 

американської влади- читай: ми віддамо вам ваших військових, якщо ви будете 

йти нам на руку відносно наших громадян, які є на вами зайнятих теренах. 

Б. Спогади про совітські репатріяційні табори 

у місцевостях Пісек, Протівін і Тин 

У цілком інший світ переносить нас цей документ. В ньому дрібним друком 

списано свідчення двох осіб, які з огляду на особисту безпеку назвали себе один 

Б. Б., а другий А. Б .. Тому що їх переживання дуже подібні, зізнання особи А. Б. 
пропускаємо, натомість містимо повністю свідчення особи Б.Б. 

"Б.Б. виеміrрував наприкінці травня до rрацу, опісля переїхав до Чехії, де 

перебував у місті Пісек. По капітуляції Німеччини це місто займили американці, 

а по триденному їхньому побуті там, місто займила червона армія. Чеська 

міліція передала його до чеського табору в Піску, де наступило перше його 

переслухання, яке перевели чеський полковник і совітський лейтенант. Його 
зізнання вписано до готового видрукован ого анкетного листка. Коло 20. 5. 1945 
р. передано його до табору військової контррозвідки в Протівіні, де перебувало 
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80 чоловіка, у тому 2 галичани. Разом з ним вщ1слано теж і першии иого 

анкетний листок списаний у Піску. В Протівіні списано з ним вдруге анкетний 

листок. Кілька днів пізніше передано його до русского лягру в Тині, де списано 

з ним третій анкетний листок. Взагалі всі переслухання відбувалися на основі 

цих анкет, яких зміст і згідність чи незгідність між ними перевірювана дуже 

стисло. Реєстрація у Тині відбувалася у саді, де писарі заповнювали формуляри 

і передавали їх опісля до якогось русского лейтенанта. Ці анкетні листки мали 

ось такі питання: ім'я, прізвище, день, місяць, рік і місце народження, чий син, 

національність, стан, звання, місце замешкання у Галичині, де працював у 

Галичині, чи служив в армії: німецькій, польській, нласівській чи теж при 

Українській Дивізії, свідок його праці, як і коли попав на працю в Німеччині, 

чи мусаво був вивезений чи поїхав добровільно, де працював у Німеччині, 

відколи й доки, у кого, хто це посвідчить, коли і в який спосіб попав під совітську 

владу, чи був у полоні, чи здався добровільно чи залапаний у бою, чи до савітів 

зістав примусово вивезений чи зголосився добровільно до повороту. Так 

докладно виповнені .анкети нумеровано і передавана до канцелярії НКВД, яке 

знову переводило.·нові допити та провірку анкетних листків. Щоденно о год. 

8.30 забирали людей з їхніх стаєнь згл. бараків, переганяли їх до камяниці, де 
урядувало НКВД. Там їх перепитувано, люди мусіли не раз цілий тиждень 

вичікувати на ці переслухання, вони мусіли цілими днями чекати на подвірю 

чи в коридорах, з малими перервами на обід і вечерю, не раз траплялося 

ночувати на дворі, бо переслухання майже завжди затягалися аж до 3-тьої 

години вранці. Декого безпосередньо по переслуханні вкидали у підвал і він 

звідтіля уже не вертався, можна було бачити цих нещасливців, як вела їх до 

лятрин для полагодження природньої потреби сторожа з машиноними 

пістолями в руках. Що з ними сталося невідомо. 

В таборі загально оповідали, що ті люди в підвалах- це засуджені. Говорено, 

що присудів дуже багато. Переважно були вироки на власівців (гqловно 

кавказців), які цілком одверто признавалися до того, що при цій армії служили, 

що їм устрій радянського союзу не подобається, що можуть їх негайно 

розстріляти або зробити з ними, що їм (тобто НКВД) завгодно. Вироки 

виносили дуже високі кари, від І О до І 5 років примусових робіт. Засуджені сиділи 
в підвалах під дуже строгою сторожею, ніде їх не відпускали, хіба на сторону. 

Широко звісний став у таборі випадок самогубства одного з русских, якого 

засуджено на 10 років вязниці, він перерізав собі жили на шиї. Повісився теж 
українець, якому загрожувала довголітня тюрма. Повісився на горищі, де спав 

Б.Б. Б.Б. не бачив ані не чув, щоби когось із засуджених вивезено в глибину 

СРСР або розстріляно, можливо, що роблено це потайки з огляду на чужу 

територію. Крім одного білоруса, всі слідчі НКВД були росіяни, українців, 

поляків ні жидів не було. Слідчі дуже часто били допитуваних по лиці, голові, 

штурхали свої жертви в груди, дуже часто погрожували револьвером 

прикладаючи його до голови або грудей. 

Під час другого допиту Б.Б. стрінула неприємна пригода. Допитуючий 

лейтенант підозрінав його в тому, що він подав в анкетному листку неправдиве 

ім'я і прізвище. Сказав йому, що НКВД має уже готовий матеріял щодо його 

особи, що не треба їм його зізнань, і упімнув його зізнавати правду та 

признатися до всего. Коли Б.Б. перестрашений заявив, що до своїх зізнань не 
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має уже більше що додати, і що сказав усю правду на першому допиті, слідчий 

припинив дальший допит, і велів солдатові, який його привів, вийти і принести 

буцім то існуючі записки, що могли би свідчити про неправдивість зізнань. 

Солдат вийшов, а тоді слідчий приступив до Б.Б. і вдарив його двічі в лице, 

мабуть у намірі застрашити його і в цей спосіб вимусити правдиві зізнання. 

Б.Б. твердо обстоював при цьому, що зізнав, а тоді слідчий зачав приязно до 

нього всміхатися, а навіть почастунав його цигаркою. 

Одного разу переслухуван Б. Б. лейтенант по національности білорус, якому 

Б.Б. заявив, що по звільненні з табору має намір вернутися до Львова, де 

постійно мешкатиме, і запросив слідчого відвідати його у Львові. Лейтенант 

заявив, що він ще в часі першої окупації Галичини довший час побував у Львові 

і це місто добре знає. Далі зачав провірювати зізнання Б.Б. в цей спосіб, що 

ставив різні запити, а зокрема де находиться головний театр і залізнича станція, 

якими числами трамваєвих возів можна до них доїхати і т .д. Коли на всі запити 

Б.Б. дав вдоволяючі відповіди, лейтенант заявив, що Б.Б. "може" поверне до 

Львова, але "навєрно" це не станеться так скоро. Б.Б. набрав враження, що 

цей білорус був дуже доброю людиною, переслухання у нього були короткі, 

він не замучував допитуваних довгими допитами, а коли трапився йому до 

переслухання його земляк-білорус, то воно тривало навіть дуже коротко. Інші 

слідчі держали людей не раз кілька годин на допитах, допроваджуючи їх у цей 

спосіб до комплетного вичерпання фізичного і психічного, декого кликано на 

переслухання по 6-7 разів. 
Крім частих допитів, провірювання правдивости зізнань в анкетних листках 

мало відбуватися - як Б.Б. зачував - ще в цей спосіб, що ці анкетні листки 

чи їх копії відсилана до місць народження чи перебування кожного з допитуваних 

для контролі. 

Вязні замкнені в підвалах дістають т. зв. сухий пайок (тобто хліб, т. зв. "чай" 

і мабуть суху рибу), а тільки двічі в тиждень видають їм теплу зупу. Цим ''сухим 

пайком" страшать теж таборовиків, що є "на волі", коли, приміром, хтось 

з них нарушив таборовий порядок, не явився до провірки, заховувався визиваюче 

чи неприлично супроти старшини, підстаршини, солдатів, ди журних і т .д. Це 

вказує на те, що пайок мусів бути недобрий щодо якости, а крім цього 

невистачальний. 

Тих, що пройшли всі допити і не виявлено щодо них підозріння чи вини, 

призначувано негайно до так званого "запасного полка". Їх поділено на сотні, 
призначено комендантів-конвоїрів і в числі рівно 600 людей висилано пішки до 
Братіслави чи в їі околицю до військового табору на вишкіл. Загально говорено, 

що там вони дістануть мундири, і будуть вишколені у воєнному ділі. Так 

червоноармійці, як теж їхні старшини та підстаршини, одверто говорили, що 

крім військової служби, всі призначені до запасного полка мусітимуть по 

закінченні військової служби "відробити" ще якийсь час за "ізмєну родіни" 

в лагерях примусової праці. При лікарських оглядинах призначених до війська, 

брали всіх без огляду, почавши від 18 до 50 року життя. Лікарі, що провіряли 
стан здоров'я і здатність до військової служби, робили це дуже поверховно, 

обмежувалися тільки до того, що призначений мусів показати язика. Не 

узгляднювана ніяких хворіб, усі були здорові. Звільнювана хіба тільки очевидних 

калік або старців. Б. Б. теж був призначений до запасної сотні, але з невідомих 

йому причин задержано його ще в таборі аж до найближчого транспорту. 
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Червоноармійці сподіються, що теперішній мир потриває найдовше 5 років. 
В тому сенсі статті читав теж Б. Б. в так званій "Стін-газеті", якої один 

примірник висів довший час на одному з таборових домів. Дальших чисел уже 

пізніше не вивішувано. Під час так званої "політ-розмови" один із совітських 

капітанів натякнув, що совіти мусять покищо годитися на різні поступки, бо 

цього вимагає інтерес Радянського Союзу. Одному знайомому Б.Б. українцеві 

з Волині оповідав сержант червоної армії, що в Галичині на сторону українських 

партизанів перейшли червоноармійські частини, що партизани ці добре озброєні 

і що вони з' єдналися з мадярськими та румунськими партизанами і спільно 

боряться зі совітами. Тому теж сов. командування перекинуло одну, а може 

і дві дивізії з Чехії на успокоєння зайнятих повстанцями частин краю. Б. Б. теж 

зауважив, що якісь частини червоної армії відтягнено з американсько-совітського 

пограниччя і відіслано їх у глибину СРСР, в якій цілі він не знає, але загально 

говорено, що ці частини призначені на успокоєння теренів захоплених 

партизанами. Одного разу Б.Б. принагідно почув розмову, що й в Польщі 

партизани теж не сидять тихо, але вістки про ці рухи дуже педокладні і невиразні. 

Совіти з більшою симпатією відносяться до американців чим до англійців, 

мовляв, американці ліпше виконують свої зобовязання супроти совітів, як 

англійці. Таборовпки-москалі ставилися до галицьких українців дуже 

неприхильно, можна сказати вороже, закидували ім співжиття і співпрацю з 

німцями, випоминали їм рівнорядне становище з німцями, зокрема, що галичани 

їздили трамваями, а не так як русскі, називали галичан зрадниками і дуже часто 

відгрожувалися, що з ними розправляться. Одначе трактування, ставлення і 

поведінка управи табору до галичан були рівнорядні з русскими, тобто не 

роблено різниці між одними а другими. 

Табір у Тині- це великі будівлі, переважно стайні, що походять ще з часів 

чеської державности, тут кватирувала або кіннота або був так званий 

"Генrстендепо". Окружений довкруги дротяною сіткою, дроти завгрубшки 

пальця. На ній зверху численні колючки. Табір обставлений військовими 

стійками, з-зовні 5, а в середині 4 красноармійці стало кружляють з автоматами 
в руках. Добре зважають на це, щоби хто не втік. Крім того в кожній кімнаті 

домів чи бараків чи в переділах стаєн повнить службу один дижурний без збруї, 

вибраний з поміж мешканців даного приміщення, вони теж пильнують, щоби 

хто не втік. Хто вночі виходить в убранні на двір для полагодження природньої 

потреби, тому товаришить дижурний аж до виходків і пильнує його, щоби не 

втік. В червні 1945 р. вдалося 6-тьом таборовикам видістатися на волю, з них 
2-ох зловлено і приведено назад у табір, вкпнено їх в підвал, що з ними далі 

сталося, невідомо. 

Кожний новий транспорт по воротців в'їзджає на авт ах на подвіря табору, 

де по від'їзді американських авт, їх розставляють у ряди, перед кожним лежать 

його клунки з речами. Опісля з'являються старшини табору, один майор, капітан 

і кількох лейтенантів, які велять отвпрати клунки. Лейтенанти і солдати 

скрупульозно переглядають валізки, куферки, наплечники, клунки і т .д. і 

збирають усе, що ліпше і те все скидають на купу, а що гірше залишають. Беруть 

переважно убрання, білизну, взуття, машинки до стриження, бритви, навіть 

робочі убрання, скарпитки, рушники, годинники, ножики, ножиці, всю 

біжутерію, як перстені, ланцюжки, золоті і срібні гроші, чужу валюту і т.д. 
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Часом траплялося таке, що як хтось мав 2 чи З годинники, то забірали всі, а 
часом один залишали власникові. Всі сконфісковані речі відносять до маrазину, 

але вже за 2-3 дні покривджені таборавики бачать, як їхнє тяжко запрацьоване 
майно опинилося в руках різних людців, що крутяться коло маrазинів. Білизну, 

годинники, взуття і т .д. привласнюють собі червоноармійці та носять їх на собі, 

навіть цього не скриваючи. Обрабовані люди, це поголовно робітники і бувші 

совітські полонені, які не раз кілька років тяжко в Німеччині працювали, поки 

чогось доробилися. Дуже часто трапляється таке, що кого признано по 

численних допитах винним, тому забирають усі його речі крім одягу, який має 

на собі. При вище описаних контролях були випадки, що хтось мав на собі 

порядненове убрання, яке думав у цей спосіб для себе захоронити, але звичайно 

грубо помилявся, йому велїли переодягнутися у уживане вже вбрання, що лежало 

в клунку, а нове конфіскували та віддавали до маrазину .-
Щоденне життя у таборі дуже одноманітне та назагал не веселе. Будять 

ранком о 6 год. за московським часом. Табороники миються і чепуряться, як 
можуть. Опісля зачинається так звана руханка під командуванням сотенних 

комендантів, які рекрутуються з-посеред перебуваючих у таборі бувших 

військовиків. Це властиво не руханка, а збірна біганина довкруги таборового 

подвіря і стаєнь, вона триває одну годину з малими відпочинками. Вона має 

бути підготовою до майбутньої військової служби. Пізніше наступає перерва 

до год. 9-тої перед полуднем і сніданок. 

Щоденно дають пів літра сочевично-горохової зупи з декількома кусками 

волового мяса. При сніданку кожний таборовик одержує 50 дкг. свіжого, 
гарячого ще хліба, який мусить вистачити на цілий день, до обіду й вечері,

і одну більшу чайну ложечку цукру. Від 9 год. до 12 в полудне тривають зайняття 
військового характеру, тобто переважно марші при співах маршевих пісень, 

кожна сотня маршує окремо під командою сотенного, чвірками, люди мусять 

у маршах підносити високо ноги. Цим в правам приглядається со вітський 

полковник, який раз-по-раз наказує добре маршувати і добре співати. Якщо 

ці вправи виходять зле, так дана сотня по наказу полковника мусить довше 

маршувати, навіть поза 12 год., поки буде добре. По 12 год. таборовики 
засаднича майже нічого не роблять, хіба що беруть людей до помочі в кухні 

або до упорядкування табору, або часом до робіт поза табором. 

На обід, який має бути виданий о 16 год., є знову пів літра сочевично-горохово"і 
або часом бараболяної зупи з рідкими кусками мяса. Дуже часто трапляється 

так, що обід не готовий на призначену годину, видають його пізніше, не раз 

аж коло 20 год. ввечорі. Зараз по обіді є вечеря, дають чай, але неправдивий, 
тільки вивар з різних зел без цукру. Від цеї сочевично-горохової зупи, ЯJ<У 

привозять у виді прасованих кусників, багато людей хворіє на шлунок, бо вона 

гнила та з хробаками. Щоденно відбувається санітарна контроля 1жі, ЯJ<У 

переводить лікарка-азербейджанка, вона куштує і роздивляє цю зупу. Кілька 

разів вона завважила, що на поверхні ціє1 сочевично-горохової зупи плаває велика 

кількість хробачків, супроти чого заборонила її видавати і наказала зварити 

іншу. Тому що була вже 19 година, голодні таборавики піднесли великий кри:І<, 
зачали проклинати і ремствувати, домагаючися негайної видачі обіду. Це 

звернуло увагу якогось совітського полковника, який подивився поверховна на 

цю хробачлину зупу і велів кухарям видати її людям. Не дасться заперечити, 
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що в кухнях є дуже чисто, варять у великих порцелянових ваннах, привезених 

з німецьких шпиталів, ванни є вмуровані. Поза кухонними приміщеннями, на 

дворі страшний бруд, довкруги валяються відпадки мяса, кості, копита, сирі 

шкіри з баранів, телят, кріликів, корів, усе це викидають на смітники недалеко 

кухонь. Там ці відпадки гниють і розноситься обридливий сморід. Нікому не 

прийде на думку зливати ці гниючі купи карболем або вивозити їх поза табір. 

Щойно описане прохарчування дуже невистачальне, і тому великі маси 

таборовиків, що не мають власних харчових припасів, сильно голодують. 

Щоденно можна завважити, як голодні люди кружляють по цих смітниках і 

вибирають звідтам усякі кухонні відпадки, що їх можна ще з 'їсти і лаком о те 

все консумують. В наслідок цього існує постійна загроза, що може поширитися 

епідемія. Дітям видають щоденно по 50 дкг. білого хліба, а цілком маленьким 
повне молоко, старшим варять майже щоденно rрисікову кашу. Русскі, що 

приїхали з теренів окупованих американцями, дуже нарікають на це совітське 

прохарчування і вихваляють американців за те, що вони давали їм в 

американських таборах для полонених чи робітників дуже добрий харч. Вони 

згадують ті часи, коли діставали смачні рижові зупи, дуже густі, з мясними 

чи яринними консервами, цигарки і т .д. Дуже дивувались, що американці, 

здобувши німецькі харчові магазини, поливали їх бензиною і палили. 

В цей спосіб- як вони оповідали- пропало дуже багато баньок з консервами, 

масла, маргарини і т.д. Роблено це тому, бо американці боялися, що німці 

затроїли ці харчові продукти. 

Треба занотувати кілька характеристичних фактів-картин, що кидають ярке 

світло на невідрадне, нужденне таборове життя-буття. Одного разу якась совітка 

вилила на подвіря брудну воду з окрушинами картоплі. Це побачив совітський 

старшина, дижурний у кухні, який звернув П увагу на непристойність її 

поступовання і велів визбирати ці окрушини. На це совітка заявила, що вона 

довший час побувала в світі, що виділа, як культурно живуть інші народи, що 

вона не потребує, щоби якийсь там совітський офіцер учив її культури. У 

відповідь на це, старшина викричався на неї, загрозив, що пішле її туди, куди 

треба (тобто в підвал), на що вона відповіла, що скоріше чи пізніше туди піде. 

Одного дня кімнатний дижурний відкомандував 2-ох людей зі своєї кімнати 

до помочі в кухні. Тому що оба були дуже голодні, взяли покрадькита сховали 

до кишені трохи вареної бараболі. Їх обох прилапано, відпроваджено до 
полковника, який покарав їх 14-денним підвалом на сухому пайку. Такі випадки 

траплялися майже щоденно. Дехто з голодних випрошував у кухарів трохи 

бараболі. На цьому прилапав одного голодияка кухонний дижурний старшина, 

зачав штурхати його кулаками в груди та мерзити різними обридливими 

словами. Роздратований покривджений віддав йому штуханці, утік і зник у гурмі 

людей, що збіглися на крик і кругом оточили це видовище. 

Між жінками поширилася проституція, вони віддавалися на право і ліво, від 

хворих венерично жінок багато мужчин набралося різних венеричних хворіб. 

Одного дня відправлено 25 мужчин на лікування до таборової лічниці чи до 
шпиталю у сусідньому місті, залежно від роду недуги. На протязі більше як 

6 тижнів була в таборі тільки двічі дезинфекція, але не для усіх таборовиків. 
Здезинфековано речі тільки тих таборовиків, у приміщеннях яких появилися 

воші. Не було примусового стриження волося. Завдяки літній порі ведено цілі 
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сотні щоденно до купелі в місцевій річці. 

Таборавики сплять переважно в стайнях і на горищі над ними. В стайнях 

установлено дво- а навіть 3-поверхові ліжка, але в наслідок великої кількости 

поворотцін багато з них спало на підлозі й стрихах. На ліжках не було ні сінників 

ні подушок, ні коців, люди спали на голих дошках, а хто мав власне накриття, 

так ним накривався. На стрихах був страшний порох, солома, що там була, 

цілком стерлася, і П треба було викинути. Спільної таборової пральні не було, 

кожний мусів свою брудну білизну сам прати, якщо мав мило, як ні, так мусів 

брудні речі тільки переполоскати. За цілих 6 тижнів побуту Б.Б. в лагерях, один 
тільки раз виданотаборовикам маленький кусок якогось нафтою смердячого 

мила. 

Одного разу розділили між людей т. зв. конфети, чим люди дуже втішилися. 

Але радість їхня скоро скінчилася, як тільки переконалися, що ці конфети облиті 

нафтою, вони всі смерділи і не можна було їх їсти. 

В Тинському таборі було в тому часі приміщено коло 5000 людей. Табір 
переповнений совітськими шпигунами, треба було на кожному кроці вважати, 

щоби не попасти у підвал. Розмовляють виключно тільки в гуртках знайомих 

собі людей і то пошепки, щоби хтось не підслухав. Як приходить чужа людина, 

всі замовкають або переходять моментально на байдужу тему розмови. Настрій 

у сов. лагерях людей, що побували на роботах за кордоном, виразно 

протисовітський, що неоднократно проявлялося у товариських гутірках. 

Спеціяльно невдоволені ці, що працювали у Франції, де з робіт повтікали до 

протинімецької французькоїпартизанкита ті, що служили у власівській армії. 

На лицях таборовпків пробивається сум і невдоволення, радісні обличчя не скоро 

і не часто побачиш, ходять якісь такі панурі та похнюплені, говорять пошепки 

та нараджуються, як би їм з табору тікати. 

Серед таборавиків живо дискутувалася проблема, чи американці проголосили 

примусовий поворот до совітів. Русскі твердили, що існує примус повороту, 

кожний мусить безумовно вернутись до совітів, натомість галицькі українці, 

які щойно приїхали до табору, твердили, що ніякого примусу не має і що 

вертається тільки цей, що добровільно зголосився. Ця остання вістка звернула 

увагу Б.Б., який про це нічого не знав, бо з американцями прожив усього З дні 

в Пісеку. Він постановив за всяку ціну втікати з табору та податися у частину 

Німеччини окуповану американцями. Його співтовариш А.Б. прилучився до цеї 
думки, бо пізнав у часі свого 10-денного побуту в таборі сумні перспективи на 

майбутнє. Тепер тільки оба стежили за нагодою, як би видістатися з табору 

на світ Божий. Така нагода трапилася їм дня 30.6. 1945 р. Цього дня ввечорі 
приїхало до Тинського табору кілька американських авт, якими привезено 

поворотців поляків. Вони вїхали в табір, але поляків не прийнято, бо польський 

табір знаходився у Бенешові. Через пізну пору всі польські поворотці 

переночували в Тниському таборі, звідкіля вивезено їх 1 липня коло полудня. 
Б.Б. і А.Б. прилучилися до цього транспорту, кажучи, що вони поляки, 

замішалися в юрбу і в цей спосіб видісталися за дроти тинського табору. Опісля 

приїхали до міста Габор, але там теж заявлено полякам, що не має у 

тамошньому таборі вільного місця, супроти чого цілий транспорт подався 

дальше в дорогу до якогось іншого табору, якого назви оба не запамятали. Через 

брак вільного місця й в цьому таборі, американські авта переїхали до Бенешова, 
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де вивантажено всіх поляків. На одному з авт залишилися прикриті соломою 

Б.Б. і А.Б. і так удалося їм обом заїхати аж до Будєйовіц, де американці, 

викидаючи солому, відкрили обох утікачів. Американці на цей несподіваний вид 

зачали сміятися, одначе зголосили це своєму старшині, з якого бесіди і рухів 

руками і головою вони догадалися, що вільні і можуть йти, куди хочуть. У 

великому таборі в Будєйовіцах оба бачили, як червоноармійці провадили з 

підвалів до "лятрини" кілька жінок під охороною машинових пістолів. Цим 

видом американці були дуже здивувані, бо це було для них незрозуміле. 

В поворотній дорозі оба мусіли перейти через Лінц, де довідалися, що на 

другий день мають прийти совіти і обсадити північну частину міста, звану 

''Урфар'', положену на лівому березі Дунаю. Тому скоренько перейшли великий, 

гарний міст на Дунаю і без перешкод опинилися на терені американської 

окупації. Дальшу дорогу відбули частинно пішки, а частинно автамн аж до 

Штравбінгу, звідки вже пішки примандрували 12.7. 1945 р. в полудневих годинах 
до Пфаффенберrу. '' 

Ці спогади списано в днях 13-14 липня 1945 р. 

В. Совітський п'ястук над українською оселею в Реrенсбурrу 

Коли після півтора року від закінчення війни все таки на Заході залишилося 

понад 700 тисяч осіб, які не повернулися до їхніх країн в Східній Европі, а УНРР А 
за пів року мала закінчити своє існування, Совєтський Союз повів ще одну 

пожвавлену акцію за поворот ''на родіну''. Вона, одначе, не дала майже ніяких 

успіхів, бо до попередніх арrументів непавороту долучилися ще свідоцтва 

небагатьох щасливців, яким вдалося втекти з транспорту, як також і тих, що 

зазнали "щасливого визволення" і, наражуючись на небезпеки, все таки 

продерлися на Захід. На той час припадає названий основний документ 

"Совітський П'ястук ..... ". 
Вправді до того часу при управі оселі існувала репатріяційно-еміrраційна 

референтура, але тому, що ті справи не були актуальні, той референт не проявляв 

жадної діяльности. 

Щойно 11 грудня 1946 року Управа одержала листа такого змісту: 

UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION 
AREA ТЕАМ 1046, DIVISION REGENSBURG 

Subject: Repatriation DECEMBER the 11-th, 46. 
То: Ukrainian Committee 
1. Herewith we are forwarding you several Soviet newspapers for further 

distribution. lfyou have library in your campus you can give all papers there, 
if you have not any - please see that the newspapers are distributed among 
your people as soon as possible. 

2. For our statistic we need immediately the number of family heads and single 
persons and the name of the person being in charge of repatriation. Besides 
please inform us where is your office and how can we reach it Ьу the 
telephone. 
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З. Please send the above information to Mr. Junges's office. 
(підпис нечіткий) 

for Ole Nilsen 
Area Repatriation Office 

20 грудня за підписом того ж референта надійшло прохання з УНРРА, 
щоб перекласти на українську мову летючку. Поміщуємо їі копію: 

До всіх переміщених осіб 

ВАШЕ МАЙБУТНЄ 
УНРР А вислана до Німеччини на те, щоб допомогти переміщеним 

особам. Своє завдання вона виконала, передбачено, що свою працю 

УНРР А закінчить навесні. Одначе заінтересування УНРР-и долею 

переміщених осіб на цьому ще не скінчилося. Той факт, що в 

Німеччині ще живе багато переміщених осіб, примушує весь персонал 

УНРРА напружити всі свої сили, щоб їм допомагати ще в тому 

короткому часі, що залишається. 

УНРР А цікавиться Вашим майбутнім, що з Вами станеться. 

Вигляди на емігрування звідси дуже малі. Тяжко буде працювати 

під зверхністю німців. 

Може всетаки, можливо поїхати до дому? УНРР А просить Вас 

розважити ще раз, чи не поїхати б Вам додому. 

УНРРА знає, що у Вас є немало проблєм до розвязання у звязку 

з репатріяцією. Є багато невияснених, невирішених питань. 

Щоб ми Вам допомогли, ми мусимо знати що Вас утримує від 

повороту. 

Не зволікайте з розвязкою Ваших проблєм. Зайдіть до нашого 

бюра, розпитайте, або напишіть свої запити на звороті цього листка 

і поверніть його до УНРРА. Якщо Ви бажаєте особистої відповіді, 

то подайте, будь ласка, своє прізвище і табір. 

У кожному випадку відповіді будуть поміщуватися в таборовім 

бюлетені. 

Прошу трактувати справу поважно. Це торкається Вашого 

майбутнього. 

УНРР А тут на те, щоб Вам допомогти. 

Всі наші старання робляться у Вашому інтересі. 

За директора: Оле Нілсен. 

На звороті: Прошу писати свої завваги і запити! 
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Цю летючку надрукувала УНРР А в друкарні "Міттельбайріше Цайтунr" в 

Реrенсбурзі в кількох тисячах примірників і розіслала по всіх таборах в цілому 

'' Ареа Тім 1046.'' Нашому таборові приділено 2300 українських, 1 ОО російських, 
40 литовських, 40 лотиських та 20 білоруських примірників. Їх розліплено на 
всіх видних місцях нашої оселі та кольпортована поміж мешканцями оселі. 

Перед таблицями для урядових оголошень товпилися маси народу, які 

прочитували по вищу відозву, але ніхто з читаючих не зраджував охоти вернутися 

додому. Так залишилася вона без жадного відгомону, бо ніхто не зголосився 

до повороту на батьківщину. 

Про брак заінтересування серед ДіПі проблемою репатріяції свідчить ще й 

та обставина, що вплинуло тільки кілька відповідей на пропозицію повороту. 

Референт отримав усього 5 українських, 1 російську та одну латиську відповідь, 
які нижче цитую дослівно, крім останньої. Всі українські відповіді анонімні. 

Перша відповідь: 

''Ласкаво прошу Шановних урядовців УНРР А прочитати зміст цієї невеличкої 

книжечки і відразу будете знати всі причини непсвороту на рідну землю. Хай 

не думають шановні урядовці, що слово БАТЬКІВЩИНА в нашому розумінні 

має інший зміст, ми любимо їі всім серцем, але не тому як вона виглядає тепер.'' 

Автор цієї відповіді не підписався і долучив до неї книжечку Івана Багряного: 

"Чому я не хочу вертатися до СССР?" видану накладом Комітету Українців 

Канади у Вінніпеrу, Манітоба, 40 сторінок, в якій закреслив синім олівцем 
найдрастичніші місця, мабуть на те, щоб звернути на них увагу урядовців 

УНРРА та виправдати свою коротку відповідь. Книжечку цю можна було в 

місяцях грудні 1946, січні, лютому та березні 1947 р. набути в кожному 

таборовому кіоску, які масово її розпродували по З Н.М. за примірник. 

Друга відповідь: 

"Хотів би я їхати додому- про це мрію щоденно, але боюсь однобокого, 

пристрасного тлумачення мого перебування на чужині. Я не маю злочину, охоче 

поїхав би і став перед судом, коли б був певен, що це суд справедливий, не 

показовий, де має бути вишукане все, аби чоловіка покалічити, засудити. Мені 

домашне життя рідніше, чим тут на чужині. Маю надію і віру, що здоровий, 

правдивий розсудак візьме верх і не буде того непотрібного переслідування 

людини і тоді тисячі нас повернуться до дому.'' 

Третя відповідь: 

'' 1. За допомогу з боку УНРР А щиро і на завжди вдячний 

2. Бажаю еміrрувати будь куди, де б можливо було довільно полагодити 
життя за рахунок власної праці 

З. Працювати в Німеччині не бажаю 

4. Виїхати зараз на батьківщину, свою Україну- неможливо, бо там 

Уряд-Московські большевики, які пишуть і говорять одне - ніби 

добре, а поступають інакше - зле. Бо мордують населення та 

висилають в Сибір на тяжкі роботи, за самі звичайні неповажні 

причини - головніші такі: 

а. Бувших заможніх "як куркулі", у яких все забрано 

б. За національне визнання 

в. За релігійну приналежність 
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г. За вільну думку 

r. Примусова праця 
д. Допомоги потребуємо щодо переселення, виїзду будь куди, де б можна 

було вільно жити та працювати." 

Четверта відповідь: 

"В. Ш. Пане, якщо УНРРА намовляє нас їхати до більшовиків, чи 'іх 

Квіслінrів, то до іронії ясно, як нам думають "допомогти". Аджеж відверто 

кажучи, то є свідоме посилання нас і наших дітей на вірну смерть. І сумно знати, 

що УНРР А, яка повинна б мати найблагородніші моральні завдання, посилає 

людей на розстріл червоними катами. А коли б цих нещасних навіть не 

розстріляJШ, то невже УНРР А не знає, що життя там страшніше смерти, і коли б 

була технічна і моральна можливість, 980Jo людей втікла б з цього страшного 
пекла (крім комуністів, що пють кров своїх батьків і братів). Знайте ш. пане, 

що той хто знає більшовизм, загине як голодна собака під тином, але туди не 

вернеться. Знайте, що весь нарід під цією найбільш кривавою диктатурою мріє 

про інший уряд, та дивиться на Захід. Знайте, що страдальці ДП негайно 

вернуться на батьківщину, коли там буде любий уряд, але не большевицький. 

Хоч УНРР-у сильно використали комуністичні елєменти так в центрі як і на 

периферії, як: видачі більшовикам та їхнім маріонетковим урядам 750Jo товарів 
УНРРА, постачання товарами УНРРА грецьких партизан (Доповідь Комісії 

ОН), насильна видача в деяких випадках нещасних ДП НКВД, що мусіли собі 

перерізувати горло. Але по вік сотні тисяч ДП не забудуть тієї благородно'і 

ролі, яку УНРРА виконала спасаючи цих страдальців, та їх малих дітей. Багато 

УНРівських робітників, що були свідомі свого завдання і служили не світовим 

катам, а Божій справі справедливости, повік будуть жити в наших серцях і серцях 

наших дітей, яким УНРР А врятувала життя. 

Нехай Бог нагородить тих благородних організаторів УНРР А, що ставили 

перед собою це християнське завдання." 

П'ята відповідь: 

"Не бажаю їхати до дому потому, що Сталін з свого "раю" еміrрує всіх ДП 

мусаво на "люну", а я хочу їхати до Америки". 

Шоста відповідь російською мовою, з двома підписами - чи ці підписи 
справжні, невідомо. 

Це добре уарrументована відповідь з погляду російських патріотів. Тому, 

що вона не має жадного відношення до нашого (українського) питання, 11 
пропускаємо, а містимо саме закінчення: 

"5. Пусть Сталін разрєшіт евабодний виєзд за rраніцу і нє адново 

rражданіна нєкомуніста нє астанєтса в СССР, всє уєдут за rраніцу. 

6. Пусть на Западє вєрующі в комунізм пажівут 2-3 rода в СССР і ані 

навсеrда ізлєчатса от комунізма". 

Сьома відповідь латиською мовою, написана дрібним письмом, теж анонімна. 

Ії не поміщую (так пише автор документу), бо не розуміючи мови, можу 
поробити багато помило:к. 

Як бачимо, реакція на заклик вертатись на батьківщину була мінімальна, 

всього 7 відповідей. Ці відповіді репатріяційний референт подав п. Оле Нілсеновj, 
якому перекладено їх на англійську мову. Він доручив йому забрати їх з собою 
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та переховувати в актах. Ясна річ, що такі відповіді не були оголошені у 

таборовому бюлетені "Вісник Оселі". 

Наше пояснення. 

1. Наслідуючи первісного автора документу (д-ра Максимчука), 

залишаємо текст несправлений. Це буде перешкодою зрозуміти 

написане, а радше повинно переконати читача про автентичність думок 

авторів. 

2. Написане (може деколи й в неграмотній формі) є висловом наболілої 
душі не лише одиниць, які про це писали, але й тисячів-мільйонів, що 

не мали можливости хоч би й в такій формі вислови своїх думок. Тому 

вже хоч би пошанування переживань авторів, які рішилися поділитися 

своїм горем з читачами, накладає на нас обов'язок бути уважними 

до їх висловів. 

З. Відповіді заторкують в безпосередній формі цілий діяпазон проблем, 

так що можуть дати матеріял не тільки для особистого знання, але 

й освідомлення оточення про систему, яка примусила мільйони шукати 

кращої долі в чужому, незнаному світі. 

Черговий уривок документу присвячений справі: 

Кольпортажа совітських газет на нашій оселі. 

(Дослівний текст) "Посилена акція пропаганди за поворотом на батьківщину 

виявилася теж в кольпортажі совітських газет серед мешканців нашої оселі. З 

початку совітська репатріяційна місія присилала нам досить малі скількости 

різних газет, усього по 20 примірників чолових російських газет, як "Правда" 
і т .д. і то тільки в російській мові. Пізніше пересилана їх цілі стоси, головно 

центральних органів. Число їх сягала до 800 примірників різних газет. Найбільше 
присилано російські, як "Правда", "Труд", "Вісті Центр. Комітету Ком

партії". З українських надходили "Радянська Україна", "Молодь України" (в 

українській мові), "Правда України" (в російській мові) та інші. Найбільший 

був вибір польської преси - ясна річ, що були також в лотиській мові, 

литовській і інших. Їх було дуже багато, так що прямо засипували ними цілу 
оселю. Коли ця преса приходила в обмеженій кількості, їі передавали до осельної 

читальні, коли ж число примірників побільшилося, люди приходили просто до 

бюра репатр. референта, який розділював їм часописи. Газети ці посилала до 

нас репатріяційна совітська місія в Регенсбурзі через репатр. референта УНРР А 

п. О. Нілсена, який передавав їх на нашу оселю. Наприкінці місяця травня та 

з початком червня 1947 року число надсиланих газет помітно зменшилося. В 
чому причина невідомо''. 

Щодо цього розділу, то цікаво було б довідатися, чи названі часописи були 

в обігу і в Сов. Союзі, чи вони (як це ще й тепер практикується) були призначені 

виключно на експорт для пропаrанд~ серед ДіПі. Більша кількість газет в тому 

часі вказує на те, що справді більшовики хотіли використати кінцевий час діяння 

УНРРА. 

Дальші сторінки документу присвячені іншій формі репатріяційної 

пропаганди, а саме показові совєтського фільму. 

Про це пишеться в звіті управи від 25 березня 1947 року: 
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"Вчора, дня 24.З ц.р. відбувся на нашій оселі заходом совітської репатріяційної 

місії показ фільму п. з. "Два брати". Присутних була повна саля, около 400 
осіб. Фільм пройшов у спокійній атмосфері, без жодних інцидентів. Всім 

присутнім роздано совітські газети.'' 

Хоч управа дістала від УНРР А повідомлення про запляновані кіпові сеанси 

в днях ЗО. З. і З 1. З. 1947, то вони не відбулися, про що пише репатріяційний 
референт: 

"Ці два заповіджемі кіпові сеанси не відбулися. Яка справжня цьому причина, 

невідомо. Люди говорили між собою, що подібні кіпові сеанси мали відбутися 

теж у лотиському таборі на Ляндсгутерштр. в Таннказерне, але лотиші не 

допустили до цього в той спосіб, що мали потурбувати кінооператора та 

пошкодити кіновий апарат. Може бути, що наслідком цього не прийшло вже 

більше до вистав в нашому таборі. Правдою є, що дня 24.З, театральна заля 

нашої оселі, де відбувся згаданий кіновий сеанс, була переповнена. Публика 

складалася головно з русских мешканців нашої оселі, які масово посунули на 

це видовище. Було теж багато українців, які з різних причин бажали побачити 

цей совітський фільм. Одні оправдували себе тим, що ще ніколи не бачили 

совітського фільму, а інші говорили, що пішли тому, бо сподівалися, що в часі 

сеансу може дійти до якихсь інцидентів і мовляв ''вони там теж придались би 

тоді''. Чув я теж таку по голоску, що велика частина видців складалася з 

латишів, які сюди прийшли аж з далеких Таннказерне, щоби фільм побачити, 

а самим бути оправданими перед своїми земляками, що нібито вони в свойому 

таборі фільм бойкотували, при чому попалося кінооператорові та апаратові.'' 

З черги знаходимо в документі розділ, який, з огляду на важливість, 

передруковуємо майже в цілості: 

Представники совітської репатріяційної місії на оселі 

Дня З1. 3.47 Управа Оселі одержала від УНРР-и слідуюче письмо: 
Інформую, що кожного понеділка і середи між 2 - 4 годинами пополудні 

совітський офіцер звязковий буде мати свої урядові години прийнять у вашому 

таборі. Він буде уділювати інформації мешканцям табору в справі репатріяції. 

Прошу подбати, щоб бюро для того совітського представника було приготсване 

і щоб мешканці табору були про це поінформовані. 

Перші години прийнять відбудуться сьогодні З1.З.1947. 

Просимо дуже зайнятися цею справою. 

Оле Нілсен 

Ця несподівана вістка нас усіх немов громом вдарила. Посадник доручив 

приготовити відповідний льокаль, де міг би урядувати совітський представник. 

Для цього ми призначили приміщення в малій кімнаті, в домі напроти 

поліційного будинку, де відбувалися проби хору "Сурма". Ми зараз замовили 

в відділі "мейнтененс" одну чи дві табуретки та позичили в сусідній кімнаті 

лавку і стіл. Те все вставлемо негайно до кімнати, на стінах якої були два святі 

образи. Ми їх там і залишили. 

Негайно були видруковані і розліплені на всіх видних місцях: 
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ОГОЛОШЕННЯ 

Подається до загального відома мешканців Оселі, що представник 

совітської репатріяційної місії урядуватиме на Оселі в будинку напроти 

поліції в понеділок і середу від 14 - 16 години. 
Репатріяційно-еміrраційний Реферат 

Ця вістка розійшлася блискавкою по оселі, люди ставали перед повищимя 

оголошеннями, читали їх та різно коментували. 

Точно о год. 14-ій заїхав антом совітський представник у товаристві п. Нілсена 

та американського старшини і негайно подався до призначеного йому 

приміщення, куди повів його репатріяційний референт табору. Він був увесь 

час з ним і склав опісля наступну реляцію: 

Розмова зі совєтським представником 

Перший приїзд сов. представника наступив дня З 1.3 47 в товаристві америк. 
старшини та репатр. офіцера Ареа 1046 п. О. Нілсена, який- так би мовити 

-впровадив його в урядовання. По кількох мінутах він відїхав, так що в кімнаті 

залишилися америк. та совіт. старшини і я. В кімнаті запанувала яких 5 мінут 
мовчанка і дивний стан. Америк. старшина дивиться цілий час у вікно на табір 

та курить папіроску. Згодом сов. старшина запитує мене несміло, як мені 

живеться в таборі і чому не вертаюсь на батьківщину. Я відповів, що живеться 

мені добре, що я є ''холостяк'' і не маю жадної родини в рідних сторонах, тому 

не маю до кого вертатись". "А звідкіля ви родом? - питає. "З Сянока" -
відповідаю. - "Ага! а яке більше місто біля цеї місцевості?" - Я відповів: 

''Краків''. 

Він виніс вражіння, що я поляк, тому почав мені оповідати про політичні 

новості з Польщі- до речі мені давно знані.- "А як живеться іншим людям?" 

Я відповів, що також добре. - "А чому не хочуть вертатись на батьківщину?'' 

-Я відповів, що кожний з них має причину: одному вивезено родину на Сибір, 

других замучено в тюрмах .... В тому місці він мені перериває, кажучи, що це 
ворожа пропаrанда, а не хочуть вертатись до дому тільки ті люди, які стріляли 

і переслідували других за німецької окупації. На це я йому відповів, що в нас 

нема ані одної людини, котра би мала на собі такий гріх і самі мешканці не 

бажали би мешкати з такими людьми спільно в таборі. На це він нічого не 

відповів. - "А що все таки люди думають робити в Німеччині, яка є 

перелюднена і хліба обмаль''. Моя відповідь: - ''Роз'їдуться по других 

доступних їм країнах і будуть працювати". - "Тільки жодна країна не хоче 

вас узяти і все таки поїдете- нічево, паєдут. Ми три рази в місяць направляємо 

транспорти на батьківщину з інших таборів, тільки з вашого лягера ніхто не 

хоче їхати. От заходьте до нас у місто у наш клюб і читайте наші газети". 

Розмова з "цікавим": 

Входить до кімнати молодий мужчина і вітається поздоровленням: "Слава 

Ісусу Христу'". Старшина нічого не відповідає, червоніє і пізнати по нім 

змішання. - ''Я прийшов запитати вас, - звертається до старшини молодий 

чоловік- чого ви тут будете сидіти, як це оголошено". Старшина відповідає 

певним голосом: "Щоб роз'яснювати бажаючим повернутись на батьківщину 
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деякі неясності та довідатися, що стримує людей від повороту додому". 

Молодий чоловік розповідає, що він 1939 року таки втік перед більшовиками, 
тому що більшовики мордують людей. Старшина відповідає, що це ворожа 

пропаrанда. На це молодий чоловік запитує, чим пояснити те, що його стареньку 

тітку в 1941 році вивезли більшовики на Сибір. Старшина відповідає, що це 
неправда, нікого більшовики не вивозили на Сибір, а його тітку забрано на схід 

перед німцями, а зараз вона повернулася на оснободжену землю і працює, і до 

неї він може написати листа. На цьому розмова закінчилася. 

Старшина, що з'явився був в оселі, називався капітан Павлов, і його візита 

була перша і остання, не зважаючи на те, що він мав у нас урядувати що 

понеділка і середи. Чому він більше до нас не загостив, невідомо, мабуть тому, 

що репатр. референт УНРРА п. О. Нілсен у своєму звідомленні до вищої влади, 

реляціонуючи про першу візиту, написав, що 31.3. 1947 р. ніхто з мешканців 
табору не з 'явився у справі репатріяції, а прийшов тільки якийсь чоловік у 

приватній справі, питаючи сов. старшину, що сталося з його тіткою, вивезеною 

ще в 1941 року в глибину Росії. Тому він (0. Нілсен) уважає, що такі відвідини 
в таборі злишні. 

Так "успішно" закінчилася ще одна спроба допомогти УНРРА виконати ·п 

завдання - репатріяцію українців оселі в Реrенсбурзі. 

Вкінці в тім обширнім документі находимо дуже докладну інформацію про 

одну спільну конференцію, яка відбулася в трохи змінених обставинах. Коли 

виявилося, що зустрічі сов. зв'язкових з загалом мешканців не мали успіхів, 

а радше приводили до конфліктів, УНРРА девірочним наказом ч. 199 поручила 
улаштувати зустрічі для репатріяції радше з надійними представниками таборів. 

Такі представники, відповідно паучені та вивіновані в потрібну "освідомлюючу" 

літературу, мали опісля самі провадити, титулом їхнього становища в 

таборових управах, відповідну працю між своїми співмешканцями. Саме про 

перебіг такої конференції читаємо: 

"22.4. 1947 р. управа оселі дістала повідомлення, підписане п. Нілсеном, що 
наступного дня, 23.4. відбудеться ''мітінr'' всіх репатріяційних референтів Ареа 
1046. 
В означеній годині двох представників Управи застали в великій 

конференційній залі УНРРА при Гете улиці чимале число делєrатів з різних 

таборів нашої Ареа. В пару хвилин зявився на залі п. Оле Нілсен зі своєю 

секретаркою, по національности росіянкою, яка- як виказав хід нарад- майже 

перфектно володіла німецькою мовою та перекладала дискусіЮ в українській 

та російській мові дуже вірно на німецьку мову, нічого не фалшую чи. 

Наради відкрив п. Нілсен, який заявив, що нинішну конференцію скликано 

на бажання совітських звязкових старшин, які мають намір безпосередне з 

представниками ДіПі передискутувати всі репатріяційні проблеми. Нашим 

обовязком є теж побороти всі труднощі та розяснити всі питання репатріяціі. 

Як перший промовить полковник Люкст. 

Полк. Люкст: Я стрічаюся уперше з таборовим активом і хочу встановити 

з ним безпосередний контакт. Завдання наші випливають ясно з документів 

американських генералів, пр. ген. Клей та директорів УНРР А Рукса та Едвардса. 

Вони всі взивають членів Обєднаних Націй, що живуть зараз по таборах, 

вернутися на батьківщину. 
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Досі репатріована 1,065,250 людей, але около 140,000 совіт. громадян 

залишилося ще тут в Германії, а саме 8 тисяч русских, 35,700 українців, 43,970 
латишів, 30,500 литовців, 15,218 естонців та ще менші числа инших. Треба нам 
конечно вернути "на родіну", не слід слухати антирепатр. пропаrанди того 

змісту, що поворотців переслідується в СССР. Навпаки наша держава кожного 

радо зустрічає, їх приймає власне правительство радо та з довірям. Їм дається 
повну поміч, щоби могли построїти своє нове життя. Треба нам конечно 

порозумітися, щоб знайти вихід з цеї ситуації, бо не тільки ми зацікавлені цею 

проблємою, але й американське командування. Вивкажете нам напрямні, щоби 

облегшити нашу працю протягом цих двох місяців, які залишилися до часу 

ліквідації УНРР А. 

П. Оле Нілсен:Ви вислухали промови полковника і всі їі зрозуміли. Ми повинні 

на цю справу звернути спільно з вами увагу. Еміrраційні можливості є мінімальні 

і на це полковник звернув уже вашу увагу. Звернення наших генералів і директорів 

повинні вам промовити до серця і я думаю, що ви маєте багато питань з 

поворотом до СССР і ви повинні ці питання ставити одверто, бо всі ці проблеми 

є важливі і ми маємо надію, що правдоподібно дістанете вдоволяючі відповіді, 

тим більше, що йде про вашу майбутність. Правда одні з вас поїдуть до Бельrії, 

другі (дуже мало) до Канади і полковник думає, що ви не маєте ніякої 

майбутности в Німеччині з уваги на це, що ви не приїхали тут добровільно, 

а кожний хоче вернутись до дому, бо власна земля є найліпшою з усіх. Тому 

маєте тепер найліпшу нагоду ставити питання. Керівники таборів повинні 

висловитися, чому люди не хочуть їхати додому. 

В тому місці на залі загальна мовчанка. 

П. О. Нілсен перериває вкінці неприємну мовчанку: "Думаю, що не має 

жадних труднощів у вислові своєї свобідної думки?'' Наступає знову довша 

мовчанка - присутні мабуть застановляються над тим, чи розпочинати 

дискусію чи ні. Її перебиває нараз голос якогось українця: прошу пояснити, чому 
не хочуть вертатись в першій мірі совітські громадяни, а також мешканці 

окупованих тепер савітами країн. 

Полковник: До СССР вернулося уже понад один мільйон людей, а відносно 

мале число їх залишилося тут. Я відвідав особисто декілька таборів і там я 

ствердив існування антирепатріяційної пропаrанди: люди не дістають ясних 

інформацій і тому ми хочемо навязати з вами безпосередній контакт, а не через 

газети. 

Якийсь українець: Ви сказали, що по таборах існує антирепатр. акція, а я вас 

питаю, чи ті, що цю пропаrанду буцімто ведуть, можуть і мають право так 

свобідно висловлювати свою думку, як ви це говорите? 

П. Нілсен: Можна мати свою думку, але не можна аrітувати проти 

репатріяції. 

Якийсь русский: Найліпшою пропагандою за репатріяцією був би письмовий 

зв'язок з тими, що повернули вже "на родіну." 

Полковник: Так, від 1947 року є уже наладнаний звязок через німецьку пошту 
- раніше був він через Червоний Хрест, але це була велика тяганина. Тепер 

ідуть вже листи до СССР безпосередно і люди дістають відповіді. 

Якийсь жид: З дискусії виходить, що всякі розмови про репатріяцію 

заборонені. 
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Полковник: Так, але можна питати які перешкоди мають люди в тому, щоби 

виїхати ''на ро діну''. 

П. Нілсен: Антирепатріяційна діяльність та аrітація є заборонені, одначе 

вільно висловлювати свої думки, але не в ворожому змислі. 

Н. Н. (говорить по німецьки): Добре було би, щоби закордонні кореспонденти 

поїхали до СССР та писали звідтам дописи про тамошиї відносини або щоби 

ті люди, які туди повернулись, могли виїхати тут до нас та розказати нам як 

там є. Могла би теж приїхати звідтам навіть делеrація поворотців. 

Полковник: Закордонні кореспонденти в нас бувають і їм ніхто не забороняє 

писати. Приїзд делеrацій це не таке просте діло, бо треба порозумітися з іншими 

державами, давати пашпорти і т. д. Але що ж ви хочете, вас нарід на 

батьківщині не вигнав, вас привезли rерманці, вони тепер побіджені, "родіна" 

визволена і не має ніяких перешкод вернутися. Одначе питання делеrацій буде 

далі вислане і вирішене. 

Якийсь русский: Ми хотіли би знати що сталося з тими, що вже повернулися 

і що нас там чекає. 

Полковник: Ми даємо максимальну піддержку поворотцям, даємо грошеві 

підмоги на построєння домів, головно селянам. Ці підмоги виносять 15 тисяч 
до 20 тисяч рублів на відбудову господарки- всі поворотці працюють на тому 

самому місці, де були перед війною. При кожнім районовім чи обласнім комітеті 

існують комісії допомоги тим, що вернулися додому. Ці комісії виплачують 

гроші, дають матеріяли і т. д. Нарід дуже лострадав від війни, і тепер 

підпринято всякі міри, щоби народові життя легшим зробити. Всі поворотці 

їдуть на батьківщину як свої повноправні громадяни. 

Якийсь українець стверджує, що хоч антирепатріяційної акції нігде в таборах 

нема, то люди не хочуть слухати пропаrанди за репатріяцію, яку піддержують 

америк. власті, і не вертаються. Зрештою пригадую вам, що Ілля Еренбурr ще 

в 1945 році виразно заявив, що "ми вас знайдьом, навіть на дні моря". Якже 
тоді нам вертатися? 

Полковник: Еренбурr критикував Германію ще до війни, він писав проти 

фашистської Германії, а не до вас. 

Якийсь русский: Мене нераз питають в таборі, чому в СССР переслідувана 

тих, що мали свої родини за кордоном. 

Полковник: Мені засадничо про це невідомо, але самі знаєте, що в роках 

1938-1939 відносини були дуже напружені, були приготування до війни з 

Германією, тож могли бути такі процеси проти тих осіб, бо вони могли бути 

шпйонами. 

П. Нілсен: На мою думку, полковник не в силі відповідати за політичнj 

напрямні в СССР. Далі ставить питання до полковника, що буде з тими 

українцями, що походять з Галичини? 

Полковник: Будуть прийняті як брати і буде дана їм поміч. На місці є комісії, 

ЯІ<'і реrулюють усі матеріяльні та маєткові справи. 

Якийсь українець: За підставу визнання за кимсь такого чи іншого 

громадянства береться день 1 вересня 1939. Українці до того дня були 

польськими громадянами і як такі не хочуть вертатися до Польщі, бо Польща 

приймає тільки поляків, до Галичини не можуть вертатися, бо її прилучено до 

УССР, так, що фактично сталися бездержавними, бо совітського громадянства 
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не мають і не хочуть мати. 

Пол~овник: Всі т. зв. польські українці, якщо вони були польськими 

громадянами, мають право вернутися на "родіну". Правда, що з кінцем 1945 
року був договір між Польщею і Радянським Союзом про добровільне 

переселення, але в тім нема жадних перешкод, щоби галицькі українці вернулися 

до своєї радянської У країни. 

Якийсь українець: Хочу додати кілька причин чому українці не хочуть 

вертатися на батьківщину. Є їх кілька: 1 . Наші люди були вже під большевиками 
в 19З9-1941 рр. і в тому часі переконалися на власній шкурі, що в СССР нема 

такої свободи як в Европі. В тому часі вивезено з окупованих бувших польських 

територій на Сибір околоміліон поляків, около 500,000 українців та около ЗО,ООО 
жидів. Що з ними сталося, ми по найбільшій части не знаємо. 2. В роках 1945-46 
багато репатріянтів виїхало до дому, одначе наше таборове населення досі не 

має від них ніякої відомости і не має rарантії, чи вони дійсно заїхали до дому. 

З. Нашітаборяне дістають з різних сторін Америки та Канади листи, з яких 

довідуються, що в нашому краю діється. В листах цих написано, що багато 

наших людей вивезено, на їх місце прибуло дуже багато нових людий зі сходу 

та українців з Польщі. Там не має свободи релігії, в часі від 1944-1946 
виарештовано всіх наших єпископів та священиків, що не прийняли православія. 

Полковник: ад 1. В 19З9-1941 роках не було нормальних порядків в Европі. 
Спершу грянула війна з Польщею, потім з Францією, опісля з СССР і треба 

було "лишній народ" пересунути взад і це було правильно тому, щоби люди 

жили спокійно і не знаходилися на операційних теренах. 

ад 2. З вашої інформації виходить, що люди по таборах не знають про це, 
що до СССР можна писати прямо, а не треба це робити через Америку чи 

Канаду. Зараз на Україні є тяжкі відносини, це зрозуміло, країна знищена 

війною, але те саме є в Франції та Англії. Не треба нічого боятися, бо не має 

вже ніяких перешкод- треба вертатися на "родіну" та будувати нове життя, 

тим більше, що звідтам доносять про вигляди доброго урожаю цього року. 

ад З. В році 1944 була ще війна і треба було знову переселяти населення з 

воєнних територій взад, але зараз не має небезпеки війни, в СССР служать тепер 

при війську тільки два річники 1926 і 1927, бо слід дати народові відідхнути по 
війні. 

Попередній українець: Дякую вам, пане полковнику, за вияснення, правда не 

на всі питання. Я сам не є проти репатріяції, але мої люди не хочуть їхати до 

дому саме з тих причин, які я вам подав попередно. Я сам не їду до дому, бо 

мої батьки, два мої брати- юнаки та шестилітна сестричка вивезені 2З .6 1946 
року в Казахстан, мій батько був священик, не провадив жадної політики, і не 

був ворогом народу. Я сам не можу вертатися, бо покінчив католицький 

духовний семінар, і не вертаюсь туди, де нема релігійної свободи. 

Полковник: Ви певно знакомі з совітською конституцією, згідно якої у нас 

існує повна релігійна свобода- в Москві та Лєнінграді діють духовні семінарії 

і ніхто не сміє переслідувати релігії. Що торкається виселення ваших батьків, 

то це сталося тільки по причині воєнних операцій, а не тому, щоби переслідувати 

релігію. Таке ваше переконання, це тільки "заблужденіє" ... 
Якийсь українець (цілий час дискутував з полковником по російськи): Будь 

ласка, скажіть мені, кілько то українців померло в роках 19З2/ЗЗ від штучного 
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голоду на Україні? 

Полковник: Ви самі знаєте, що тоді був в У країні страшний голод по причині 

великого неврожаю, чомуж ви говорите про "іскуственний rолод"? 

В тому місці вив'язується між полковником та українцем дуже жива дискусія, 

питання та відповіді падають так скоро, що годі їх схопити на папір ... 
Після продискутування ще одного питання, п. Нілсен порозумівся зі 

совітськими старшинами, які заявили, що на перший раз мають досить, і є за 

тим, щоби нині конференцію закрити, бо будуть мати ще нагоду відбути дальші 

наради пізніше. Супроти цього п. Нілсен заявив, що дасть нам знати про дальші 

його наміри та візвав присутніх репатр. референтів забрати від нього совітські 

газети та розділити їх поміж таборян. 

Для повного образу долучуємо завваги звітодавця про ту конференцію: 

Совітська делеrація складалася з З осіб, а саме згадуваного полковника 

Люкста, капітана Павлова (це той самий, що З1. З. побував на оселі) та їхньої 

секретарки. Двоє останні тільки прислухувалися нарадам, самі голосу не 

забирали, ані нічого не записували. 

Полковник Люкст, людина середного росту, біля 55 літ життя, вигляд лиця 
дуже неприємний, виглядає на старого чекіста. Колір лиця блідожовтавий, очі 

підпухлі, малі, хитрі, виголений, лице завжди скупчене, часом нібито 

проясиюється якоюсь кислою усмішкою. Його промова та пізніші відповіді 
обережні, хитрі, деколи цинічні. На його уніформі не видно військових відзнак, 

тільки широкі пагони на раменах вказували б, що він нібито вояк - це радше 

енкаведист. 

Його товариш, капітан Павлов, років коло ЗО, дуже високого росту, 
кремезний, червоний на лиці, пізнати, що добре відгодований, руки його мов 

у ведмедя. В тракті розмови підполковника він дуже часто перешіптувався з 

жінкою, що з ними приїхала, та кокетерійно до неї усміхався. На лицях обох 

представників не можна зауважити якогось змішання і заклопотання, вони 

рівнодушні та ніколи не реаrують на дуже неприємні факти, що їм дискутанти 

раз по раз видвигають. По закінченні дискусії, вони оба з очевидним 

вдоволенням встають ізза стола, з усміхом прощаються з паном Нілсеном, 

надягають військові шапки з червоним отоком (ще в кімнаті) та скорим кроком 

залишають конференційну залю.'' 

Щоб краще можна зрозуміти повноту справи, треба звернути увагу на деякі 

моменти: 

1. Перш усього треба підкреслити сам характер поведінки совєтських 

висланників. Коли в початках (1945 р.) вони відзначалися нахабністю та 

зухвалою поведінкою, то на згаданій конференції вони старалися речевою 

дискусією зробити корисне враження. Мабуть тому на неї не було запрошено 

поляків та юrослов'ян, бо вони своїми аrресивними виступами не сприяли 

спокійній виміні думок та відразу засуджували на неуспіх плян аранжерів. 

2. Велике (процентово) число дискутантів-українців потверджує наше 

ствердження (в першій частині статті), що справді головними "спричинниками" 

труднощів репатр. акції були саме українці. 

З. На конференції (як і в новіших летючках) підкреслюється дуже твердо 

голоси заохоти до повороту відповідальних високих американських чинників. 
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Мета очевидна: "Дивіться, що ваші опікуни не обіцюють вам жадної будуччини, 

тому вертайтеся домів''. 

4. Під час конференції дуже чітко наголошувалося: "Вам можна мати на 
репатріяцію свою думку, але якщо вона є антирепатріяційна, тоді не можна 

П висловлювати в такій формі, що може мати неrативний вплив на акцію." 

З кінцевих, так старанно виготовлених записок д-ра Максимчука годиться 

згадати, що посилена пропаrанда за поворот в останніх двох місяцях (травень 

і червень 1947) діяння УНРР-и не мала жадного успіху, бо з оселі не виїхав ані 
один українець. 

Гідна уваги є кінцева сторінка документу д-ра Максимчука: 

''Дня 1 липня 1947 року в передполудневих годинах розійшлася на оселі вістка, 
що нібито пполковник Люкст, шеф совєтської репатріяційної місії в Реrенсбурзі, 

мав скінчити самогубством так, що пустив собі кулю в голову. Причиною цього 

мало бути те, що від кількох днів у Реrенсбурзі перебувала провірна комісія 

з Москви, яка ствердила, що пполковник Люкст не міг никазатися ані одним 

''клієнтом'', який зголосився б до добровільного повороту на батьківщину, до 

СССР. Наслідком такого ствердження пполк. Люкст одержав димісію зі свого 

становища та наказ повернути до Москви. Знаючи, що його там чекає, волів 

себе позбавити життя. Потім в унрівських колах говорилося, що пполковник 

не пустив собі кулі в голову, а вибрав інший спосіб позбавити себе життя. Коли 

він дістав наказ залишити своє становище та виїхати ''на родіну'', він сів в авто 

і сам спричинив катастрофу. Його знайдено в розбитому авті, тяжко раненого, 
та в безнадійнім стані перевезено до лічниці. Що з ним далі сталося, годі покищо 

довідатися. Я думав, що про аварію авта та тяжке поранення пполковника 

Люкста бу де згадка в місцевій німецькій газеті, тому пильно елідив за тим у 

кожному числі цеї газети, але нічого не знайшов. Як день самогубства подається 

30.6.47. '' 

Ми свідомі того, що списані в статті моменти не охоплюють вичерпно ціnости 

важких переживань репатріяції. Тому читаючи ці сторінки, треба мати на увазі, 

що репатріяція в деяких українських осередках прибирала більш жорстокі форми, 

чим в Реrенсбурзі. Це можна б пояснити внутрішньою організованістю 

таборавиків (хоч не заперечуємо, що й там існували неrативні сторінки 

співжиття), яка була тим чинником, що зберігав оселю перед більш 

радикальними виявамн акції совєтських ''опікунів''. 

Не виключаємо, що персональний склад військових та УНРР-івських 

відповідальних осіб, які пізнали моральну вартість поселенців, був рішальним 

чинником, який їх захистив. 

Коли ж додати, що в Реrенсбурзі часто знаходили порятунок одиниці, яким 

в інших таборах грозила небезпека, то у висліді підсумування треба ствердити, 

що оселя, крім інших творчих досягнень, вийшла оборонною рукою і в тій 

життєво такій важливій справі репатріяції. 

Для чіткішого з'ясування перебігу репатріяційних акцій в деяких таборах в 

американській зоні Німеччини подаємо картину такої акції в м. Кемптен, 

Німеччина, описану проф. Р. Р. Дейвізонам (prof. R. R. Davison) з Texas А&М 
University,в статті поміщеній в "The Wall Street Journal" 23 вересня 1983 р. 
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'І Thought Americans Were Good' 
І have а question and an appeal regarding the Sept. б editorial-page article on the post

World War ІІ Russian refugee tragedy. Why does not someone, using the freedom of in
fonnation act if necessary, write а definitive history of the U. S. participation in this artrocity? 

In August of 1945 І was а 19-year-old rifleman in Со. G, З 18th infantry stationed in 
Kempten, Germany. One Sunday morning we were ordered into formation and issued am
munition. The company commander explained that our government had promised to return 
all the Russians that had entered Gennany between certain dates. The Russians were refusing 
to go. Some had committed suicide and others had taken refuge in an orthodox church, 
claiming they would die there rather than return to Russia. Our orders were to load them 
on trucks for deportation even if we had to kill them. Then the С.О. added that Stalin 
had promised that they wouldn 't Ье harmed. А low laugh rippled through the formation, 
and to те that laugh is more significant than the brutality that followed. 

We were battle-hardened veterans but most of us were in our late teens and twenties; 
yet we knew, even in 1945, that Stalin would probably kill these people. How then could 
our leaders, including Truman, not have known, or worse not have cared, especially in 
view of the trials about to begin at Nuremberg. Ironically а few months later І was serving 
at the Palace of Justice in Nuremberg. 

We marched down to the church and the people were inside. Another rifleman and І 

were left to guard а gate. All the courtyard gates were guarded and then а few score men 
went inside to clear the church. А wild battle ensued, including the Orthodox priest wielding 
his cross, but riffle butts won and soon the battered people were driven from the church. 
An old woman sprawled at the door apparently suffering а heart attack. Some ofthe people 
rushed for the gates and about ten headed toward my buddy and me. We threw our rifles 
to our shoulders and screamed halt. А shot rang from the courtyard and а Ьоу in the group 
crumpled to the ground. Му finger squeezed on the trigger and І was within а second 
of firing point blank into those people when they stopped. 
А little woman with tears running down her face and my rifle pointing at her head said 

in broken English, "І thought Americans were good." І snarled at her to shut up. We 
drove the people into the middle of the courtyard and surrounded them with а corridor 
of soldiers leading to а gate. Here the trucks were loaded with several of the biggest men 
in the company lending а hand. One woman lay down and refused to get on and а big 
red head picked her up and literally threw her against the far end of the truck. Another 
man had been shot besides the Ьоу at our gate. They were both alive when carried off, 
probably to а hospital, and І have always thought that they were the lucky ones. 

We willingly obeyed orders. No one complained. І remember по expressions of guilt. 
The terrible truth is that we had had а good time. А few months later at N uremberg І 
guarded SS troops who were being used in work details around the Palace of Justice dur
ing the war crime trials. Most of them were very young, about my age. They had been 
drafted into the SS, but they were being punished for obeying orders. 
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Федь Лісодід 

"ДІ-ПІ"- ''ДІСПЛЕЙСД ПЕРСОНС'' 

на скитальській мові ''Доля Переслідуваних'' 

Місто Фюссен близько Мюнхену. '' Авслендерський'' табір різних 

національностей, але більшість українців. Перед півтора місяцями туди налетіли 

людолови-енкаведисти і всякими шахрайськими способами переглянули 

картотеку обліку людей і багато собі позанотовували. 

21-го травня в 5-ій годині ранку до табору прибули панцерні авта з військовим 

загоном 150-200 жовнірів на чолі з полковником. Військо американське. Цей 
полковник через гучномовець оголосив, що зараз він відчитає список людей, 

які негайно мусять з'явитися в клюбній залі табору. Вичитано 440 осіб, що 
складало майже всіх чоловіків оселі. Знаючи, що це за вибрики, жаден з чоловіків 

до залі не пішов. Тоді вояки почали ''дефілювати'' автами по таборі і 

виловлювати чоловіків як зайців, та з лайкою і биттям rумовими кийками, 

кидати їх в авта. По таборі зчинилась неймовірна колотнеча, лемент і трагічні 

вигуки про порятунок. Жовніри, не вгаваючи, полювали. Тоді жінки та діти 

всією масою оточили всі авта і з плачем та вигуками про рятунок, полягали 

під колеса авт. Жовніри, за наказом полковника, намагалися прогнати людей, 

погрожуючи застосуванням зброї. Коли жінки і діти не вставали з під коліс 

авт, людолови загрожували їхати через людські тіла. В цей час підійшли 

священики з чорними хоругвами і хрестами і теж стали перед автами. Машин 

не пустили. Згодом полковника оточили суцільним кільцем і вимолювали 

пощади. Не помагало. Врешті полковник оголосив, що піде і з'ясує справу. Але 

ніхто не поступився, кільце лишалося суцільно замкненим, люди заявили, що 

вони полковника не пустять, аж поки він не поверне того авта з захопленими 

людьми, яке напочатку прорвалося крізь перестрашену людську загороду. 

Полковник відмовився це зробити, люди його не пускали і врешті сам директор 

УНРР А поїхав авт ом з' ясовувати справу. 

Десь за ЗО клм. містилося "гніздо людоловеького НКВД". Сюди і привезли 

захоплених людей, яких зразу ж дали на клясичний енкаведівський допит з 

бійкою, матюкапням і всякими образливими епітетами. Якраз підчас допиту 

над'їхав директор УНРР А. Людей били, лаяли, погрожували зброєю, вимагали 

"зізнання", що вони були добровольцями в німецькій армії. Тут було навіть 

кілька зовсім білоголових дідів. Всіх енкаведисти пхали у "німецькі вояки". Ніякі 

відмови і резони не приймалися до уваги. Тоді директор УНРР А сам почав 

випитувати захоплених людей. Жадного вояка не виявилося. Але шість осіб 

таки затримали і доля їх невідома. Решту автом відвезли назад. Коли директор 

УНРР А повернувся до табору з визволеними людьми, йому не дозволяли йти 

-його несли на руках, вигукуючи "слава"! Директор знову по гучномовцю 

дякував населенню табору за організоване ставлення, за тиху небешкетну форму 

протесту. Але факт знущання над людьми стався. Хто інспірує, організує і 

виконує такі звірячі акції?! Відповkти не тяжко - це один з тих мільйонів 

проклятих засобів НКВД. 
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Найгірше для нас є те, що більшовицькі людолови величезними коштами 

купують для себе допомогу з боку несвідомого політично американського 

елементу, а для американців є незмивною ганьбою те, що продаючи нас, вони 

виконують ралю Юди і в той час викохують ворогів проти себе самих. Така 

вже наївно несвідома натура американського вояка. Зі спостережень того, що 

діється навколо нас, бачимо ще гірше. Перед двома днями довелося бути 

слухачем оповідання одного втікача з Берліну з більшовицької зони. В Берліні 

щоденно гинуть 300-400-500 осіб з голоду - підвазу харчів нема зовсім. Харчі 

дістають виключно ті, що працюють і то 200 грамів хліба і стільки ж бараболі. 
На Великдень обіцяли дати на працюючого 1 кг. хліба і 1 кг. бараболі, та не 
дали нічого! Народ обурився. З того почалося масове полювання на людей. 

Ловили й вантажили на ешельони і вивозили. Куди - і тепер невідомо. Від 

14-60 років життя суворо наказано замельдуватися в "арбайтсамтах". По 
мельдунку знову ж брали, ладували у транспорти і вивозили в невідоме. Все 

працездатне працює на розмонтуванню всякого технічного устаткування, яке 

вивозиться москалями на схід. Оповідач щоденно спостерігав транспорти 

цивільних людей, яких під військовою охороною транспортували на схід. 

Виявлено, що французи у масовій видачі емігрантів-втікачів більшовикам навіть 

самі виловлювали людей і заганяли до вагонів транспорту. Якщо хтось з 

більшовицької зони з'явиться на англійську, американську або французьку зону 

- його негайно висилають звідки прийшов. Зони абсолютно ізольовані як окремі 

держави. З вантажем транспорти йдуть лише на схід і то виключно з 

виловленями людьми або з промислово-технічним, розмонтованим і 

награбованим на окупаванах теренах майном. 

Більшовицька акція по виловлюванні людей дуже загострилась. Докотилася 

вже й до нас в Регенсбурзі. В середу довірочно попередили з Управи, що і у 

нас можливо повториться фюссенська акція. Вчора Т. Крачак як працівник 

самоохорони попередив, що вже готують таку акцію і що оселя, а зокрема 

таборова самоохоронна поліція, слідкуватиме за з'явленням і початком того 

нападу, щоб заалярмувати все населення. Було попереджено білоруською 

поліцією, що в ночі буде пробний алярм. Поміж населенням уперто пронеслося, 

що вночі має бути напад на оселю. Наш будинок-бльок разом з 5-ма 

білоруськими бльоками складали невеликий чотирокутник, який знаходиться 

окремою групою від загальної великої оселі, ближче до міста, тому ми були 

більше стурбовані, бо нас легше і скоріше можна захопити. Порадились між 

собою і погодились, щоб мені на оселі не ночувати. Я зараз пішовдоп-ва Вітязів 

в м. Регенсбург і там ночував. Багато хто з оселі ще вночі забрався десь у 

недалекі чагарники, або просто в поле. З І-го травня 1946 р. о 4-ій годині ранку 
пролетіло одне легке військове авто на оселю, щось наскоро крутнулося (як 

потім з' ясувалося - підняло на допомогу собі польську поліцію) і поїхало до 

міста. Напад організувався по правилах з попередньою розвідкою. Приблизно 

пів до п'ятої ранку з'явилася уже ціла колона авт з вояками в американських 

одностроях. Зразу ж їм до помочі прилучилася сотня польської поліції. 

Старшини з більшовицьким списком взяли в канцелярії УНРР А адреси квартир 

намічених жертв, і зразу розсипалися по мешканнях осельної російської общини. 

Людоловство пішло повним ходом. Захоплено і вивезено понад 60 осіб автами 
до Штравбінгу. Підчас акції всі втікали, хто тільки куди потрапив. По від'їзді 
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авт із схопленими людьми, зразу ж загуділи протести по всій оселі. Поробили 

прапори-транспаранти з написами: "Де Ваші демократичні принципи, п. 

Рузвельт?"!, "Припиніть тортури над людьми!", "Ми хочемо лише права на 

життя"!, "Ганьба польській поліції!", "Містер Штурман - совєтський 

коляборант, він плямує ганьбою дирекцію УНРРА!", і т.п. Прапори винесли 

на площу перед будинком шпиталю і уквітчали їх чорними стрічками. Під 

прапори зразу з'явилось повно людей-мешканців оселі. Як розбурхана вода, 

людські маси стискалися в колони для протестного походу. Дехто відмовлявся 

від походу, та таких було мало. О 9-ій годині вранці приїхали на оселю авта 

з робітниками УНРР А. Народ всією масою оточив авта. Повітря розітнули 

трагічні зойки і плач жінок викрадених чоловіків. Американські жінки -
працівниці УНРР А теж плакали. Зчинився величезний галас. Загроза вибуху 

наростала. Штурман втік.,. Поляки з більшовицьким нахабством нишпорили 

поміж людьми і на адресу українців шипіли: "Вшисткіх злапємо, вшисткіх 

одтранспортуємо, бо ви єстесьцє шовінісці і фашисці". Ставало надто 

моторошно, коли виявилося от-таке дикунське безглуздя запамороченого 

смердючою отрутою "гонору" такого ж, як і всі, затурканого "авслендера". 

Проти репатріяції, Реrенсбурr, 1946 р. 
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Демонстрація обуреного народу рушила. Довжелезна - пів кілометрова 

колона людей і дітвори під релігійними і національними прапорами враз із 

духовенством, співаючи "Отче наш", рушила в напрямі міста до будинку 

військового губернатора. Боялись нападу американської МП, але нестримно 

і спокійно йшли. МП пробувала розбивати колони, та це їй не вдавалося, народ 

творив один нерозривний ланцюг. Вуличний рух був стриманий в час походу

демонстрації. Одне авто з польськими "вояками" намагалося в'їхати в масу 

людей, люди ледве встигли вискочити з-під коліс машини. І так велика, около 

5-тисячна маса народу прибула під будинок військового управління. В той час 

МП вдарила на сполох і тих "архангелів" в мундирах на матоциклях прибуло 

перед будинок кілька десяток. Вони жадали, щоб люди негайно розійшлись. 

Ніхто не рушився, всі стояли, поки американська військова влада не погодилася 

прийняти делеrацію. Врешті делеrація в складі З-ох осіб з готовим зажаленням 
і проханням - припинити більшовицьку сваволю була прийнята. По короткому 

з'ясуванні причини демонстрації, військова влада погодилася провірити цей 

"випадок" зі схопленням людей і просила спокійно повернутися до табору ... 
Колона демоцетрантів верталася до табору в асисті МП і декого з вищих 
чинників американської армії. Приїхав на оселю директор УНРРА та генерал 

американської поліції. Народ не розходився, а лавами стояв організовано перед 

будинком шпиталю і школи. Представник американської військової влади 

наказав негайно розійтися до своїх приміщень, інакше він ужиє всіх засобів, 

щоб завести в таборі порядок. Та цього наказу ніхто не слухав. Представник 

табору інж. Артимович заявив американському генералові, що всі розійдуться 

тоді, якщо він, як представник американської влади, своїм словом чести 

запевнить мешканців табору, що схоплені люди будуть повернуті назад до 

табору. Це сталося, таке запевнення ми дістали і, подякувавши, розійшлись 

до своїх приміщень, хоч ніхто не спочивав, бо всі були насторожені і непевні, 

що буде дальше ... По полудні відбулася нарада таборового провідного активу 
для обговорення ситуації і дальшої дії для захисту. Вирішено створити правну 

комісію для постійного реагування на такі і подібні випадки. В білоруській церкві 

білоруський і український священики урочисто служили Службу Божу -
молебень про врятування схоплених людей. 
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Того ж дня, біля 6-ої години пополудні, з'явились на оселі два вантажні авта 

з тими людьми, що їх вночі людолови схопили насильно. Все населення табору 

радісно і спонтанно вітало прибулих та зробило військовій охороні, що їх 

привезла, гучну овацію. Повернулися всі, за вийнятком 2-3-ьох осіб, яких ще 

в Штравбінrу перевіряли і переслухували. Ті, що повернулись, оповідали таке: 

" ... привезли нас до штравбінrської в'язниці, роздягли до нага, обшукали до 
рубця і розмістили поодинці. Потім дозволили вдягнути підштанки і сорочку 

і по одному викликали на переслухання перед ''судовою'' комісією. Головно 

допитували про перебування в червоній армії. Енкаведисти до кожного лізли 

з претенсіями "ти наш, ти військовик, ти прибічник німців ... " Але допитувані 
давали всьому відсіч і були підтримані присутніми американцями. У висліді 

переслухань, всі, крім трьох, були звільнені. З того видно, що списки цих осіб 

були складені в тому дні, коли НКВД зробив налет на канцелярію УНРР А, 

в тому ж дні їхнє авто було добре побито переслідуваними таборовиками. 

Під час демонстрації вся маса демонстрантів висловила ганьбу польській 

поліції. Поляки відчули всю гидотність своєї зрадливої ролі і вже ввечорі у них 

самих утворилися дві групи. Одна , на чолі з поліцією - за виправдання 

зрадницького- жандарського вчинку, а друга- засуджуюча безглуздя першої. 

Згодом було з'ясовано, що загальний список був на 148 осіб, ще решту мали 
схопити і вивезти, та солідарна постава всіх мешканців їм перешкодила в 

реалізації пляну, який почали від жителів - росіян ... 
Того ж дня, директор УНРР А Ландстріт надіслав усім управам листа, що 

дирекція УНРР А непричасна до цієї акції, що це був військовий наказ для 

виявлення і схоплення "дезертирів червоної армії" ... Та з усього видно і ясно, 
що це плян реалізації примусової репатріяції, як наслідок ялтанського договору 

Сталіна з Рузвелтом, який більшовики використали і за допомогою 

американських вояків переводили на свій спосіб, що б всіх т.зв. громадян СССР 

силою забрати на ''ро діну'', практично мордувати живцем або запроторити 

на Сибір. 

Щоправда, людей повернули, але у декого з них появилася нова сивина на 

голові від переляку. 

Московські більшовики так розуміли і так трактували ялтанський договір: 

для них є дві групи втікачів - одні, що хочуть добровільно повернутися на 

''ро діну'', а другі - це військові злочинці і німецькі коляборанти та зрадники 

''родіни'' і їх треба насильно репатріювати. Цієї мови, на жаль, не розуміли 
тоді західні аліянти. 

Та сильна, громадна й солідарна постава всіх мешканців оселі в Регенсбурзі, 

без огляду на національність, врятувала не тільки першу групу схоплених людей 

- росіян, але перекреслила дальші пляни московських людоловів і зберегла 

мешканців оселі від примусової репатріяції. 
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Ярослав Сербин 

УКРАЇНСЬКА ОСЕЛЯ ( АН(ГОФЕРЗІДЛЮН( 
У РЕ(ЕНСБУРЗІ 

1945-1948 

Завданням цього збірника є відтворити історію життя українських скитальців 

в одному з таборів для т.зв. переміщених осіб - ДіПі, що знаходився на 

передмісті Реrенсбурrу, в Баварії. В цій статті хочу, як колишній посадник оселі, 

показати читачам загальну картину, а важливіші подробиці висвітлять інші 

автори. Одначе про деякі ділянки немає окремих статтей, тому пишу про них 

обширніше. З другого боку, в книзі будуть повторення, які свідомо залишаємо 

з уваги на можливу різницю поглядів. 

УНРРА 

Від закінчення Другої світової війни на весні 1945 р. біженцями з теренів 

Східньої Европи, як теж насильно вивезеними людьми з окупованих 

гітлерівською армією західніх країн заопікувалася міжнародня організація 

УНРР А. ЇЇ покликали до життя 44 західні держави 1943 р. з метою допомоги 
і відбудови господарського життя зруйнованих в часі війни країн. Очевидно, 

ця допомога була призначена тим державам, які належали до західніх альянтів. 

Найбільшу активність виявила УНРР А в 1944 р., даючи велику фінансову 
допомогу звільненим країнам з-під ворожих окупацій. З цієї допомоги найбільше 

скористатt СССР і його сателіти. Крім цього, УНРРАдавала всебічну допомогу 

ятікачам і особам насильно вивезеним на примусові роботи до Німеччини, яких 

по закінченні воєнних операцій на теренах Західньої Німеччини було біля вісім 

мільйонів. Були це люди з різних країн і різних національностей. 

На підставі статуту УНРР А право користати з допомоги мали біженці, які 

були або могли бути переслідувані з причин релігійних, політичних, або ті, що 

були насильно вивезені на роботи. 

Основним завданням УНРРА було допомогти втікачам і т.зв. ДіПі 

повернутися до своїх батьківщин, і тому саме в той час відбувалася репатріяція. 

Кошти транспорту покривали зацікавлені держави. Подавляюча більшість 

насильно вивезених людей із західніх европейських країн повернулася 

добровільно додому. В цьому нічого дивного не було, бо ці країни були вільними 

_від ворожої окупації і в них панував демократичний державний лад. Зате втікачі 

із Східньої Европи, що їі знову опанувала Москва, були позбавлені можливости 

повороту на свої рідні землі. Люди з цих теренів, вибираючи свободу, рішились 

жити в чужих, але вільних країнах. Окупаційна військова влада застосувала до 

них примусову репатріяцію. Створилася з цієї причини ситуація, з якою мусіли 

погодитися врешті західні альянти, в тому і УНРРА та військові чинники. За 

згодою своїх урядів вони вирішили дати допомогу і правну опіку тим, що 

залишилися в Німеччині та Австрії. Ця опіка і допомога вимагали великих 

коштів, які мусіли покривати згадані 44 держави, що створили допомогону 
організацію УНРР А. Практично майже весь тягар допомоги впав на уряд США, 
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бо більшість держав самі були в трудних фінансових обставинах. 

УНРРА закінчила свою діяльність в 1947 році. На її місце Об'єднані Нації 
(ОН) створили нову організацію - ІРО, з дещо відмінними завданнями. 

ІРО 

В головних постановах статуту ІРО, схваленого 15 грудня 1946 р. в Нью
Йорку, стверджується міжнародний характер проблеми втікачів і ДіПі і 
кажеться, що ця проблема повинна бути розв'язана при помочі репатріяції та 

переселення. Головним завданням ІРО було заохочувати ДіПі до повороту на 

батьківщину та помагати їм у тому всіма засобами. ІРО не буде допомагати 

тим, які не хочуть вертатися тільки тому, що вони воліють лінивство, а не важку 

працю над відбудовою своєї країни, або хочуть переселитися задля чисто 

матеріяльних інтересів. Щодо осіб, яких не можна буде репатріювати, 

передбачено: 1) влаштування їх у країнах, де вони під цю пору живуть, 2) 
еміrрацію і переселення поодиноких осіб і їхніх родин, З) переселення великими 

групами. Всім особам, які будуть під опікою ІРО, треба в першій мірі дати 

працю. ІРО буде в першу чергу давати моральну поміч і правну опіку для ДіПі. 

Організаційна будова ІРО така: 

1. Рада ІРО: по 1 представникові від 18 держав, що вступили до ІРО як члени. 
2. Екзекутивний Комітет з вибраних 9 членів. 
З. Адміністративний Орган з генеральним директором на чолі, що зі своїм 

штабом співробітників виконує напрямні політики Екзекутивного Комітету. 

Кошти репатріяції ДіПі і втікачів покривають держави, що спричинили війну 

(Німеччина і Японія). 

Подібно, як кожна організація, так теж і ІРО має точно означену мету, і тому 

вона мусить знати, ким має опікуватися і для кого має працювати. Тому ІРО 

переводитиме нові провірки, щоб устійвити персонально, хто має право на її 

опіку. В принципі ІРО буде опікуватися тільки правдивими жертвами війни. 

Під жертвами війни ІРО розуміє особи, що морально, фізично й матеріяльно 

були переслідувані гітлерівським режимом, як у краю, так і в Німеччині, на 

що мусять мати документи і свідків. ДіПі уважається тих, що були примусово 

вивезені на працю, або були вивезені з релігійних, расових чи політичних причин. 

Такі особи мають право на опіку і на репатріяцію. 

Втікачами уважалося особи, які перебували поза межами своєї батьківщини 

або країни, в якій постійно жили, і належали до таких груп: 1) жертви 
фашистського режиму, 2) еспанські республіканці, З) старі еміrранти, що були 
признані втікачами перед Другою світовою війною, 4) особи не ДіПі, які 
перебували поза межами країни, в якій постійно жили, а в наслідок воєнних 

подій не могли чи не хотіли користати з охорони уряду їхньої держави або 

держави, якої громадянами вони були давніше, як наприклад, галицькі українці, 

5) діти до 16-го року життя, що жили поза межами своєї батьківщини, які були 
воєнними сиротами. Новим і важним завданням ІРО було те, що виразно 

окреслено поняття політичних еміrрантів, чого не було зовсім в УНРР А. 

Натомість за статутом ІРО втрачали право на опіку воєнні злочинці, зрадники, 

квіслінrи і їм подібні, які помагали неприятельським силам в їхніх діях проти 

союзних націй, особи, які брали участь в організації, що мала за ціль збройною 
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силою скинути уряд або була ворожою урядові країни їхнього походження, що 

належить до союзних націй, і звичайні злочинці. Подібнихклявзуль було багато, 

і їх найкраще використовували ''союзники'' західніх альянтів - совєти, а 

наслідки цього переживали на своїй шкірі українці. 

В основному ІРО перебрала адміністрацію і працівників УНРР А, хоч деякі 

з них самі відійшли, а деяких замінила нова адміністрація ІРО. Наша оселя 

втратила двох щирих приятелів: директора Карла Гільца і його заступника 

Антона Тараску. Вони заслуговують на те, щоб їхній відхід з праці в УНРРА/ІРО 

згадати і записати їхні діла в людській пам' яті. 

СТВОРЕННЯ ОСЕЛІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ 

Перед створенням оселі діяв від перших днів по капітуляції гітлерівської 

Німеччини Український Обласний Допомоговий Комітет (УОДК) з осідком в 

м. Регенсбург, за дозволом військового правління американської армії 

регенсбурзької области. Про велику працю цього Комітету, а радше його 

високоідейних провідників написана окрема стаття в цьому збірнику. Отже 

трудні початки нашого організованого життя треба у великій мірі записати на 

конто членів УОДК, які, ризикуючи часто своїм життям, нав'язали нелегкий 

зв'язок з полк. Я. Песпішілем і завдяки йому та представниці УНРРА п-і Віолі 

Пфроммер знайшли і вибороли оселю звану в той час r анггоферзідлюнr, яку 
остаточно американська військова влада погодилася віддати до диспозиції 

УНРР А для переміщених осіб. 

Оселя була збудована за гітлерівської влади на передмісті Регенсбургу, і там 

жили з родинами німецькі робітники, які працювали в фабриці літаків 

Мессершмідт. Тоді ця оселя називалася Герман r ерінг Зідлюнг. Німецькі жителі 
тієї оселі дуже нерадо покидали свої житлові приміщення. Спочатку ця оселя 

мала бути табором для ДіПі різних національностей, а це не було сприємливим 

для українців, які творили абсолютну більшість. З усіх усюдів кожного дня 

прибували на оселю нові жителі, переважно українці. Тодішня дирекція 

Обласного ''Тіму' УНР РА примістила свої головні бюра на оселі і цим теж 

значно зменшила приміщення для людей. 

Оселя почала жити організованим життям восени 1945 року. З того часу доля 
мешканців оселі опинилася безпосередньо в руках дирекції і працівників УНРРА. 

В дирекції і в поодиноких відділах УНРР А керівниками були люди з різних 

західньоевропейських країн, як теж громадяни США і Канади. Не всі вони, на 

жаль, були на висоті своїх завдань, дехто з них використовував свою працю 

для власних інтересів. Не бракувало й таких, які скрито співпрацювали з 

Москвою і допомагали їй у примусовій репатріяції, видаючи списки та інформації 

більшовицьким агентам чи військовим чинникам, а це у великій мірі допомагало 

їм виловлювати невинні людські жертви. Треба ствердити, що були люди, які 

виявили велике зрозуміння для долі й недолі ДіПі. До таких керівників УНРР А 

треба зарахувати Карла Гільца, директора УНРР А '' Ареа Тім І 046'' на 
регенсбурзьку область, який два роки совісно й з християнською любов'ю 

виконував свої тру дні обов' язки. 

Ніколи не забуду одної розмови з Карлом Гільцем про справу приміщення 

деякої кількости українців із зліквідованого малого табору. Коли я зробив 
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застереження, що не дуже радо хотів би тих людей примістити в нашій оселі, 

бо ці люди мають злу репутацію і можуть зле впливати на мешканців оселі, 

дир. Гільц сказав: "Саме тому хочу дати Вам цих людей, бо вони українці і 

мають тут направити своє життя". На такий арrумент я не мав відповіді і, 

очевидно, погодився прийняти їх в оселю. Карло Гільц довгими роками 

працював в "Армії Спасіння" в Торонті. В часі побуту в Німеччині був у ранзі 

майора тієї організації, а пізніше одержав ранrу полковника. 

Варто пригадати, що перед своїм від'їздом до Канади в половині 1947 р. дир. 
Гільц замовив фахового фотографа, який сфільмував життя і працю в оселі. 

Цей фільм залишився для нього не тільки пам'яткою з праці в УНРРА. Дир. 

Гільц використав його в Канаді після повороту з Німеччини, висвітлюючи його 

в різних канадських установах. Цей фільм був висвітлений вперше для українців 

на 3-тьому з 'їзді колишніх учнів реrенсбурзької гімназії навесні 1980 р. на оселі 
УНС "Союзівка" в США. На базі цього фільму, до речі німого, колишній учень 

реrенсбурзької гімназії Богдан Маланяк зробив безкоштовно звуковий фільм 

''відеотейп'' у двох версіях, в українській і англійській. Цей фільм показано на 

першому з 'їзді колишніх жителів табору на оселі Братського Союзу 

"Верховина" навесні 1981 р., а англійською мовою висвітлено при кінці 1983 р. 

в Торонті на науковій конференції про українських ДіПі з рамени Торантського 

університету, в присутності дир. Гільца, якому цей фільм тоді офіційно передано 

на власність як доказ подяки від колишніх мешканців оселі в Реrенсбурзі. 

Карло Гільц не діждався появи цієї книги. Він помер 5 лютого 1985 р. 
Крім дир. К. Гільца, на добру згадку заслуговує його заступник А. Тараска 

з Вінніпеrу. На жаль, з ним ми не відновили зв' язків, а перед кількома роками 

він відійшов у вічність. Це була щира людина, з походження поляк, приятель 

українців у Канаді і таким він був і для нас у Реrенсбурзі. Володів добре, крім 

англійської, українською та польською мовами, і тому співпраця з ним була 

легка. 

Посередньо УНРР А і всі табори ДіПі підлягали військовій окупаційній владі, 

від якої залежало бути чи не бути тодішнім ДіПі. Як звичайно, кожна армія 

виконує доручення свого уряду. Так поступала і американська армія. Вона мала 

завдання допомогти репатріювати всіх чужинців, які опинилися в Німеччині 

чи Австрії, бо такий був договір альянтів. Та й тут знайшлася добра людина, 

ім'я якій Яромір Поспішіль, тоді ще підполковник американської армії і 

заступник коменданта реrенсбурзької округи. Сам він за національністю чех, 

і в його душі був сантимепт до слов'ян, в тому до українців. По нав'язанні з 

ним зв'язків через згаданих уже членів УОДК і по виясненні ситуації, в якій 

опинилися сотки тисяч українців, він дав офіційний наказ, що ті, які не бажають 

повертатися до своїх країн, є звільнені від примусової репатріяції, і завдяки цьому 

наказові всі ми спаслися від неминучої загибелі чи Сибіру. Від років полк. Я. 

Поспішіль, як старшина-пенсіонер американської армії, живе в Небраска, США, 

і з ним втримуємо добрі взаємо-відносини. 

Реrенсбурзьку оселю заплянувала військова влада і дирекція УНРР А як 

міжнародній табір для переміщених осіб. Такий стан тривав кілька місяців. Коли 

табір був заповнений новими мешканцями і коли виявилося, що українців у 

ньому було біля чотири тисячі, а решту творили поляки, білоруси, росіяни і 

балтійці, УНРР А восени 1946 р. призначила цей табір для українців, залишаючи 
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малу частину мешканців інших національностей, якщо вони бажатимуть жити 

в ньому. 

Співжиття цих меншин з українцями було наладнане на базі добросусідській, 

та в практиці не завжди було воно гармонійне. Найбільше клопоту було з 

росіянами, т.зв. "общиною". Найкраща співпраця була з балтійською групою, 

зокрема з литовцями. 

Якщо йдеться про українців, то походили вони з усіх областей України. Ця 

накинена воєнна і повоєнна ситуація була, можна б сказати, історичною подією, 

бо стрінулясь на чужині брати і сестри українського народу, і неласкава доля 

заставила їх жити разом, ділити долю й недолю. Недаром кажуть, що недоля 

об'єднує людей в один моноліт, який творить органічну силу, а це єдина запорука 

в боротьбі за людські й національні права. Треба сказати, що нелегко було 

об'єднатися в одну суцільну українську громаду, бо тут стрінулися вперше 

українці з-під різних ворожих займанщин, з неоднакавою ментальністю, з різним 

вихованням та з різною національною свідомістю. Це були, за малими 

вийнятками, українці, які себе не знали і не розуміли, хоч були дітьми того 

самого народу. Треба було довшого часу і багато доброї волі, щоб раз назавжди 

засипати річку Збруч. І може якраз в час великого !сходу українців з рідних 

земель прийшла нагода й потреба національного об'єднання, яке ставало 

дійсністю на наших очах. Зов рідної крови ставав вирішальним чинником. 

Як згадано, в перших місяцях організування таборів для переміщених осіб 

УНРРА всеціла керувала всіма таборами, маючи до диспозиції великий 

людський апарат і поважні фінансові засоби, призначені в першу чергу для 

репатріяційних цілей, а в дальшому для утримання тих, які не хотіли 

повертатися ''на родіну''. Це стосувалося людей із Східньої Европи, головно 

втікачів із СССР, Польщі, Чехо-Словаччини, Румунії і т .д. Українців як 

національну групу не визнавали, ми були записані як громадяни СССР, Польщі 

або інших країн, отже трактовані не за національністю, а за державною 

приналежністю. В найтруднішій ситуації знайшлися українці з теренів СССР, 

бо їм грозила примусова репатріяція. В часі насильної репатріяції УОДК робив 

усі можливі заходи, щоб їх зберегти і старався їх правно забезпечити. Тому 

була настанова придбати для них, як і для українців з-під інших окупацій, т.зв. 

нансенівські документи, і тим самим всі українці мали бути трактовані 

американсьКОІР окупаційною владою як бездержавні люди, які наслідком 

воєнних подій втратили свою державну приналежність. Та й це не багато 

помагало, бо Москва не думала резиrнувати з своїх плянів, а навпаки, хотіла 

за кожну ціну дістати всіх українців до своїх рук. Отже треба було посилити 

оборонну акцію перед американською владою, а одночасно оформити українців 

із східніх земель як колишніх польських громадян, що було зроблено, 

використовуючи всі доступні можливості. 

Першим комендантом оселі (української частини) був, призначений 

Екзекутивою УОДК, мrр Володимир Заяць. Він організував оселю. Його 
заступником був мrр Ілля Мула. В їх особах мешканці оселі мали від початку 

добрих, відданих справі, оборонців, які їх успішно заступали не тільки в УНРР А, 

але теж перед американською окупаційною військовою владою, використовуючи 

знання англійської мови і своє патріотичне наставлення. 

30 грудня 1945 р. відбулися в українській частині оселі на зарядження УНРР А 

121 



перші вибори до Ради цієї частини оселі. Завданням Ради, що складалася з 12 
членів і 5 заступників, було ініціювати працю управи, контролювати їі, 

призначати та звільняти посадпика оселі. До виборів виготовлено дві листи 

кандидатів до Ради. У голосуванні брало участь 877 виборців, з загального числа 
1,115 управнених до голосування. Листа ч.l одержала 329 голосів, листа 

ч.2- 548. Таким чином перемогла листа ч.2. Виборча комісія, повідомляючи 
про ви слід виборів, підкреслила, що обов' яз ком нововибраної Ради є однаково 

дбати про всіх мешканців оселі і однаково захищати громадські інтереси як 

групи, що виставляпа листу ч.1, так і групи, що подала листу ч.2 (див. тижневик 

"Слово" ч.2 (9), 7 січня 1946). Новобрана Рада призначила посадником оселі 
(української частини) інж. Антона Артимовича, колишнього старшину УСС, 

директора "Української Щадниці" в Перемишлі, відомого громадянина-діяча. 

А. Артимович, володіючи англійською мовою, був у постійному контакті з 

УНРР А і добре обороняв інтереси української групи. Йому багато допомагав 
Володимир Заяць, який був урядовцем УНРРА в характері "фільд-обзервер-а". 

Володимир Заяць і Антін Артимович вже відійшли на "вічну ватру" - оба 

пластуни-сеньйори. Цією згадкою хочу записати їх працю в альбом. 

Вже в перших початках існування оселі, 1945-1946, українське життя почало 
набирати організаційних форм, творилися різні суспільно-громадські, 

молодіжні, харитатинні , господарські, політичні й культурно-мистецькі 

організації і товариства. Скоро зорганізовано церковне життя, церковні громади 

- католицька і кілька громад православного віровизнання. Творилось 

шкільництво, від дитячого садка починаючи, на високій школі кінчаючи. 

Поставали хори - церковні, світські, шкільні. 

Одним словом, почало пульсувати нове, організоване життя, якому пильно 

приглядалися УНРРА і військові чинники. Одні з них раділи нашими успіхами 

й старалися підтримувати нашу ініціятиву, другі дивилися на нашу 

зорганізованість кривим оком і напевно комусь звітували про "небезпечні" 

прояви в житті української громади. Тому час від часу дирекція УНРРА, крім 

звичайних місячних звітів, жадала від управи оселі додаткових звітів, інформацій 

про деяку ділянку праці або окремих осіб. Та нічого нелегального на оселі не 

діялося, тому наші опікуни набирали до нас що раз більше довір'я. 

Трудно сьогодні з певністю сказати, що було причиною, що по одному році 

"панування" УНРРА на оселі прийшло рішення "згори" під кінець 1946 р. 
передати адміністраційне ведення табору в руки самих ДіПі, в нашому випадку 

в руки українців. Можливо це був вплив дир. К. Гільца, з яким вже до того 

часу були наладнані добрі зв'язки і який добре знав українців ще з Торонта. 

Він часто згадував, що, на жаль, багато українців із старої еміграції в Торонті 

є комуністами, та це не наставило його негативно до українців. 

Одного разу він заявив нашим представникам, що Головна Квартира УНРР А 

на американську зону Німеччини постановила передати адміністрацію таборів, 

в першу чергу великих, в руки ДіПі. Наш табір є першою спробою, від ~кої 

буде залежати, чи і наскільки ця спроба себе виправдає. Заки передача влади 

наступить, в оселі відбудуться вільні вибори членів Таборової Ради, а виборчу 

конституцію, на взір канадської, приготовить дирекція УНРР А в порозумінні 

і співпраці з правниками з-поміж ДіПі в оселі. Цей обов'язок передано А. 

Тарасці, заступникові дир. Гільца, який, знаючи українську мову, провів курс 
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канадської виборчої конституції для всіх зацікавлених. Члени УОДК, який змінив 

назву на Обласне Представництво Української Еміграції, члени таборової 

управи, українські правники та інші, в тому і автор цих рядків, брали участь 

в цьому цікавому курсі. Багато з того матеріялу більшості з нас було відоме, 

бо канадська конституція і виборче право в загальному базуються на 

міжнародньому праві, все таки цікаво було слухати лекції про невідому Канаду. 

У вересні 1946 р. відбулися вибори до Таборової Ради в числі 25 осіб на підставі 
виборчого правильника, опрацьованого дирекцією УНРР А в погодженні з 

правильинком ЦПУЕ. Оселя була поділена на виборчі округи, за які відповідали 

затверджені УНРР А відповідні особи ДіПі. Перед виборами відбувалися 

публічні віча, організовані партіями-бльоками, які мали намічених своїх 

кандидатів. Всі ці партії-бльоки і їхні кандидати були зголошені до УНРР А і 

до публічного відома мешканців оселі. Два тижні в оселі панував великий рух, 

а навіть передвиборча гарячка, бо кожний бльок і його кандидати старалися 

впливати на виборців і поборювати своїх противників різними обіцянками, а 

часом і наклепами. Наскільки собі пригадую, в основному були зареєстровані 

два бльоки: бльок зложений з націоналістичних угрупувань враз із 

гетьманцями-державниками, і бльок соціялістичних партій, до якого приступили 

національні меншини, зокрема росіяни. День перед виборами всякі мітінrи-віча 

були заборонені. 

В день виборів мешканці оселі йшли до виборчих урн, маючи виборчі картки 

до голосування, в яких були названі всі намічені кандидати. Була строго 

збережена виборча свобода і таємниця, порядку проведення виборів доглядали 

представники УНРР А, а таборова поліція дбала про безпеку. По закінченні 

голосування, яке тривало майже повний робочий день, Провірочна Комісія, 

затверджена дирекцією УНРР А, підрахувала віддані голоси, списала урядовий 

протокол звисліду виборів і передала його до рук А. Тараски, який відповідав 

за цілість виборів. Вислід голосування: правий (перший) бльок одержав 20 
мандатів, а другий 5, разом вибрано 25 радних. 

Після виборів відбулося перше засідання Таборової Ради, на якому головою 

обрано проф. Михайла Іваненка, відомого скавтмастра Пласту. Таборова Рада 

оселі - це мініятюрний таборовий парлямент, який вибирає коменданта 

(посадника) табору і затверджує склад таборової управи. 

На першому, а може на другому засіданні Таборової Ради посадником оселі 

вибрано Ярослава Сербина , якого після вибору покликано на засідання 
Таборової Ради і якому голова Ради - Михайло Іваненко закомунікував рішення 

про вибір його на це становище. Вибір посадника мусів бути затверджений 

дирекцією УНРРА і управою ОПУЕ. Обидві інстанції були повідомлені і цей 

вибір затвердили. Незабаром дир. Гільц покликав мене до своєї канцелярії, де 

при помочі мrр Мирона Руснака як перекладача, ми обмінялися думками про 

обов'язки посаднока і його відповідальність перед УНРРА. З того часу почалася 

наша дружня і ділова співпраця з адміністрацією УНРР А, а часом і з військовими 

чинниками. 

Першим моїм завданням як посадника було покликати до життя повний склад 

таборової управи, знайти добрих керівників різних ділянок праці, а це не було 

легким завданням, бо серед б-тисячної маси мешканців оселі треба було брати 

ло уваги різні аспекти життя. Тому я контактунався з членами Таборової Ради 
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і управою ОПУЕ, щоб якнайсправедливіше створити справно діючу управу. Тут 

зразу ми стріну ли ся з ''несподіванкою''. Одного дня прийшли до нас два 

представники малої російської групи і поставили ''скромну'' вимогу: 

призначуйте своїх людей керівниками відділів, а їхніми заступниками повинні 

обов' язково бути наші люди, включно із заступником посадпика! Немалі 

московські апетити. 

Поки приступити до персональної обсади таборової управи, треба було 

опрацювати організаційну схему табору, яка мусїла бути затверджена 

Таборовою Радою і дирекцією УНРРА. За допомогою фахових осіб така схема 

була виготовлена і затверджена. Після цього підшукано відповідних людей, яких 

затвердила Рада і УНРР А, і щойно тоді управа почала поволі перебирати 

адміністраційні аrенди від УНРР А. Це перебрання ''влади'' не йшло гладко, 

бо деякі офіцери УНРР А уважали, що УНРР А повинна затримати в своїх руках 

важливіші позиції, наприклад пекарню. Точніше про це на іншому місці. З цієї 

причини адміністрація УНРР А залишилася на деякий час в оселі в головному 

будинку. Та при наполегливій праці таборової управи і при допомозі дир. Гільца 

перед кінцем 1946 р. вся адміністрація оселі була передана таборовій управі. 
Для кращої ілюстрації побудови таборової самоуправи, подаємо наприкінці 

цієї статті карту організаційної схеми. Як видно з цієї схеми створено такі 

відділи: посадник і двох заступників, правний дорадник, голова Таборового 

Суду, голова Таборової Ради, голова Контрольної Комісії, секретар Управи, 

Безпека і Поліція, Реєстрація, Репатріяція і Еміrрація, Відділ Праці, Відділ 

Суспільної Опіки, Відділ Здоров'я, Відділ Прохарчування, Відділ Постачання 

і Маrазин, Відділ засобів утримання, Відділ господарства і фінансів, Відділ 

транспорту. Деякі відділи мали свої підвідділи, як наприклад, Відділ суспільної 

опіки, якому підлягали мешканеві справи, розподіл одягу і взуття, культура 

і освіта, молодь, жіноцтво і опіка над дітьми. Ця організаційна схема побудована 

на канадській системі, і можна твердити, що вона себе практично виправдувала. 

Прізвища відповідальних референтів подані на залученій карті, тому їх не 

називаємо. Такий був перший і другий склад таборової управи, хоч деякі 

референти згодом були змінені іншими особами. Не подані тут підреференти, 

які практично виконували свої обов' язки самостійно. До таких треба зарахувати 

самостійно діючі референтури, а саме референтура культури і освіти під 

проводом дир. М. Савчина, а згодом проф. О. Кушніра, референтура молоді 

під проводом мrр М. Утриска, мешканева під проводом інж. О. Сосни і інших, 

прізвища яких, на жаль, призабулися. 

У кожному відділі управи оселі працювала потрібна кількість працівників. 

Була прийнята засада, що кожний дорослий і працездатний мешканець оселі 

зобов' язаний працювати. Доростаю ча молодь мала вчитися, а шкіл і різних 

курсів в оселі було зорганізовано багато. Жінки, які мали малих дітей або були 

вагітними, уважалися працюючими, хто співав в хорах чи приміром, брав 

активну участь у театрах, був трактований як працюючий. Крім цього, відділ 

праці організував кадри працівників-робітників для потреб оселі, для 

втримування порядку і чистоти, приготування палива на зиму і інших робіт 

з метою, щоб санітарні умови були якнайкраще забезпечені. Усі працюючі 

одержували більші харчові. приділи і додатково приділ американських цигарок, 

а це було на той час твердою валютою, за яку у німців можна було купити все 
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потрібне. Крім праці в оселі, часто відділ праці одержував замовлення на робочу 

силу для потреб американської армії в місті Реrенсбурзі. На ці роботи було 

багато охотників, бо армія добре платила і харчувала в часі праці. 

Все це разом давалотаборовикам можливість влаштувати своє життя краще, 

бо самі приділи харчів були відносно незадовільні, хоч треба ще й сьогодні 

дякувати Господеві і "добродійці" УНРРАза цю велику допомогу, без якої 

великі маси людей були б засуджені на голодову смерть, бо тодішня ситуація 

в Німеччині й Австрії була катастрофічна. Направду корисним для оселі в ці 

повоєнні роки був обов'язок праці. Ще сьогодні ніяк не можу зрозуміти 

становища офіцера відділу праці УНРР А, який рішуче спротивився нашому 

плянові щодо обов'язку праці. Між ним і мною велася гостра розмова на цю 

тему, і якби не рішуче становище дир. Гільца, який підтримав становище управи 

оселі стосовно обов'язку праці, то хто знає, які наслідки були б, якби понад 

шість тисяч людей, поминаючи очевидно дітей, шкільну молодь та старших 

осіб, не мали нічого до роботи, мали дармо забезпечені життєві потреби. Тоді 

щойно трудно було б втримати якубудь дисципліну в оселі. І саме тому, що 

в оселі майже не було безробітних, за вийнятком деяких, на щастя, нечисленних 

спекулянтів, які вміли звільнитися від обов'язку праці, наша оселя втішалася 

доброю опінією серед німецького населення, в американській армії та в УНРР А. 

Справу з російською групою мешканців оселі управа розв' язала 

"дипломатично" так, що дала їй окремий квартал, дозволила їм створити свою 

репрезентацію, окремо одержувати всі приділи і їх розділювати в своїй ''общині'' 

і через своє представництво співпрацювати з управою оселі, на що ця група 

погодилася. Здавалося, що така розв'язка справи найбільш справедлива, бо ця 

група жила на автономних правах і користала з усіх прав табору, а обов' язків 

мала менше, як українці. Їхні представники в складі 3-5 осіб і працівники 
канцелярії та внутрішнього маrазину були на списку працівників оселі. Та 

незабаром вони почали робити явні чи анонімні доноси до адміністрації УНРР А, 

мовляв: нам діється кривда , нас українська управа табору трактує гірше як 
українців і т. п. 

Був я кілька разів з того приводу в дир. Гільца на "чорній каві", і він обережно 

робив мені закиди про кривдження російської групи оселі. Коли я зажадав 

конкретних доказів, тоді дир. Гільц виявив таємниці доносів, після чого мені 

легко було доказати безпідставність такого обвинувачення. Моїм перекладачем 

тоді знову був Мирон Руснак, який завжди був до послуг управи, хоч працював 

в УНРРА. Він умів не тільки добре перекладати, але знаючи ментальність 

американців і канадців, вмів з ними кожну справу полагодити, як треба. У висліді 

справу полагоджено без ніяких претенсій до управи оселі. З того часу росіяни 

були скромнішими, і з ними ми вже не мали поважніших розходжень. 

Оселя в нормальних умовах могла примістити приблизно одну тисячу родин. 

Так було тоді, коли там жили німецькі робітники фабрики Мессершмідт. Та 

ДіПі не могли мати таких претенсій і мусіли погодитися з пляном УНРРА, яка 

nризначила всі приміщення в оселі для точно 6 тисяч осіб, незалежно від віку 
і родинного стану і не зважаючи на те, що деякі приміщення треба було 

nризначити на бюра для адміністрації, поліції і т .п. 

За статистичними даними УНРР А на день 1 травня 1946 р. оселя мала понад 
5 тисяч осіб різнонаціонального населення, в тому 2006 українців. Від травня 
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1946 р. число українського населення оселі постійно зростає, при чому від жовтня 
того ж року з переїздом поляків до табору в Гогенфельді та призначенням оселі 

на український центр, число українців збільшується. Стан українців у цифрах 

був такий: 

1.5 .1946 .......................................................................................... 2,006 
1 .11.1946 ........................................................................................ 3,226 
1.12.1946 ........................................................................................ 4,180 
1.1.1947 .......................................................................................... 4,628 
1.2.1947 .......................................................................................... 4,858 
1.3.1947 .......................................................................................... 4,831 

15 березня 1947 р. інші національні групи, що мешкали в оселі, перейшли під 
українську адміністрацію, при чому загальне число населення було наступне: 

1.4.1947 .......................................................................................... 6,185 
1.5.1947 .......................................................................................... 6,089 
1.6.1947 .......................................................................................... 5,857 

За національним складом в оселі було на день 31.5.1947: 

українців ........................................................................................ 4, 723 
росіян............................................................................................ 710 
поляків.......................................................................................... 193 
ба.птійців........................................................................................ 124 
б]лорусинів..................................................................................... 83 
інших............................................................................................ 24 

Разом усіх було 5,857 осіб, які займали 229 домів, зложених з 930 помешкань, 
в тому числі З-кімнатних мешкань 156 і 2-кімнатних 774, так що в середньому 
випадало на 1 мешкання 6.25 осіб, а на 1 кімнату 3.4 особи. 75о/о всіх помешкань 
потребували внутрішнього ремонту, головно малювання, а 10f1/o домів -
ремонту дахів. Мешканці боляче відчували брак газового опалювання, міська 

газівня забрала годинникову апаратуру для направи, і хоч минуло 2-3 місяці, 
П не повертала. До того під час переїзду до Гогенфельду поляки жахливо 

понищили мешканеві устатковання, зруйнувавши кухні, лазнички, електричне 

освітлення, і забрали зі собою всі меблі, що були власністю німців або УНРРА. 

У:країнці перебрали мешкання знищені і без потрібного устатковання. Крім 

цього, УНРРА, переміщуючи своїх робітників і службовців на оселю, вимагала 

в]д таборової управи звільнити для них цілі доми, в яких жили українці і які 

їх власним коштом відновили і відповідно їх умеблювали та влаштували свої 

городці для городини. Все це треба було залишити новим мешканцям. 

Це дуже утруднювало нормальну працю мешканевого відділу, яким тоді 

керував інж. Олександер Сосна, а його заступником був Роман Стефанюк. Їм 
допомагало 28 районових, які відповідали за свої райони. З них були 24 українці 
і 4 особи інших національностей. Ці неполадки вдалося мешканевому 

референтові полагодити. Але не бракувало і слушних нарікань. При цьому треба 

сказати, що дирекція УНРР А застерегла собі право приймати мешканців на 

оселю, очевидно тільки таких, які мали виказки ДіПі або їх одержували перед 

прибуттям на оселю. Було домовлено, що управа оселі буде рекомендувати 

таких людей. Іншими словами, право було в руках УНРРА і управи оселі, хоч 
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траплялися спірні випадки, коли УНРР А, а радше її дотичний керівник хотів 

насильно когось примістити в оселі. 

З перших початків урядування управа оселі валаднала співпрацю з унрівськими 

керівниками, і за малими вийнятками ця співпраця була добра. Оселя мала добре 

ім'я в американській зоні Німеччини, і тому часто приїздили туди люди з різних 

місцевостей, що хотіли поселитися в оселі. Не бракувало й таких, які були 

позбавлені права ДіПі через доноси московських енкаведистів, які підеували 

відповідним чинникам УНРР А фальшиві докази про коляборадію з німцями. 

Маючи добрі зв'язки з важливішими керівниками УНРРА, управа могла 

допомогти людям одержати право ДіПі і поселитися в оселі. На окремому місці 

згадаємо про конкретні випадки. 

ПРАВНИЙ СТ АН І ЗАВДАННЯ 

Життя в оселі почало пульсувати більш-менш нормально щойно тоді, коли 

самоуправа оселі опинилася повністю в руках її мешканців, тобто українців, 

і коли втихла хвиля примусової репатріяції. УНРРА перенесла свої бюра до 

міста Реrенсбурrу, звідки опікувалася всіма таборами реrенсбурзької округи 

і видавала потрібні розпорядження. З черги виринула потреба опрацювати 

таборовий правильник - свого роду таборову конституцію, в якій були б 

визначені права й обов'язки мешканців оселі. До виконання того завдання управа 

оселі в порозумінні з Таборовою Радою покликала до життя комісію, зложену 

з правників і досвідчених людей. До складу цієї комісії входили: д-р Іван 

Максимчук, мrр Ілля Мула, мrр Володимир Кліш, д-р Іван Гурко, д-р Богдан 

Мартинович, від Таборової Ради інж. Антін Артимович і від управи Ярослав 

Сербин. За відносно короткий час ця конституція була опрацьована, схвалена 

управою і затверджена Таборовою Радою. Її перекладено на англійську мову 
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і вислано до дирекції УНРР А до остаточного затвердження. Як мені відомо, 

ця конституція була переслана до Головної Квартири УНРР А на американську 

зону. Це було для УНРРА своєрідною несподіванкою, бо наші "опікуни" не 

вірили, що ДіПі здібні опрацювати фахово такий докладний статут для правного 

упорядкування життя в оселі. Нашу конституцію затверджено при кінці січня 

1947 р., і вже З лютого того ж року управа оселі одержала похвальний лист 

від дирекціїУНРРАза підписом К. М. Барра, зонального директора УНРРА. 

В документах і приватному архіві К. Гільца находиться копія цієї конституції 

англійською мовою, а у "Віснику Оселі", таборовому офіціозі, є скорочений 

текст цього правильника українською мовою. 

Знаємо, що такі опрацьовані нами правильники лягли в основу виданих в трохи 

зміненій формі правильників, які зобов'язували у всіх таборах реrенсбурзької 

области. Згодом наша комісія опрацювала ще наступні правильники: Статут 

для таборових судів, Статут для поліції і безпеки, як теж внутрішні правильники 

для поодиноких відділів управи оселі, на підставі яких нормувалася праця всіх 

керівних і контрольних органів оселі. 

Таборові закони своєчасно доведено до відома усіх мешканців оселі через 

публічні оголошення і при помочі таборової газети ''Вісник оселі''. Таким чином 

мешканці оселі знали, які їх права і обов'язки, а це вможливлювало зв'язок і 

співпрацю для справного функціонування таборового апарату та виконання усіх 

плянів управи, як теж доручень УНРРА-ІРО і військового правління. Можна 

сміливо твердити, що незабаром, помимо не дуже сприятливих умов життя 

і праці, ми спільним зусиллям зуміли взяти в законні рами таборове життя і 

створили своєрідну українську республіку на чужині. 

ЧЕРГОЮВИБОРИ ТАБОРОБОІРАДИ 

На підставі Виборчого правильника ЦПУЕ, затведженого дирекцією УНРР А, 

відбувалися в оселі кожного року вибори Таборової Ради. Після тритижневої 

підготовки відбулися 2-гі з черги вибори членів Таборової Ради в числі 21 особа. 
У переддень виборів, З червня 1947 р., відбувалися востаннє в усіх виборчих 
округах багатолюдні виборчі віча, що мали загалом спокійний і речевий 

характер. За малими вийнятками, віча відбувалися спільно, іноді мали вони 

гостро полемічні моменти, одначе скрізь задержано відповідний рівень дискусії. 

Участь у виборах у окремих округах сягала від 60-800/о. Ці вибори були виявом 

справжньої, нефальшованої волі мешканців оселі. Тому, що деякі обрані радні 

зрезиrнували з вибору, були проголошені додаткові вибори в їхніх округах, а 

це спричинило слізнене уконституювання Таборової Ради. 

По доповнюючих виборах, Центральна виборча комісія під головуванням д-ра 

В. Пасланеького проголосила повний склад Таборової Ради на її засіданні у 

вівторок, 8 липня 1947 р. На засіданні був присутній дир. А. Тараска як 

представник ІРО, були представники духовенства, члени попередньої Таборової 

Ради, управа оселі, члени Центрального виборчого комітету, представники 

окружних виборчих комітетів, шкіл та інших установ оселі та очевидно всі 

новообрані члени Таборової Ради. Це засідання відбулося в театральній залі 

оселі і мало дуже святковий характер. Його відкрив д-р В. Паславський, який, 
привітавши усіх присутніх, ствердив, що розбіжності щодо обчислювання 
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голосів вияснено. Подякував усім, що допомагали під час виборчої акцн 1 

побажав новій Таборовій Раді успіхів у П праці. Після цього промовив дир. А. 

Тараска українською мовою. По вступних заввагах перейшов до найважливіших 

завдань нової Таборової Ради, пригадуючи, що оселя повинна виробити собі 

яннайкращу опінію перед американською армією, та що треба думати не тільки 

про себе, але про всіх, а головно про майбутнє дітей. 

По полагодженні потрібних формальностей прпступлено до вибору президії 

Ради. Головою Таборової Ради обрано абсолютною більшістю голосів інж. 

Антона Артимовича, заступником Василя Футалу і секретарем Володимира 

Паїка. Ніяких інших кандидатів не зголошено. 

19 липня того ж року відбулося друге засідання нової Таборової Ради, яке 
тривало повних десять годин. В ньому взяли участь члени Ради, посадник і 

референти управи та понад ІЗО гостей. Вже при відчитанні порядку нарад і 

протоколу з першого засідання видно було, що це засідання буде гаряче, бо 

зголосилося до слова з самого початку багато дискутантів, так що ця 

''формальна'' дискусія до порядку нарад і протоколу забрала понад годину часу. 

Посадник оселі склав довший загальний звіт з діяльности уступаючої управи 

від половини жовтня 1946 до кінця червня 194 7 р. Накресливши основні дані 
з праці управи і зробивши основні підсумки, вказав на світла й тіні діяльности 

управи та життя в оселі. Він підкреслив добрі зв'язки з адміністрацією УНРРА, 

з американською військовою владою та німецькими урядовими чинниками. 

Управа оселі тісно співпрацювала з управою ОПУЕ, а зокрема зП невтомним 

секретарем Володимиром Клішем як теж з управами таборових організацій і 

установ. 

Інформації посадника доповнили два заступники: д-р Іван Максимчук і інж. 

Іван Фаєвців. Всі звіти дали повний образ праці управи оселі, і присутні прийняли 

їх до відома з признанням, хоч не бракувало слів критики. По цих звідомленнях, 

які тривали коло 5 годин, звітував голова Контрольної комісії інж. Голод, який 
запропонував дати абсолютарію уступаючій управі. Над звітами розвинулася 

оживлена дискусія, яна тривала понад З години. По П вичерпанні уділено 

абсолютарію уступаючій управі 15-ма голосами при 4 стриманих, бо присутніх 
радних на засіданні було 19. На цьому засіданні одноголосно затверджено новий 
правильник таборової Ради і обрано д-ра В. Паславського новим головою 

Контрольної комісії управи оселі. 

Таборова Рада відбула 27.7.1947 своє третє засідання, на якому проведено 
вибір посадпика оселі. Присутніми були: 21 радний, члени управи та гості. Після 
відчитання схвалення протоколу з другого засідання Таборової Ради, слово 

забрав голова інж. А. Артимович, який звернув увагу, що за статутом вибір 

посадпика буде правосильним тоді, коли пройде більшістю 2/3 голосів присутніх 
радних. Реорганізація управи, нові скринінrи, справи еміrрації вимагають 

досвідченого проводу. Посадник дає напрямні для цілої оселі, тому треба 

вибирати відповідного кандидата. Виставлено двох кандидатів: дотеперішнього 

rюсадника Я. Серб ин а і Є. Новіцького. 

Після дискусії над зголошеними кандидатами і у висліді голосування вибрано 

Я. Сербина кваліфікованою більшістю: 15-ма голосами за, 4 проти, 2 
стрималися. На другого кандидата не голосовано. Проголошено вибір 

rюсадником Ярослава Сербина, якого запрошено ввійти на залю нарад. Голова 
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Таборової Ради Антін Артимович повідомив його про поповний вибір на 

посадпика оселі і попросив створити склад нової управи. Я. Сербинподякував 

за довіря і заявив, що буде старатись всі свої сили віддати службі загалу. Як 

і досі буде провадити всі справи під кутом загального добра, без уваги на 

релігійну чи партійну приналежність. Пригадав, що найближчі дні можуть 

принести мешканцям оселі нові несподіванки-скринінrи. Треба буде докласти 

багато зусилля, щоби все вийшло корисно. Виконання цих важких обов'язків 

залежатиме у великій мірі від щирої співпраці Таборової Ради. Він ствердив, 

що нема причини для існування опозиції, а треба всіма силами і засобами спільно 

боронити своїх прав. ІРО і управа ОПУЕ листами підтвердили вибір. 

ТРЕТІ ВИБОРИ В ОСЕЛІ 

Треті вибори відбулися ЗО травня 1948 р. і були останніми. Характер цих 

виборів був відмінний від двох попередніх. Не було вже такої єдности, як в 

попередніх виборах, розгорілись партійно-групові пристрасті, у висліді яких 

постали такі бльоки: 1. Український Національний Бльок, 2. Українське 

Християнське Об'єднання, 3. За Громадський Правопорядок, 4. Група 

Бездержавних (безподданих). Таборову Виборчу комісію очолювали: мrр. 

Мирон У три ск о - голова, Василь Когут - секретар. Ця комісія окремими 

повідомленнями інформувала мешканців оселі про статутові приписи щодо 

заплянованих виборів, про поділ оселі на виборчі округи, про виборчі льокалі, 

про списки кандидатів поодиноких бльоків чи ліст, про час голосування, про 

мужів довіря, про відбуття виборів спокійно, згідно з приписами. 

Одночасно управа ОПУЕ проголосила обласні вибори і склад Обласної 

Виборчої комісії. Її очолили мrр І. Мула і мrр І. Базарко. До цих виборів 
зголошено такі бльоки-лісти: 1. За збільшення активности, 2. Українське 

Християнське Об'єднання, 3. За Громадський Правопорядок. 
У цих виборах брали участь уповноважені до голосування мешканці таборів 

реrенсбурзької области, і всі вони мали право зголошувати кандидатів до одного 

з названих бльоків. Вибори відбулися в усіх таборах области при великій 

технічній допомозі управи оселі. 

Повертаючись до таборових виборів, треба сказати, що передвиборча 

кампанія була досить гаряча, було багато цікавих мітинrів, та все ж вибори 

відбулися спокійно і в оселі в дні голосування панував правопорядок. Таборова 

комісія проголосила зараз після виборів такий ви слід голосування: 

Список ч.1. "Український Національний Бльок" одержав 12 мандатів, 
Список ч.2. ''Українське Християнське Об'єднання'' одержав 3 мандати, 
Список ч.З. ''За Громадський Правопорядок'' одержав 4 мандати, 
Список ч.4. "Група Бездержавних" одержав 2 мандати. Разом обрано 

21 радний. 
Крім них, вибрано відповідну кількість заступників радних, і членів та 

заступників Контрольної комісії. Загальна участь в голосуванні була 71 OJo усіх 
зареєстрованих у виборчих списках. Таборову Раду очолив Василь Футала, а 

по його виїзді до США Омелян Кушнір. 

Я. Серб ин був посадником до половини червня 1948. Він з голосив резиrнацію 
перед своїм від'їздом до Канади, Монтреаль, де жив його брат. Нова Таборова 
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Рада обрала посадником мrр Петра Балея, який, перебравши урядування, 

покликав нову управу оселі. 

ПЕРЕВІРКИ - СКРИНІНГИ 

Коли основним завданням УНРРА було в першу чергу репатріювати всіх 

біженців чи переміщених осіб та насильно вивезених на примусові роботи людей 

до країн їхнього походження, то завдання ІРО мало інший характер, а саме 

допомоги. Вже з самого статуту ІРО видно, що воно мало завданням закінчити 

і зліквідувати цю міжмародню проблему. СтановищеДіПі було тоді вже ясним, 

для них були три можливості: 

1. повернутися добровільно до рідного краю, 2. виїхати до других країн на нове 
поселення, З. залишитися в Німеччині чи в Австрії під опікою урядів цих держав. 

Щоб уточнити ці три категорії людей, ІРО проводило постійні перевірки, т.зв. 

скринінrи, власними засобами, а часто це робило військове управління. 

Виглядало, що ці перевірки були подумані і переводженідля добра цих же ДіПі, 

може й такі "благородні" цілі мали тодішні наші опікуни. Та ворог і тут хотів 

спекти свою печеню. 

Використовуючи деякі параграфи статуту ІРО і прихильне до них наставлення 

деяких людей в адміністрації ІРО, як теж і співпрацю деяких американських 

старшин, совєтські представники репатріяційних комісій виготовляли списки 

ДіПі, яким закидали, а навіть давали "доказові матеріяли і документи", що 

вони були зрадниками "родіни", тобто коляборантами, і вимагали їх видачі 

більшовицьким військовим або поліційним чинникам. Було багато випадків, 

що таких ДіПі насильно схоплювано, або при перевірках їх позбавлювана права 

ДіПі, і тоді вони мусіли перейти під опіку німецьких чинників, які звичайно 

нерадо їх приймали, бо в той час Німеччина була в поганій господарській 

ситуації. Були намагання більшовицьких репатріяційних комісій і в нашій оселі 

знайти такі жертви, та це їм не вдавалося, бо управа оселі пильно берегла 

картотеку мешканців, і паралізувала пляни ворога. Та від скринінгів охоронитися 

було не можливо, бо це була законна акція з боку ІРО і американської армії. 

Були різні скринінги і мали вони різні завдання. Перші і основні з них мали 

за ціль знайти громадян СССР, до яких не зараховувалося українців із західніх 

земель (Галичини, Закарпаття і Буковини), а лише з центральних земель. Отже 

ця категорія ДіПі була поважно загрожена. Тому треба було зробити так, що 

в таборі не було таких людей ... З задоволенням мушу ствердити, що цю акцію 
вміло провела управа оселі при видатній допомозі управи ОПУЕ, зокрема мrр. 

В. Кліша. Використано всі можливості для цієї мети, і у висліді при найближчій 

перевірці в оселі "не було або майже не було" колишніх громадян СССР, всі 

мешканці походили "із Західньої України" і мали на це відповідні документи ... 
Пригадую собі, як після такого успішного для нас скринінrу на засіданні 

Таборової Ради, коли я інформував про перебіг і ви сліди скринінгу, члени 

Таборової Ради повстанням з місць мені подякували і піднесли мене на руках. 

Може такі події закопували річку Збруч, і ми ставали членами однієї великої 

України. Та добро скоро забувається, і коли небезпека минула, дехто з цих людей 

писав пашквілі на посадника і членів управи. Згадую це не зі злоби, а радше 

як один з епізодів нашої таборової дійсности і як спомин, бо маю чисте сумління 

131 



і думаю, що якщо нічого доброго я не зробив своїм землякам, то ні в якому 

разі не зробив їм нічого злого. Та це вже історія. 

Інші скринінrи мали метою знайти коляборантів і воєнних злочинців. Якщо 

не помиляюся, таких осіб скринінrові комісії в нашому таборі не знайшли. 

Щоправда бували поодинокі випадки, коли армія чи ІРО індивідуально відбирали 

декому картку ДіПі, очевидно, на підставі '' обrрунтованих'' доносів совєтської 
влади чи репатріяційної комісії. Але стверджую, що завдяки нашим старанням 

ці особи скоро діставали наново право жити в оселі чи інших таборах. 

При цій нагоді треба сказати, що управа ОПУЕ і управа оселі записали на 

своє позитивне конто врятування життя сотням родин, людям позбавленим 

права на опіку і допомогу з боку УНРР А чи ІРО, або тим, які старалися таке 

право одержати та його залеrалізувати. Щоб не бути голословним, пригадую 

тільки деякі конкретні "випадки", які доводять правдивість такого ствердження. 

Як відомо, члени ансамблю під керівництвом Володимира Блавацького-

50 осіб -втратили право наДіПіна безпідставні доноси москалів і опинилися 
без даху над головою - жили під голим небом біля табору в Авrсбурзі. Ніякі 

інтервенції перед американськими властями не мали успіху. Переведено грошеві 

збірки, але це не вистарчало. Управі нашої оселі вдалося їм допомогти. Всі 

актори отримали картки ДіПі в Реrенсбурзі, замешкали в оселі і далі могли 

продовжувати свою вартісну працю. Ансамбль виготовив грамоту-подяку і її 

урочисто вручено посадникові оселі. Багато членів дивізії "Галичина"- УНА, 

яким пощастило видобутись з табору полонених у Ріміні (Італія), знайшли 

пристановище в нашій оселі. 

Восени 1947 р. більша група вояків УПА в числі біля 100 осіб, з доручення 
Головного Командування УПА в Україні, пройшла кордони й опинилася в 

Баварії недалеко нашої оселі. Це була велика подія не тільки в нашому житті. 

Їхня присутність із зброєю в руках на терені окупованої Німеччини зацікавила 
цілий світ, вони гідно виконали свою пропаrандивну місію. Тому нічого дивного, 

що москалі за всяку ціну хотіли їх дістати до своїх рук. Коли американські 

старшини, які ними опікувалися кілька тижнів, їх "звільнили" досить дивним 

способом (типовим для американської ментальности), треба було цих 

заслужених українських патріотів оформити як ДіПі, і цю працю знову виконала 

управа оселі. Деякі з цієї групи були оформлені як ДіПі в інших, менших таборах 

реrенсбурзької области, та абсолютна більшість з них залишилася жити в нашій 

оселі. 

Можна б назвати багато більше індивідуальних випадків врятування життя 

нашим вартісним людям з різних закутин Австрії чи Німеччини. Тому сьогодні 

з вдоволенням можемо сказати, що наша оселя справді була пристановищем 

українських скитальців, давала можливу допомогу майже всім, хто П справді 

потребував. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛІВ УПРАВИ 

Для кращої характеристики і оцінки постараємося бодай в загальних нарисах 

накреслити працю тих відділів чи референтур управи оселі, які виконували 

важливу працю в межах таборової самоуправи, під безпосереднім наглядом 

адміністрації УНРР А, що не завжди давало можливість виявити власні творчі 
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задуми чи ідеї, бо не всі вони йшли в парі з політикою УНРР А або її деяких 

керівників. Все таки праця відбувалася справно і фахово. 

Сусnільна опіка 

Від самого початку існування оселі найважливішим відділом був Відділ 

суспільної опіки. Цей відділ найдовше був у руках адміністрації УНРР А і 

перейшов основні організаційні зміни. До листопада 1946 р. ''Велфер 

Департмент Тім УНРР А'' проводив і координував діяльність суспільної опіки 

в оселі, даючи деяку незначну можливість комітетам поодиноких 

національностей вести роботу внутрі національних груп. Засаднича діяльність 

референтів суспільної опіки при національних комітетах обмежувалася до 

розподілу дарОВJ:ІХ долярових бонів на допомогу тим, що не могли працювати 

(старші, інваліди, сироти, вдови тощо), за які можна було тоді в кантинінабути 

одежу, взуття і папіроси. Протягом того часу референтами Суспільної опіки 

при Комітеті Бездержавних Українців були: нотар Тихий (1.5.46 - 15.6.46) і 

Микола Тимчук (15.6.- 10.10.46). Вони мали до помочі одну канцелярійну силу. 
Від жовтня 1946 р., в зв' язку з реорганізацією УНРР А і постановою перебудови 
таборів на національному принципі, призначено оселю на український табір. 

У жовтні і листопаді того року референтом Суспільної опіки був Олександер 

Сосна, який керував ділянкою мешканевих справ. Заступником його був Клим 

Яримович, що займався справами одягоних приділів. Фактичне рішення, кому 

приділювати одяг, було залежне від "Велфер офіцера" УНРРА. В останніх 

місяцях ці обов'язки виконував д-р Володимир Комаринський, тодішній голова 

ОПУЕ. 

З днем 1.12.1946 ліквідується "Велфер Департмент" УНРРА, а з цим 

приходить повне усамостійнепня відділу суспільної опіки, що мусів перебрати 

цілу спадщину УНРРА. Тоді управа оселі призначила референтом цього відділу 

Івана rолембйовського. Відділові суспільної опіки підлягали такі референтури: 

а) Культурно-освітня під проводом Омеляна Кушніра, з секціями: 

позашкільна освіта - Роман Чубатий; фахові курси - Марко Менжега; 

театр - Семен Шевченко; розринкове бюро і театральна заля -
Михайло Савчин. 

б) Референтура молоді під проводом Мирона Утриска, з секціями: 

спортова - Роман Припхан; організації молоді Пласт, Сум; референтура 

допомагала також шкільній молоді, російській і лотиській групам. 

в) Опіка над дітьми, референтка - Марія Голуб, яка одночасно була 

заступником референта відділу. 

г) Одягова референтура, референт -д-р Григорій Лозинський. 

r) Мешканева референтура, референт- Олександер Сосна, заступник 

- О. Гарбай, допоміжний апарат - районові під проводом Петра 

Бігуса. 

д) Кантина, керівник - Іван Данилович. 

е) Референтура преси й інформації, референт - Іван Дурбак. 

є) Еміrраційна референт ура, референт - Євген Филипович. 

ж) Референтура правної поради, референт - Ілля Мула. 
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Під безпосереднім наглядом відділу суспільної опіки були теж таборові 

майстерні, одягова картотека, за яку відповідав референт О. Караван, і 

реєстраційна референтура під проводом П. Семкова. Вкінці УНРР А передала 

відділові суспільної опіки шкільний гуртожиток, з якого користали учні гімназії, 

що були без батьківської опіки. 

Як бачимо, відділ суспільної опіки мав широкий засяг діяльности, а тим самим 

велику відповідальність не лиш перед таборовою управою, але не менше і перед 

мешканцями оселі, не згадаючи вже про звітність і відповідальність перед 

дирекцією УНРР А. Тому управа оселі приєднала до співпраці раду Суспільної 

опіки, яку тоді очолював о. Іван Оришкевич і делегатуру ОУЖ під проводом 

Марії Голуб. Ці два тіла були громадським дорадчим і провірочним чинником 

над діяльністю відділу суспільної опіки. 

Протягом першого кварталу 1947 р. оформлено в окремий самостійний відділ 
реєстраційну референтуру. Створено окремий еміграційний відділ, який набрав 

спеціяльної актуальности і який тісно співпрацював з Таборовою Переселенчаю 

Управою. Вилучено теж від відділу майстерні. Також культурно-освітня 

референтура діяла вповні автономно, пов' язана з відділом суспільної опіки 

тільки з огляду на звітування, що його за схемою УНРР А проводилось кожного 

місяця. Відділ суспільної опіки звітував також про культурно-освітню роботу 

інших національних груп оселі. 

Культурно-освітня референтура. Праця цього відділу в основному йшла по 

лінії підвищення загально-освітнього рівня та фахового перевишколу мешканців 

оселі. Цю основну мету реалізовано з допомогою різних установ: 

Дитячий садок. Організований ще в 1945 р. Садком опікувалося ОУЖ. Роботу 
в садку ведено в одній залі шпитального будинку. В лютому 1947 р. наплив дітей 
зріс до 161, а денно відвідувало садок 110-120 дітей. Тому призначено для садка 
другу залю, в якій до того часу приміщувалася таборова бібліотека. Збільшено 

персонал садка: керівниця, 4 вчительки, технічна сила, прибиральниця і 

музикант, що пригранав дітям до ритмічних вправ тощо. Діти одержували какао 

на другий сніданок і підвечірок, бо зайняття відбувалися зранку до пополудня. 

Народна школа і гімназія. Мали добрі фахові сили, і завдяки їм рівень навчання 

був на висоті своїх завдань. Помимо браку підручників, зокрема в гімназії, 

директори обох шкіл і вчителі докладали всіх старань, щоб намічений плян 

навчання виконати згідно з вимогами і з користю для учнів. При обох школах 

діяли батьківські комітети. Гімназія мала в 1946/47 шкільному році вісім кляс 
в 11-ти відділах. Паралельні відділи існували тому що в часі навчального року 

прибували учні з інших таборів і з різних шкіл, в яких навчання відбувалося 

за іншими навчальними плянами. Від 1.5.1947 р. учителям гімназії було 

відмовлено виплачувати платні з німецьких коштів. До того часу навчання в 

гімназії було безплатне. Тому тепер треба було подбати про платні для учителів. 

Цю справу при допомозі управи оселі було розв'язано: учителі були 

винагороджувані, хоч скромно, за свою працю. Ширше про ці школи в окремих 

статтях. 

Музична школа. Зорганізована в квітні 1946 р. В шкільному 1946/47 році були 
вже 73 учні. Працювало 5 учителів. Провадилися три відділи: струнний, 
фортеліяновий і вокальний. Для фортепіянового відділу винаймила дирекція 
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школи від німців три фортеліяна за місячною оплатою. Приміщення школи 

в домі над кантиною було недостатнє, а вокальний відділ користувався 

маленькою кімнатою біля сцени в театральній залі оселі. Мимо цих невигод 

школа працювала безперебійно і бодай частково заспокоювала потреби молоді, 

зацікавленої в музиці. 

Курс хатнього господарства. Цей курс був відкритий 4 липня 1946 р. Мав 13 
учениць, 4-ох постійних учителів і 12 часткових, які в основному працювали 
в інших школах. Учениці навчалися теоретично й практично, і для того набуто 

власний кухонний посуд і влаштовано один іспитовий обід для З-ох 

американських представників УНРР А і представників управи оселі. 

Фахові курси. До 1 січня 1947 р. вони були під керуванням культурно-освітнього 
відділу. Від того часу були включені до відділу праці, як фаховий перевишкіл 

кадрів. Від 1 травня 1946 до 4 січня 1947 організовано цілий ряд різних курсів: 
електро-монтерський курс- закінчило ІЗ курсантів (курс провадили З учителі, 

при тому практику відбули учні в німецьких варстатах у Реrенсбурзі), 

фотографічний курс- закінчило 8 курсантів (1 викладач), радіо-механічний курс 
- закінчило 23 курсанти ( 1 викладач), слюсарсько-бронзівничий курс -
закінчило 14 курсантів (4 викладачі), шоферський курс, який організував п. Туник 
з Ноймаркту (У зв'язку з тим курсом були непорозуміння з організатором курсів, 

п. Тупиком. Він умови не дотримав, справа опинилась в Контрольній комісії 

оселі) - на 12З курсантів закінчило курс всього 19 осіб, б-тижневі шоферська
механічні курси ( перевишкіл шоферів для ведення американських машин, курси 
УНРРА в Ансбаху)- закінчило 28 шоферів. 
В травні 1946 р. відкрито курс моди. Його відвідували 8 українок і 1 полька. 

Всі вони закінчили курс і отримали від УНРР А відповідні посвідки. 

В лютому 1947 управа оселі зорганізувала фахову школу, яка далі організувала 
різні фахові курси, даючи можливість мешканцям оселі набути практичні фахи. 

Курси англійської мови. На протязі 1946 року були тільки приватні курси мови. 
Тоді були постійні труднощі для курсантів через брак приміщень, бо курсанти 

займали шкільні кляси на власну руку, без згоди управи школи. Для остаточного 

упорядкування, ведення курсів чужих мов віддано Учительській Громаді. З 

кінцем травня 1947 р. було на курсі англійської мови при Учительській Громаді 
50 курсантів різного віку. 
Курси англійської мови велись теж при УТГІ, а в грудні 1946 р. д-р Галина 

Кушнір організувала школу чужих мов. 

Бібліотека. Її відкрито в 1946 р. при світлиці, що П зорганізувала УНРРА. Від 
гру дня 1946 р. перейшла під безпосередню опіку культурно-освітнього відділу. 
Коли стало конечним передати залю читальні-бібліотеки для дитячого садка, 

настали клопоти з приміщенням, і через два місяці ця бібліотека містилася в 

коридорі шпитального будинку, а пізніше в світлиці ІМКА. 

Від кінця грудня 1947 р. культурно-освітній відділ перестав існувати, а його 
діяльністю зайнялися два інші відділи. 

Відділ навчання і відділ культурних розваг. Керівником відділу навчання 

залишився культурно-освітній референт, Омелян Кушнір, а керівником 

культурних розваг був Семен Шевченко, знаний як добрий театральний актор. 
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Перед управою оселі цей відділ залишився як цілість, тільки звітність йшла 

окремо. Підзвітні установи цього відділу, як теж і інших референтур, не завжди 

впору і докладно звітували, а це утруднювало вчасне звітування до УНРР А 

і до управи ОПУЕ. Щодо культурних розваг, на терені оселі в тому часі діяли 

музично-драматичний ансамбль, в складі якого було 40 осіб і який поставив 

понад 50 вистав, і багато різних концертів, та мішаний хор оселі у складі ЗО 

осіб. Після приїзду в оселю в половині 1947 р. чоловічого хору "Сурма" з 
Ноймаркту під мистецьким проводом проф. О. Плешкевича цей хор перестав 

існувати. 

Для кращої ілюстрації культурно-мистецької і розвагової праці в оселі подаю 

деякі цифрові дані про різні імпрези на підставі звідомлення культурно

освітнього референта за час від 1.5.1946 до 31.5.1947 р., бо ці данієвимовним 
фактором життя в цій ділянці. У звітньому часі відбулися такі імпрези: 

театральні вистави ................... 64 живі газети ............................. 20 
концерти ................................. 60 доповіді .................................. 44 
кіно-вистави .............................. 9 просфори .................................. 1 
літер.-мистецькі вечори .............. 8 забави з танцями ....................... 7 
''академії'' .............................. 13 

Часто відвідували оселю визначні мистецькі одиниці, які підносили рівень 

і культурну вартість оселі в очах своїх і чужих людей. Деякі паселились опісля 

на оселі постійно. Згадаю тут лиш гостинні виступи Театральної Студії Йосипа 
Гірняка, яка перший раз відвідала нашу оселю 21 лютого 1947 р. Йосип Гірняк 
це найближчий учень і продовжунач традицій славного Курбаса. Студія Й. 
Гірняка виїхала до США і там ще кілька років продовжувала свою мистецьку 

діяльність. Український Оперний Ансамбль під проводом Богдана Пюрка дав 

в нашій оселі кілька оперних вистав легкого жанру. Вони втішались великою 

присутністю таборових глядачів. Славний хор "Україна" під ми ст. 

керівництвом незрівняного Нестора Городовемка дістав дуже добрі рецензії в 

німецькій пресі. Великими успіхами втішалась Капеля Бандуристів під мист. 

керівництвом Г. Китаетого і В. Божика, єдина українська мистецька одиниця, 

яка ще сьогодні продовжує славне минуле українських бандуристів. Капеля 

перебувала в таборі в Інrольштадті, але згодом переїхала на постійно до нашої 

оселі. Починаючи з лютого 1947 р., часто відвідував оселю з Авrсбурrу 

Ансамбль Українських Акторів під ми ст. керівництвом Володимира 

Блавацького, бо тут знаходив тепле привітання публіки і належну опіку з боку 

управи оселі. В той час ніхто з них ані з нас не думав, що скоро актори і 

адміністрація цього ансамблю стануть жителями нашого табору. Міцний 

ансамбль із значною кількістю талановитих акторів, творча дисципліна, 

висококваліфікована режисура в особі керівника Володимира Блавацького та 

глибокоідейний рівень репертуару цілком заслужено знайшли високу оцінку 

реrенсбурзького глядача, що виповняв залю впродовж усіх вистав. 

Перші rастролі театру мали глибоке виховне значення. Вистави "Народній 

Малахій" М. Куліша, "На полі крови" і "Одержима" Лесі Українки, "Украдене 

щастя" І. Франка і зрештою "Мужчина з минулим" Арнольда і Баха засвідчили 

і високомистецький рівень театру і його ідейні спрямування. Ансамбль не 

зупиняється на осягнутому, шукає нових шляхів, працює над оживленням творів 
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рідного клясичного репертуару, в поданні якого, лоборючи закостенілі штампи, 

вносить свіжість нових фарб у майстерності автора, нових режисерських 

інтерпретацій. Це насамперед яскраво виявляється в поставах п'єс "Народній 

Малахій", "На полі крови" та "Одержима". Відтворення на сцені глибоко 

ідейного твору "Народній Малахій" в руках талановитого майстра-режисера 

В. Блавацького- це безперечно найбільше мистецьке досягнення Ансамблю. 

В самому акторському виконанні важко сказати, хто з акторів кращий: від 

найбільшої до найменшої ролі всі на своєму місці. 

Уважаю моїм обов'язком підкреслити великі вартості цього театрального 

ансамблю як вияв нашої вдячности мистецькому керівникові В. Блавацькому 

і його співпрацівникам, які в трудні роки нашого скитання зуміли поставити 

театральне мистецтво на високому рівні. На жаль, вже давно не стало між 

живими В. Блавацького - корифея українського театрального мистецтва. Та 

пам'ять про нього залишиться надовго в серцях і душах українців. 

Крім успіхів у культурно-мистецькій праці були теж й деякі недоліки. 

''Театральна'' заля була замала, недостатньо устаткована, служила для різних 

зайнять - сходини, збори, руханка шкільної молоді, вишколи таборової поліції, 

скринінrи і т .п. До того ще й інші національні групи користувались нею один 

раз у тиждень. Бракувало в оселі приміщень для курсів чужих мов, малярської 

школи і робітні, для музичної школи і для вигіднішого приміщення УТГІ. Треба 

було однак погодитись з дійсністю, яка порівнюючи з іншими таборами, все 

ж задовольняла конечні потреби мешканців оселі. Ми про це часто забували, 

і наші претенсії були, як на ті часи, завеликі, але, як кажуть практичні німці, 

з їдженням приходить кращий апетит. 

Одягова референтура. У 1946 р., себто в часі коли УНРРА "мала руку" на 
цілій адміністрації оселі, одяговий референт виготовляв тільки списки 

мешканців, що вносили заяви на одіпня і передавав їх ''Велфер Департмент

ові" УНРРА. Кантина, що була при тій референтурі, підлягала безпосередньо 

відділові "Супляй". Вона видавала всі товари, що їх одержувала від УНРР А, 

·Ja долярові бонди, які мешканці отримували за свою працю від УНРРА. Всі 
ті грошеві операції проводились і бул:й контрольовані окремим банковим 

відділом при УНРРА. Від 1.7.1947 р., коли управа перебрала від УНРРА всю 
адміністрацію, одягова референтура ввійшла в організаційну систему відділу 

~успільної опіки, а кантипа стала П одяговим маrазином. Працювала теж 

податково для харчового відділу, а саме для видачі господарчих артикулів та 

папіросів. В одяговій референтурі працювали тоді три працівники, а в кантипі 

~ім. 

Товари одержувано на основі наряду, що його підписував референт відділу 

~успільної опіки, а при відборі речей підписував його даний мешканець оселі. 

Ті документи переходили до одягової картотеки, де вписувано їх на одягові 

картки мешканців, а тоді наряди зберігалися як документ для доказу одерЖання 
ілля контролю. При тому мешканці, що одержували приділи, мусіли, згідно 

t розпорядженням УНРР А, здавати старі речі, що йшли до головного маrазину 

УНРРА. Для прикладу подаю видачу одягу і взуття мешканцям оселі за час 

І . І . - З 1. 5 .194 7 р.: 
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Чоловіки 

Жінки 

Діти 

6,640 штук одягу 
5 '704 штук одягу 
5,4З6 штук одягу 

2, 71 з штук взуття 
1 ,ЗЗЗ штук взуття 

з 79 штук взуття 

В праці одягавого відділу були, однак, поважні недомагання, які виникали 

не з вини відділу. 1. Найбільшим недоліком була неозначеність континrенту 
приділюваного одягу. Теоретично УНРР А обіцяла приділювати кожного місяця 

одяг на 100Jo. Практично ніколи не було відомо, коли, яка кількість і який одяг 
буде приділюватись. 2. Незадовільність приділів щодо якості речей. 

Приділювана часто зовсім знищені речі, безвартісні рукавиці (з одної руки), 

полотняні пояски тощо. З. Неможливість вивчення потреб поодиноких 

мешканців для забезпечення справедливого розподілу. 

Референтура інформації і преси. До 20.1.1947 р. референтом був д-р Євген 
Приходько. Пізніше референтом цього відділу призначено ред. Івана Дурбака, 

і з того часу діяльність розвивалася в таких напрямах: 

а) Жива газета, яка справді була живою, відбувалася майже кожного тижня 

і обговорювала актуальні проблеми. 

5) "Вісник Оселі" виходив кожного тижня як офіційний орган таборової 
управи, накладом 10 тисяч примірників. На жаль, зміст "Вісника Оселі" 
був обмежений адміністрацією УНРРА-ІРО до чисто таборових справ. 

в) Інформаційні сходини відбувалися в міру потреби. На цих сходинах 

управа оселі інформувала про актуальні справи та еміrраційні можливості. 

r) Вистава книжки відбулася з нагоди відкриття відділу Міждержавного 
Комітету Допомоги Біженцям 16-18 березня 1947 р. Вистава, хоч скромна, 
зробила добре враження на чужинців, які закупили багато українських 

книжок. 

r) Бібліотеки для хворих у шпиталях. Було скомплектовано 2 бібліотечки 
та зорганізовано кольпортаж преси. Хворі одержували 20 примірників 
''Вісника Оселі''. 

д) Акція "брат- братові" на допомоговий фонд для членів театрального 

ансамблю під мист. кер. В. Блавацького дала у висліді збірки 10 тисяч нім. 
марок. 

Емііраційний відділ - фаховий перевишкіл і початки еміірації. В половині 

1947 р. і на початку 1948 р. ІРО постановило, що кожний мешканець оселі, який 
бажає пересилитися до якоїнебудь країни західнього світу, повинен мати 

практичний фах. Тоді ще ніяка країна не приймала ДіПі, тільки питала за 

кваліфікованими людьми. Тому управа оселі зорганізувала різні практичні курси, 

на яких мешканці оселі мали можливість вивчати різні фахи, використовуючи 

в першу чергу наявні в оселі майстерні. В цьому напрямі успішно працював УТГІ, 

який з самого початку провадив низку фахових курсів. 

При допомозі К. Гільца нав'язано контакт з канадським еміrраційним 

консулем в Амберзі, якого відвідали Володимир Кліш і Ярослав Сербин. В 

розмові з консулем були з'ясовані наші пляни і бажання поселитися масово в 

Канаді. Консуль обіцяв допомагати українцям, які схочуть виїхати до Канади. 

Ці відвідини мали свої позитивні наслідки, бо справді цей консуль дотримував 

своєї обіцянки і при кінцевих перевірках часто полагоджував справу виїзду до 
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Канади прихильно. Він, за опінією К. Гільца, трактував українців як надійний 

і бажаний елемент для Канади. 

Незабаром почалася еміграція, хоч не масова, все таки молоді люди почали 

виїздити до нових країн поселення. Перша група молодих мужчин виїхала до 

Бельгії до копалень. Не всі вони були вдоволені з нової, тяжкої праці. Згодом 

до Канади виїхали молоді мужчини на лісові роботи, а дівчата і молоді жінки 

як домашня послуга. Дехто виїхав до Англії, дехто до Тунісу, дехто до АвстраліЗ 

і США. І так почалася нова доба в житті оселі - підготова до виїзду в нове, 

невідоме життя. 

Референтура правних порад. Її створено в травні 1947 р., і вона діяла до кінця 
того року як самостійна одиниця, а пізніше за системою УНРР А П прилучено 

до відділу сусnільної опіки. В обсяг П діяння входили: опрацювання проєктів 

розпорядків управи оселі, правна допомога в скрипінгових справах, правні 

поради з ділянки цивільного і карного права, інтервенції в судах. Силами ціє1 

референтурп опрацьовано проєкти розпорядків: мешканевих, чистоти, безпеки, 

користування електричним струмом і т.п. Ці проєкти були затверджені 

адміністрацією УНРРА і з тим моментом ставали зобов'язуючими. Правний 

референт співпрацював з комісією для виготовлення таборового статуту

правильника. 

В часі скринінгу референт давав правні поради тим, що до нього зверталися 

за допомогою. Після ви сліду скринінгу, правний дорадник випрацьовував 

заінтересованим особам відклики до компетентної військової влади. На протязі 

тільки одного року таких відкликів було понад 200, у більшості від т.зв. 

приватників, себто людей, які не жили в оселі. 

Постійно уділювана мешканцям оселі поради в цивільних і карних справах. 

Поради в цивільних справах не мали в більшості випадків практичної вартости, 

бо американські військові суди не розглядали цивільних справ ДіПі, а німецькі 

суди принципово не хотіли їх розглядати. З цивільних справ найбільш 

актуальними були справи адоптації дітей і розводи. Референт правної поради 

інтервенював в УНРРАтау військовій владі, як теж і в німецьких урядах. 

Найбільше інтервенцій було в німецькому "Штандесамті", що дуже часто 

безпідставно робив труднощі особам, які хотіли одружитися, вимагаючи від 

них посвідок від польських зв'язкових старшин. Але все таки всі інтервенції були 

успішні. Мешканці оселі мали конечно потрібні інформації в різних клопотах 

та безкоштовну правну опіку, без чого багато з них могли невинно втратити 

право на опіку УНРРА, а згодом ІРО. 

Майстерні. 

Постають вони вже в перших тижнях існування оселі. В грудні 1945 р. почала 
працювати жіноча кравецька майстерня (16 працівниць). В перших тижнях січня 
1946 р. постають: шевська (14), столярська (3) і електротехнічна (2) майстерні). 
Ініціятором їх був тодішній головний офіцер відділу суспільної опіки УНРРА 

Карл Гільц. В наступних місяцях постають чергово майстерні: фризієрська (4 
працівники), слюсарсько-бляхарська (5), жіноча ручних мистецьких робіт (8) і 

забавок (3), чоловіча кравецька (8), валізок (4), гарбарська (2), шкіряних виробів 
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(2), керамічна (8), лялькова (4), ювілерна (2), направи годинників. 20 липня 
1946 р. працювало у всіх майстернях 385 осіб. 
Національний склад працівників: 246 українців, 77 поляків, 34 білоруси, 24 

ортодокси (росіяни) і 4 литовці. Ці відомості подав тижневик "Weekly Informa
tion Bulletin", З серпня 1946, ч. 6, видаваний УНРРА в Реrенсбурзі. Коли в 
листопаді 1946 р. переорганізовано табір в український з малим числом інших 
національностей, в майстернях працювали майже самі українці. Працівники 

отримували місячну платню і приділ папірос. Жіночими майстернями 

заряджувало Об'єднання Українських Жінок (ОУЖ), їх керівником була 

Стефанія Нагірна. 

Всі ці майстерні не могли задонолити вимог мешканців оселі. Був брак 

сирівців, а вслід за тим годі було приймати більшу кількість майстрів. Роботу 

приймали за нарядом управи оселі (відділ суспільної опіки), який повертано з 

місячним звітом виконаної роботи. 

Керівником майстерень був інж. О. Жук. Як вже згадано вище, майстерні 

були спочатку під безпосереднім наглядом відділу суспільної опіки. З метою 

зменшення обсягу праці цього відділу передано майстерні з початку 1947 р. під 
нагляд відділу праці і одночасно поставлено їх на вищий фаховий рівень. 

Уточнено теж розподіл функцій між відділом суспільної опіки і управою 

майстерень. З того часу відділ сусп. опіки керував приділами направок і робіт, 

що йшли для мешканців оселі в шевській і кравецькій майстернях, диспонуючи 

теж матеріялом для направок, що його приділювала майстерням УНРРА. 

Майстерні- це було одно з важливих звен в господарській ділянці управи 

оселі. Вони давали працю багатьом мешканцям оселі, задоваляли до певної міри 

потреби оселяв, були одним з джерел прибутків управи оселі. 

З метою упорядкування праці, всі ремісничі фахи організували Ремісничий 

Цех, при якому ведено перевишкільні курси для челядників. Коли ж зближався 

час виїзду на нові місця поселення -там вимагали кваліфікованих майстрів 

- прискореним темпом закінчено курси, покликано Екзаменаційну комісію, яка 

перевела іспити і роздала успішним курсантам дипломи кваліфікованих майстрів 

українською і англійською мовами. Головою Цеху обрано найстаршого віком 

майстра Батерфальве, його заступником Йосипа Кушніра, а секретарем Теодора 
Баб'юка, майстра, який опанував три ремесла і мав три майстерські дипломи. 

Були в оселі теж приватні підприємства: виробничі, торговельні (в кіосках), 

видавничі і т.п. Власники тих підприємств мусіли зареєструвати їх в управі оселі, 

отримати дозвіл на їх ведення, як теж мусіли повинуватись відповідним 

зарядженням управи оселі, за недотримання яких управа могла винному 

відобрати право ведення підприємства і крім того могла валожити на нього 

відповідну грошову кару. 
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Делеrація УТГІ на викладах крою 

і шиття обуви 

УКРАЇНСЬКИЙ 
РЕМІСНИЧИЙ 
ЦЕХ на ЧУЖИНІ 

Теодор Баб'юк 

секретар Ремісничого Цеху 

Йосиф Кушнір 
заступник 

цехмайстра 

п. Батарфальве 

цехмайстер 

Ремісничого Цеху 

Посвячення ремісничого прапора- хресні куми 

~} 

Екзаменаційна комісія і курсанти 

На викладах крою і шиття обуви 
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Варстати 

Робітники кравецьких варстатів, 1946 р. 

Кравецький курс, 1946 р .. 

Кравці, 1946 р. 
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Весна, 1947 р. Зліва на право: Людмила 
Драгоманова-Демиденко, Варвара Кацуляк, 

заступник директора УНРР А в справах 

майстерень Юнrе, представниця УНРРА, 

Тамара Косач, директор майстерень О. Жук. 

У кравецькій майстерні, 1947 р. 
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Кравецька майстерня, 1947 р. 

Жіноча кравецька майстерня, 1947 р. 

Трикотарська майстерня 
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Жіночі майстерні 

Жіноча майстерня забавок, справа С. Нагірна. 
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В. Бойко і Удовиченко, керівники 
майстерень ручних робіт, 1947 р. 



Майстерня забавок Варстат виробів шкіри. 

Посередині Б. Яворський. 

Майстерня забавок 
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Шлюсарі, 1948 р. 

Різьбар. 

Шевці, 1947 р. 
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Фінансово-господарська діяльність 

На підставі звіту з фінансово-господарської діяльности управи оселі за час 

від 21.6.1946 до 1.6.1947 р. - час річного періоду праці першої обраної управи 

- необхідно поділити господарську діяльність на З періоди: 1-ий період від 

21.6.1946 до 1.10.1946 р.; 2-ий період від 1.10.1946 до 1.12.1946 р.; З-ій період 
від 1.12.1946 до 1.6.1947 р. 
Перший період характеризувався незначними фінансовими можливостями 

управи оселі та відсутністю бухгальтерського обліку в повному розумінні, бо 

в цей час була лише касова книга, в якій були вписані всі надходження та витрати 

управи, що в той час були дуже незначні. 

Другий період характеризується значними змінами обсягу роботи управи, а 

відтак фінансового відділу. В цей час, в наслідок розпорядження американської 

армії та УНРРАстворити табори за національним принципом, прийшло до 

поступового збільшення числа українців в оселі й одночасно почато передачу 

адміністративних функцій таборовій управі. Таким чином оселя стала окреслено 

українським табором, і управа оселі поширила свої адміністративні функції на 

весь табір, включно з національними меншостями, що залишились у таборі в 

незначній кількості. 

Третій період характеризується повним розгаром роботи управи як цілком 

закінченого адміністративного чинника. Починаючи з листопада 1946 до 
1.2.1947 р., УНРРА ліквідувала в таборі свій апарат і передала всі 

адміністративні функції управі оселі. В наслідок цих заходів управа 

реорганізувала свої відділи, значно збільшивши свій апарат, бо це було конечне 

для повного перебрання керівництва життя табору, а також налагодження 

нормального функціонування окремих відділів управи оселі. 

Зміна в національному складі оселі, себто перетворення мішаного табору на 

український та передача адміністративних функцій українській управі змінили 

напрям і обсяг роботи фінансового відділу. До того часу він був незначний, 

в ньому працювали тільки дві особи- книговод і касир. По реорганізації табору 

тут перейшли адміністративно-господарські функції і організація всіх фінансів 

управи. Треба було валаднати діловедення, облік звітности і касові операції. 

Основні напрямні в роботі фінансового відділу надавала управа оселі і 

регулював функціонально заступник посадника, відповідальний за фінансову 

референтуру. Вся діяльність фінансового відділу побудована на дотриманні 

основних засад таборового статуту, відповідно до вказівок зверхніх організацій 

системи ЦПУЕ, як теж Контрольної комісії. Всі відділи управи оселі, за 

винятком відділу суспільної опіки, переведено на самовистачальний розрахунок, 

з відкриттям окремих конт для кожного відділу. З метою правильного 

регулювання касових надходжень та економного витрачання грошей 

встановлено таку систему грошового обігу: 

а) централізовано каси всіх відділів і організацій та підприємств, які 

підлягали управі оселі, 

б) касова готівка за виконання різних послуг, за продаж квитків на різні 

імпрези та інші надходження здаються до центральної каси управи, 

в) всі театрально-мистецькі вистави й імпрези, що не мають харитативного 

призначення, проводяться в порозумінні з фінансовим відділом, при чому 
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продаж квитків провадиться за безпосередньою реєстрацією таких імпрез 

в бухгальтерії управи оселі. 

Керівництво фінансового відділу передала управа фінансово-господарському 

референтові, а в допомогу йому приділено заступника і книговода. На референта 

покладено обов' язки загального адміністрування відділом і зокрема організації 

фінансової справи та реrулювання касових операцій. На заступника референта 

був покладений обов' язок проводити окремі господарські функції і 

адмініструвати урядові будинки та майно управи. Книговод був відповідальний 

за організацію і ведення обліку та звітности. Для забезпечення виконання всіх 

обов' язків був укомплектований апарат в першому році таборової самоуправи 

в такому складі: 

референт ............................................................... Микола Тимчук 
заступник ............................................................ Дмитро Олійник 
книговод ............................................ Іван Зуй, згодом Іван Рясний 
помічник книговода ............................................... Василь Ващенко 
касир .......................................................................... Ілля Лобур 
маrазинер .................................................... Петро Коржанівський 
адміністратор будинками .................................... Михайло Вавдило 
адміністратор шкільних будинків .................................. Іван Рав'юк 
технічний персонал ............................. 15 кваліфікованих робітників 
дверники .......................................................................... 2 особи 

В зимовому часі було ще 5 чоловіків-опалювачів, тобто разом ЗО осіб. 

Заготівля опалового дерева на зиму, 1947 р. 
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Для збирання національного внеску і місцевого податку працювало 

17 збирачів. Національний внесок відсилана повністю до ЦПУЕ, а 
податок ішов до загальної таборової каси. Як бачимо, цілий апарат цього 

відділу був фахово організований і пристосований до таборових потреб. 

Подаємо звідомлення фінансового референта за час від 21.6.46 до 1.6.47 
для ілюстрації господарства: 

Надходження 

національна вкладка за 1945 ................................ 9,425.00 нім. марок 
національна в кладка за 1946 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 6,248 .ОО " 
з імпрез ............................................................ 26,667. 72 '' 
від підприємств ................................................. 10,677.72 " 
місцевий податок ............................................... 35,001.00 '' 
різні надходження .............................................. 10,041.52 '' 
банк УНРРА ..................................................... 3,705.21 '' 
збірка матері і дитині .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1 ,495 .ОО " 
коляда .............................................................. 9,630.00 '' 
не вибрана платня ............................................. 14,171.51 " 
електричний відділ ............................................. 5,434.59 '' 

разом: 192,496.76 нім. марок 

Витрати 

нац. вкладка за 1945 ........................................... 17 ,390.80 нім. марок 
нац. вкладка за 1946 .......................................... 29,718.91 " 
з імпрез для ОПУЕ ............................................ 10,986.95 " 
витрати на облади. театру .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1 , 107 .ОО " 
зарплата управи ................................................ 5,432.61 " 
виплата з р-ку УНРРА ....................................... 4,164.56 " 
для ОПУЕ від обороту виробництв..................... 688.00 " 
закуплений інвентар ........................................... 8,200. 70 " 
адміністраційні витрати .................................... 28,555.56 " 
канцелярійні витрати ......................................... 6,606.57 " 
виплата збирачам нац. под. 40Jo .......................... 1,571.64 " 
виплата на потреби сусп. опіки . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. 5,054.30 " 
виплата на культ. осв. потреби ........................... 4,215.20 " 
репрезентаційні витрати ..................................... 18,350.00 '' 
витрати на матеріял електр. відділу .................... 4,041.34 " 
витрати зі запасного фонду ................................ 2,390.43 " 
сплата збірки на коляду ..................................... 9,630.00 " 
сплата збірки матері і дитині .............................. 11 ,495 .ОО " 

разом: 169,599.57 

Балансова сума оборотів за цей рік становила: 951,974.11 нім. марок· 

Харчовий відділ. 

Прохарчування мешканців оселі відбувалося двома способами. Для самітніх 

людей або старших, які мали труднощі куховарити, організовано спільну кухню 

і їдальню, де одержували снідання, обіди та вечері. Всім іншим кожного дня 
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видавано харчі за точно визначеними нормами, про що кожного тижня 

інформовано мешканців на сторінках "Вісника Оселі". Приділи харчів і їх норми 

контролювали органи УНРР А, а часто і представники військової влади. 

Щоб належно обслужити всіх мешканців оселі, був зроблений плян, за яким 

мешканці поодиноких бльоків мали визначені дні, коли харчовий маrазин, на 

підставі картотеки, видавав їм харчі на протязі п'ятьох днів. Система була добре 

опрацьована, і тому обслуга була швидка і задовільна. Все таки час від часу 

унрівські, а згодом ірівські референти, а то й директори, приїздили на оселю 

ніби так тільки поглянути, як живуть люди, а в дійсності вони з деяким 

прихованим недовірям слідкували за працею харчового і інших відділів, які мали 

до діла з матеріяльними добрами для мешканців оселі. Самі місячні звідомлення 

управи оселі і поодиноких референтів, мабуть, не зовсім їх задовольняли. 

Одного дня, зовсім несподівано, на оселю приїхали гості - представники 

американської армії, сам ген. Keyes в асисті своїх старшин, директора УНРР А 
К. Гільца з його штабом і з військовою жандармерією для безпеки. Приїхали 

вони вранці, коротко по 9-тій годині, зголосилися в канцелярії управи, сказавши, 

що мета їхніх відвідин наочно побачити, як працює таборова самоуправа і ЯІ< 

живуть мешканці оселі. Просили не робити парад, і щоб життя йшло нормально. 

Впродовж дня вони відвідали всі таборові підприємства, варстати, школи, 

харчові маrазини, кухню, їдальню і шпиталь. Найдовше були в харчовому відділі 

і приглядалися, як відбувається видача харчів, а часом ставили питання 

харчовому керівникові мrр З. Корчинському і його працівникам. Маючи своїх 

людей, що говорили українською мовою, їм непотрібний був перекладач. З'їли 

вони всі в таборовій їдальні звичайний на той день обід. Над вечір відвідали 

деякі мешкання, ставили такі чи інакші запитання, все нотували, і від'їхали. 

Згодом від дир. Гільца управа оселі одержала rратуляційного листа від ген. 

Keyes-a з признанням за добре ведення всіх аrенд оселі. Приватно дир. Гільц 
сказав мені пізніше, що наша система розподілу харчів буде впроваджена в інших 

більших таборах. 

Діяльність харчового відділу треба поділити на три періоди: 1) до листопада 
1946 р., коли цей відділ безпосередньо належав до УНРР А; 2) від листопада 
1946 до лютого 1947, коли він був підпорядкований УНР РА і управі; 3) від 
лютого 1947 до кінця існування табору, коли цей відділ був всеціпо 

підпорядкований управі оселі. 

У першому періоді на чолі цього відділу була п-і М. Бріджес як "мессінr 

офіцер" УНРР А. Відділ був щойно в стадії організації і мешканці табору не 

мали жадного впливу на хід праці. Щойно по кількох місяцях УНРРА перебрала 

від німців пекарню, яка находилася в оселі і керівником якої став лотиш 

Земrальс. До того часу видавано мешканцям табору муку, і вони самі мусіли 

випікати хліб. Зорганізовано також транзитну кухню. До липня 1946 р. під 
завідуванням УНРРА не було майже ніяких прилог для ствердження ЯІ<оїнебудь 

діяльности. Відомо тільки те, що працюючі в тому часі не одержували жадних 

додаткових приділів харчів, а ці харчі передавана безпосередньо до тієї кухні, 

і там працюючі одержували обіди. Щойно в липні 1946 р. запроваджено в І<ухні 
діловодство. Від цього часу начальником кухні був Мацькевич, а бухгальтером 

Федишин. Кількість працівників в кухні мінялася залежно від кількости 

харчовиків; в загальному було 12-24 працівників. 
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В другому періоді, тобто від листопада 1946 до лютого 1947 р., цей відділ 
належав до т.зв. Дивізії А. Тоді відділ обслуговував не тільки нашу оселю, але 

також табір у Волькерінrу, Ф. Д. Казерне, жидів, що мешкали приватно в 

Реrенсбурзі і дистриктний шпиталь. Відповідальність цього відділу була 

подвійна: перед адміністрацією УНРР А безпосередньо за всю діяльність, яка 

виходила поза терен оселі, і перед управою оселі за діяльність у межах табору. 

Цей період треба схарактеризувати як час боротьби між управою оселі і 

нижчими чинникамиУНРРАза кожну позицію в цьому відділі. На початку 

справи відділу були так поплутані, що важко було устійнити, що належало до 

безпосередніх компетенцій УНРР А, а що до управи оселі. Пекарня випікала 

хліб для оселі, а крім цього вона обслуговувала дистриктний шпиталь, "Ареа" 

кухню й інші унрівські інституції. Отже тодішній відділ постачання і таборовий 

маrазин, які очолювали Марков, Сомболь і Земrальс, обстоювали, що пекарня 

має бути підпорядкована безпосередньо адміністрації УНРР А, а управа табору 

не має взагалі права вміщуватнея у її чинності. Ці панове - не українці -
докладали всіх зусиль, щоб не допустити до передачі пекарні в руки управи оселі. 

Лише рішуча постава директора К. Гільца дозволила управі табору перебрати 

по довгих трудах пекарню під повну зверхність. Перебрання управою дальших 

господарських станиць від адміністрації УНРР А не натрапляло вже на ніякі 

спротиви і труднощі. 

В третьому періоді відділ прохарчування був всеціло підпорядкований управі 

оселі. Однак з причин безпосереднього сусідства з адміністрацією і нового 

приміщення УНРРА в місті, накладено багато додаткових обов'язків на цей 

відділ, які виходили поза межі і засяг діяння табору, а саме: пекарня далі 

обслуговує дистриктний шпиталь, "Ареа Тім" 1046 і всі репатріяційні 

транспорти; транзитна кухня харчує також учасників поліційної школи, шоферів 

американської армії, робітничу бриrаду ч.1049, людей із скринінrу і репатріянтів; 

шпитальна кухня прохарчовує також працівників УНРР А. У сі ці справи дуже 

комплікували роботу відділу, але він виконував своє важке завдання і виправдав 

довір'я дирекції УНРР А до управи. 

Харчовий відділ виготовляв такі звіти: 

1. Кожного понеділка ''Віклі Нутрішен Ріпорт'', який віддзеркалював стан 
населення на день звіту і кількість виданих в минулому тижні харчів, 

2. звіт кожної суботи за поточний тиждень, в якому поданалося кількість 

кальорій для кожної групи харчовиків, обчислену на підставі поданих норм для 

кожного роду харчів, 

3. звіт кожного понеділка про прихід і розхід муки, випік та видачу хліба. 

4. звіт про кількість харчовиків у кухнях і про кількість виданих харчів, 

5. медично-провірочний звіт у першому тижні кожного місяця про стан здоров'я 
усіх працівників при харчах, 

6. звіт кожного місяця про стан інвентаря в кухнях і в пекарні, 

7. списки сталих харчовиків в транзитній кухні кожного тижня, 
8. списки робітників, що одержують в транзитній кухні обіди, 
9. списки робітників американської робітничої компанії кожної п'ятнищ 1 

замовлення для них харчів безпосередньо в американської армії з окремого 

рахунку для неворожих цивільних робітників, 
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10. списки студентів поліційної школи і замовлення для них харчів у Головній 
Квартирі УНРР А кожного понеділка. 

11. контроль вагітних жінок і кормлячих матерів та хворих мешканців табору 
кожного місяця і висилка впказів до "мессінr офіс" УНРРА, 

12. списки приватників, працюючих в американській армії або в УНРРА, і 

замовлювання для них харчів безпосередньо в американській армії кожної 

п'ятниці, 

1 З. список осіб, що переходили скринінr і одержували харчі в транзитній кухні. 
Саме ці люди робили харчовому відділові багато клопотів. Було офіційне 

розпорядження про те, що особам, які не є на стані оселі, не вільно видавати 

жадних харчів. Тим самим відпала потреба харчувати людей із скринінrу. В 

початках ця справа не була драстична, бо до скринінrу зголошувалося мало 

осіб. По якомусь часі вдалося харчовому відділові виєднати на цю ціль по 25 
нормальних порцій кожного тижня. Пізніше коли стала актуальною справа 

виїзду до Бельгії, то фреквенція в скринінrу побільшилася на близько ЗОО осіб 

денно. Тому треба було підвищити харчові приділи на яких 80 порцій денно, 
щоб накормити голодних. На жаль, УНРРА поставилась до цієї справи 

неrативно. Коли взяти до уваги, що кожна людина мусїла полагоджувати 

скринінrові формальності неменше як 1 О днів, і коли ці люди в більшості не 

мали жадних харчів, всі вони в день приходили до транзитної кухні і прямо 

жебрали щонебудь теплого перекусити, а кухня не могла їх харчувати, бо за 

кожний обід мусїла розрахуватися. Найболючішим у тому було те, що невинно 

терпіли діти, старші й немічні особи. Терпіли на тому й ті, які перейшли скринінr 

і ждали на виїзд до Бельгії. 

14. кожного понеділка звіт про стан населення в дні звітування і про головну 

видачу харчів кожній з харчових груп, 

15. списки осіб, що працювали в головній квартирі УНРР А і отримували харчі 
в "Ареа" кухні. 

Не можна поминути справи дахарчування шкільної молоді. На цю ціль 

офіційно не було окремих приділ ів від УНР РА. УНРР А була залишила в 

маrазинах табору трохи чаколяди і порошкового молока. Цей запас мав 

вистачити до кінця шкільного року. На жаль, якась чорна рука лосягнула по 

це добро і спаралізувала таку потрібну для молоді підмогу. Виникла ще одна 

проблема, а саме справа прохарчування бурсаків. Управа оселі мусїла сама ці 

дві проблеми розв'язати. Незабаром шкільна молодь і бурсаки були хоч частково 

забезпечені додатковим прохарчуванням. 

Зведення про обороти 

1. Пекарня: випік хліба від січня 1946 до травня 1947-927,841 кr. 
2. Транзитна кухня видала від 10.8. до З1.12.1946 р. 155,950 сніданків, обідів 

і вечер, а від 24.2 до 8.6.1947 р. видано 160,000 сніданків, обідів і вечер. 

Щоб виконати усі ці завдання харчовий відділ очолювали референт і два 

1аступники. Відділ поділявся на такі підвідділи: 

1. Картотека ....................................... З 1 . 5 .194 7 працювало 17 осіб 
2. Книговодство ................................................................ 7 осіб 
З. Маrазин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 осіб 
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4. Видачі: харчів (таци, відкривання консерв, контрольні ваги, резерва 
до видачі, достава товарів) .................................................. 38 осіб 

хлібна крамниця........................................................... 5 осіб 
м'ясна крамниця .......................................................... 6 осіб 
крамниця городини....................................................... 6 осіб 
молочна крамниця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 особи 

5. Адміністрація (внутрішня) 
завідувач крамницями ................................................ . 
ветеринарний лікар ................................................... . 
муж довір'я і постачальник ....................................... .. 
працівник відділу '' Суплай'' ....................................... . 
прибиральниці .......................................................... . 

Разом, з референтом і заступниками, 103 особи 

особа 

особа 

особа 

особа 

4 особи 

Персональний склад відділу в різних обставинах розвитку був різний. 1.1.1946 
працювали в відділі 22 працівники. Число мешканців в тому часі було 1 ,519 осіб. 
1 травня того ж року були далі 22 працівники, а 31.12.1946 їх було 69, мешканців 
оселі в тому часі було 4,615 осіб. 31.5.1947 р. працювали 103 особи, мешканців 
оселі було 5,905 осіб. Найбільший стан мешканців був у квітні 1947 р. і доходив 

до 6,250 осіб. 
До кінця жовтня 1946 харчовий відділ містився в 5-ому бльоці, де займав два 

помешкюrnя ч.118 і ч.119, на партері, разом 8 кімнат. В тому часі до Реrенсбурrу 
перевезено різні малі табори, населення оселі побільшилося вдвічі, тому зайшла 

потреба перенести харчовий відділ до обширніших приміщень. Харчові маrазини 

перенесено до підвальних приміщень шпитального будинку, видачу хліба до 

самої пекарні, а видачу городини до пивниць у кантині. При кінці жовтня 1946 
р. урухомлено ще два підвідділи - м'ясарию і молочарню, які містились в 

будинку кантини. 

До грудня 1946 р. харчовий відділ обслуговував українську групу, інші 

національності мали свої власні видачі. Така система утру днювала працю 

відділу. Отже було намагання управи оселі централізувати видачу для всіх 

національних груп. Цьому спротивилися росіяни, поляки і лотиші. Врешті дир. 

Гільц доручив 7 лютого 1947 р. зліквідувати окремі видачі, перейти всім 

національним групам до харчового відділу оселі і звідти отримувати всі приділи. 

Тому з днем 10 лютого 1947 наступила повна централізація видачі харчів для 
всіх мешканців оселі, без огляду на національність. Одначе, далі був чинний 

головний розподільний пункт УНРР А, який містився в тому самому приміщенні, 

що й харчовий відділ оселі. По довших пертрактаціях з УНРРА цей відділ 

перенесено 24 березня 1947 р. до Тан-Казерне, а залишені приміщення перебрав 
харчовий відділ. З того часу цей відділ перебрав усі функції головного маrазину 

УНРР А в рамах обслуговування мешканців оселі і став повністю самостійним. 

З тим самим днем відійшов з оселі і відділ УНР Ра "Суплай", а його функції 

перейшли теж до харчового відділу. 

З повним усамостійненням удосконалено систему видачі харчів. Згодом 

прийшли додаткові приділи для працюючих, шкільної молоді, вагітних жінок 

і тих, що кормили немовлят до одного року життя, та хворих. Тому були 

створені окремі харчові групи і приділи видавалися на харчові картки з поділом 
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на згадані групи. Всі мешканці оселі одержували свої харчові приділи через 

віконце в пачекальні на тацах. При видачі приділів були контрольні ваги, де 

Перевірювалась кількість належних- приділів. Крім нормальних харчових 

приділів, всі мешканці оселі одержували кожного тижня по пів пачки від 

Червоного Хреста на особу (в першому році). 

Населення одержувало не тільки відповідну кількість харчів, але теж потрібну 

кількість кальорій. Отже харчі були, як на тодішні обставини, достатні для 

витриманни здоров'я. Працюючі одержували 3000 кальорій денно, непрацюючі 
2000, діти до 5-го року життя 1650, діти від 6 до 17 років 2,650, хворі і вагітні 

2, 700 кальорій денно. Працюючі одержували додаткові приділи цигарок, курці 
їх викурювали, а ті, що не курили, вимінювали серед німецького населення за 

інші потрібні їм речі, бо тоді американські папіроси були твердою валютою 

на чорному ринку. Ці папіроси у великій мірі допомогли управі оселі покривати 

кошти будови спортової площі, бо можна було наймати німців з їхніми 

машинами до праці на спортовому майдані, винагороджуючи їх саме цією 

валютою. Це робилося в тайні перед УНРРА, бо такі трансакції були не 

дозволені, але добро оселі вимагало цього. Можна собі уявити, які колосальні 

були товарові обороти і скільки це вимагало праці, бо багато приділів треба 

було обраховувати в грамах. Все це було ведено справно. Контрольна комісія 

управи оселі часто перевіряла всі маrазини, робила інвентури стану товарів і 

провіряла все книговодство. Крім власного контролю, були час до часу і 

контролі УНРРА, поминаючи дуже точні звітування. Про всі приділи управа 

повідомляла мешканців кожного тижня в ''Віснику Оселі'', отже мешканці 

знали, що і скільки їм належиться, і тим самим мали повний контроль над своїми 
приділами. 

Харчовий відділ мав власний інвентар, потрібний для виконування праці. 

Приміщення харчового відділу були влаштовані згідно з вимогами УНРР А, 

вони мали гарний вигляд і відповідали всім гігієнічно-санітарним вимогам. 

Працівники переходили часто лікарські оглядини і були щеплені проти тифу 

й інших заразливих хворіб. 

Подібно виглядала праця всіх згаданих відділів управи оселі в наступному 

1948 році, тому немає потреби повторювати подібних звітів. 

ОРГАНІЗАЦІЇ І УСТАНОВИ ОСЕЛІ ТА ЇХНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

З упорядкуванням господарських справ мешканців оселі нормувалсея життя 

і одночасно творилися різні організації та установи. Трудно сьогодні сказати 

коли і в якій черговості ці організації постали. Деякі з них почали свою діяльність 

ше в місті в 1945 р., ще перед відкриттям оселі. Вони діяли тоді як секції УОДК. 
Після закриття УОДК військовою владою ті секції перестали існувати, але в 

оселі вони відновили діяльність вже як самостійні статутові організації чи 

установи. 

На окрему увагу заслуговують такі організації і установи: Українська 

греко-католицька Церква, Українська Автокефальна Православна Церква, знана 

теж як Синодальна, Українська Автокефальна Православна Собориоправна 

Церква, Католицька Акція, Санітарно-Харитативна Служба- станиця, Об'єд

нання Українського Жіноцтва, Ліrа Українських Політичних В'язнів, Союз 
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Українських Ветеранів, Об'єднання Українських Комбатантів, Союз 

Українських Інвалідів, Українська Учительська Громада, Товариство Укра

їнських Студентів "Обнова", Молодіжні органзації: Пласт, СУМ, і С. Т. "Січ", 

Українська ІМКА-ІВКА, Українське Лікарське Товариство, Товариство 

Українських Правників, Товариство Українських Інженерів, Об'єднання 

Українських Лісників і Деревників, Союз Українських Журналістів, Об'єднання 

Мистців Української Сцени, Український Союз Образотворчих Мистців, 

Об'єднаІШя Українських Музик, Асоціяція Українських Театральних Артистів, 

Капеля Бандуристів ім. Т. Шевченка, Чоловічий Хор "Сурма", Українська 

Селянська Професійна Спілка, Спілка Українських Робітників, Український 

Ремісничий Цех, Об'єднання Приватних Підприємців на Еміrрації, Колоніза

ційна кооператива - Товариство "Хлібороб", "Українське Мистецтво" 

кооператива з обмеженою порукою, Видавнича Спілка "Українське Слово", 

''Єдність''- виробничо-торговельна кооператива, ''Самопоміч''-виробничо

торговельна кооператива інвалідів. В оселі знайшла приміщення найстарша 

українська установа- Обласне Представництво Української Еміrрації. 

Деякі згадані організації мали свої централі в Мюнхені, а в оселі діяли 

як філії або станиці. Діяльність деяких з них була велика і корисна. Багато молоді 

і дорослих були членами тих чи інших організацій. 

Були теж різні партії і угруповання, але вони діяли напівлеrально, бо 

закони американської армії не дозволяли на діяльність політичних партій. За 

цими партіями пильно слідкували московські цивільні і військові чинники та 

деякі працівники УНРРА і ІРО, які з ними співпрацювали. Вони збирали 

інформації про політичні дії поодиноких людей, багато до тих інформацій 

додавали або й видумували різні історії, на підставі яких виготовляли списки 

офіційні т. зв. коляборантів, їх передавали військовим американським чинникам 

і УНРРА чи опісля ІРО і вимагали видачі тих людей без суду і якоїнебудь 

перевірки. 

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ В ОСЕЛІ 

Фестиваль для Американської Армії. Першою міжнародньою імпрезою в 

оселі був фестиваль пісні й танку, присвячений Американській Армії, як вияв 

вдячности за врятування життя і всебічну опіку для тисячів родин скитальців 

різних національностей. Ініціятива влаштування такої імпрези вийшла від дир. 

Гільца, і П провели в життя всі національні групи оселі. Ранньою весною 1946 р. 
створено міжнаціональний комітет, завданням якого було зорганізувати на літо 

того ж року фестиваль пісні й танку. Тому, що в оселі вже в тому часі було 

більше українців ніж інших національних груп, тягар організації і проведення 

цієї імпрези спочивав на плечах української групи. Відбуто ряд ділових нарад, 

намічено програму на цілий день і після цього почалася підготовка. Кожна 

національна група робила все можливе, щоб приготовити якнайкращу програму, 

бо це був перший того роду виступ перед американцями і іншими народами, 

представники яких працювали на різних посадах в УНРР А і в військових 

окупаційних урядах. Зроблено потрібну рекляму, запрошено багато чужинецьких 

гостей, і оселя ожидала цієї векикої імпрези. 
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Фестиваль відбувся однієї неділі в травні 1946 р. Була чудова погода. Від 
самого ранку почали приїздити різні гості, таборова поліція втримувала порядок 

і безпеку, дбаючи, щоб не було несподіваних провокацій. На великій трибуні 

видніли гарно виконані транспаранти і національні прапори. Перед полуднем 

приїхали військові старшини з почотом, дирекція і працівники УНРР А та багато 

інших гостей. Всіх їх гучно привітано, попрошено на трибуну. Тисячі народу, 

молодь, старше громадянство заповнили всі можливі місця, щоб бути 

учасниками цієї небуденної події. Треба було не тільки привітати гостей, але 

показати їм культуру тих народів, дітей яких воєнна хуртовина викинула з рідних 

земель. Завдання в цих умовах не було легке, але при дуже дбайливій праці 

імпреза була вдалим показом незнаної для гостей культури цих народів. Чудові 

національні убори, гарні танці з музикою, виступи різних хорів- все це творило 

прегарну картину цілости імпрези. В очах гостей видно було подив, бо їм трудно 

було зрозуміти, як можна в таборових умовах зорганізувати таку програму. 

Це признання висловлювали наші гості у своїх промовах, вони rратулювали 

організаторам і виконавцям гарної програми і говорили, що фестивалю вони 

ніколи не забудуть і передадуть своїм урядам враження про те, що вони бачили. 

В пополудневих годинах, коли програма офіційно була закінчена, гості ще довго 

говорили з поодинокими представниками кожної національної групи, оглядали 

оселю, відвідували приватні мешкання таборовиків, всім цікавилися і не 

спішилися від'їздити. Для них це був інший, гарний день, проведений разом 

з тими, яким грозила репатріяція і які були позбавлені всяких людських і 

національних прав. 

Ця велика і ориrінальна імпреза бу ла не тільки вдала, вона бу ла корисна, 

бо напевно в якійсь мірі переконала гостей з американської армії і представників 

ІРО, що ці ДіПі- це вартісні люди і їм варто допомогти влаштувати життя 

в нових країнах поселення. 

Відвідини достойних гостей. Життя мешканців оселі ставало буденним, хоч 

ніби нормальним, люди призвичаювалися до дійсности і ставали байдужими 

до всього, що діялося довкруги них. Дехто ще жив надією, що прийде час, коли 

можна буде повернутись на батьківщину, а дехто робив пляни поїхати за океан 

і там починати нове життя. Та все це були мрії і надії, життя плило своїм руслом 

і таборовим "трибом". Всі ждали чогось нового, невідомого. Милими 
несподіванками для мешканців оселі були відвідини гостей з невідомої Канади, 

США і з Ватикану. Ці відвідини відбулися в 1946-1948 рр. і з ними пов'язувано 

великі надії на краще завтра, на допомогу в обороні людських прав і врешті 

на можливості переселення до заморських країн. Першим гостем в оселі був 

о. д-р Василь Кушнір, тодішній і пізніший президент Комітету Українців 

Канади. До цих відвідин мешканці оселі приготовились заздалегідь, бо дир. 

Гільцові, як канадському громадянинові, залежало на тому, щоб канадські 

гості від'їхали з оселі з найкращими враженнями. Наше прийн~ття о. д-ра 

Кушніра було сердечне й традиційне. По вступній церемонії привітання о. д-р 

Кушнір виголосив у таборовій залі, в присутності дирекції УНРР А, промову, 

в якій поінформував про життя і працю КУК, а при тому сказав, шо Канада 

ще не рішена прийняти нових поселенців. Якщо уряд, за згодою парляменту, 

попустить нових еміrрантів, то тільки молодих і здорових людей як фізичних 

nрацівників, бо Канада вчених людей не потребує ... 
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ВідвідІПІи о. д-ра Василя Кушніра з Канади, 8 березня 1946 р. - хор "Сурма", промовляє о. 

д-р Кушнір, голова Централі КУК. 

Сидять зліва: о. д-р В. Кушнір, д-р Василь Мудрий- голова ЦПУЕН, о. Богдан Ганушевський 

- голова УОДК, інж. Антін Артимович -комендант оселі. 

Привітання о. д-раВ. Кушніра, співає осельний хор, вітає голова УОДК о. Богдан Ганушевський. 
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З прикрістю треба сказати, що ми були розчаровані такими заявами, хоча 

о. д-р Кушнір потішав, що КУК робить усі заходи, щоб нам допомогти. Ця 

візита не тривала довго і мала радше офіційний характер. Подібно виглядали 

відвідини д-ра rалана, президентаЗУ ДАК США, який нічим навіть не потішив 
наших мешканців і поводився надто офіційно. 

Натомість незабутніми були відвідини гостя з Канади Антона Глинки, посла 

Федерального парляменту в Оттаві. Було це в навечір'я Різдва 1947 р. Про ці 
відвідини управу оселі заздалегідь повідомив дир. Гільц, який особливо був 

зацікавлений цією візитою канадського парляментариста з Оттави. На його 

думку це були урядові відвідини, і від них буде залежати, чи Канада відкриє 

свої брами для нових емігрантів. 

На означену годину ранку в холодний свят-вечірній день на оселю приїхав 

очікуваний гість в товаристві дир. Гільца, його штабу і з охороною 

американської військової жандармерії на мотоциклях. Управа табору, Таборова 

Рада, представники організованого життя оселі, гарно умундурована таборова 

поліція, духовенство і шкільна молодь привітали гостя перед головним будинком 

оселі голосним "слава" і хлібом та сіллю. Після коротких промов з обох боків 

в театральній залі відбулася зустріч. За почесним столом засіли посол А. Глинка, 

побіч нього військові та унрівські представники, а дальше представники оселі. 

Заля замала, тому залучено голосники, щоб можна хоч дещо почути назовні. 

Ще одне привітання двома мовами, а тоді коротко англійською і властива 

промова гостя українською мовою до народу. На залі тиша, немов би нікого 

не було. Промова коротка, зате змістовна і підбадьорююча. 

Після офіційної частини наш гість подякував представникам ІРО й армії за 

їх асисту і додав: "Тепер я лишаюся тут, бо хочу докладно запізнатися з життям, 

працею і бажаннями населення, все бачити і розмовляти з поодинокими людьми. 

Як довго тут буду- не знаю. Як скінчу свою працю, тоді до вас потелефоную 

і приїду до вас ночувати''. Військові підвелися з місць, віддали шану і від'їхали, 

а наш гість залишився з нами без асисти і без американської поліції. 

Впродовж цілого дня посол Глинка оглядав все, що було і що діялось в оселі, 

відвідав школи, лікарню, варстати і приватні мешкання, а обід з'їв у таборовій 

кухні, як їли всі, що там харчувалися. 

Під вечір ми попросили нашого гостя залишитися і разом з нами відсвяткувати 

український Свят-Вечір. Приємно було нам, коли він радо прийняв наше 

запрошення і потелефонував до армії, що приїде до них пізно вночі, бо буде 

святкувати в таборі. Просив не робити нічого спеціяльного, бо він хоче раз бути 

на свят-вечірній вечері, про яку йому багато розповідали його батьки, як то 

в старому краю вони святкували. В часі вечері діти з садка і народньої школи 

дали коротку різдвяну програму, а потім всі учасники вечері колядували. Після 

цього кожний хотів бодай кількома словами обмінятися з такою 

високопоставленою і одночасно скромною особою, що рада була поговорити 

·) різними людьми, усіх краще пізнати. Наш гість справді був задоволений і це 
вдоволення виявив у прощальному слові подяки і запевнення, що зробить все, 

що буде в його силах, щоб Канада нас прийняла до себе. 

Після повороту до Канади посол А. Глинка виголосив знаменну промову в 

канадському парляменті, яка мала своє значення. Дещо пізніше канадський уряд 

nочав допускати нову еміграцію до Канади, в тому числі й українців. Посол 
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Посол Антін Глинка відвідує оселю, 6 січня 1947 р. 
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Глинка переслав управі оселі свою промову в парляменті і тоді ще раз щиро 

нам подякував за тепле і щире прийняття, додаючи, що його він ніколи не забуде. 

Йому здавалося, що воно було на клаптику української землі, де він перший 
раз святкував український Свят-Вечір. Ці відвідини залишили найкращі спомини 

у мешканців оселі. Це була вийнятково гарна подія. 

Цей наш дорогий гість відійшов з цього світу на 50-му році життя. Хай 

канадська земля буде йому легкою. 

Ніколи не забуду відвідин Кир Івана Бучка, Архиєпископа Української 

Католицької Церкви, 24-25 квітня 1948 р. Архиєп. Іван Бучко, який перебував 
у Римі, був '' Архипастирем скитальців'' - духовним батьком і опікуном 

скитальців, зокрема членів української дивізії ''Галичина''. Він інформував Папу 

про долю скитальців і завдяки його інтервенціям Апостольська столиця давала 

матеріяльну допомогу, а що важливіше, впливала на уряди західніх держав, 

щоб скитальців і дивізійників вони не видавали в руки совєтам на очевидну 

смерть. Тому згаданої суботи, 24 квітня 1948 р., всі мешканці оселі, без різниці 
віровизнання, сердечно вітали достойного Гостя під римо-католицькою церквою 

біля оселі хлібом і сіллю. Владика їх теж вітав від щирого серця і підтримував 

на дусі, запевняючи, що Боже Провидіння їх не покине. Ця візита була 

історичною подією в житті оселі. Вона мала характер щиро-христіянський і 

гріла наші серця новими надіями. 

Наша оселя вітала в себе ще багато інших гостей, своїх і чужих, і всі вони 

від'їздили з добрими думками про її мешканців і всюди корисно інформували 

про життя і працю оселі. А це, між іншим, було одним з наших завдань дати 

нагоду чужинцям пізнати нас. Бо нас або не знали зовсім, або знали так, як 

їм наші вороги нас малювали. На мою думку, мешканці оселі своє перебування 

на чужині використали для доброго імени українського народу. Я кладу на це 

наголос тому, що спочатку я мав нагоду переконатися, що в опінії наших 

опікунів, військових і цивільних, ми були незнаними або людьми, які здатні 

тільки бути звичайними робітниками. За два роки цей погляд змінився в нашу 

користь. 

Тиждень Української Культури. Імпреза великого значення, яка знайшла 

широкий відгомін між земляками в Німеччині, а ще вище оцінили її чужинці, 

для яких властиво вона була зорганізована. З ініціятиви управи оселі створено 

в 1948 р. діловий комітет очолений Володимиром Блавацьким, в склад якого 
увійшли визначні діячі культурно-мистецьких організацій і установ оселі. Метою 

цього комітету було зорганізувати "Тиждень Української Культури" , 
подуманий в першу чергу для чужинців -представників американської армії, 

ІРО, німецької адміністрації м. Реrенсбурrу. Томурішено відбути цю імпрезу 

у таких приміщеннях міста, які для того найкраще надавалися б. Треба з 

признанням відмітити, що німецькі власті поставились до наших плянів 

надзвичайно прихильно і безкоштовно віддали до нашої диспозиції 

"Кунстгаллє-Штадтпарк" на виставку образотворчого мистецтва, домівку 

німецького Мистецько-промислового Товариства на виставку українського 

народнього мистецтва і залю місцевого оперного театру на вечірні концерти 

впродовж цілого тижня.Багато допомогли нам теж американські військові та 

ІРО ч'Инники. З метою надання цій імпрезі поважнішого характеру, створено 

Почесний комітет, до якого від українців увійшли Василь Мудрий - голова 
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ЦПУЕ, д-р Роман Смук представник ЗУАДК, і сот. Богдан Панчук, а від 

чужинців представники армії, ІРО і німецької влади. 

Підготовка цих трьох окремих імпрез вимагала від Ділового комітету 

великого вкладу праці. Треба було зв'язатись з кращими мистцями образот

ворчого мистецтва, розкиненими по цілій американській зоні, щоб дістати від 

них картини на виставку, треба було призбирати найкращі вироби народнього 

мистецтва і вкінці треба було домовитися з найкращими мистецькими ансамб

лями і поодинокими мистцями, щоб на кожний вечір повного тижня мати окремі 

програми. Діловий комітет, при дуже активній допомозі не тільки таборових 

установ, але також при співпраці окремих з американської зони знавців 

поодиноких ділянок мистецтва, вив'язався з цього трудного завдання 

якнайкраще. На означені дні й години все було готове для публіки різної 

національности і якости. Німецька преса, окремо запрошена на всі імпрези, була 

заступлена фаховими людьми, пильно слідкувала за всім і друкувала фахові 

рецензії. 

Запляновані імпрези були визначені в такому порядку: образотворче 

мистецтво- відкриття 7 березня о год. 11 ранку, до 21 березня; народне 

мистецтво-відкриття 9 березня, до 21; концерти солістів і хорів, балет та музика 
від 7 до 15 березня. На відкритті виставки образотворчого мистецтва перший 
промовив представник американської армії, полк. Кемпбел. Він висловив 

радість, що його вибрали до почесного комітету тижня української культури, 

яку він мав уже нагоду пізнати. Особливо йому подобається українське 

мистецтво. Серед несприятливих обставин українські мистці дотримуються 

свого національного мистецтва. Цей факт доводить, що українці можуть бути 

добрими громадянами в кожній країні, в якій оселяться. Хоч часи непевні, але 

українці, такі працьсвиті і обдаровані люди, можуть спокійно дивитися у своє 

майбутнє. 

Наступним промовцем був директор ІРО в Амберзі Блекмур, який теж 

подякував за вибір до почесного комітету, висловив признання за таку чудову 

виставку і при тому він подав найближчі пляни і завдання ІРО. 

Третім промовцем був урядовий комісар для біженців Едвард Лянr німець, 

який ствердив на вступі, що український народ, який багато перетерпів від 

більшовиків, завжди мав симпатії до німецького народу. В Реrенсбурзі німецьке 

населення співчуває українцям та цінить український народ за його культуру 

і мистецтво, які він продовжує плекати і розвивати на вигнанні. Німці вітають 

цей почин українців показати ширшому німецькому загалові свою культуру, 

бо це міст до порозуміння між обома народами. 

Останнім промовляв Василь Мудрий. Українці, говорив промовець, виселені 

зі своєї батьківщини, репрезентують народ зі старою культурою і мистецькою 

традицією. Не зважючи на втрату батьківщини, працюють і творять серед 

важких обставин культурні цінності, які мають вартість не лише для українців, 

але і для загальноевропейської, християнської культури, з якою український 

народ зв'язаний від найдавніших часів. Після свого слова проголосив виставку 

відкритою, перетинаючи у дверях блакитна-жовту стяжку. Чоловічий хор 

''Сурма'' під проводом Омеляна Плешкевича відспівав три пісні: ''Засяло сонце 

золоте", "Закувала", та "Ставок заснув". Після цього численно зібрані гості 

розійшлися по залях павільйону оглянути виставлені картини й різьби. 
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9 березня відбулося відкриття вистави українського народнього мистецтва 
знову при участи тих самих представників американської військової влади, ІРО 

і німецької адміністрації та української громади. Промовляли ті самі панове, 

які говорили на відкритті вистави образотворчого мистецтва. Всі вони 

висловлювали признання, заявляючи, що такими виставами може гордитися 

кожний культурний народ. Останнім промовцем, який офіційно відкривав 

виставу, був посадник оселі Я. Сербин, Він вказав на мету цієї вистави, яка 

відзеркалює душу українських широких мас, подякував усім жінкам і жіночим 

організаціям, що допомогли влаштувати таку цінну виставу. Вкінці хор ОУЖ 

під проводом О. Кокодинеької відспівав чотири настроєві пісні. 

Третя частина "Тижня Української Культури" втішалася великою 

фреквенцією добірної публіки, що насалоджувалася українською музикою та 

балетом у справді мистецькому виконанні. Кожна точка програми була 

нагороджувана рясними оплесками публіки, серед якої багато було фахівців 

загального мистецтва. В німецькій пресі було багато фахових рецензій про всі 

імпрези цього тижня, і всі вони були сердечними і по хвальними. 

Після закінчення цього тижня до канцелярії посадника приїздили американські 

старшини на розмови, щоб більше довідатися про Україну і українців, про 

справжнє положення в Україні до вибуху війни і про панування "геніяльного" 

Сталіна. Але були часто і наївні питання, як наприклад, "якщо там зле, то чому 

вибираєте Сталіна на президента СССР", і т .п .. 

"Олімпіяда ДіПі". В літі 1948 р. відбувалася в Лондоні, у Великобрітанії, 
14-та Світова Олімпіяда. З ініціятиви Ради Фізичної Культури під проводом 

мrр Івана Красника в Авrсбурзі, на терені Міжнародного Комітету постала 

спортова секція, яка взялася за організацію "Олімпіяди ДіПі". Вона не була 

подумана як конкуренція для міжнародної Олімпіяди, а її завданням було 

звернути увагу світу на поневолені народи, яких бракуватиме в Лондоні, бути 

доказом солідарности вигнаних з батьківщини членів цих народів, та моральної 

і фізичної вартости їх спортсменів. Зорганізувати задумане діло не було легко. 

Саме в тому часі ІРО почало зменшувати харчові пайки, прийшла виміна 

грошей, а в додатку ІРО відмовилось дати змагунам харчову допомогу і 

безплатні залізничі квитки. Багато представників Міжнародного Комітету були 

готові зрезигнувати з участи в Олімпіяді ДіПі саме з цих причин. 

Ситуацію врятували українці. Рада фізичної культури зуміла зорганізувати 

11очесний протекторат центральних українських установ, до якого ввійшли кол. 

11осол Василь Мудрий, голова ЦПУЕ, Роман Смук, директор ЗУАДК, Юліян 

Павликовський, президент Унії Української Кооперації на еміrрації, і д-р 

Ярослав Воєвідка, голова СХС. З допомогою вище згаданих установ, як теж 

Союзу Українців у Великобрітанії і таборових управ у Міттенвальді і 

Регенсбурзі, Рада фізичної культури склала плян фінансування участи української 

команди і дала їй моральну основу підтримувати ідею Олімпіяди ДіПі. Ця 

вілвага українців підбадьорила інші національності і корисно вирішила долю 

Олімпіяди ДіПі в Німеччині. 

Згадую про цю важливу подію тому, що доП початкового і кінцевого успіху 

в великій мірі приспужилися управа оселі і вся наша славна реrенсбурзька "Січ". 

Міжнаціональні змагання відбувалися в різних місцевостях, де були відповідні 
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площі і де була більша громада людей. Нашій оселі призначено обов'язок 

примістити всіх змагунів копаного м'яча, потрібне прохарчування і всі потрібні 

можливості підготовчої праці. Управа оселі радо взяла на себе цей обов'язок. 

З'їхалися на оселю найкращі змагуни копаного м'яча з усіх усюдів, і почалося 

тренування під вмілим проводом улюбленого і знаного всій українській громаді 

на рідних землях, сьогодні вже покійного, тренера й змагуна Володимира 

Кобзяра. 

Всіх змагань було шість, деякі з них, наприклад Угорщина- Україна, відбулися 

на площі оселі в Реrенсбурзі. Між глядачами були американські старшини й 

представники ІРО. Змагунів обох дружин гостинно прийняла численна публіка, 

а після закінчення змагань управа оселі і "Січ" приготовили їм вечерю. Вислід 

змагань - 5:1 в користь України. Ще сьогодні не можна забути тих вражень і 

хвилюючих переживань українців в часі змагань з їх вислідом. Ці змагання дали 

багатий контакт з чужими співтоваришами недолі, звернули увагу чужинецької 

преси, радіо, дали нам спортивні успіхи, а головне, дали чужинцям правдивий 

образ про нас і навчили їх шанувати нас на спортовому майдані і при зеленому 

столі міжнародніх зустрічей і нарад. 

У підготовку ''Олімпіяди ДіПі'' і її проведення в цілому вкладено багато 

енерrії і грошей, але сміливо можна сказати, що українські спортсмени, як і 

українські спортові діячі, що брали участь в "Олімпіяді ДіПі" - Спортоних 

Іграх Міжнародного Комітету Політичних Втікачів - добре приспужилися 

справі нескореного українського народу. 

Прощання дир. К. Гільца і його засту1 ника, дир. А. Тараски. 13 жовтня 
1947 р. відбулося прощання дир. УНРРА К.Гільца, який закінчив термін праці 
і повертався в Канаду. На площі оселі, біля шпиталя, о 5-ій годині по полудні 

зібралися діти садка і народної школи, учні гімназії, молодь, поліція і багато 

старших громадян. На трибуні засіли члени Таборової Ради і президії управи 

оселі, а між ними К. Гільц. Дир. А. Тараска через перешкоду не міг прибути. 

Прощальну промову виголосив Я. Сербин. Він, між іншим, сказав, що прощає 

обох директорів як найбільших приятелів, яких оселя мала впродовж дворічної 

опіки з боку УНРРА. З особою дир. Гільца зв'язана була тісно доля шістьох 

тисяч людей різних національностей. У ньому знайшли вони людину, яка 

поставила собі мету давати всебічну допомогу жертвам Другої світової війни. 

Свій обов'язок він виконав сумлінно. Щоб належно оцінити його працю, треба 

пригадати собі час, коли доля і життя мешканців оселі були в постійній 

непевності і коли єдиною розв'язкою проблеми ДіПі була примусова репатріяція. 

Саме в його особі вони знайшли зрозуміння їх положення і моральних 

переживань. Він був першим офіцером УНРР А, який з власної ініціятиви почав 

організувати життя в оселі, в першу чергу в ділянці суспільної опіки і в розбудові 

господарства оселі. Він дав їм можливість організувати життя у всіх інших 

ділянках. У всіх небезпечних хвилинах він був їх щирим приятелем і дорадником. 

Завдяки йому вони мали другу добру людину в особі дир. А. Тараски, який також 

ставився до них з великим зрозумінням ... Від імени всіх інших національних 
груп оселі прощав радний Кржисецький. На спомин вручено подарунки: альбом 

із знімками з життя оселі, малюнок "Гуцулка", вишинаний обрус. Діти в 

національних одягах обдарували дир. Гільца китицями цвіт ів. 
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Накінець промовляв дир. Гільц. Він згадав про початки співпраці з управою 

табору, як ця співпраця була для нього справді приємна і цінна. Були важкі часи 

і багато важких проблем, які розв'язунано в міру можливостей. І в майбутньому 

буде ще багато важких проблем, які треба буде позитивно розвя'зати. Запевняв, 

що до року багато західних держав, в тому і Канада, приймуть нових еміrрантів 

з таборів ДіПі. В Канаді він буде мати нагоду говорити з міродатними 

урядовими кругами, і це напевно вплине корисно на допущення ДіПі в Канаду. 

Кінчаючи своє слово, запевнив, що ніколи не забуде хвилини, які пережив з 

мешканцями оселі. На прощання хор "Сурма" заспівав три пісні: "Кавказ", 

"Закувала", і "Засяло сонце золоте". Вже вечоріло, а директори К. Гільці А. 

Тараска, який під кінець таки прибув на оселю, вели розмови з членами 

Таборової Ради і управи та іншими мешканцями оселі, згадуючи добрі і злі часи 

пережиті спільно. 

ЗАКІНЧЕННЯ 

Варто б зробити загальні висновки з ціпости життя і праці оселі, щоб 

насвіт лити їх з усіх боків і дати правильну оцінку. Завдання не легке, бо трудно 

людині бути об'єктивною тоді, коли вона виконувала відповідальні обов'язки. 

Все ж таки постараюсь дати обєктивну оцінку, бо цього вимагає моя тодішня 

позиція в таборі і моя праця. 

Коли писати про реrенсбурзьку оселю, то треба пам'ятати, що вона була 

нам дана завдяки великим старанням тодішньої управи УОДК і Віолі Пфромер, 

тодішньої працівниці УНРРА, яка брала участь у розмовах членів управи УОДК 

і представників інших національних груп у червні 1945. В цих розмовах було 
наголошено, що люди мають досить всяких німецьких таборів і УНРР А повинна 

дати їм нарешті можливість жити в приватно-родинних приміщеннях. Це була 

важка проблема, бо німці самі відчували в той час брак житлових приміщень. 

І тоді, на наше щастя, впав вибір на rанrгоферзідлюнr. В. Пфромер зуміла 
переконати адміністраторів УНРР А, яка з' ясувала цю справу військовому 

управлінню, і врешті військова влада вирішила виселити німців з тієї оселі і 

rrередати П ДіПі різних національностей. Це було важливе рішення, бо більшість 

ДіПі жили переважно у військових касарнях чи робітничих бараках. 

Домашньо-родинне життя в оселі позитивно впливало на піднесення 

морально-етичного стану. Співжиття з іншими національними групами пл екало 

толерантність і спонукувало здорову конкуренцію та охоту до культурної і 

фахової праці. Поселення в таборі багатьох наукових працівників підносило 

респект до української групи. Вибір членів адміністративних органів оселі був 

віл початку до кінця добрий, і ці провідні люди з'єднували симпатії своїх і чужих. 

І тому нічого дивного, що коли прийшов час парівнання і оцінки, яка національна 

r рупа має залишитися і заселити табір, вибір впав на українців. Це була перша 

rrсремога українців. Створився великий український табір-оселя. З одного ~оку 

населення з різних земель України, з різними традиціями, звичками і вимогами, 

а 1 другого боку тільки -якщо можна так висловитись -українська "влада .. , 
;ю якої саме нам, українцям, так важко звикнути. Багато було різних труднощів, 

та в загальному їх лоборено в міру тодішніх умов. Оселя творила наче маленьке 

містечко, яке мало виглядало на табір, і це була найважливіша прикмета оселі. 
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Серед мешканців оселі панувала солідарність і росла національна свідомість, 

хоч існували гострі групові зрізничкування. Ми старались гідно репрезентувати 

наш народ на чужині і залишили по собі добру опінію серед тих, з якими доля 

примусила нас жити і співпрацювати. 

Хай ці скромні рядки будуть щирою подякою тим, з якими я мав нагоду 

посередньо і безпосередньо працювати. Мило згадую усіх мешканців оселі, бачу 

їх сьогодні немов на екрані. Важко було б забути маленьку дітвору з садочка, 

добре пам'ятаю школярів з народної школи, а ще краще гімназійну молодь. 

З нею мав приємність стрінутись по довгих роках на їхньому товариському з 'їзді 

на весні 1980 р. на Союзівці в США. Ця мила зустріч зробила на мене сильне 
враження. Замість молоденьких дівчат і хлопців я зустрінув матерів і батьків, 

а навіть бабусь і дідусів. Багато з них сьогодні на відповідальних становищах, 

професіоналісти в різних галузях науки, гідно продовжують працю їх батьків 

і учителів-виховників із ще кращими успіхами. 

На цьому закінчую статтю. Радію, що наша спільна праця в оселі буде 

записана. Може, колись про наше скитання будуть читати наші нащадки в 

Україні і побачать, що ми не прогайнували тих років і не тільки зберегли своє 

фізичне існування, але в міру скромних можливостей старалися бути 

представниками України, говорити про їі боротьбу за самостійність і здобувати 

для неї нових приятелів. 

Використані джерела: 

1. ''Вісник Оселі''. 

2. Архів Миколи Марковського, УВАН, Нью Йорк. 
3. Документи колишнього директора УНР РА Карла Гільца, Бібліотека-Архів, Salvation Anny, 

Торонто. 

./ 
", 

Mrp Володимир Кліш вішає афіші ... 
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Адміністрація табору 

~.:::..__:_::_,: ~~..=:::;:;-:::=J 

Управа табору, 1946 р. Сидять зліва: О. Сосна, Дрималик, І. Мула, Марія Голуб, Я. Сербин, 

І. Фаєвців, М. Тимчук, Стоять зліва: Я. Гомзяк, З. Корчинський, Є. Приходько, О. Порендовська, 

А. Тершаковець, О. Кушнір, Р. Брикович. 

Члени Таборової Ради з представником ІРО. 1-ий ряд зліва: Н.Н., А. Артимович:- голова Ради, 

представник ІРО, В. Паславський- голова контрольної комісії, О, Гайдай, В. Кліш- секретар 

ОПУЕ, Н.Н. 2-ий ряд зліва: В. Паїк, А. Феник, Н.Н., полк. М. Євтушенко, Є. Сумик, 
Б. Мартинович, Н.Н., В. Футала, І. Сторожук-Вознюк, Н.Н. 
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Уnрава табору, 1947 р. 1-ий ряд зліва: М. Пестрак, Є Боднарук, С. Нагірна, Я. Сербин, О. 

Порендовська, І. Фаєвців, М. Утриско. 2-ий ряд зліва: З. Корчинський, Н.Н., М. Тимчук. І. 

Голембйовський, І. Мула, М. Величко, О. Кушнір. 3-ій ряд зліва: К. Мандзенко, К. Яримович, 

С. Голод. Н.Н., П. Семків, М. Татух, Ю . Теодорович. 

Управа табору та голова Таборової Ради, 1949 р. 1-ий ряд зліва: І. Базарко, О. Кушнір- голова 

Таборової Ради, П. Балей- nосадник. 2-ий ряд зліва: П. Семків, З. Корчинський, І. Караnінка, 

Є. Сумик, О. Караван, І. Небола. 3-ій ряд зліва: А. Книш, Н.Н., Н.Н., А. Залізко, О. Гайдай. 
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Антін Артимович- 2-ий комендант табору, по Володимиру Заяцю. 

Ілля Мула, Ольга Порендовська-Білостоцька- секретарка управи і З-ій посадник табору 

Ярослав Сербин. 

Іван Максимчук -
перший заступник посадника. 

Іван Фаєвuів - другий заступник посадника. 

169 



Микола Марковський - архівар. 

Теодор Крочак- комендант поліції. 

Омелян Кушнір -

культурно-освітній референт. 

Микола Кавка- харчовий відділ. 

Ілля Мула - правні поради. 
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Іван Г олембйовський -

референт суспільної опіки. 

Микола Костинюк- перекладач. 

Іван Данилович - керівник кантини. 
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референт фахових курсів. 

Клим Яримович - керівник пошти. 

Роман Брикович - референт праці. 



Л. Базалиuький - урядник. nолк. М. Омелюсік - урядник. 

Відділ управи. 

Відділ управи. 
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Тайне голосування, за урною Т. Турчин. 

Відділ управи. 

UNRRA Administration Мг. В. F. Landstreet, director UNRRA team 120. 
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Miss Sarah Comfort Cary, administrative assistant. Miss С. Е. Blackwood, nurse. 

Miss Julia Smith, welfare officer. Mr. С. Е. Wheeler and Mr. Barr. 

' .~ ' 

Dr. Charles Whitney, medical officer. Mr. J. J. Quirke, supply officer. 
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Директор ІРО, п. Едвардс, на оселі, 1947 р. 

Американський генерал Keyes на оселі. 

Прощання Міс Джулії Сміт, 1947 р. Сидять біля неї зліва проф. 
М. Іваненко та інж. А. Артимович. 
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Прощання Міс Сміт, праворуч пані Стефанія Нагірна, зліва перекладачка. 

Прощання п. Ляндстріта, 1947 р. 

Міс Пфроммер прощається з членками ОУЖ та з представниками різних українських організаuій, 

1947 р. 
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Прощання п. Карла Гільца, директора УНРРА і п. А. Тараски, 1947 р . 

• 
Прощання п. Карла Гільца, директора УНРРА і п. А. Тараски, 1947 р. 
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Прощання п. Карла Гільца, директора УНРРА і п. А. Тараски, 1947 р. Стоять: Мирон Руснак 
- перекладач, і Я. Сербин. 

Прощання п. Карла Гільца.Сидять зліва: д-р Василь Паславський, мrр Володимир Кліш, д-р 

Осип Любчак. 

Біля дітей Катруся Захарчук-rенrало. 
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ПетроБалей 

ДОПОВНЕННЯ ДО ІСТОРЇ ТАБОРУ 
r АНrГОФЕРЗІДЛЮНr 

Додаток цей має відношення тільки до тих місяців 1948-49 року 

(вересень-травень), на протязі яких я виконував обов'язки посадника. Період 

той не був замітний нічим особливим. Властиву історію, тобто вирішні події, 

що мали вплив на оформлення того табору і йоГо долю, треба віднести до років 

1945' 1946 і 194 7. 
Моя родина (жінка, їі мати, син і я) була приписана до регенсбурзького табору 

десь при кінці 1946 року, але особисто я набагато більшу частину часу перебував 
у Мюнхені, працюючи в В-ві "Українська Трибуна" як один з його директорів, 

відповідальний за редакційні проблеми. 

В тому таборі, як і в інших по цілій Західній Німеччині, було повно 

внутрішнього тертя. Тут ті тертя мали чисто внутрішньо-національний 

характер, бо табір у подавляючій кількості заселювали українці східніх, 

центральних і західніх земель. Щоб мати об'єктивний погляд на проблеми й 

події, про які буду тут писати, необхідне вступне пояснення. 

Не без того, що на внутрішні стосунки між мешканцями з різних українських 

земель - з одного боку, а з другого - між адміністрацією й рядовими 

громадянами, мала вплив ворожа диверсія із-зовні, проте найголовнішою 

причиною взаємного недовіря й відчужености були різниці психологічної натури, 

що розвивалися на протязі віків під різними окупаціями і тут виявилися в побуті, 

в релігійних практиках і найголовніше - в різному ступені громадської 

організованости та в світоглядово-політичних афіліяціях. 

Емігранти з західніх земель, зокрема з Галичини, мали за собою сто років 

організаційного досвіду, набутого серед умов без парівнання сприятливіших 

для організованої самодіяльности, самоосвіти, національно-освідомлюючої 

праці чотирьох поколінь фахової інтелігенції, яка, вийшовши з народніх надрів, 

віддавала велику частину свого часу й матеріяльних засобів на організування 

громадських, самоосвітних, політичних і врешті підпільно-революційних 

формацій. Словом- галицький елемент був продуктом столітньої наполегливої 

і всебічної праці найсвідоміших і найідейніших людей не тільки льокального, 

але й зазбручанського походження. У великому ісході на Захід українці Галичини 

винесли із собою і ті організаційні схеми, з якими вже зрослися, і з хвилиною 

першої нагоди осілого життя ті схеми входили в життя і його формували. 

Українець з-за Збруча вийшов на Захід із без парівнання гірших умов для 

особистого, громадського й національного себевияву. Жорстокі валуїнські 

русифікаційні засоби царського режиму, жахливі роки ленінсько-сталінської 

диктатури, яка розстрілами, засланнями та голодомором знищила одну 

четвертину українського населення, внеможливлювали послідовну 

національно-організаційну й севідомну працю не тільки серед народніх мас, але 

й студіюючої та фахової інтелігенції. Рядові українці з-за Збруча опинилися на 

Заході в стані цілковитого розпорошення, без жодних громадсько-організаційних 

схем і традицій. За ними не бу ло безперервної столітньої праці над піднесенням 
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їх від рівня інтуїтивної етнічности й традиціоналізму на вищий рівень свідомої 

політичної діяльности. Окремі і короткотривалі спроби кращих синів і дочок 

тієї великої частини нашого народу були безпощадно знищені валуївськими 

методами політичного насилля і сталінським кривавим терором, якого ще світ 

не знав. 

Крім того, ціла східньоукраїнська еміrрація опинилася зараз по закінченні 

війни під загрозою репатріяції, яка не загрожувала українцям з-під польської 

займанщини. В тих смертельно загрозливих умовах для східньої еміrрації в 

1945-46 роках не було місця на ніщо інше, як тільки зберегти себе від репатріяції, 
приписуючись, як хто тільки міг, до "українців з-під Польщі ". 
Силою факту організація таборового життя опинилася в руках "західняків". 

Перші внутрішні тертя в конкуренції за "владу в таборових республіках" мали 

характер політичної ривалізації між "бандерівцями" і "мельниківцями". 

Проблема "західняків" і "східняків" на той час залишилася ще підшкірною. 

Конспірація східньої еміrрації перед владою альянтів і перед зовнішнім світом 

викликала безкритичне враження у "західняків", що "східняки" не мають ні 
організаційного хисту, ні ідеологічного вироблення й стійкости. Чому це ми, 

"західняки", не зуміли вчуватнея в те беззахисне положення наших братів із 

Сходу, трудно сьогодні зрозуміти. 

Щойно з відхиленням загрози репатріяції, і в великій мірі завдяки відважній 

демонстрації великого "східняка" Івана Багряного брошурою "Чому я не хочу 
вертатися'', почала східньоукраїнська еміrрація висувати свої домагання на 

співучасть у "владі таборових республік" і в оплачуваних організацією ІРО 

адміністративних посадах установ самоврядування. Те останнє, цілком 

зрозуміло, грало дуже велику ролю в розпалюванні внутрішніх антагонізмів. 

У реrенсбурзькому таборі конфлікт Сходу і Заходу набрав гострих форм і 

загрожував розподілом табору на дві окремі "нації" - східняцьку і західняцьку, 

зараз після виїзду дир. Я. Сербина до Канади в місяці червні 1948 р. За 

ієрархічною схемою самоврядних таборових властей завдання полагодити той 

конфлікт опинилося в руках Таборової Ради. Своїм складом і чисельністю 

Таборова Рада не дуже то підходила ні для рішучих потягнень ні для 

тонкодипломатичних переговорів з опозицією. На щастя, головою Таборової 

Ради був Василь Футала, дуже розумна і політично думаюча людина. На 

підставі моїх статтей в "Українській Трибуні" він набрав переконання, що я 

в ролі посадника мав би ще найбільше шансів на замирення в таборі. Як 

православний холмщак, народжений ще за царської адміністрації, я був ближчий 

для східньої України ніж галичанин, а з уваги на те, що середню освіту я здобув 

у Галичині (Сокаль) і впродовж 5-ти років працював в організаційно-ревізійному 

відділі сокальсько-радехівського Кооперативного Союзу, мене можна було 

вважати напів-галичанином. 

Футалі вдалося переконати більшість Таборової Ради, і у вересні 1948 року 
мені запропоновано перебрати обов'язки посадника. Я погодився. Затвердження 

від ІРО прийшло 1 жовтня. 
Мою "інавrураційну" промову в великій залі перервали сильно образливі й 

непристойні вигуки від туго збитої групи біля входавих дверей. Знаючи з власної 

організаційно-кооперативної праці по селах характер і ціну такої критичної 

"самодіяльности", я зразу спинився в самій середині моїх "звеличників'' і, 
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звертаючись по черзі від одного до другого, вимагав речевого пояснення для 

їхньої демонстрації. Мене збуто оонурою мовчанкою, а тоді, звертаючись до 

битком набитої "друзями й недругами" залі, я висунув пропозицію. Щоби нев

доволена теперішнім станом опозиція вилонила ділову репрезентацію для 

речевого обговорення й полагодження наболілих питань у межах таборового 

самоврядування. 

У короткому часі заповілася делеrація від "східняків". 

Її очолював інж. Олександер Панченко, з яким ми залишилися в правдивій 
приязні й тут, на американській землі. Членами тієї делеrації були: Юрій 

Степовий і, здається, чи не Спиридон Довгаль. Прізвищ інших не пригадую. 

Проблему ставили ясно: йшлося про зрівнання в "громадських правах" і про 

участь компетентних членів опозиції в платних посадах таборової адміністрації. 

Голова Таборової Ради, д-р Іван Максимчук, голова правничого відділу і я 

прийняли ці домагання як справедливі, але вимагали терпеливости, діяння в 

добрій вірі й поважно поставитись в доборі кандидатів на домовлені пости. 

Узгіднено, що заступник посадника і заступники головних референтів будуть 

з опозиції. 

Сьогодні не пригадую собі прізвищ усіх людей в адміністрації, крім мого 

заступника, Юрія Степового. Його початкова стриманність і холод розтаяли 
після першої "ділової розмови", що вив'язалася в наслідок мого розпорядження 

в його присутності, щоб поставити відповідне бюрове устаткування для нього 

в канцелярії посадника. На його здивування, чому б не мати йому окремої 

кімнати, я подав дві причини: І. Через канцелярію посадника переходить 

щоденно цілий ряд справ. Бувають справи суттєвої натури, але по більшості 

дрібничкові. Все таки заступник повинен бути в курсі всіх справ, щоб на випадок 

неприсутности посадникавін міг вирішувати з набутим досвідом. 2. З уваги 
на наболілість стосунків з мину лих літ воно вказане, щоб ставленик опозиції 

був свідком у полагоджуванні справ і коли вважатиме мої рішення однобічними, 

щоб міг зразу звернути мені увагу. 

Проте паладнання стосунків "на верхах" не зразу просякало в "низи". 

Траплялися й рукопашні переконування противників. І коли це траплялося між 

"західняком" і "східняком", вимір справедливости вимагав великого такту й 

об'єктивности не тільки в правнпчому розумінні провини й покарання. Пригадую 

один випадок побиття зараз таки перед канцелярією таборової управи, і 

поліціянт відмовився зловити і арештувати винуватця. Ситуація вимагала, щоб 

я особисто провів арештування й виновника віддав на таборовий суд, а 

поліціяпта на дисциплінарне покарання. Дуже помічним і співчинним в таких 

випадках був комендант поліції Теодор' Крочак. 
Також у часі тих бурхливих стосунків рознеслася поголоска по таборі, що 

дир. Сербин на пості посадпика і декотрі референти ночами відвідували маrазини 

й нишком наживалися. Це був очевидячки наклеп, бо будь-кому на 

"стільці"посадника не конче аж вночі треба було закрадатися до маrазинів. 

Проте треба було покласти цьому край, і я попросив інж. Панченка, щоб він 

назначив від себе двох членів до слідчої комісії : двох членів назначила управа, 
а очолив комісію мец. І. Максимчук. Слідство протяглося близько місяця й 

очевидно не знайшлося потнердження цього наклепу ні свідками, ні документом. 
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Відпис протоколу я переслав дир. Сербинові до Канади і отримав від нього 

письмову подяку. 

Це навчило мене не користати з найбільш невинної чемности з боку людей, 

що завідували будь-якими благами. Для прикладу наведу два випадки: 

Під Різдво референт постачання Зенон Корчинський, завдяки своїм 

довготривалим зв'язкам з ІРО, мав можливість роздобути невеличку кількість 

першоякісної білої муки - поза офіційним приділом для табору - для членів 
управи. Відобравши від лісланця торбинку з тією мукою, я звелів хлопцеві 

почекати і, насипавши в таку ж торбину звичайної приділової муки, передав 

хлопцеві із запискою до п. Корчинського передати це борошно позаприділово 

будь-котрій родині з найбільш потребуючих. 

Оголошено роздачу штанів потребуючим. Я станув у черзі свого бльоку. 

Люди з чемности супроти посадника запрошували йти поза чергою. Я 

відмовився. 

Все це, очевидно, не в доказ особливих моїх чеснот, бо я ані трішки не інший 

від усіх нас, але якраз завдяки оцій чисто тактичній поведінці до мене перестали 

напливати "панеrіричні поезії" від "моїх підданих". 

Друга неприємна справа в тому часі, на яку адміністрація не могла мати 

жодного позитивного впливу, це поділ упівців на партійних і непартійних - не 
індивідуально, але як окремих представництв. Той розкол спричинив майорові 

Байді (Петрові Миколенкові) глибоке розчарування. Під його ж командою той 

цілий відділ УПА пробявався з Лемківщини до Баварії. Знаю про це, бо жив 

він в одній кімнаті моєї кватири і був одним з родини. Якщо не помиляюся, 

то тут не Дуже-топохвальну ролю відограв сот. Громенко, під наглядом якого 
була окрема домівка упівців. На кількакратне донесення окремих громадян і 

в порозумінні з майором Байдою управа заборонила продаж алькогольних 

напитків у тій домівці. 

Не зайвим тут буде ствердити, що Петро Миколенко був направду 

високоідейним вояком-державником зрівноваженої вдачі і дуже безпосередній 

і щирий у спілкуванні з людьми. Невимовно жалію, що поки я збирався відвідати 

його на Сході Америки, він відійшов із цього світу. 

Табір, як і за урядуваня дир. Сербина, далі гордився своєю культурно

мистецькою діяльністю: театр під проводом н~зрівняного актора й режисера 

Володимира Блавацького; виступи Капелі Бандуристів під мистецьким 

керівництвом Григорія Китаетого й Володимира Божика; також великою 

атракцією табору була мистецька студія Михайла Мороза. Кожночасне змагання 

Клюбу копаного м'яча з баварцями високо підносили температуру футбольних 

співчувальників табору.Не буду тут писати про наші Церкви, працю шкіл, 

шпиталю, видавництва "Українське Слово", бо все це читач знайде в мемуарах 

дир. Сербина і повторення тут зайве. Згадаю тільки визначніших з-поміж наших 

діячів культури, які або жили в тому таборі, або частенько відвідували нас і 

збагачували наш тимчасовий побут: Евген Маланюк поет і есеїст, проф. Віктор 

Доманицький, проф. Павло Зайців, Галина Журба, о.д-р Богдан Липський, 

піяніст і музиколаг Роман Савицький, дир. гімназії Микола Величко, Оксана 

Дучимінська, інж аrрономії при Сільському Господарі у Львові, і Володимир 

Кобзяр, голова футбольного клюбу і людина високої товариської культури. 
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Хоч і вибували щомісячно цілі родини на заокеанські поселення, життя в 

таборі йшло далі своїм утертим порядком і наш професійний журналіст Іван 

Дурбак аж ніяк не міг нарікати на брак новинок. 

На закінчення цього, радше мемуарного характеру, додатку до історії ДіПі 

табору в Реrенсбурзі не зайвим буде натякнути, що початкова постава 

.. східняцької " опозиції до мого посадиицтва з ворожої перемінилася на довгу 
чергу тостів .. на здоров'я Петра Несторовича " при прощанні мене в далеку 
путь до Америки. І цієї нагороди я не проміняв би був за жадні скарби. 

Пишу про це з єдиним наміром, а саме, щоб показати, що й сьогодні в цілій 

нашій діяспорі немає ні одної спірної проблеми, якої не можна б вирішити 

громадським порядком при добрій волі ворогуючих проводів і при дрібці 

дипломатичного хисту посередників. 

Посадиицтво по мені перебрав згодом Африкан Хрущ, колишній ревізор 

Ревізійного Союзу українських кооператив і директор Кооперативного Союзу 

в Грубешові в роках 1940-1944. Людина хрустального характеру й небуденної 
працьовптости. 
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СТАТУТ ТАБОРУ 

§. 1. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗ'КІ1 МЕШКАНПІВ ТАБОРУ 
УНРРА 

1. Кожний мешканець табору, що закінчив 21 років 
життп, має право брати участь у завідуванві та ,ціпльно
сти свойоrо табору. 

2. Члени УНРРА-Тім я:вляються з урпцу на всІх зІ
бранпя:х, сходин3х Комітетів І Таборової Ради. 

3. Кожний меmкаІІець табору зобов'язаний пІдчивя
тися: розпоря:дкам керівників і іх заступникІв. 

4. Кожний мешканець табору після закінчення 21 ро
ків життп має право rолосувати, бе~ оглпду па йоrо на
ціональність, реліtійву чи расову прина.11ежпість, полі'ПІЧ
ве переконання, суспільне ставовище й освіту. 

5. Меmканці табору тратять право rолосувавни nід~ 
час ув'я:знення внаслідок припису цивільного або вій
ськовоrо cy.rriв за кримінальні проступІси. 

6. Вибори мають бути загальні, бі.~зпосере,цві, рівні, 
тайні й будуть забезпечvвати пропорціопальву участь 
різних націовальних tруп. 

'7. Вибори мають проводити виборчі J(OMicii ня. піл
ставі виборчоrо правильника, що йоrо за·~·вер.цить УНРР А. 

8. Реченець виборів будЕ: встаиовлеІІИЙ за дозволом 
УНРРА. 

§. 2. КЕРІВНИЦТВО ТАБОРУ. 
9. КеnІвпі орtани табору: 

а) Таборова Рапа і Провtрна Комі.сів, 
б) Команлант Табору й Уnрава, 
в) Таборовий Суд і йоrо ПравліпJJя. 

§. 3. ТАБОРОВА РАдА. 
10. Кожний мешкапець табору ма~. право бvти ви

брапІtй до Таборової Ради післв закіпчеиня 25 років 
життя: без оrля:пу па його національ:піс1'Ь, віроісповідну 
чи расову приналежність, стать, політичні переконавип, 
суспільне становище й освіту. 

11. Таборова Рат~а rtiP. кожночасно на підставі розпо
ря:дків, що їх видає УНРР А. 

12. Запданням Таборової Ради є: 
а) Перестеnіrати і JWеnеводити вповні та виключно 

напрямні й проrраму УНРР А, -
б\ заступатися за інтереси мешканців Табору перед 

УНРРА-Ерія та Головною Квартирn~n. 
в) піддержувати й дораzrжуРати Командантові Табо

РУ й Уnnз.пі в виконуванні іх діяльности. 
13. Таборову Раду вибирається на час 6-ти місяців. 
14. Число членів Таборової Ради буде встановлене 

JІК слідує: 
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а) в Таборах .z:co 1000 осІб, п'о управиевІ до rолосу
ваІІІІS - 1 заступник ва КОЖІDІХ 100· мешкавцІв, в ціJІо
сті не менше 5 застуmппdв, 

б) в Таборах від 1006-3000 управвевих до rолосу
вав:вв - 1 заступник ва 200 аtеmкавцІв, у цІJІості ве 
меиmе 10 застУІJВИКів. 

в) в Табора'-1 понад 3000, управвеІІJІХ до rолосувавва 
- 1 пре.z:сставвик ва 300 мешканців, у ціпостІ ве мевmе, 
sк 15 застуовиків.. 

15. Ва першому засідаввІ вово-вибравоІ Ради виби
раєтьса Президію, що сКJІадаетьсв з 3-ох осіб, ва чае 6 
мІсяців, а саме: предсІдвика, йоrо заступвака й секре
тар&. 

16. Засіnаива Таборової Ради е правосІІJІьв1 у при
стrвостІ 2/3 членів. 

1 '1. Поставови ухваmоєтьса бІльmІетю rолосІв членІв. 
При рівности rолосів вирІmуе пpencl,tJIDII[. 

18. На пропозицію предсідвика або 1/3 ч.певІв вирІ
JПУВаВВJІ девких СJ;ІРав може вІдбуватиеь тайвим rоло
суваввви. 

19. Реченець І дневвий поря]Жок засf.ttаиь ТаборовоІ 
Ратrи має бути зrолоmевий наперед до УВРРА ФІЛЬД 
ОБСЕРВЕР, щоб вк вів, так і коавий ІвІПІІЙ члев 
УІІРР А-ТІм, мІr бути присуТІІJІЙ ва засfдавні. ФІJJЬД 
ОБСЕРВЕР повідомляє Ерія-Директора про такі схоДRВИ. 

20. Засідавви Ра~ мусить скJПІКува'ІJІ ПредсіДІІНИ 
ве меиmе 1 на мІсяць. У ваrJПІХ випаJП[ах або ва nропо
зицfю УНРРА-ФІЛЬД ОБСЕРВЕР, ПровІрноІ КомfсП 
Командавта Табору, ~бо 1/3 ч.л~пів РаДІІ СКJІІІКУВ&ТИ• 
меться папзвичайні засІдаВВJІ Ради. 

21. Жоден ч.пев Ради ве може І'УТR зайватий в 
Управі Табору без утрати прав чпева Рап;и. 

22. Ісвуванвя Ради може буТИ ·скорочене й переве
деві нові вибори з таких причин: 

а) ва бажаввв УНРРА Epis-ДиueJtТopa, вкщо Рада 
заве.тrбує пеоеведеппя nо3порвлків УІІРР А, 

б) на пропозицію Провірвої КомfсіІ, у внпа.циу ви
буття 50% членІв, 

в) ва пІдставf письмеwmоІ заяви 1/3 виборцІв табору 
1 затверІІ:жеRВJІ ЕрІв-ДиректорL 

23. Кожня вовоnрибу;тrа rpyna меmкавцІв табору має 
право боати участь у вибоnах, зrІпво § 3. т. 14. 

24. Таборова Fana є зобов'язана: 
а) Іме1tУВ&ти Пnовірну Комісію в& чае 8 мІеJПdв, 
11\ вJІІбиратч Koмa'R71811'J'& Табору й поручити йоrо 

УІІРР А-Ерів Директоро9f, 
r) На npono~ИJ"rfm Кома'RТІ:авта Табору поручити 2-ох 

управJІТелі" Ерfя-ДиректоровІ. 
І') Затверrr]І[Vвати референтів вІп;дІлfв ва ІІJ)ОJІО~ІЩІІО 

Комав~авта Ta~ov пfслв одержаШUІ дозво.пу вІд УВРРА 
Ерів. roJJOR"Oi Квартири. 

е) ПJІJІІІУВаввв дІильвоети ва майбутне, 
є) виrотов.ттенвя таборовоrо бю1Ужету І йоrо затвер

дже'І'RJІ, а також управИJІЬвеВИJІ фІвавсовоІ rоеподарІDІ 
Управи, 
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з) поручувати Таборовий С3'", JІ10ЦО '!ОЙ ще ве е 
:tteтawowt.пe~ спеnfRпьRИМ РО"'"С] nя.,...АМR, за дозволом 
ЕрІя-Лиректора І Rfйськовоrо УпІ•аВJdви&. 

ж\ r.t(.tt&IJ.aТR мfсячне зв~zrомлеиwя rrno JТD&IIIO PaJІR 
.zro 'YR'PPA з яf1J.UY',.".""' п;лв васелеІІІІS, ПровІрвоІ КомІ
сіІ А Кnмвя.n:ачта Ta~no:v. 

25. В11І'К-~аmwя ПnояІnяоІ Ko~tfell І КоtwаяпаЯ'І'" Тs
бооу мn же бVТІІ поста.wов .,.eqe ,w• ""•w:roмv заеІдаІІІd Ра
ди, JntDtn ~ nwм ro.тrocvl! бf.тn.mfCТL !/" q.neafw. 

28. Jме"fВаявя І gfцкmnr&JІDJІ Комаявsята Taflopy 
або peф;r.~нrfe яІ.цЮпІв мУСЯТЬ 8утв запер.цжевІ ва 
IDfCьмf р А-010. 

~- 4. ПР~зиmв тлвn~tовоt PA1JJI. 
2,. Презн11fя Ра'91 ll. 3. '!. l!'t\ :1 преnсІ~ом заету

пае T"·fiOD у Jtr.~ Y""w"•wrx справах за виІмком еправ» 
11ЛJІ JnO"r" є Cv!t або УНРР А. 

?R. Пpeзвrrfq вf.7'бvвае зАсfm..11'1\ія так часто, Jl1t ~е е 
потnІб"е та рfmя.є IYJ1n ясі Cf'U$1.9Jr. "'" ввІмкою ~- для 
JІИВХ є RОМПЄТЄWІ'ІІа Рапа або УНІ•РА. 

29. ПnР."'ІІТУfя може ROЖJ'f'Чacqo яяr.пR718.ТWІ 7'fЯJІJ.чfсть 
Уnоя.І'и Тя.борv та v виn&JJ.1t".~ Rеnравипьвостей обrово
рює cnns..~v з Комантrаятом Tя.fiOpv. 

~n. Пnе"'"'"І" опраnьо .. vє .rreинd порипок Ра ЗS\СіJІя.н
ВJІ Тя.борnяо\" Pa11R І nnoroJJomyє ifnro ня. почя.ткv зя.сІ
р:и.""'я. Rq, б~}I{~JfRЯ fif.n"-mocтч ч.пеufв мо:аDІа на початку 
38СІТІ'й.1f'РЯ ~Mf'""'tt ПOI'R110Jt зя.r.f,..АІПІЯ. 

31. §. 3. І 19. стосується також. засfnавь ПрезидІІ. 

§. 5_. ПРОВІРНА КОМІСІЯ. 
32. Провірну Комісію вибирає Рада ва першому пле

варвОJtІУ засІдавві бІпьпdстю 2/3 r•~Jnoclв. ПризвачеІІІDІ 
ПровfрвоІ КомІсІі мусить буТИ за письмовою зrод;о10) 
УІІРРА. 

33. Ч.Ленн Провірвої Комісії ве можуть виконувати· 
жодвоrо становища в Управі Табору. Було б теж вка
зане, -але ве обов'язково,. щоб вови ве були ЧJІевами Та·· 
борової РаЮІ. 

34. Провірна КомІсія обов'язана ваrлидати діяльність. 
Командавта й Управи Табору; особливо має бути по-· 
знайомлева з rосподарською дІтшкою І звітувати про1 
ведемаrаПІІJІ Таборовій РадL 

35. Прояірна Комісія св:ладаєтьсs з ПредсІдвика [ 
2-о:х застУПНикІВ. 

36. Провірна Комісjв ~ровірює поодинокІ віддІли, ко-· 
JІJІ це потрібне» ОlІІІаче принайменше раз у місяць. 

37. Провірна Комісія має право притиrвути фахівців·. 
д.пв проведення кращої контролі. 

38. Провірна Комісія має право пропонувати ва пле-· 
варному зібраннІ Таборової Ради вІдкликати Комавх.ав-
та Табору, керівників відділів, як також усіх працІвви
ків Управи табору. Така пропозиція з вичерпуючJDІ зві-· 
том мусить бути вислана до УВРР А - Epis - rоловвоі 
Квартири. 

39. Провірна Комісія має право брати участь у всіх 
притодвих зібраІІІІSІХ, що вІдбуваютьсв в таборі. 
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§. 6. ПРАВА й ОБОВ'ЯЗКИ КОМАНДАНТА ТАБОРУ. 
40. Команданта табору вибирає Таборова Рада ва 

nленарному засіданні 2/3 голосів, ва час 6-ти місяців. 
На о:е призначеввв треба письмовоrо затверджеввя від 
УВРРА. 

41. Командавт табору діє з доручення ТаборовоІ Ра
ди І є вІдповІдальний за свою дІ&львІсть перед Таборо
вою Pa.zroю І УНРРА-10. 

42. Командавт табору діє за посередництвом своІх 
адмІністрацІйвих орrапІв. 

43. Комав]Іавт табору добирає собІ 2-ох управителІв 
І керівникf~ вІJJцІлів у порозумінні з Головпою Кварти
рою ЕрІя-УНРРИ й предкладає їх до затвердження Та
борояІй Panl. 

44. Командант табору має право буТИ присутвІй ва 
всіх! зібрапвях Рапи, з вийнятком тоді, коли буд:е nро
вІрюватисв дівльність командавта І йоrо присутвість не 
~ побажа.ва. У таки:-: випадках Командавт табору будG 
повІ.71:омзrений, чому йоrо присутнІсть не є побажапа. 

45. Комапвавт Табору діє безпосередньо з УНРРА-ю 
в а,:rмІвfстрацІйних І rосnодарських справах табору. 

48. КомавrJ.авт табору має nраво карати меІПКавцІв 
табору па підста~І адміністрапійних приписів у всіх ви
падках, mo не підпяrають юрисдикпІі суцу. 

4'7. ЛисциплІнарнІ каnи мають бути поrодженf адмІ
вІетрапІйпf-9Мц розпорІ.щками, що іх затвердить Таборова 
Ра~а й УІІРР А. 

4R. Комавдаwт Ta~~onv має звітувати кожпоrо мІсяця 
до УІІРРА - ФІль~ Обсервера про сяою діяльність. 

§. 'Z. 'УПРАВА ТАБОРУ. 
49. Уnрава таборv скла)Тається з Jt' омя."х.анта, йоrо 

2-ох :nmявІfТе.лІ-я І рІзпих керманичів вІд~ІлІв. 
50. Уnравителі та кеnмапичі віпвІлів є зв'я~аиІ у 

своіІt .ufя,...ь~tocтf fястрvютfямц і розпорядками Коман
давта, Таборовоі Рали й УНРР А-н. 

51. (')p1'aRR Управи віrrповідаить за свою пfя.'JJЬпІсть 
nP"P." Комавдавтом Табору, Провірною КомІсією і 
УВРРА-ю. 

52. ЗасІ~аІІІІJІ Управи мУСЯТЬ відбуватися раз у мІ
свць. 

53. ч.лепн ПровіР"О' Koмtctl І УПРР А-и М&ІОТЬ праио 
братв участь ва засІ.ла~пях ТабоnовоІ Ради. 

§. 8. ТАБОРО~ИЙ СУД. 
54. Зав.nаmtвм Ts tlonoяoro Cvтrv є кеnмvвати ЖJІТ'!'.ЯМ 

!'&бору ва nравJUІХІ осповах, вирfmvвати всІ сnори помІж 
мевтаяnвми тз.бnрv. з в)fК.ттючечпям таких стура,оq. що JТі

дляrя.ю'J"Ь юрисnмк"tі рійсьКОRО1'О я.бо ПJJ"RI.тrьvn1'0 cvrтfв. 
55. ТабоnояР:й Сvд буц,е обоапий tta. пірста!3і приnи

сІв §. 3. т. 24. І nlwrWJWP Ra осчові nwrueмиx пра.q'•.тп~пmtІв, 
що іх затвердить YRPPt\ f Суп BHt-c"J..R'O"oro Правлfнвsr. 

~. 9. ТАБОРОВІ ФІНАНСИ. 
56. Уnрава Табору м.1є такі ,IJжepe:rta дnхоnІя: 
а\ постійяі й ве"о~тІйяі вкладки від мешканців оселІ, 
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б) пі1fМnrи й пожертви, 
в) прибутки з власпмх підприємств t імпрез. 

§. 10. КІНtЦЕВІ ПРИПИСИ. 
57. ВсІ ділянки таборовоrо життя, що не охоплені 

цим статутом, будуть управиль"е"і в майбутньому роз
пориJJками Таборової Ради й УНРРА-и. 

58. Пей статут стає П)Jавосильвим, коли буде затвер
джений УНРРА-ю. 

Напрямні праці Ради Оселі 

Бtt•Y'I• під уваrу потребу пл,;&t:осоrти в nраці Радк 
та n('l:"{ М('П!КавцІn OceJІt, 1•~да. устій1нос наступttІ заrв.1"Іь .. 
"' нанрг.:-,пtі своІх стремJ~іnь: 

1. P:'\}J.a І'З.;-.,аrатиме·rLСJІ, щоб житrп па ОселІ uyлf.> 
побУt1Ой tl.JІ~ '"' тих :1асnдах, на яІс..их, згідно з .Атл:.ОІІ1ііі
ською :Хартією. 11оuмнеп бути nouy;J;ooaпиif cьnrnднJnпtifІ 
('Rl'1'. Чот1rрn ~вобnДІt, а. саме: своuода. д~,мки, свободц. со
nJсти, сообоца nІд -страху та свобо,ца nІд ВУЖ.J1И - тільки 
тодІ ста.;І~'ть дійсними. кол11 іх буде дотрим~во не тІлІ.
RJf в мtжпародпІх взаєминах, а й тоnІ, І{ОJІИ воuи ста
нуть Т3 кож осuовнІІМи nнмога~в ЖJІТТП в найдрlбп.Jmнх 
cnlnьno·rax. СnІдома цьоrо Рада ОселІ ставиn, цІ вимоr• 
на, Іtочаток своіх trапрЯІІЯвх. 

2. t•ana прямуватиме дальше до тоrо, щоб друrо10 
oc~ronн()ro метою її праці було збереж~нвя повtІоrо лра
nоІІОJ)ЯJіІ{У в ж.итrІ Оселі. Рада. сві,цо:~~tа того, що жятта 
кожної зfНрІІОТJІ може правильпо розвиватІtся тільки 
тодІ. коnи це жиrrя буде побудоввне на приuЦJІnах nра
на, заг:1.тн.но впзнаІІИ.,;\' зохчаїn та моралі. ,rому nt,aвo та 
мораль мJ·ситt. зобов'язувати кс1101оrо. 

З. І'ад.а ~І&І'а.тиме до тоrо, щоб було взято під уваrу 
поfІажанІІJІ й вJІІ:Моги кожноі rpynи мешхаnцІв, нищо ІЮ
ни пе суп~речитим)-ть вимогам загальІІОrо добра. Рада 
стаnить собі за мету злаrІднювати різІІJІЦІ вимоr І по
rлядІо та доводити по об'єднапвя всієі збІрuотІІ на rруп .. 
тf заrально-україuських І.цей. У практичІІій своїй роботІ 
Ра~з ~тоят;іме па tрувті сuборпости без оrляду на терJІ
ТОJ)fпльпt~ походжеRпя, та peлlrlйttl й полІтичпJ оер~ко .. 
rrанпя меruкавnJв ОселL 

4. Дбати про сораведJПІВ~ Й доцільне роnrІщеІІНJІ 
всІх пацІовальmtх сКJІ у иож.ній дІ..ляпцt пamoro ЖІf'М'Я. 

5. Дба·rи про пІдпссепІІЯ аtоральпоrо ·ra збе,Р('!жеRJІЯ 
фi:JичJroro етапу уиnаІнсLи:оrо rромадяrtства, т:t. rtpo на
JІ~жnе ПtJaвntt иформnf':ППJІ .'і'КtJ:\інс~коі e"tlrpa~ii (право 
a~JVJIO, доц.ІJ.:ька .. opran\з.a.цls п~реселепnл всьоrо грома
ДJШства). 

6. ДбатJІ про забезпсч~ІІвв nор:мал..ьннх жит.,"Іовнх та 
побутових ~·молиrt наr.лоrо rромаДJІНСТ'ВІІ (харчування, 
ПЗJ1nno, одяr топ~о). 
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7. Бсруч:и піJІ yвu.ry, tцо nepen паапою ~жwirpaцlf'JO -
згідuо з it бажа.нняІUІ - стоіть nиізд 11\ кордони Нfмt.ч
'ПІІІИ - РАда нсоблJІв}· )'Яаrу зn\~ртатиме на підготову 
дп емІtрапП. Засобами для цьоrо nsaютL бутв: а) nocRJІP.
JІa і1нЬормацін паселеmtя про сnрави е~!rрацІі~ fl) поем
лений nеревишкІл та доВІUDІ,Іл у фаховом.у напрямі, о) 
3-"СУПеяпя · яеrраио'І'JІОСТІІ вклю•mо до застосуuанвв nри

мусу, r) збL1Jьmena опіка nад тнмк родІІУtами, ~JJСІІЯ яккх 
ввіхали па nрацю, t) б-езпосередня підrотова людей до 
виІ'JдУ. також у формі вn.цапия ;.wуковаRИх виазіво1{, д) 
посилеnе вaJrJamtJJ чу11'rХХ: !'d'ОВ. 

8. П_р• uереІздІ на lnrui землІ дбати llpo збереженвп 
цІлос'І"в украінськоІ евltрацІІ. 

9. Вn:tжаючи. що уКJ)аіпсьа-кА: сиlr'рант nовнпеп Оу
ТJІ не тільКJІ добр101 і иорнснин громадmtІІІІОІf світУ, а 
таком J свІnо~Іим украіпцемі Рада nрtІМУВ8Тwме до "rото, 
r.цоб nocrr.nJІ'J'JI nрацю у.І(раівс.ьких iuCТif'J'yцJй, вІдповід
ІІИ).; mкІл, фахових курсІв, ви•.~тав, колцертІn, дuповfдей 
та лекt•tй, розвкваю'Ім й орrанІ3ую..а та.кам ЧКІJОМ укра· 
іпськІ ткорчІ сили па e:..IJ'paцit. пJ,о маоr .цопомоrти коиt
ио.ху уя:раІпцевІ самостІйно пІдтрtfмунати своє іспуван
нн чесноJО працею. 

10. Cnpиm.·Іt оргаrІІзацП вr.яв.оrо роду токариств І 
спІлок (осnІтпІ:х, мистецьКJІх, сnортопмх, продукцІйних~ 
СПО:ИГАВЧИХ; ВЗЗ.ЄМ(JДОПО~ОrJІ, dрофеСЇ.ЙІ!ЯХ і 'r. Т., 3~ 'ЗfО• 
ЦОІО украЇDСЬКИХ ЦЄІІТ.Р&JJЬННХ 'fИRRJntiD. 

11. Особливу yoary. звернути па нихованн11 дітвори 
А молодІ (ПJrаст, СУМ. фізкультура, дитячі садІ(ІІ тоn~о). 

12. Посилити JІрацю сусuІльqої oolкft налаrоджеп.uям 
оідповlдІІоі матсрІ.вльноі допомо•·и людям. що il дійено 
nотребУІОТь та дбаивлм оро збе~жеtпІя ЗД('ров'и Df'i~ 
J! аmих rромадr&ІІ. 

13. СnІвпрацюnаТІІ з ІРО, oютnaцfltnoro: та місцеnою 
&лаnою, а n вІдІrоmевnі до чужих uацІональnостей. щв 
мсш)(ают~ па Ocr-.rti та nоза nею, 'ЗберІгати повну 'і'ОJІе
раптпіс1·ь, приязнь І добросусІдr.ькі rоа~мНRи. 

14. 8 загальній есоїй працІ Рала ксруиатимL-ться д'!'
бром uceльuoro загалу та ·}магатиаtе разом: з цілістю 
українсt-.коt ('МіІ'ра.ціі до здІйснення найвищих паціо-
паJїьних ідеалін. ПРЕЗИДІЯ ГАДИ ОСЕЛІ. 

ПАМ'ЯТАЙМО, JДО МИ НА ЧУЖИНІ! ПО НАПШМ 

ДІJІАМ СУДІІТИМУТЬ ЦІЛИЙ УКРАІІІСЬКИЙ НАРІД! 
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ОстаточнийВиборчий Правильни~ 

ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИБОРІВ НА ОСЕЛІ 

fАНrГОФЕР-ЗІДЛЮНr - PEfEHCБYPf У ДНІ 4. 6. 1947. 

(ЗНОВЕJПЗОВАВИЙ ПРАВНИЧОЮ КОМІСІЄЮ ДЛЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В НАШІЙ ОСЕЛІ). 

1. Щоби запевнити по змозі якнайкраще представ
ництво всім мешкапцям табору в їхнім самовря,цуваввю 
через Таборову Раду, яка є в дійснооті керівним тілом, 
а також, щоб запобіМ'И Правліmuо~ довіревому одвій на
ціональній tpyni, або партії без участи опозиції в такому 
самоврядуваввю, відбудУТЬся загальні вибори 4. червня 
1947, оперті на системі Пропорційного Представництва 
зrідно з розпорядком Дирекції УНРРА-Тім 1046. 

2. Щоб перевести такі вибори, икі запевиять пред
ставництво в Раді навіть наймевmому уrруповавию, по
дL"Іяється цілий табор ва сім Виборчих Окруr, даю
чи кожвій виборчій окрузі певне число місць, пропор
ційно до числа виборців, замешкалих у давій окрузі. 

3. Тому, що меmка.JІ.Ьві будин:ки ва Оселі (авrrофер
Зідлюнr поділені ва 28 окремих бльоків, поді."J ва ви
борчі окруrи представляється ос~ я:к: 

4. А Виборча Окруrа 1, що охоплює меm::кавцІв: 
Бльоки: 1 з населенням 65 

2 з населенням 132 
З з 2 насе.,.,енням 
4 і 4 а з населенням 406 
6 f населенням 103 
7 з населенням 117 

Разом мешканців 823 
икі вибирають трьох членів Ра)ІИ 

В Виборча окруrа 2, що охоплює мешканців: 
Бльоки: 8 з населенням 381 

9 з населенням 370 
1 О з населенням 297 

Разом мешканців 1048 
які вибирають чотирьох членів Ради 

С Виборча окруrа З, що охоплює мешканців: 
Бльоки: 11 з населенням 324 

12 з населенням 340 
20 з населенням 247 

Разом мешканців 938 
які вибирають трьох- членів Ради 

Д Виборча окруrа 4, що охоплює мешканців: 
"Rnьоки: 18 з населенням 157 

14 з населенням 179 
15 з населенням 346 

Разом мешканців. 682 
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акі вибирають дво~ членів Рад11 

Е Виборча Окруrа 5, що охопmоє мешкавцІв: 
Бльоки: 16 з населенням 242 

17 з населенвхм 238 
18 з населенням 288 

Разом мешканців 768 
JІКі вибирають двох членів Ради 

Ф Виборча Округа 6, що охоплює 
Бльоки: 19 з населенням 

21 з населенням 
22 з насе .. "ІешІЯМ 
25 з населенням 

мешканців: 
235 
181 
209 
195 

-----------------Разом мешканців 820 
.які вибирають трьох членів Ради 

r Виборча Округа 7' ЩО ОХОП.."JЮЄ мешканців: 
Б:хьоки: 23 з населенням 189 

24 з населенням 204 
26 з населенням 246 
27 з населення~ 141 
28 з населенням 232 

Разом& мешканців 1012 
sxi вибирають чотирьох членів Ради. 

Вразі, акби вкі мешканці сОселі» не були охоплені 
о~ною з виборчих округ - приділеІШя іх до виборчої 
округи вирішує Центральва Виборча Комісія. 

5. Це дає в заrа.."ІЬвому 21 членів, вкі мають бути ви
брані до Ради, що її склад е на 1 (одвоrо) члена біль
ший, ак передбачено в Таборовім Правильвику. 

Ч..'Іенів Центра.і'Іьвого Виборчоrо Кgмітету вибирає 
кожна виборча окруrа по одному з-поміж- виборців цієї 
окруrи, ва зборах виборців, скликаних Управою Оселі 
для кожної Округи зокрема. Вибрана є- особа, яка одер
ЖJІТь абсолютно біпьmість rолосів привввих. 

Ва зборах -виборців кожної окруrи, скликаннх Цен
тральвим Виборчим Комітетом, вибирається з-поміж 
тих виборців 5-ти члевпу Виборчу Комісію, вка укон
стнтууетьсв сама. Комісія цв вазиваєтьса Охружвим Ви
борчим Комітетом і вона переводить вибори у своїй 
окрузL Вибраними є особи,. и:кі одержать вайбільшу 
кількість rолосів, більше ніж. половину голосів прияв
них. Підчас урадУВаІІІІЯ Окружного Виборчого Коміте
ту мають бути при.вввимн повновласвики кандидатів, по 
одаому від кожного з тих, що кандвдують у даній окру
Ц акщо викажутьсв повновластю у писаній формі. Під
чає урадУвавва Цеитральноrо Виборчого Комітету в ос
таввій йоrо фазі, тобто в часі відібранвя від Окр. ви .. 
борчих Комітетів виборчих :иатері.влів, іх контролі та 
остаточного проголошеВИJІ вислідів вІІборів, мають право 
бути приввв.имн повновласвики :кандидатів, признавих 
Окр. Вкб. Комітетахк за вибравви.х, та поввовласнихи 
тих кандидатів, а::к.і піднеСJІн заміти проти обчислевнs 
ввсліzdв виборів Окружними Виборчими Комітетами. 
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Члени Цевтра.львоrо чи Окружних Виборчиr Комі
тетів ве можуть кав,ци,цувати ва членів Таборової Ра.ІtИ. 

6. ЦевтралЬІІІd Вкборчий Комітет, JDDfЙ охопmоє · по 
одиому -.левові з кожвої виборчої овруrв, вибравому ви-

борцями даної Округи, вибирає з-поміж себе Предсідни
ка. Цей Виборчий Комітет· відповідає за виrотовлеввв, 
або заходи у напрямІ. виrотовлеІШя листи виборців для 
кожвої виборчої округи зокре..'Іа, за станом з дня 13. 5. 
1947, тобто ~пя проголошення виборчого правильника у 
Віснику Оселі. Такі листи мають бути опублІкованІ при 
допомозі ВИJІожеппs іхз ва видному місці, щоб kожвий 
виборець мав нагоду провірити та переконатися, що йо
го прізвище є вписане ва цій листі. а рівночасно, щоб 
мав змогу провірити, що віякий мешканець з іпшоі ви
борчої округи -не вписав свойого прізвища ва цю листу. 

Заяви на додаткові вписи або викреслення .виборців 
зі списку виборців, подаються писемно до Центрального 
Виборчоrо Комітету, икий іх вирішує. Такі заяви прий
мається до 31. травня 1947. Після цьоrо речивци не прий
мається більше ніиких списків. Перші списки мають бу .. 
ти виrотов.."Іені і виложені дня 21. травня 1947. 

7. Ці виборці з даної виборчої окруrи, що бажають 
бути вибрані, мусЯть предложити листу, sку підпише в 
добрій вірі 75 виборців в цієї округи, в якій вони (кап .. 
Дндати) :живуть. Ця листа має бути ВJІповвева в присут
ности Центра.'Іьного Виборчого Комітету і має бути ним 
провірена, щоби впевнитись, що: 

а) Кандидат є мешканцем тієї виборчої окруrи, в 
якій вів бажає бути вибраним. 

б) Підписи походять від тих виборців, що живуть у 
тій же са~ій виборчій окрузі, що і кандидат. 

в) Кожний мешканець вИборчої округи може підпи
сати листу не більше тієї кількости кандидатів, яка має 
бути обрана від даної округи. 

r) Виповнення листи у прияві Цептрального Вибор
чоrо Комітету означає впнеанни прізвища та інших да
НІІХ щодо кандидата. Збирання піnnисів може відбутися 
безпосередньо у виборців без прияви Виборчого Комітету. 

8. Листи кандидатів мусять бути виповнені у прия:ві 
Центрального Виборчого Комітету перед 27. травнем 
1947. Заяви для .виnовнення лист (списків) після цієї да
ти не повинні бути брані під увагу і то під віякою умо
вою. Заява про згоду бути вистав.'Іепим у списках кап
дІІдатів має бути виrотовленз самим кандидатом. 

9. Центральний Виборчий Комітет має тому поробити 
всі заходи до приrотовленни, або приготовити сам кін
цеві списки'~ кандидатів для кожвої виборчої окруrи. Рів
ночасно Центральний Виборчий Комітет має підготовити 
або поробити заходи до виготовлення виборчих карток. 

10. Виборчі картки мають бути виготовлені окремо. 
для кожвої виборчої округи і ма10ть ВІІказажи повні прі .. 
звища кандидатів т.а іх звання. Кількість виборчих кар
ток, так приготованих, не сміють перевищати більше, як 
па сотню загальвої кількости виборців у кожній вибор
чій окрузі. 
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11. Виборча картка 11ає бути виготовлена за нижче 
подавюt зразком: 

Виборча Округа N9 1. - rанrгофер Зідлюнr 
БОГДАНОВСКИ ІВАН, Професор, Райхштр. 13, Зідлюнr 
ФІСГМАН. МОЗЕС, Мерхант, ~ільпоnштр. 24, ЗідлюнІ' 
ІВАНЕЕ ІВАН, r., Лявиер, Райхштр. 57, Зідлюнr 
СТАНЧИК СТАНІСЛАВ, Боілєр макер, tоцштр. 40, Зідл. 
МАРКАВСКАС ЛЕОНІДАС, Доктор, Белькештр. 26, Зід. 

По прізвищі кожного кандидата є місце на постав
лення чис."Іа, яким позначає виборець даного кандидата. 

12. Прізвище кожвого кандидата~ JІКого номінацийві 
папери мають бут11 виповнені згідно З устійненою проце
дурою і, як устійнено-останнього дня визваченого ре
чинця, має бути вписане на картці, призпаченій для ви
борця до голосуваннв. 

13. Виборець має зазпачити ва своїй виборчій картці 
особу кандидата, що його бажає сооі вибрати в першій 
мірі - ч. 1, наступного по нподобі ч. 2 і т. д., доки не 
заповнить усієї картки, а зrля.дно не віддасть rолосу ва 
стільки кандидатів, на скільки захоче. Очевидно, бе
реться під увагу тільки кандидатів, икі є подані на ви
борчій картці. 

Зазначеннл ва виборчій картці всіх кандидатів, чи 
тільки деяких з ви11.:, не робить картку неважною. Не 
зазначення вікого ва картці робить картку неважною. 
ТИм caJ4JDI числом можна. зазначити JIИme одного кан
дидата -приміром ч. 1. иоже бути зазначений тільки 
один кандидат. Голос ва кандидатів означених тим са
мим чис.пом, ве зачисляєтьсs. 

14. Ніякий виборець, чи иавдидат, зареєстрований у 
давій окрузj, не може rолосув:.ти в ів:ш.ій окрузі, тільки 
в його власній. 

15. ОбчислеІПІЯ rолосІв має буТи переведеве після 
замивеквя в rоДІІІІІ устійвевій Цепральвим Виборчим 
Комітетом, або Головною КварТИ]Юю цього Ерія Тіму. 

16. Спосіб обчислення вІдданих виборчих карток та 
рІmеввя, кого вибрано, буде устно подане до відома Цев
тральвоrо Виборчого КомІтету. 

Спосіб обчислення, икий буде поданJtй Дирекцією 
УНРР А усно до відома Центрального Виборчого Коміте
ту - має бути протоколярно устійнений. 

1 '7. Виборча агітація у вибор'Іому приміщенні та в 
його безпосередній околиці до 20 м. віддалі заборонена. 
Особи, що порушують цю заборону, можуть бути на вне
севвв па.вновласника кандидата або з івіціятиви самої 
виборчої комісії, усунені з виборчого приміщення, або 
його безпосередньої околиці. Якщо проти такої заборо
ни діє член виборчої комісї! даної виборчої округи, рі
шає про його виключення окружна виборча комісія оста
точно звичайвою більшістю rолосів. 

18. Особа неграмотна або сліпа має nраво привести 
зі собою довіреника, що виповняє за неі виборчу картку. 
Факт неграмотности устійнюється на підставі Індекс
Карти. 
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Тимчасовий Статут Суду ДП для 

Оселі Регенсбург 

ОрrавfзаціJІ Cyu 
6 1. Поодинокі національні групи організують Суд n. в. 

сСуд ДП в tанrrоферзідлюнtу». 
' 2. За адміністраційним nорядком Суд ділиться на сек

ції відnовідно до національного складУ населення 
Оселі. 

~ 3. У nроводі Суду є: адміністратор (або nрезес) СудУ, 
IO[Oro кадеІЩія триває 1 місяць. Це становmце зай
має по черзі в абетковому nорядку суддя з кожної 
3 існуючих на Оселі народностей. Старшина амер. 
вІйеьковоrо суду :може іменувати настало одного з 
суддів національних rpyn. 

' 4. Оклад орікаючого суду Є: суддя і двоє асесорів. Суд
дею може бути тільки особа, що відnовідає вт,..могам 
судових законів, які визнають національні rруци ДІІ. 

~ 5. Національні комітети висилають потрібне '-~исло 
асесорів, а вибирають іх ДП. Суд призначас 2 асе
сорів до участи nри розnраві. Асесорt)м може бути 
тільки особа, що мас щонайменше 25 років, що не 
позбавлена прав і npo яку в ід о мо, що не nоnов, тла 
nублічно або публічно відомого чину, що nонижу
вав би її національну честь або mодську rідність. 

' 6. Сторони nідлягають судді, що належить до їх на
ціональности. Якщо сторони належать до двох різ
ких національностей, тоді nровідник суду визнаЧ'ІТЬ 
ва nроводячоrо судейським скла n(\м су-дю. 11-ий не 
валежить до націона.льчости сторін, а.ле асесорами 
будуть два судді нац;ональности кожної зі сторін. 
В цьому вtmадку оскарження буде rроваJ1чти вт1-
зпачений rіровідником суду прокуратор іншої націо-

вальности від сторін. Якщо б nостала правна оево
ва до випучення судді nоодиноких націонапьностей, 
..-оді провідник суд3 разQм з підлягаючим вилучен
вю суддею спільно визначать для даної сnрави суд
ЮО 3 nокІж JUtоінебудь іишоі ваціонапьности. Якщо 
в ІІКійсь справі сторони ве мають впасних суддів. 
провідник СУТJУ визначить суддю з іншої національ
ности за 3rодою національних комітетів сторін, що 
ве мають своіх суддів. Однак асесорами в цих ви
падках є особи, що вапе:жать до ваціональвости 
сторін. 

6 '1. При Суді усrановлені прокуратори nоодиноких на
ціональностей. Іх де.nеtують національні комітети. 
Якщо сторони належать до націонВJІьностей, що не 
мають своіх прокураторів, nровідник судУ визна
чить nрокуратора з іншої національности в nорозу
кінні з національними комітетами сторін. Прок:ура
'l'Ором може бути одинока особа, що відповідає ви
могам судових законів ДП. 

(\ 8. Присуд nроrолошусться в іменІ права. 
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6 8. Вищою інстанцісю, до якої мож'Іа відкликатись від 
nостанови cylJY в випадках б 12 є Амер. Військо
вий Суд. 

6 10. Прохання про відкликання належить скласти Су
дові, який видав nрисуд в тяrу трьох днів від хвилі 
проголошення. 

6 11. Постанови (nрисуди) СудУ виховує полІція. 
КоІІПетевцЬІ Суд;у 

6 12. Суд nокликаний до розглЯJJ.У всіх сnрав, що виппи
вають з каральних вчшutів, доконаних в rрашщях 

rанrrоферзідлюнt за винятком справ, що стосують
ся до законів Мілітері rовернмент. 
Кара.ТІьнІ ВЧ8ІІКІІ 

6 13. Як простуnки, м. ін., належить уважатИ: вчИНІUІ 
ПР<>'11f публічного спокою, чести, волі (свободи), впас
ностИ публічної і приватної, як і проти пубпічноі 
безnеки. Каральний вчинок є, проте, діяння, яхе 
загальне nочутrя права уважає за каральне. Чорна 
торгівля каральна. Хто намоВJJяє або помагає доко
нати простуnок, підляrає тій самій карі, що й вихо
вуючий злочин. 

6 14. За простуnки передбачені такі кари=
а) публічна доrана, 
б) відібрання додаткових харчів і nриділу '!ЮТЮиу 
на час не довше, як три місвці, 

в) публічна поправча праця до З кіСІЩів, 
r) арешт до 14 днів, 
д) у випадку, копи б зпочин мав бути суворіше ка
раним, як це передбачають ·згадані кари, Суд роз
слідить сnраву і віддасть її разом зі своїм осудом 
відносно nредбачуваноі висоти кар~ амер. військо
вому судові в Реtенсбурзі, щоб цей видав nрисуд. 

Поза оречевпвм про кару, Суд може рішити (у при
суді) усунути засудженоrо з завіманого ним посту 
і заборонити займати якенебудь становище на пев
ний час. 

6 15. У виnадках § 14 пункт 5 - доход•еивн або спід
ство переnроваджу є суддя або прокуратор. 

' 18. Суд може умовно nроголосити невиконування кари. 
коли є .цумки, що засуджений в будучині не попов
нить нового проступку. Якщо, однак, в означеному 
часі засуджений доконає злочин, який відносно ка
ри є nринайменше рівm1й поnередньому, тоді давня 
кара буде зсумована з новоозначеною. 

ft 17. Суд зобов'язується скласти список справ з заnодав
ням nрізвища обвинуваченого. дати його затриман
ня, дати nроголошення присудУ, змісту оскарження, 
вимІреної кари або іншої постанови та прізвища 
судді. 
Денний сnисок чинностей має бути nредложений 
директорові УНРРА - Тім 120 для аnробати. Най
пізніш~ 10 кожного місяця nовинна бути nереслана 
ДО Mr коnія ЦЬОГО СПИСКУ, ЩО об_іймає період :мину
ЛОГО місяця. 

СУД Д. П. Тім 120 Дн.я 2. січня 1947 р. 
в осе.тті raнrroфep м акт. К 52.:.;5 
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CTA'l~YT 

"("nец\n.:JЬНОЛ) ПоліхJіЙІІОГО с~·ду'' n д. п. Таборі пі,ц 

ЮJН:lсднкцісJ1) f:рія Tirtt І'оJІовноі Кпар'l'ИРJІ 

§ 1 
"Стн:ціялt>ниі"t Поnіці1::t~п1й Суд' сн:ладасться з З-ох 

чJІенів: 

1) І1рf~дсrавнrн< 'І\•б~'.ірової Ради, 
2) ІІредсташ:ик Суспільної Опіни. 
3) 11р~'івник Jli' Го:нч~а. ш-r~наченн~-1 ДирЕ.~rороu Epl.n 

ва npono'1ицito проnідJнн<а •rабору. 
ОСюr~·н~.кjв цьо1·о суду не 1t[\ЛC11Hf'rJ, упtнкати поноо .. 

часовим зarни·rm\f; приймуть 1·х особи, 1цо вже затрудне
ні частинно-часово. 

§ 2 
До ко\пrе:r~~вції цьоrо Суду належа'І'Ь усі nерс~уn

лснвн пр•Jти :.1аконі.n у справах r1раці та за'11)Уднснвя: 1 

припs-rсіІ.~, які ол:ові<:ти'І'ь або зnапробус :ві.~ oqacy до часу 
Таборона Р~-1і1.:1 або Голоnпа Кnа·1·ира УНРРА Бр1я Тіму. 

§ 3 
Суд nідкривае справу на пропо:~ицію Уряду Праці, 

нк:ий "Уряд вне·rупатимс пк rромндськиt:t обвинувач. 

§ " 
Всі по·грі5нj урядові ~.JtУJІ<би r.уду мnє· викону:е.атн 

n()рсонвл 'Урнду Праці. 
§ 5 

Розпр()Ба J."""!CEJtвнa відбутвся _до 48 f(\п.ин no внесенні 
скарги Урлдом Праці. Якrцо конє~чпа затриNПtа, ,-() вона 
нє моя:;е fi.Y'I'H fiiJ1нua .нк 48 годин. 

§ 6 
Оf'нинувач;~?Еого налеR<:ить ваклrн<ати nоnідо:иле:н·· 

вя~J. виславuнr на .i~toro адресу і той самий виклик нале
ж:и·rь в:ивlсити на таблиці ого.лохпен~.) суду. l'e nоnідом .... 
:~енна треба ув(іжати нк зnс·гупнс- длл nнсьмовоrо пові
;~омленІіН rта :mmaдort, коли •-хсрсз якіf:'ь причини не :мож
на бул(\ І}ручи·rн йоrо особисто обвинуваченому разо1і 

§ 7 
Предс·ідник Суду повинен fi~1ТJi правнитс. Ріtuенв.я: су .. 

ду 1\·ІУСЯ'і':Ь бути прийняті більІпісгю членіз. Вирок оrо
лоtпусться n імені справед,зrивости. 

§ 8 
ІІ ем~t ніяІо:оУ зпеляції 1цодо сиро ху Суду· йоrо ло

rнпню не:гайво ВИJ<"онати. 
§ D 

Я.кп~о обвип:увачений буs неприсуnІІй 11а розnраві, 
·й:о1·о повtдом.:тять ЛJЮ вирок, як: '1 § 6 DИUJ:t'. 

І 10 
Бf.1·рок суду t'Jлисується до кrtp'l·и nреці обт:нrнувn

ченоrо. 

§ 11 
Перша кс:~ра за nерестуn.тrеІПН1 обов~язку uраці н~ 
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Мо:;;~е ntЦte[ .. r;:~yн~~1'И t\ днів nр~ІМУ·~\.іВQЇ праці t)сз зanJJa
·~-·~ ц~f r а ~··:;·r ·r:~ б~·.s ,nод~\1'.1\ових харчових nриділ ів. 

§ 12 
Кара за др у ге порушення обов'я:зІ{у прац1 або за від-· 

мовлення викона11і1 nepцJy кару НЕ~ може бути більша, 
пк 12 днів nримусоnої працt Jttl умов1.1:Х, :-~:<: у ~ 11. 

§ 13 
Третя кара не може бути .мен.ша, як 18 днів nриму· 

соrюї праці, і в цьому яип!t.ttку Суд пересилає д.:> Ep~:·l 
Директора пропозицію для вЩіорання пран ДП. у вип·· 
troro. 

§ lt 
Ко1кної субол-: Суд мусить nерес.лати Ерія Емпльой

мент Оффіце звіт з виказом nрого.понІсних вироків т~1 
всіх незакінчених розправ з ~1иnсвtою·чнми за)-·ваrnми~ 
.які подають причину за·rримки. 

§ 15 
Оnовіщення npo засн:уваннл t!Спеці.nльноrо fІоліцій

ноrо Суду" та його завдання - для всіх меп.Jканцjв та
бору Провідник Табору повю1~11 подати на таблиці ого-· 
лошень табору або в газеті .,Вісника Ос-злі". 
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Частина друга 

ЖИТТЯ В ОСЕЛІ 



-Непокора-

Або волю здобути, або дома не бути 

шкіц до композиuії 

скульптор: Петро Капшученко 



Церква 

Михайло Бойко 

ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ У РЕГЕНСБУРЗІ 
в 1940 роках 

Вступні зауваги 

Немає найменшого сумніву, що передову ралю в історії народів грала віра 

в Боже єство. Виявом цієї віри завжди була земська інституція, тобто в нашому 

випадку Церква, яка вже тисячу літ тісно пов' язана з усіми історичними подіями 

християнської України. 

Отож нічого дивного, що й у короткім, але вагомім у наслідки періоді (кінцева 

фаза Другої світової війни та повоєнні часи) численні наші вірні, що знайшлися 

в чужій стороні, шукали помочі та порятунку в своїй Церкві. А з другого боку 

речники тої Церкви, не оглядаючись на труднощі і небезпеки, несли їм не лише 

духовну опіку, але й заступалися за них в життєвих проблемах перед тими, що 

були панами життя і смерти в тих тривожних часах. 

На жаль, ми ще не навчилися оцінювати значення документації про минуле, 

і так як в інших справах, теж у церковних наше добродушне , ,пережите 
минулося" чи "краще й не згадувати" збирає своє від'ємне пожнив'я. У висліді, 

хоч від тих часів минає 40 літ і ще багато залишилося між живими не тільки 

пасивних учасників, але й активних творців того життя, одначе на тему тодішніх 

переживань немає не тільки окремих наукових збірників, але навіть популярних 

виданнів, що не дали б піти в забуття пережитому і свідчили б перед світом 

та історією про ралю Церкви в важких хвилинах нашого народу. 

Віддаючи до Збірника цей нарис, я свідомий, що він далеко не повний. З 

почуттям відповідальности стверджую, що основним матеріялом для 

опрацювання теми являється досі недрукована праця мrр І. Городецького, 

написана 1948-го року, без якої, при повній незацікавленості осіб, до яких я 

звертався з проханням допомогти матеріялами, я не міг би вив'язатися з 

прийнятого завдання. 

Беручи до уваги, що Збірник має мати мемуариетичний характер, додержуюся 

загальних напрямних. 

Брак будь-яких матеріялів чи свідчень про життя протестантської Церкви є 

причиною, що про неї немає згадки в нашій статті. Краще - але далеко 

незадовільно- представляється справа Української Православної Церкви. Брак 

реакції на звернення Комітетутанезацікавлення осіб, до яких автор звертався 

за допомогою, нехай будуть оправданням за неповний образ життя цієї Церкви. 

Найкраще - але не тверджу, що вповні задовільно - відтворене життя 

Української Католицької Церкви. 
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Релігійне положення українців в Німеччині в час Другої світової війни 

Друга світова війна застала в Німеччині невелике число українців обох 

віровизнань, які мали задовільну духовну обслугу. Одначе ситуація основно 

змінилася після того як німецькі війська розпочали похід на Схід. Німці почали 

привозити тисячами і мільйонами "робочу силу", що повинна була забути про 

життєві потреби людини і якій призначено було "робити, робити і ще раз 

робити''. Передовсім робітники, які походили зі східніх областей та яким 

прикріплено на груди знак "Ост", опинилися поза всяким правом і про 

заспокоєння душевних потреб не було й мови. А що вже говорити про залишки 

зумисне виморених голодом бувших воєннополонених. Деякими можливостями, 

але з великими перешкодами, користувалися ще українці-католики. Іменований 

Святішим Отцем Пієм ХІІ 1940 року та урядово визнаний Апостольський 
Візитатор о. д-р Петро Бергун старався давніше перебуваючим в Німеччині 

українцям і насильно вивезеним українським робітникам забезпечити духовну 

опіку. У Німеччині під кінець війни було 15 священиків, але призначення кожного 
з них мусіло бути наперед уз гіднене і затверджене місцевим r естапо, аrенти 
якого пильно слідкували за тим, щоби священики займалися тільки релігійною 

діяльністю. Поділивши призначений терен на кілька районів, священик був 

зобов'язаний заздалегідь повідомити rестапо про його плян об'їзду терену. 
Дуже часто на Богослуження з'являвся в товаристві перекладача rестапівець 

і стежив, щоби до церкви не приходили люди зі знаком "Ост" та пильно 

записував зміст проповідей. За найменші відхилення священиків-місіонерів 

переслухували rестапівці і погрози заслання в концтабір супроводжали кожну 

таку візиту. Треба дійсно подивпяти тих священиків, які, не зважаючи на 

особисті невигоди та небезпеки, виявляли просто геройську поставу. Але з 

другого боку треба ствердити здорові та шляхетні почування вірних, які 

, ,горнулися'' до своїх священиків, лоборювали найрізнородніші перешкоди, 
щоби раз на кілька тижнів бути учасниками Божественної Літургії, приступити 

до святих тайн та вислухати проповіді. При тому історія ще й повинна знати 

незвичайно будуючу поставу "ост-арбайтерів". Мимо того, що католицькі 

священики мусіли, на вимогу r естапо, оголошувати, що Служба правиться лише 
для католиків, то туга за своїм рідним була завелика, щоб відстрашити від 

участи й тих, що, заховавши в кишеню зненавиджений знак "Ост", шукали разом 

з українцями греко-католиками душевної розради в Богослужбі. 

Тут годиться підкреслити поміч німецьких священиків, які, хоч самі 

наражалися на небезпеки, старалися помагати упослідженим робітникам та їх 

духовним особам, віддаючи для Богослужень їх церкви, а в своїх оголошеннях 

просили своїх вірних повідомляти українських робітників про час наших 

Богослужб. Як на тодішні обставини, це був вияв великого зрозуміння та любови 

ближнього. 

Але тоді,коли положення українців-католиків все таки мало ще познаки 

, ,людськости'', то православні українці, привезені насильно і яким нашито 

ганебний знак , , Ост'', переставали бути в очах влади та деякої частини населення 
людиною. На жаль, рамки наміченої статті не лозволяють змалювати повноту 

пониження, болю та терпінь нещасних жертв садизм у, а неповна згадка могла 

би радше применшити дійсний стан трагедії. Я назву цю ситуацію українців 

окресленням ,,поза межами болю''. Щоправда перед війною діяло в Берліні 
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Українське Православне Душпастирство, яке втішалося широкою автономією, 
але у воєнних часах його права так обмежено, що православні священики не 

могли виїжджати на душпастирську працю поза Берлін. А коли єпископи 

УАПЦеркви вже були на теренах Німеччини, то робітникам зі Сходу ("ост"
ам) заборонено було входити до приміщень, де відбувалися православні 
Богослуження. Німецька влада визнала для всіх православних одного 
митрополита, зросійщеного німця Серафима, який являвся речником Російської 
Зарубежної Церкви. Про незавидну долю духовенства У АПЦеркви свідчить 
факт, що вони враз із сім'ями, разом біля 600 осіб, прожили останні місяці 1944 
року та перші місяці І 945 року в поїзді, часто під сильним бомбардуванням, 
ЩО ЇХ віз з Варшави ДО Криниці, а дальше до Братислави, Кіссінrену, rрацу, 
Марбурrу, Бресляв, Дрездену, а на останку до Ерфурту, де вкінці вони 
розлучилися та роз'їхалися поодиноко, віддалюючися від наступаючої Червоної 
Армії. 

Українці в Реrенсбурзі і околиці 

Згідно із статистичними даними місцевого Арбайтсамт-у під кінець війни мало 

бути в околиці Реrенсбурrу З ,064 українців, що походили з Генеральної Губернії. 
Немає сумніву, що українців з інших частин було далеко більше, але їх числа 

ніхто не знав. Релігійна опіка над українцями була утруднена ще й тим, що 

Реrенсбурr (давня Ратісбона) протягом своєї історії був один з важних центрів 

німецького католицизму. Тому він не втішався доброю опінією у провідників 

ІІІ-го Райху і нехіть до німців-католиків переходила посередньо і часто в 

збільшеній мірі й на віруючих чужинців. Це й було причиною, що реrенсбурзьке 

r естапо було непримирливе й не легко давало дозволи на сталу працю для 
українського священика. 

В часі війни на терені Реrенсбурrу душпастирську працю в різних часах та 

різних обставинах провадили о. Герман Беттер (німець, родом з Галичини), 

який мав сталий свій осідок в Бамберrу та о. Іван Бойчук, що жив у Ротенбурrу 

і мало часу міг присвятити Реrенсбурrові. Час від часу Реrенсбурr відвідували 

о. Михайло Соловій, ЧСВВ, який жив у Пассав і о. Володимир Маланчук 

(пізніший єпископ у Франції) якого терен праці був Мюнхен-Авrсбурr. Відомо 

також, що недалеко Штравбінrу жив приватно в 1944-45 роках о. Володимир 
Слабий, але він не мав юрисдикції. Коротко в І 944 році в німецькім 

"Кнабенсемінар" перебував о. д-р Володимир rавліч, ЧСВВ, а після нього був 

там до закінчення війни о. д-р Юліян Катрій, ЧСВВ, але вони не мали дозволу 

обслуговувати українців. 

Сталим душпастиром Реrенсбурrу і околиці став в 1944 році о. Омелян 
Шараневич. Отримавши призначення від Апостольського Візитатора і згоду 

місцевого німецького єпископа, він поборов перешкоди цивільної влади, отримав 

дозвіл rестапо і 16 вересня І 944 року почав працю. Отець Шараневич поділив 
свою територію, яка покривалася з німецькою дієцезією, на 9 станиць. Свою 
повну посвяти душпастирську працю о. Шараневич сповияв до 11 березня І 945, 
коли rестапо заборонило йому діяти. Відтоді на Службі Божій , яку служив 
в каплиці приватного помешкання, не смів бути присутній ніхто постаронній. 

Тавкоротці прийшов упадок Німеччини. Праця цього священика-місіонера така 
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багата в особисті переживання, що повинна появитися окремим виданням як 

причинок до історії української Церкви. 

Повоєнні часи 

Американська армія зайняла Реrенсбурr 25 квітня 1945 року. З того часу 
релігійне життя українців в Реrенсбурзі поплило нормальним руслом, як для 

греко-католиків так і для православних. Тому наступний розділ буде присвячений 

обом Церквам окремо. Тут треба згадати обставини, що Реrенсбурr знаходиться 

недалеко чеської границі, а в Чехії большевики збудували табори для 

репатріянтів на "родіну" і це заставляло до більшої обережности. Але ці 

обставини не лякали духовних осіб обох віровизнань в їх перших організаційних 

починах. 

А. УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 

Загальна ситуація 

З просуванням большевицької армії на Захід, появляються наприкінці 1944 
року в Західній Німеччині численні українські політичні втікачі, які, наражуючися 

на небезпеки та надлюдські труднощі, стараються втечею перед східніми 

"визволителями" зберегти своє життя. Між ними були численні духовні (багато 

з них з родинами) та світська інтеліrенція. Тому й стан українських поселенців 

у Німеччині змінився. Виявилося, що в околиці Реrенсбурrу, крім згаданих 

попередньо оо. Катріята Шараневича, чекали закінчення війни в німецьких селах 

й інші священики, які відновили свою священичу діяльність з приходом 

американців, а використовуючи обставини, що поодинокі коменданти 

американської армії ставилися з більшим довір'ям до духовних осіб, захищали 

вірних перед новою небезпекою: примусовим поворотом , ,на ро діну''. Не дивно, 
що в першім урядовім документі з дня 28 травня 1945 року, яким дозволялося 
створення Українського Обласного Допомогового Комітету, знаходимо 

прізвища двох священиків (о.д-р Ю. Катрій і о. Б. Ганушевський), а третій член 

Комітету, інж. Д. Тромса, був православного віровизнання. Ще поки 

нападиувалися середники комунікації, о. О. Шараневич, пам'ятаючи про своїх 

вірних, власним почином відвідує різні осередки, та, крім наскрізь релігійних 

потреб, приходить з поміччю і порадою тим, що їх роззухвалені впсланники 

НКВД намагалися "ущасливити" поворотом "на родіну". 
Вістка про те, що в неділю, 13 травня в римо-католицькій церкві св. Якова 

буде служитися наша Свята Літургія дійшла до далеких закутин. На Службу 

Божу, яку служив о. Катрій, зібралося велике число українців без різниці 

віровизнання. Ця церква була місцем Богослужень до вересня 1945 року і при 
тому (бодай в перших місяцях) вона була осередком родинних розшуків, 

зустрічей та порад в тих непевних щодо будучини часах. У вересні 1945 року 
римо-католицький архиєпископ Михайло Бухберrер, який ще в час війни виявляв 

багато зрозуміння для потреб нашої Церкви, віддав для користування 

українців-католиків церкву св. Еrіда. Вона сповняла це призначення довгі роки. 
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Високопреосвященіший архиєпископ 

Реrенсбурrу д-р Михайло Бухберrер. 

Шпитальна каплиця для хворих українців в 

шпиталі в Реrенсбурзі - місті 

Тим часом в околиці Реrенсбурrу ооселилося більше число священиків, тому 

новопризначений (на місце арештованого большевиками в Берліні о. д-р П. 

Вергуна) Апостольський Візитатор о. Микола Вояковський скликав дня 12 серпня 
до Реrенсбурrу конференцію, на яку з'явилося 18 священиків. На тій конференції 
покликано до життя деканат з осідком у Реrенсбурзі, що його очолив о. О. 

Шараневич та встановлено душпастирські станиці, які віддано ооодиноким 

завідувачам. В тому часі о. Шараневичеві помагали в праці в Реrенсбурзі оо. 

д-р Ю. Катрій, ЧСВВ, Б. Ганушевський, М. Дереш, Т. Гурко, Пант. Шпилька, 

(дещо пізніше прибув о. П. Джулинський). 

Великі змінИ в громадськім і церковнім житті настали зі створенням восени 
1945 року табору УНРР А на периферії міста, що звався r анrгоферзідлюнr, де 
в міжнаціональнім таборі поселилося понад 1000 українців. У зв'язку з тим 
постала потреба придбати для українців-католиків церкву. Нею стала німецька 

церква св. Віта, т. зв. Картгавскірхе. Тоді постали два окремі душпастирства: 

одно при церкві св. Еrіда, друге при церкві св. Віта. Ще більша зміна наступила 

після розв'язання Обласного Комітету 14 грудня 1945, коли оселя 

rанrгоферзідлюнr стала осередком організаційного і культурного життя 
українців на Нідербаєрн і Оберпфальц. Хоч деякі церковні осередки були поза 

реrенсбурзьким деканатом, організаційне пов'язання таборів з Реrенсбурrом 

(ОПУЕ) мусіло мати вплив і на церковному полі. Тому я включаю їх в окремій 

рубриці в реrенсбурзьке зіставлення. 
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Церква св. Віта, в якій відправлялись Богослуження для українців -
католиків мешканців оселі 

Великою полегшею і моральною піддержкою церковного й загально

організаційного життя була свідомість, що в Римі, nри Аnостольськім Престолі, 

заступається за українців великий муж і патріот Прессвящений єпископ Іван 

Бучко. Будучи нашим єдиним (принаймні в перших повоєнних місяцях) 

оборонцем та амбасадором у вільному світі, він не міг навіть на короткий час 

залишити Риму, тому вислав у відвідини до українських емігрантів в західній 

Европі свого відпоручника, о. д-р Петра Дячишина. Відвідини в Регенсбурзі 

відбулися 6 грудня 1945 року, а запевнення про клопотання Преосв. Івана про 
дальшу долю всіх українських скитальців скріпили на дусі застрашений, непевний 

завтрішнього люд. У відповідь на письмо Президії Українського Обласного 

Комітету, Владика надіслав 26 січня 1946 року Пастирське Благословення, в 
якому, між іншим, каже:" ... Рад би я дуже хоч на хвильку знайтися між Вами, 
заговорити лицем в лице, потішити Вас Божим Словом і зблизька 

поблагословити. Та, на жаль, воно тепер не можливе з багатьох зглядів. Часи 

лукаві. Та й не дуже було б вказане, хоч би й на короткий час опускати мій 

теперішній осідок тоді, коли саме з того місця можна найкраще чувати над усіми 

нашими справами ... '' 
14 грудня 1945 року відбулася в церкві св. Егіда друга конференція 

регенсбурзького деканату, в якій взяли участь 21 священиків. 
18 січня 1946 року душпастирем на Оселі (душпастирство ч. 2) став о. Евстахій 

Гайдукевич, який рівночасно був іменований деканом. До великого релігійного 

піднесення причинилися рекалєкції в церквах деканату, якими проводив знаний 

проповідник, о. д-р Іриней Назарко, ЧСВВ. 

Дальші зміни наступили в Регенсбурзі після того як осінню 1946 року оселю 
віддано (за малими виїмками) "українцям з Польщі". Туди перевезено українців 

з Фільзеку, Швандорфу, Баденверу, Дінrольфінrу, Фільсбібурrу і Пассав. Туди 
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також перейшли в більшості й ті українці, які жили в місті. Тоді число українців 

зросло до 5000 ссіб. Душпастирство ч. І в місті змаліло чисельно настільки, 

що о. Шараневич, побіч своїх парафіяльних зайнять, обійняв своєю опікою 

шпиталь, в якому лікувалися хворі з цілої "Ареа" УНРРА. Зокрема його 

великою заслугою було зорганізування та завідування бібліотекою в тому 

шпиталі. Багато серця та самопосв'яти виявив о. Богдан Лозинський, капелян 

санаторії грудних недуг в Амберrу та о. Теофіль Гурко, в'язничний капелян в 

Штравбінrу. Тому що тим часом число вірних в місті значно зменшилося, 

Апостольська Візитатура перемінила душпастирство ч.1 на сотрудництво 

душпастирства ч.2. 

Ста ти етичні дані 
Джерельним документом стану Української Католицької Церкви того часу 

являється Шематизм, що його видала Апостольська Візитатура в Мюнхені 1947 
року. В ньому є відомості про організаційний стан Української Католицької 

Церкви в цілості, в тому і про чисельний та персональний стан в Західній 

Німеччині. 

За даними Шематизму, число українців в Нідербаєрн і Оберпфальц за 

віровизнанням було наступне: 

а) Реrенсбурзький деканат: 6,184 католиків, 2,977 православних, 386 інших 
б) поза деканатом: 

Пассав 230 католиків, 400 православних, 
Байройт 1,300 католиків, 550 православних 
Ерrольдінr 87 католиків, 107 православних 
Ляндсгут 800 католиків, 500 православних, 
Пфарркірхен 598 католиків, 272 православних 

Тобто на терені ОПУЕ в Реrенсбурзі жило 10,399 католиків та 4,806 
православних. 

Священики реrенсбурзького українського католицького деканату: стоять зліва, перший ряд 

о. І. Кашубинський, о. П. Джулинський, о. Е. Гайдукевич, о. В. Маселко, о. І. Оришкевич, 

Н.Н.; 2-ий ряд - о. М. Дереш, о. В. Смулка, о. Д. Гнат, Н.Н., о. Б. Лозинський; З-тій ряд -
о. П. Шпилька, Н.Н., Н.Н., о. Т. Гурко, о. Я. Бенеш. 
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Реrенсбурзький деканат 

Для історії передаю дослівно відповідні сторінки Шематизму. 

АМБЕРГ: о. Богдан Лозинський, Львів 

Вірні в місті: католиків 125, православних ЗО 
Католики користуються римо-кат. церквою "Фрауенкірхе" 

Крім того в санаторії туберкульозно хворих: змінне число 

ВОЛЬКЕРІНГ: о. Дмитро Гнат, Перемишль, 12.11. 1907 
Вірні: католиків 368, православних 20 
римокатолицька церква в Волькерінгу 

МІТТЕРТАЙХ: о. Петро Петришин, Перемишль, 8.7 1912 
Вірні: католиків 112, православних (около) 70, таборова молитовниця під покровом Найсв. Серця 
Христового. 

Священик УАПЦ 

НОЙДОРФ: о. Володимир Маселко, Перемишль, 5.3 1899 
Вірні: католиків 60, православних 24 
таборова каплиця під покровом св. Дмитрія 

НОЙМАРКТ: о. Тома Бариляк, Львів, 23.10 1909 
Вірні: католиків 900, православних 170, православний 
священик і митрофорний протоєрей 

таборова молитовниця під покровом Преображення Госп. НІХ 

ОБЕРШНАЙДІНГ: о. Валеріян Луговий, Станиславів, 2.2 1874 
9 католиків користувалися римо-католицькою церквою 

ПЛЯТЛІНГ: о. Петро Іванець, Перемишль, 14.7 1893 
сотрудник в Ганакері: о. Андрій Назаревич, Львів, 1.10 1912 
792 католиків, 303 православних зі священиком 
римокатолицька церква - в r анакері таборова каплиця 
ПОЛЯНТЕН: о. Константин Гуляй, Львів, 15.6 1879, крилошанські відзначення 
Вірні: католиків 328, православних 14 
римокатолицька церква 

ПФАФФЕНБЕРГ: о. Іван Кашубинський, Перемишль, 27,8 1884 
6 вірних 

ФОРХГАЙМ: о. Юліян Адріянович, Перемишль, 1.2 1878 
Вірні: католиків 195, православних 56 
римокатолицька церква під покровом св. Обр. Йосифа 
(після ліквідації табору, о. Адріянович переїхав до Регенсбургу) 

ШІРЛІНГ: о. Володимир Смулка, Перемишль, 11.5 1889 
Вірні: католиків 21, православних 6 
римокатолицька церква під покровом св. Миколая 

РЕГЕНСБУРГ: о. декан Евстахій Гайдукевич, Львів, 1883, крилошанин 
сотрудники: о. Микола Дереш, Львів, 12.12, 1893, о. Іван Оришкевич, Львів, о. Омелян Шараневич, 
Львів, 24.6 1906 
катехити гімназії: о. Павло Джулинський, Львів, 21.1 1890, крилошанин 
народної школи: о. Пант. Шпилька, Перемишль, 20.10 1883 
Душпастир хорих: о. Юліян Адріянович 

Без приділення: о. Савин Дурбак, Львів, 1873, радник митрополичої капітули о. Теофіль Гурко, 
Перемишль, 14.5 1911 
вірні: католики 3,433, православні 2,340, інші 386 
Православні духовні: 2 єпископи, 2 протоєреї, 2 сотрудники 
Вірні католики оселі Ганrгоферзідлюнг користувалися римокатолицькою церквою 

"Картгавскірхе", мешканці міста римокатолицькою церквою "Еrідієнкірхе", хворі каплицею в 

лічниці УНРР А. 
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Конференція українських католицьких священиків реrенсбурзького 

деканату, 1948 р. Долішній 1-ий ряд зліва: отці І. Кашубинський, 
О. Шараневич, П. Джулинський, Е. Гайдукевич, П. Шпилька, Апост. 

Візитатор М. Вояковський, С. Дурбак, М. Дереш, Н.Н., Т. Бариляк, 

2-ий ряд: Т. Гурка, Н.Н., Н.Н .• Б. Лозинський, Н.Н., В. Маселко, д-р 
Б. Липський, Н.Н., І. Оришкевич. 

Взяті з Шематизму відомості вимагають деяких пояснень та доповнень: 

1. Рубрика (в загальному зіставленні) , ,інші'' походить з самої оселі - це 

мабуть неукраїнці, яких задержала УНРР А на оселі як своїх працівників. 

2. З великим застереженням треба приймати число православних (передовсім 

як воно подається католицькими священиками заокруглено), але це мабуть єдине 

джерело, з якого можна довідатися про приблизне число православних -мої 

розшуки за докладнішими відомостями в тій преважній справі недали 

позитивного ви сліду. 

З. Числа вірних напевно неповні, бо ж не всі особи (передовсім проживаю чі 

в далеких селах) були зареєстровані в українських па рафіях. 

4. В Шематизмі не знаходимо місцевости Вінцер, в якій жило поважне число 

українців. 

5. Якщо йде про сам Реrенсбурr, тоді відомості Шематизму треба доповнити: 

а. При родині проживав аж до смерти о. Стефан Попель, уродж. 1867 
року з Перемиської дієцезії - ніколи не сповияв жадних функцій 

б. До половини 1946 року жив і активно всесторонне уділявся в 

праці о. Богдан Ганушевський 

в. З переїздом вірних в пізнішому часі до Реrенсбурrу, переїхали з ними 

й оо. І. Кашубивський і В. Смулка 

Релігійні товариства 

Не зважаючи на переходовий стан еміграційного життя, продовжуючи давню 

традицію, до помочі душпастирям Реrенсбурrу стали й миряни згуртовані в 

відповідних релігійного характеру організаціях. В названому часі діяли менше 

або більше ефективно організації: 

1. Марійська Дружина Жінок - 68 членів - голова О. Кашубинська, секретарка 
М. Данилович 
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2. Товариство Українських Студентів Католиків "ОБНОВА" - 34 члени
голова мrр. І Городецький, секретар М. Вишневський 

З. Католицька Акція - 50 членів - голова проф. І. r олембйовський, секретар 
М. Бойко 

4. Товариство Українських Абсольвентів Богословії - 8 Членів - голова 

Т. Ванчицький, секретар Б. Величковський 

Хоч згадані Товариства оформилися щойно в пізнішому часі, то їхні члени 

вже й передше були ініціяторами та брали живу участь в різних проявах 

релігійного життя. Беручи до уваги згіршуючі впливи повоєнного часу, члени 

згаданих товариств дбали про це, щоби з природи моральний наш нарід 

держався на відповідному рівні в щоденному житті і поширював добре 

українське ім'я серед чужого оточення. Будучи ініціяторами та співвиконавцями 

загальних акцій- виступів, про які буде мова в наступному розділі, годиться 

назвати хоча деякі акції, що їх перевели виключно згадані організації: протеетна 

акція-оборона рідної Церкви перед виступом часопису ''Громада'' в Парижі, 

щорічні "Академії" згл. Святочні Сходини в пошану Слуги Божого митр. 

Андрея Шептицького, авторство згл. співредакторство брошур-книжечок: 

"Берестейська Унія", "Про мартирологію нашої Церкви", "Тернистим 

Шляхом". Ті видання були поширені масово, і в той спосіб причинилися до 

інформації про життєво важні справи нашої Церкви. Часті доклади для членства 

на ідеологічні теми скріплювали їхні переконання, а самаританська праця жінок: 

піклування хворими (зокрема б. членами УПА, які довший час перебували на 

лікуванні в місцевому шпиталі), прикраса та вдержування чистоти й порядку 

в церквах, були виявом ніжних почувань жінок. Гідний уваги був спільний виступ 

тих товариств проти торгування в неділі і свята в крамницях-кіосках, 

побудованих на вулицях оселі та виконування тяжких робіт в неділю. 

Замітніші зовнішні вияви церковного життя 

Використовуючи більші можливості (добрі зв' язки з німецьким духовенством 

та краще довір'я перших американських властей), наші священики старалися 

спавияти гідно обов'язок оборонців та провідників. Само собою, що й 

''внутрішня'' щоденна праця священиків для вірних не могла скритися перед 

чужим світом. У висліді, коли при першій зустрічі німецькі священики уважали 

нас "пів-католиками", то в короткому часі всі старалися допомагати морально 

нашим вірним (а дуже часто й матеріяльно священикам), а по закінченні воєнних 

дій запрошували наших священиків правити для їхніввірних Святу Літургію. 

Наш обряд викликав настільки зацікавлення, що студент німецької богословії, 

Клявс Бамбер, своїм коштом видав три книжечки: переклад на німецьку мову 

Служби Божої св. І. Золотоусто го, книжочка в німецькій мові для услугуючих 

до Служби Божої та друкований німецькими черепками церковнословянський 

текст Служби Божої під нотами (на три голоси). Той же молодий ентузіяст 

нашого обряду справив нашим вірним неабияку несподіванку, проспівавши для 

них в день Празника Воскресення Хритового 1947 року в церкві св. Еrіда з своїм 
дитячим хором не тільки нашу Службу Божу, але й Воскресну Утреню. 

Велике усвідомлююче значення мало торжественне святкування 350-ліття 

Берестейської Унії 27 жовтня 1946 року. Службу Божу в великій церкві оо. 
Домініканів, в сослуженні о. декана Гайдукевича та о. проф. д-ра Б. Липського, 
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Великдень 1947. хор хлопців-німців зорганізований Клявсом Бамбером, студентом теології, 
співав Воскресну Утреню і Службу Божу в церковно-слов'янській мові в церкві св. Еrіда. 

Справа о. Омелян Шараневич, Клявс Бамбер. 

правив ректор Української Католицької Духовної Семінарії в Гіршберrу о.

митрат Василь Лаба. До Служби Божої співали на переміну два хори: місцевий 

церковний мішаний під управою й. Луланя і мужеський "Сурма" з Ноймаркту 
під управою проф. О. Плешкевича. Друга частина торжеств- Ювілейна Академія 

-відбулася по полудні в залі міського театру Нойгавсзаль. Як ранком велику 

церкву, так по полудні репрезентативну залю заповнили не лише українці, але 

й представники різних '' ДіПі -народів'', міського управління та велике число 
німецької публіки та духовенства разом з архиєпископом Михайлом 

Бухберrером. Святкову промову виголосив мrр Ілля Городецький. Добірна 

мистецька програма, завершена щирими словами признання німецького 

церковного достойника надала, як це опісля підкреслила німецька преса, цій 

імпрезі ГJrn:бокого інформаційного значення. Видана з цієї нагоди в трьох мовах 

багато ілюстрована брошура "Берестейська Унія" згодом поширилася у всіх 

трьох зонах та була єдина, що в тім часі інформувала культурний світ про нашу 

Церкву. 

Завершенням ювіленних торжеств Берестейської Унії було вмурування в церкві 

св. Еrіда пропам'ятної таблиці, яке відбулося 2 лютого 1947 року, стараннями 
о. О. Шараневича, пароха душпастирства ч. І. Торжественну Службу Божу, 

на якій були численні чужинці (в тому й представники німецького обласного 

управління), служив о. радник Савин Дурбак в сослуженні численного 

духовенства; проповідь виголосив о. д-р й. Скрутень, ЧСВВ. Таблицю посвятив 
помічник реrенсбурзького ординарія, єпископ д-р Іван Гехт. 

211 



ТА НА ВІЧtІУ UA&V 
ООДt"**'ОН\ІІІОЮ Sf.aнAIJ!tjl 
МЇ~ МІІТРОІІСІJІІtТО&І 
ВЕАЯМНН08l 

РУТСЬКОМУ 
І(.$. СВЯШЕНОІ14УЧЕНИJ(О&І 

ЙОСАФАТОВІ 

КУНЦЕВИЧЕВІ 
УКТ>АЇІІЦІ.НА ЧУЖИНІ 

В ПОКJЮНІ 

Благословлення 

пропам'ятної таблиці в 

цекві св. Еrіда в 1946 р. 

АО МІ_- ANTE SEP!~IIIT.t. 
tUS!t!A PERPft IIAr4E MEМOQES 

РІО ХІІ,сНRІSТІ 
I(AJ!IO FIDEH OE<LAIIAIIТES.t 

AD GLOAIAМ AElERNAМt 

VELAMINO ~· 
RUTSK'l 

МЕТRОРОLІТАЕ КIOVIENSI, 
SANCTOQUE MAIHYRI 

JOSAPttATO 

KUNCEWYCZ 
ШlfS UIHO!OOIICII !SІI.UUS 

CLARISSІI!m PROPUGNA!OQІBUS 

UCRAIHIENSES 
PATRIA EXTODRES 

5UPptІCAfiOitfS НUMttiiМAS 

GRAТifi<AIПIJR 

Пропам'ятна таблиця 

поміщенав церкві св. Еrіда в 

1946 р. у 350-ліття 
Берестейської Унії 

Глибокі релігійні почування мали нагоду виявити українці, відбуваючи дві 

про щі до загально відомого відпустового місця в Альтетінrу. Передовсім друга 

проща (окремим поїздом з участю 850 осіб), організована Католицькою Акцією 
4 квітня 1947 року, не лише принесла душевну користь учасникам, але своєю 
організованістю знайшла признання загально знаних з замилування до порядку 

німців. 

Восени 1947 року святкувала церква св. Віта (Картгавскірхе) 950-ліття свого 
існування. У величавих ювілейних торжествах, якими проводив місцевий 

архиєпископ М. Бухберrер, взяли участь і наші священики під проводом о. декана 

Гайдукевича. 

Будучи певним, що свято надання патронату українській народній школі ім. 

митрополита Андрея Шептицького знайде відповідне місце в шкільному огляді 
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Збірника, я лише відмотовую цей випадок як практичний вияв тісного 

взаємовідношення між Церкво та Народом. 

Безперечно замітною подією в житті оселі були відвідини Аркипастира 

скитальців Преосв. єпископа Івана Бучка в днях 24 і 25 квітня 1948 року. 
Докладне звідомлення про те знаходимо в таборовому часописі ''Вісник Оселі'' 

ч. 17-18, де між іншим, читаємо: "Майже цілий рік очікували всі ми на приїзд 
Преосв. єпископа др-а Івана Бучка, Апостольського Візитатора для українців 

Західньої Европи. Аж дня 24 квітня о год. 18.35 приїхав довгоочікуваний Дорогий 
і Високодостойний Гість. Перед церквою оселі зібралося біля 2000 мешканців 
обох віроісповідань. Над тріюмфальною брамою виднів напис: "Вітай Владико 

і Благослови" та український і папський прапори. 15 священиків на чолі з 
Генеральним Вікарієм о. М. Вояковським і місцевим деканом о. Е. 

Гайдукевичом, в тому два німецькі священики, очікували Владику з процесією. 

Дітвора з дитячого садка, народної школи, учні гімназії, пластуни творили 

шпаліраж до церковних дверей. Посадник оселі, Я. Сербин, привітав Владику, 

а пані Голуб, голова Делеrатури Об'єднання Українських Жінок, вручила 

Владиці на підносі, застеленому гарно вишитою серветкою, хліб і сіль. Далі 

вітав Владику о. митрат Тит Яковкевич, представник Преосв. Володимира, 

єпископа УАПЦ. В дверях церкви привітав Преосв. Кир Івана о. декан Е. 

Гайдукевич і передав Владиці ключі від церкви. Того вечора їх Преосвященство 

в асисті духовенства відслужив Молебен, а наступного дня (неділя) Божественну 

Літургію, на якій висвятив в диякони о. Мирослава Марусина (теперішнього 

архиєпископа та секретаря Конrреrації Східніх Церков) та о. Лева Тимкова. 

ОчІкують Високопресосвященного єпископа Івана Бучка. 

Між представниками оселі бачимо о. протопресвітера Т. Яковкевича

представника єпископа УАПЦ Високопреосвященного Володимира. 
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Саме ця подія є задокументована в актах церви св. Віта, як така, що майже 

за тисячу літ існування тої церкви це вперше єпископ довершив в ній духовних 

свячень. В часі обох Богослужень Владика виголосив пламенні, сповнені надією 

на кращі часи, проповіді. В неділю відбувся святочний обід та Академія в пошану 

Дорогого Гостя, який в понеділок від'їхав до Ляндсгуту." 

Діти вітають квітами 

Впреосвященного Владику. 

Витають Високопреосвященного Івана Бучка. 
В першому ряді в центрі зліва Евген Сумик, 

Михайло Бойко в дияконських ризах, Іван 

Фаєвців, Ярослав Сербин, Марія Голуб тримає 

на тарілці хліб і сіль. 
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Пропам'ятна таблиця в церкві св. Віта- благословлема 2 серпня 1949. 

Влучним кінцевим актом релігійного життя на оселі являється вмурована на 

видному місці в церкві св. Віта таблиця. В правді фактичними реалізаторами 

були згадані вище релігійні товариства, але думку саме такої тривалої пам'ятки 

нашого скитальчого життя піддав мистець Сергій Литвиненко. Її мистецьке 
виконання (маляр Мирон Білинський) та повні змісту слова (поет Богдан Кравців 

і мrр. Ілля Городецький) Будуть свідчити перед християнським світом про горе 

та неволю, що їх в 20-ім столітті несли большевицькі займанці. 

Немов символічною , ,заплатою'' для нашого патріотичного священства 
являються два припадкові моменти: 

1. Першими представниками Вільних Українців, які приїхали відвідати своїх 
братів недолі та принести їм слова потіхи були саме священики: о. д-р Петро 

Дячишин (з Риму) в грудні 1945 р., о. д-р Василь Кушнір (з Канади) на початку 
1946 р. та о. Михайло Горошко (з Канади)в англійській зоні. 
2. Коли восени 1947 року пробилися зі зброєю в руках відділи Української 
Повстанської Армії та були інтерновані недалеко Деrrендорфу, тоді першими, 

яким американська влада дала дозвіл відвідати тих хоробрих воїнів, були власне 

українські священики (вперід о. Іванець з Пляттлінrу, а опісля о. Гайдукевич 

з іншими реrенсбурзькими отцями). Зокрема та друга зустріч, коли до святого 

Причастя приступили всі загартовані в боях- а було їх біля НЮ- стрільці, 

остЗла незабутньою життєвою пам'яткою. 
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Висопреосвященний Іван Бучко і українське громадянство. 

Евхаристійний похід вулицями оселі. 
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Йордан в оселі: о. Е. Гайдукевич святить воду в сослуженні отuів І. Кашубинського, 
П. Джулинського, М. Дереша (під стіною). 

Йордан. Стоять в першому ряді зліва: М. Іваненко, М. Величко, д-р І. Максимчук, 
Я. Сербин, проф. Комареuький, Фаєвuів. ЗаМ. Іваненком, Р. Брикович, в uентрі Т. Турчин, 

д-р О. Любчак, В. Футала 
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Приймають свячену воду з рук о. Гайдукевича. 

Великдень 1948 - свячення пас о І<. 
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Б. УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 

Загальна ситуація 

Як вже було попередньо згадано, українські православні Владики, спасаючись 

від безбожного большевизму, відбули останню повну небезпек дорогу спільним 

поїздом. На жаль, коли вони вже були на території Німеччини, де були великі 

маси робітників і втікачів, німецька влада до самого кінця війни не допускала 

їх до організування церковного життя. Останні, повні небезпек, воєнні дні 

заставили їх спасати життя "як кому було краще", так що капітуляція 

Німеччини застала їх розпорошених по великих просторах країни. В подібнім 

положенні знайшлося й нище духовенство, тому перші (повоєнні) організаційні 

кроки православних громад припали світським людям. Коли в перших повоєнних 

тижнях здеморалізовані банди безкарно доконували дій насильства, а доля 

чесних людей була невідома - бо ж договір воєнних переможців ясно призначив 

їх до "повороту на родіну"- на місцях все збиралося певне число людей, яких 

першою журбою було клопотання про рідну Церкву. Українським католицьким 

священикам, які матІ допомогу місцевого (німецького) духовенства, було легше 

улаштувати для своїх вірних Богослуження і тому - як про це згадує автор 

"Нарису Історії Української Православної Церкви", І. Власовський- "на ті 

греко-католицькі Богослуження по східньому обряду в церковно-славянській 

мові теж вчащали православні українці, нерідко своїми силами організуючи 

церковні хори для тих Богослужень''. 

Щойно по деякім часі, підшукавши священика та дім для спільної молитви, 

творяться православні громади, які часто управляються з допомогою 

тимчасових статутів і яких бажанням є мати свій власний церковний провід. 

Вкінці, поборовши формальні і комунікаційні труднощі (дозвіл переїзду з одної 

окупаційної зони до другої), митрополит УАПЦеркви Полікарп добивається 

до Бад-Кіссінrену і разом з чотирьома іншими владиками відбуває 16 липня 
1945 року першу нараду, на якій схвалено тимчасові організаційні форми діяння 
та рішено скликати Собор єпископів У АПЦеркви. Такий Собор відбувся щойно 

14-17 березня 1946 року в Етлінrен (біля Штуттrарту). В Соборі взяло участь 
9 владик (три виправдали свою неприсутність). На ньому схвалено основні 
постанови передовсім правного характеру, обнято ціле церковне життя "від 

верху до низу'' організаційними рамками та поділено територію діяння 

поодиноких єпископів. 

На тому Соборі заїсиувала знаменна загально-національного значення подія. 

В часі нарад надійшла вістка про т. зв. Львівський Собор, на якому невелике 

число греко-католицьких священиків, під терором органів МВД, ''проголосили'' 

неважність Берестейської Унії та злуку української греко-католицької Галицької 

Провінції з православним патріярхатом в Москві. Собор єпископів У АПЦеркви, 

на внесок єпископа Мстислава "засудив цю нехристиянську акцію 

насильницького навертання на правоелавіє''. 

Початкову, повну посвяти та жертв працю ''низів'' почали затемнювати 

непорозуміння відносно організаційного оформлення Церкви, так що з часом 

заїсиували побіч себе в Західній Европі: 
а) Українська Автокефальна Православна Церква, звана також як 

"Синодальна" або "формації 1942 року", найбільше численна, до якої належали 
11 архиєреїв з митрополитом Полікарпом у проводі. 
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б) Українська Автокефальна Православна Собориоправна Церква, знана 

також як "Липківська" або "формації 1921 року", під управою єпископа 

Григорія. 

Крім цих двох чисельно найбільших Церков, існували ще й малі групи: 

в) Автокефальна Православна Церква з Генерал-Губернаторства, яку 

очолювали висвячені для українців в Ген. Губернаторстві митрополит Іларіон 

і архиєпископ Палладій 

г) Православна Автономна Церква під проводом архиєпископа Серафима, 

підпорядкована Російській Зарубіжній Церкві. До неї належала горстка наших 

"малоросів" та білорусини. 

Поминаючи останні дві групи, належить коротко присвятити увагу двом 

першим Церквам. Як згадано попередньо, в стадії організування Церковного 

Правління зарисувалися два різні погляди. Під час коли очевидна більшість 

владик та вірних прийняла організаційні форми, якими управлялася Православна 

Церква в Польщі (перед війною) і на північнозахідніх землях України в часі 

воєнному, тоді меншість з єпископом Григорієм у проводі хотіла нав' язати до 

постанов схвалених на Першому Всеукраїнському Православному Соборі в Києві 

1921 року, коли Православну Церкву очолював митрополит Василь Липківський. 
В одній і другій групі знайшлися щирі, віддані рідній Церкві духовні і вірні. На 

жаль, вони не змогли знайти погодження - у висліді з половини 1947 року 
заіснував сталий двоподіл, який перейшов і на дальші поселення. 

Православні українці в Регенсбурзі 

Відомості про стан православних українців в повоєнній Німеччині (в тому 

й Реrенсбурзі) взяті головним чином із згадуваної Історії Української 

Православної Церкви І. Власавського (том ІУ, розділ 11, стор. 272-375 та 
"Матеріяли до Історії У АПЦеркви" видання Українських Православних 

Братств ім. митр. В. Липківського, 1975. 
Рішенням Собору в Еттлінrені з 1946 року, духовну опіку над вірними 

Долішньої Баварії з осідком в Реrенсбурзі доручено владиці Володимирові. До 

цеї Округи належали парафії: Реrенсбурr, Байройт, Ерлянrен, Райтерзайх, 

Швайнфурт, Ноймаркт і Вінцер. Велика шкода, що, мимо моїх старань, мені 

не вдалося устійпити прізвищ священиків названих громад ані числа вірних, так 

що приходиться (з великою обережністю) приймати числа подані в вище 

згадуванім греко-католицькім Шематизмі. 
Відомості про перших православних поселенців в Реrенсбурзі походять від 

інж. Дмитра Тромси, який, як представник православних, разом з двома 

греко-католицькими священиками, з нараженням особистої небезпеки, не 

завагався стати перед незнаними представниками нової (американської) влади, 

а опісля став заступником голови Українського Допомогового Комітету. З його 

інформацій видно, що православна громада була зорганізована в пізнішому часі. 

На це вказує характеристичний випадок, що його пригадує інж. Тромса. Коли 

в приміщенні Обласного Допомогового Комітету відкрито народню школу, а 

деякі родичі зі Східніх Областей не могли (при вписах) предложити метрики 

народження та хрищення дитини, тоді в дирекції школи виникло припущення, 

що такі діти взагалі не є хрищені, а в слід за тим греко-католицькі священики 

запропонували охристити тих дітей. З того можна заключати, що в тому часі 
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ще не було на місці православного священика. Коли ж родичі не погодилися 

на таке хрищення, тоді ця формальність відпала. 

На жаль, відомості відносно властивої теми (Реrенсбурr) є дуже скупі. Вони 

сперті на коротких інформаціях владики Анатолія Дублянського (проживав 

коротко в Реrенсбурзі) та згаданого інж. Д. Тромси. Українську Православну 

Громаду зорганізував та був їі першим головою кол. член Директорії і міністер 

шляхів в уряді УНР, Андрій Макаренко, його заступником був інж. Дмитро 

Тромса, секретарем Арсен Манойло. Згодом до них долучилися О. Козловський, 

інж. К. Ніщименко, І. Ніговський, проф. Богун-Чудінов. Вони творять 

Тимчасову Парафіяльву Раду та на засіданні 6 жовтня 1945 року схвалюють 
Тимчасовий Статут. На першого настоятеля громади запрошено кол. сотника 

армії УНР, о. Володимира Шевчука. Перше Богослуження, серед великого 

душевного піднесення, відбулося дня 4 листопада 1945 в євангелицькій церкві 
Брудергавскірхе на розі Еммерамспляц і Обере Бахrассе. Одначе тому, що 

вживання церкви разом з їі власниками показалося непрактичним, на прохання 

Ради, католицький архиєпископ Михайло Бухберrер віддав громаді в 

користування положену в догідному місці бувшу катедру св. Ульріха. Це була 

стара (900-літня), незвичайно солідної будови, історичної вартости церква, яка 

ізза старости служила вже як дієцезальний музей. Громада з вдячністю прийняла 

дозвіл виключного користування, перенесла музейні експонати до іншого 

приміщення та приспасобила будівлю до релігійних Богослужб. 

Використовуючи незвичайно добру акустику, мельодійний спів хору, під 

дириrентурою композитора Володимира Гавриленка, притягав щораз більше 

число вірних. Тою церквою користувалася парафія св. Софії аж доки її вірні 

не покинули Реrенсбурr. Велика шкода, що громада, мимо того, що мала на 

це дозвіл німецьких властей, не вмурувала пропам'ятної таблиці, яка на видному 

місці повсякчасно пригадувала би мешканцям про богомольців, які в незвичайних 

історичних умовинах користувалися тою старинною святинею. 

Церква Брудергавскірхе, в якій відправляли 

перші українські православні Служби Божі. 
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Церква св. Ульріха, в якій відправлялясь 

Богослуження для православних. 

Нею користувалась парафія св. Софії. 

О. Протопресвітер Тит Яковкевич, 

настоятель парафії св. Покрови УАПЦ 

н оселі. Помер у Вінніпезі, 1974 р. 

БП. Архиєпископ Володимир, 

управляв як єпископ північно-баварською 

епархією У АПЦеркви, помер 

як архиєпископ Дітройту 1967 р. 

О. Протоієрей Володимир Шевчук, 1-ший 

настоятель УАПЦеркви св. Софії, пізніше 

настоятель парафії УАПЦ св. Покрови, а 

згодом катехит в народній школі оселі. 

Помер в Нью Йорку 16 травня 1951 р. 

О. БорисЯковкевич 

катехит в гімназії оселі, помер 1984 р. 
як архиєпископ Едмонтону. 
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На жаль, двоподіл У АПЦеркви не минув і Реrенсбурrу. На Зборах громади 

9 червня 1946 року в церкві св. Ульріха певна частина вірних разом з о. Шевчуком 
покинула Збори, і прийнявши статут Синоду, заявилася за юрисдикцієюєпископа 

Володимира і на Зборах 19 червня обрано нову Парафіяльну Раду, що їі очолив 
генерал В. Трутенко (помер пізніше в Аргентіні). Між членами Ради знаходимо 

як секретаря прізвище теперішнього Архиєпископа для Західньої Европи 

Анатолія Дублянського. Та громада оснувала нову парафію св. Покрови, а з 

переходом великої кількости вірних жити в оселі, поселенці користувалися якийсь 

час каплицею, яка знаходиться в заведенні для умово хворих (біля церкви св. 

Віта). Згодом душпастирство в Оселі перебирають о. протопресвітер Тит 

Яковкевич із сином о. Борисом (помер недавно як архиєпископ в Едмонтоні, 

Канада), а о. Шевчук посвячується повністю навчанні релігії в школах. По 

якомусь часі громада дістала до користування напів зруйнований будинок в 

Оселі. Відремонтувавшийого основно, із звичайного мешкального будинку вірні 

власними засобами построїли церкву з іконостасом і хорами. Церковне життя 

почало розвиватися успішно: прицерковні організації дбали про зміст життя, 

а внутрішнє устаткування церковного приміщення та церковний хор надавали 

поваги Богослуженням. Коли пізніше захворів незвичайно здібний композитор 

і дириrент В. Гавриленко, його місце зайняли часово П. Куриленко та Іван 

Вознюк. 

Коли єпископ Володимир переїхав з Байрайту жити на стало до Реrенсбурrу, 

участь вірних в його Богослужбах чисельно більшає. Після ліквідації оселі в 

Реrенсбурзі 1949 року він переїхав до У льму, а звідтам 1951 року до Америки, 
де як архиєпископ Дітройту трудився до самої смерти 1967 року. Похоронений 
на цвинтарі в Бавндбруку. 

10 серпня 1946 року хор парафії св. Покрови під управою В. Гавриленка дав 
мистецький концерт чужих і наших релігійних пісень. Концерт знайшов загальне 

признання численних слухачів. 

В місяці серпні 1947 року Церква влаштувала свято Хрищення України. В 
урочис1;ім молебні, що його правив на площі біля головного будинку владика 
Володимир в сослуженні кількох священиків, брали участь представники різних 

громадських організацій, як теж численні мешканці греІ<о-І<атолицького 

віровизнання. Вечером відбулася урочиста Академія, присвячена тій величній 

події. 

25-27 грудня 1947 року Реrенсбурr був місцем події, яка своїм значенням 
переросла льокальний характер. Тут відбувся незвичайно важний в своїх 

наслідках 1-ий Православний Український ЦерІ<овний З'їзд УАПЦеркви. В З'їзді 

взяло участь 8 владик та делеrати від священства і мирян, в загальному 60 членів 
з рішаючим правом голосу та 88 гостей. Хоч З'їзд не був законодатним 

Собором, одначе його ділові наради та постанови відносно всебічної 

(догматичної, організаційної, освітньої, видавничої) діяльности поклали основи 

під розбудову Церкви "в глибину". Діловий Комітет З'їзду знайшов всебічну 

піддержку місцевих громадських установ та поодиноких осіб (незалежно від 

їх віровизнання), що створило сприятливу атмосферу З'їзду. В рамках З'їзду 

відбувся вдалий концерт з участю: церковного мішаного хору та симфонічної 

оркестри під дириrуванням В. Гавриленка, жіночого ансамблю ОУЖ під 

проводом пані О. Кокодинеької та чоловічого хору "Сурма" під проводом проф. 
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О. Плешкевича. Всі виконані точки багатої програми були насолодою для 

учасників З'їзду та численних слухачів. 

Президія Собору УАПЦеркви, 1947. 

У часники Собору У АПЦеркви, 194 7. 

Церква св. Ульріхазалишилася дальше в користуванні парафії св. Софії, яка 

перейшла під зверхність архиєпископа Григорія. Головою Парафіяльної Ради 

залишився на дальше А. Макаренко (помер 1963 року в Америці), а на настоятеля 
громада запросила о. Константина Данилевського. З огляду на масове 

переселення в оселю, громада чисельно змаліла- все таки в міру можливостей 
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проводила свою працю, а залишаючись діяти серед німецького середовища, 

залишилася носієм доброго українського імени. 

Після загального виїзду українців з Реrенсбурrу, православні дальше втримали 

свою церкву, а греко-катшrnктvш опікувався священик, що мав свій сталий осідок 

в Ляндсгуті. 

Варто згадати, що 21 серпня 1946 року в Вольфсrанrскірхе правив Службу 
Божу якийсь росіянин, митрополит Николай, який, з вдячності за те, що за 

поміччю Святішого Отця Пія ХІІ врятувався від репатріяції, став "католиком"і 

як католицький митрополит, разом з невеликою групою добрих співаків, 

відвідував німецькі міста і ''освідомлював''необізнаних західніх католиків про 

''російський переслідуваний католицизм''. 

Голова Собориоправної Церкви архиєпископ Григорій зо своїми священиками. 

Перший справа о. Константин Данилевський, настоятель парафії св. Софії. 

ЗАГ АЛЬНІ ПІДСУМКИ 

Реасумуючи наведені прояви життя наших Церков того часу, треба ствердити, 

що в них знайшла своє віддзеркалення потреба віри, питома нашому народові 

протягом цілої його історії. 

Коли йдеться про українців православного віровизнання, годиться 

підкреслити, що старше покоління, яке пам'ятала дні відродження рідно1 Церкви 

в часі короткотривалої державности, з першим проявом свободи взялося 

відновляти свою Церкву чи то ще на Рідних Землях, чи на тимчасових чужих 

місцях поселення. Часто можна було стрінути старших віком вірних, які, 

вибираючись з рідних місць у невідоме, резиrнували з особистих, конеqних до 

життя речей, але забирали з собою знищені qасом церковні книги і peqi, щоби 
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тільки якнайскоріше влаштувати Богослуження. Молоде покоління, уроджене 

та виховане в часі, коли здавалося, що ''про Бога вже й згадки нема'', на силу 

вирване з рідної, спльондрованої наїзниками землі, серед невідрадних обставин 

"само від себе" (без жадної посторонньо освідомлюючої роботи) підсвідомо 

''шукає Бога''. Коли ж повоєнні часи принесли свободу вислову, ті молоді люди 

рвуться набирати знання для підтвердження їхнього внутрішнього почування, 

а рівночасно включаються активно помагати старшим оформлювати 

організоване життя. Видимими ознаками особистих починань були численні 

церковні шлюби (не забуваймо, що в воєнному часі в Німеччині жаден уряд 

-церковний чи світський - не смів леrалізувати подружжя "остів"), як 

також численні хрищення не тільки новонароджених, але й старших дітей, 

християнські похорони і т. д. Прицерковні організації, церковні хори 

поповнюються молодими людьми. Направду вдячною темою була би глибша 

студія над тою саме ділянкою церковного життя. Сповнене бажанням служби 

рідній Церкві духовенство, не маючи часто стисло теологічних студій, працює 

наполегливо над собою. Не бракувало кандидатів до духовних шкіл чи на курси. 

На жаль не вдалося полагодити організаційних розходжень на найвищому 

щаблі, але в Бозі надія, що й це колись унормується. 

Далеко легше приходилося пережити цей переходивий час українцям-

католикам. Втікачі і робітники із західніх областей були виховані в релігійному 

дусі, а численні священики, маючи досвід у праці в парафіях, стосували його 

на новому місці. Клясичним прикладом цього був саме Реrенсбурr, де праця 

"пішла в глиб"(діяння згаданих вгорі товариств, чотири церковні хори і т.д.). 

В деяких випадках відчувалося брак єпископа (зокрема коли йшло про зовнішню 

репрезентацію), але єдиний наш Владика, Іван Бучко, якого Боже Провидіння 

спровадило на той час до Риму, був мабуть більше потрібний і корисний в тому 

важливому центрі, як на широких просторах Европи. 

Вкінці ще один незвичайно важливий момент. Безпосередня зустріч українців 

обох віровизнань в часі Великого ісходу, в тому й у Реrенсбурзі, дала їм нагоду 

до кращого взаїмного пізнання, розуміння та співжиття, а стара правда "пізнати 

приятеля в біді'' справдилася не раз саме в тому часі. Стоячи твердо при своїх 

віровизнаневих переконаннях, вірні обох Церков часто брали участь в 

Богослужбах загального національного значення, які правилися не в їх власних 

церквах. Відношення офіційних чинників обох Церков було більш як 

добросусідське, радше братерське. 

Клясичними прикладами такого співжиття можна назвати: 

а) вітання архиєреїв (з нагоди їхніх відвідин своїх громад) представниками 

духовенства другого віровизнання, 

б) згадуване попередньо осудження Собором У АПЦеркви жорстокої 

ліквідації греко-католицької Церкви на рідних землях в 1946 році, 
в) коли католицька Церква виявила охоту помогти переселитися 

українцям-католикам, то за обопільним порозумінням, українці зрезиrнували 

з такої партикулярної допомоги, а дальша переселенча акція проводилася за 

національним, а не віроісповідним принципом, 

г) В архіві УВАН- у в Нью Йорку зберігаються пожовклі від старости списки 
грошевої збірки на покриття коштів задуманого З'їзду УАПЦеркви, на яких 

між жертводавцями є замітне число українців-католиків, а між ними й 
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Не забуваючи тих, що їх життєвий шлях закінчився в Реrенсбурзі, пам'ятаймо 

самі й перекажім нашим нащадкам про ту сторінку історії нашої Церкви, а слова 

вмурованої в церкві св. Віта пропам'ятної таблиці залишаться сталою 

пригадкою наших переживань. 

Використані матеріяли: 

1. Іван Власовський: "Нарис Історії Української Православної Церкви" (Бавнд Брук, 1966). 
2. "Шематизм Духовенства Української Католицької Церкви в Німеччині". (Видання 

Апостольської Візитатури, Мюнхен, 1947). 
З. о. Іван Гаращенко: "Матеріяли до Історії Української Автокефальної Православної Церкви". 

(Українське Православне Братство ім. митр. В. Липківського, Чикаrо 1975). 
4. І. Городецький: "Тернистим Шляхом" (Регенсбург 1948). 
5. І. Городецький: "Українська Церква на Чужині"(рукопис). 

6. Різні (ще неупорядковані) документи в архіві УВАН в Нью-Йорку 
7. Записані свідчення: 

архиєпископ Анатолій Дублинський 

о. радник Омелян Шарамевич 

інж. Дмитро Тромеа 

особисті записки 

П.С. В 1997 році церква св. Віта буде святкувати тисячлітній Ювілей свого існування. Нема 
найменшого сумніву, що до того часу доживе ще багато осіб, яким попаде тепер до рук наш 

Збірник. Який це був би культурний жест, якщо хтось з живучих, а ще краще з наших церковних 

кругів, взяв би участь в тих урочистостях, або бодай вислав подяку-привітання з пригадкою про 

історичний зв'язок між Руссю-Україною та Ратісбоною-Реrенсбурrом. 

Автор статті 
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Посвячення У АПЦеркви св. Миколая в оселі 1948 р. 
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Омелян Кушнір 

Шкільництво 

ШКІЛЬНИЦТВО В ОСЕЛІ 

ЙОГО РОЗВИТОК І ПРАЦЯ 

Справа шкільництва серед української громади в Реrенсбурзі стала 

актуальною вже на початках П організування. Український Допомоговий 

Комітет, цей єдиний рушійний чинник в організації реrенсбурзької української 

громади, на чолі з його, сповненим ініціятиви, енерrії та організаційного хисту, 

головою о. Богданом Ганушевським, вже в скорому часі його діяльности 

поставив у центрі своєї уваги шкільну справу. Коли в перших 4-5 тижнях свого 
існування УОДК скерував усі свої старання в напрямі встановлення зв'язків, 

таких конечних, з американським місцевим правлінням, з німецькими місцевими 

урядовими чинниками, паладнання харчових справ, опіки хворим, грошової 

допомоги - хоч невеликої, але такої важної в тому часі для декого, то вже в 
липні ставить шкільну справу як найважливішу в своїй діяльності. Вирішується 

організувати народну школу та гімназію. Управителем народної школи 

призначається Юрія Теодоровича, директором гімназії Миколу Величка, 

колишнього директора гімназії Рідної Школи в Золочеві, відомого педагога і 

виховника шкільної молоді. Доповнюється склад управи УОДК шкільним 

референтом, яким стає Микола Величко. За допомогою голови УОДК 

Український Технічно-Господарський Інститут (УТГІ) отримує від 

американського військового управління дозвіл на ведення своєї наукової праці 

і переїжджає на постійне місце до Реrенсбурrу. В серпні оголошуються вписи 

до народної школи і гімназії, а вже в перших днях вересня починається в обох 

школах навчання, ще в місті, поки що ще в тісних приміщеннях. Зразу ж після 

відкриття оселіобішколи переходять туди, переноситься частково теж УТГІ, 

розмножується сітка різних денних і вечірніх курсів, нових шкіл і в скорому часі 

оселя вкривається густою шкільною мережою. 

В дальшому подаємо за чергою історію розвитку і праці вищезгаданих трьох 

шкіл оселі - народної, гімназії та УТГІ - у формі нарисів чи споминів окремих 

авторів- працівників або учнів в даних школах. Тому що не маємо вичерпних 

нарисів про інші школи, поміщуємо на цьому місці короткі інформації про них, 

подаючи основні факти. 

Музична школа 

Поруч з іншими учбовими закладами на терені табору в Реrенсбурзі, була 

зорганізована також Українська Музична Школа. Її відкриття відбулось 1 квітня 
1946 р. Основоположником і директором музичної школи був св. п. проф. Іван 
Повалячек, який також провадив клясу скрипки і викладав теорію музики. Три 

учительки провадили клясу фортепіяно: Марія Повалячек-Вірщук, Ірина 

Нанасси, Ірина Костинюк. Інна Черняхівська провадила вокальний відділ (сольо 

спів). Завдяки досвідченим педагогам, школа провадила свою діяльність на 
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досить високому рівні. В першому році вписались 34 учні, згодом число учнів 
зросло до 76. Відбувались піврічні і річні іспити, на яких завжди був присутній 
представник з визначних професорів музики. Найчастіше відвідував школу св. 

п. д-р Зиновій Лисько. На закінчення шкільного року влаштовувана різні імпрези 

учнів школи, які втішалися гарними успіхами. Була також створена смичкова 

оркестра, якою диригував сам професор Повалячек, акомпаньювала І. Нанасси. 

В листі до редакції Інна Черняхівська пише, що в П пам'яті залишилися найкращі 

спогади про працю в музичній школі, про дружню атмосферу та великий 

ентузіязм, хоч не завжди були сприятливі умови для праці. Свій лист вона 

закінчує так: ''Патріотизм, відповідальність та бажання дати дітям та молоді 

музичне знання і ознайомити з клясичною та українською музикою заохочували 

нас всіх до праці. Я горда, що належала до такого складу педагогів.'' 

Торговельна гімназія 

З ініціятиви культурно-освітнього референта Омеляна Кушніра управа оселі 

відкрила у вересні 1947 р., себто на початку шкільного року 1947/1948, 
торговельну гімназію з чотирирічним оляном навчання, завданням якої було 

дати практичне знання нашій молоді. На директора школи запрошено 

Володимира Паїка, магістра комерційних наук, вчителя середньої торговельної 

школи на рідних землях. Директор оголосив вписи, підібрав учительський склад 

і в місяці вересні почалась наука. За навчальним оляном в школі навчано, крім 

фахових предметів торговельних середніх шкіл, українську мову і літературу, 

англійську і німецьку мови, історію, географію, математику, руханку, релігію 

обох наших віровизнань. Умови прийняття: до 1-ої кляси закінчення 

7-миклясової народної школи або 2-ої кляси загальноосвітньої гімназії, до 2-3-4 
кляси закінчення 3-4-5 кляси загальноосвітньої гімназії або відповідної 

торговельної школи і вступні іспити. З розв'язанням оселі у вересні 1949 р. школа 
закінчила свою працю. 

Фахова школа 

Мешканці оселі - це переважно інтелігенти або селяни, кваліфікованих 

фахівців не багато. В скорому часі будуть вони всі змушені виїхати на нове 

поселення в заокеанські країни. В чужому морі без знання чужих мов, без 

відповідних фахових кваліфікацій, важко буде нашим громадянам пробиватись 

крізь життя, на важких роботах ''заробляти на хліб насущний'', на забезпечення 

екзистенції родини. Управа оселі, ідучи на зустріч життєвим потребам 

мешканців оселі, відкрила в лютому 1947 р. фахову школу, яка на зорганізованих 
нею різних фахових курсах мала б дати можливість багатьом мешканцям оселі 

набути практичний фах. Користаючи з досвіду фахових сил УТГІ школа 

відкриває цілу низку фахових курсів з різних ділянок: сільського господарства, 

ремесла, техніки, торгівлі, тощо. Ці курси давали не тільки теоретичне, але 

й практичне навчання в зорганізованих на оселі чи поза нею варстатах праці. 

Курсанти, після закінчення даного курсу, діставали свідоцтва прослухання 

даного курсу і пройдення відповідної практики. Існування курсів було узалежнене 

від відповідної кількости курсантів. Оплати за курси були низькі, доступні для 

всіх хто бажав закінчити їх. У висліді впродовж року школа перевела навчання 

на 9-ти курсах: шоферський (201 закінчило, продовжує 18), слюсарский (27 
закінчили, продовжують 24), мірників (13 закінчили), фотографів (6), зварювання 
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(22), радіомонтерів (13), кравецький (22 закінчило, 24 продовжує), шевський (17 
закінчило, 25 продовжує), гарбарський (закінчило 11, продовжує 15), разом 332 
особи набули нові фахи, а 106 продовжували навчання. Такі гарні впсліди 
осягнено завдяки ініціятивній і відданій праці лекторська-інструкторського 

персоналу, наполегливій праці курсантів і допомозі з боку управи оселі. Згадані 

курси і інші, як наприклад, курс кімнатного малювання, трактористів і т.п. 

відбувались на оселі аж до П ліквідації у вересні 1949 р. Коли взяти до уваги, 
що тими курсами заопікувалась від осені 1947 р. ІРО, стосуючи до них певні 
вимоги, але нагороджуючи учнів тих курсів приділами працюючих і платнею 

з німецької листи, то курси ті втішались численною участю чимраз нових учнів 

і у висліді закінчило ті різні фахові курси кільканадцять соток осіб. Витворилась 

була на оселі спеціяльна якась гарячка відвідування різних курсів. Чи багато 

абсольвентів тих курсів скористувались ними в країнах їх нового поселення, не 

знаю. Я, принаймні, ні, хоч закінчив три курси. Перекваліфікація не помогла. 

Але всідаючи на корабель до Канади, я їхав сповнений добрими сподіваннями. 

Такі сподівання були, мабуть, єдиною нагородою всім нам - колишнім 

курсантам фахової школи над кантиною. 

Цілу сітку фахових курсів було організовано заходами УТГІ. 

Школа чужих мов (секретарсько-дольмечерська школа на оселі) 

Директор школи д-р Галина Кушнір. Помічаючи охоту до навчання чужих 

мов і розуміння конечности їх засвоєння, д-р Г. Кушнір надумала зорганізувати 

школу в грудні 1946 р., а в січні 1947 р. школа почала працю. Система школи 
триместрова, тобто, навчання тривало один рік. Навчана чотири мови: 

англійську, німецьку, французьку й еспанську. Навчання тривало чотири години 

денно. Домашні праці учнів забирали теж багато праці. Дисципліна 

середньо-шкільна. При школі ведено ще й вечірні 2-годинні курси. 

Учні- люди різного віку, зайняття та освіти. Майже половина з закінченою 

вищою освітою, решта з середньою, а дуже малий відсоток з нижчою. Наплив 

величезний. Національний склад учнів за відсоткавою системою в пропорції 

до ціласти населення оселі. Загально навчалися 200 учнів. 
Працювали п'ятнадцять учителів, дванадцять німців, два українці (ред. 

Корбутяк та проф. А. Яворський), один поляк. 

Крім цієї школи курси чужих мов провадились приватно, організувала теж 

управа оселі, велись при УТГІ. Серед населення панувало загальне зрозуміння 

потреб вивчення чужих мов, зокрема англійської та еспанськоі. 

З перспективи років можемо впевнено ствердити, що школи оселі, їх учителі 

і професори, виконали гідно накладений на них обов'язок виховання ідейного, 

патріотичного, характерного наслідного покоління. Їхні вихованці сьогодні люди 
з дипломами високих шкіл, з науковими званнями, часто на високих позиціях 

в різних ділянках життя країн їхнього поселення, провідні діячі в 

суспільногромадському, політичному, науковому, творчому житті украінської 

громади. 

Джерела 

1. Місячні звіти культурно-освітніх референтів управи оселі r анrгоферзідлюнr 
(Архів оселі збережений в УВАН, Нью-Йорк) 

2. "Вісник Оселі", ч.ч. 1 - 66, 1947-1948 р. 
З. Інформації колишніх учителів і учнів шкіл оселі 
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Евстахія Шуган 

УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК 
НА ОСЕЛІ r АНrГОФЕР 

По закінченні Другої світової війни, на німецькій території залишилася поруч 

інших національних груп і українська багатотисячна маса втікачів. Часи були 

тоді тривожні, непевні, майбутнє ставало великим знаком питання для тих, 

що залишились і відмовлялись повернутись на поневолену Батьківщину. Та 

незабаром постали організації УНРРА, а згодом ІРО, що почали опікуватися 

втікачами. У різних місцевостях організовано табори, в яких приміщунано 

еміrрантів. До таких таборів належала також оселя r анrгоферзідлюнr в 
Реrенсбурзі, де культурна і свідома своїх завдань українська громада взялася 

негайно до праці. Треба підкреслити, що українські скитальці в пляні своїх 

завдань поставили на першому місці духові потреби дітвори, яка потребувала 

виховної опіки і навчання. Дітьми дошкільного віку зайнялося Об' єднання 

Українських Жінок (ОУЖ). За їх ініціятивою і дбайливим старанням постав 

Український дитячий садок на оселі Г анrгофер під кінець місяця листопада 1945 
року. Першою фаховою вчителькою була В. Рожанська. Спочатку до садочка 

вписалося 25 дітей. Зайняття відбувалися щоденно одноразово. Завдяки 

наполегливій праці В. Рожанської дитячий садок виступив вперше спільно з 

народною школою у Миколаївському Святі, що відбулося 13 грудня 1945 р. 
у великій залі. При кінці січня 1946 у власній домівці відбулася з гарною 

програмою ''Ялинка'', а в місяці березні Шевченкові роковини. Згодом у місяці 

квітні відбулося "Свято Весни". 

Програма "Свята Весни" 12 квітня 1946 р. 

І. 

1. Сніжинки - балет, що символізував закінчення зими 

2. Ой минула вже зима 
Куку, куку - хор дітей 

А вже весна, а вже красна 

З. Гніздечко - деклямація - діялог 

4. Веснянка - танок 

5. Козачок - танок, три пари 

11. 
6. Мавки й одчайдушки 
7. Танок ляльок - балет 6 пар 
8. Жила, була царівна - драматизована пісня 

Ця імпреза була дійсно надзвичайно вдалою. Присутніми на цій імпрезі були 

також і чужинці, серед яких американки з великим захопленням любувались 

мистецьким виступом діточок дошкільного віку. З цією самою програмою 

виступав дитячий садок удруге в головній військовій лічниці перед хворими 

американськими вояками в Реrенсбурзі. Наприкінці місяця травня відбулося 
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"Свято Перемоги" американської армії, влаштоване всіми національностями 

табору. В програмі свята взяв участь також дитячий садок з кількома точками: 

танки, пісні і балетна сценка "Пробудження Весни". При цьому згадаю, що 

крім вчительки В. Рожаоської допоміжними силами були Марія Яцкевич, а від 

червня 1946 р. Михайлина Марусин, які спільно працювали до грудня 1946, 
відійшовши відтак на іншу працю. 

Число дітей в садочку згодом почало збільшуватися, чому сприяли різні 

обставини. Скитальці, які мешкали зразу приватно в місті і околиці, перенеслися 

на оселю. Також УНРРА почала ліквідувати малі табори і людей переводнла 

в оселю в Реrенсбурзі. Тут коротко згадаю, що я також перейшла з родиною 

в оселю з малого табору Полянтен, біля Ноймаркту, де провадила садок. Після 

влаштування я зголосилася до Стефанії Нагірної і включилась до праці в 

дитячому садочку, в якому працювала від половини грудня 1946 до кінця травня 
1949 р. - до від'їзду до Америки. 

В грудні 1946 р. дитячий садок зреформовано. Дітей поділено на 2 групи, від 
3-4 років і від 4-6 років. Управа оселі відступила для садочка дві кімнати, одну 
велику , другу меншу. УНРР А постачала дітям садочка відповідні матеріяли, 
як пластелі ну, з якої діти залюбки ліпили різні звірятка і тим подібні фіrурки, 

а також крейду та папір до малювання і витинок. Зайняття в садочку відбувалися 

протягом п'ять днів в тижні два рази денно за виготовленим пляном. Години 

праці були від 9-12 перед полуднем і від 2-4.30 по полудні. Вписаних дітей було 
365, однак не всі учащали. Персональний склад учительок-вихавниць від грудня 
1946 і аж до 1949 р. був такий: Марія Яримович, Бронислава Мельник, Соня 
Несторович, Надя Станкевич, Наталія Стефанів, Олена Смулка, Ольга Фітьо, 

Евстахія Шуган і Надія Кравчук. Інспектором садочка була Варвара Гуменюк, 

яка займалася також і педагогічним питанням та адміністративною працею. 

Духовним опікуном наших найменших був о. Іван Оришкевич. Працю вчительок 

оплачували УНРР А, опісля ІРО, і батьківський гурток. На фонди батьківського 

гуртка складалися внески батьків у розмірі 1.60 нм від дитини місячно, та 
доходи з імпрез. Крім тих фондів, дитячий садок одержав ще допомогу з каси 

ОУЖ на ремонт кляс, а також вислано одну виховницю на одномісячний курс 

садівнпчек до Ельванrену. 

Коли сьогодні застоновлюся на хвилину і думкою полину в минуле, то немов 

на екрані пересуваються картини пройденої праці з дітворою в садочку за ввесь 

час перебування на оселі Г анrгофер. У сі ми вчительки працювали над нашими 
найменшими з любов'ю і великою відповідальністю. Головним нашим 

завданням було передати довіреній нам дітворі якнайкраще виховання. 

Спеціяльну вагу приділялося вихованню релігійному, національному, етичному 

і особистої культури. Навчання передавали ми відповідними казками, 

віршиками, співом, танками і переказами про нашу Батьківщину. Виховну працю 

поширювали і доповнювали різні імпрези, що відбувалися в садочку в 

присутності родичів, а також пань з ОУЖ. Діти вивчали залюбки рецитації, 

спів, танки і ритмічні вправи (прапорцями і віночками). А найбільшою їхньою 

радістю були виступи на сцені з нагоди різних імпрез. Першою імпрезою був 

"Баль найменших", що відбувся 16 лютого 1947 р. у великій театральній залі. 

Програма дитячого балю складалася з двох частин: 
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І. 

1. Гей діти любенькі - марш довкола залі 

2. Привітання 
З. Царівна - драматизована пісня 

4. Паяцики - танок 

5. На баль зійшлися маленькі лялі -танок 
6. Козачок - танок 

11. 
7. Забава в колі: 

Та Оленка, та маленька .. . 
А хто знає, хай покаже .. . 
Хто сумує, хай сумує ... 

8. Ріпка - інсценізація 

Згодом українська народна школа влаштувала в березні Шевченківські 

роковини для громадян оселі спільно з дитячим садочком. В програмі садочок 

дав три точки: ритмічні вправи хлопців прапорцями, дівчат хустинками до пісні 

"Човен хитається", і деклямація. В місяці травні відбулося "Свято Матері", 

а на закінчення шкільного року 1947 підготовлено "Діточий фестин" і виставку 
ручних праць дітвори, на якій були експонати: вироби з плястеліни, малюнки, 

різні витинкп з паперу, включно початки азбуки, та знімки з імпрез дитячого 

садка. Старша група виконала танки" Аркан", "Катерина" та ритмічні вправи 

дівчат віночками на спеціяльно зробленій естраді. До вправ пригравала таборова 

оркестра. Великою несподіванкою і атракцією для дітвори на фестяні була 

каруселя, про яку постарався і зайнявся нею батьківський гурток, що все активно 

допомагав вчителькам дитячого садка. Після шкільних вакацій 1947 влаштовано 
в грудні Миколаївське свято. 

В наступному 1948 році відбулися такі імпрези: в січні традиційна" Ялинка" 
з різдвяною тематикою, яка завжди дітям лишає незабутні враження, в березні 

свято в честь Тараса Шевченка при участі батьків, а в травні "Свято Матері". 

В гарно прибраній залі діти відсвяткували це свято з великим захопленням. 

Поодинокі точки програми були виконані дуже добре, особливо рецитації, танки 

''Катерина'' і ''Аркан'' та деклямації. На закінчення шкільного року відбулася 

імпреза, що складалася з двох частин. В першій частині ритмічні вправи дівчат 

віночками, хлопців прапорцями, деклямації і танки, а в другій - сценічна 

картина на одну дію "Півник і курочка", Наталі Забіли. Тут маленькі діти 

зробили велику приємність і несподіванку своїм батькам і запрошеним гостям. 

Діти почувалися на сцені як справжні артисти. Відповідні строї і декорації сцени 

дали повний ефект виставки, а учителькам вдоволення з їхньої праці. 

Після в акацій навчання в дитячому садку розпочалося 28 вересня 1948 р. 
відправою молебня до Пресвятої Богородиці в приміщенні дитячого садка, який 

відправив о. Іван Оришкевич. Зайняття відбувалися в трьох кімнатах, дітей 

поділено на три групи - старшу, середню і найменшу. В писаних дітей було 

240 і навчання відбувалося за виготовленим пляном. Зразу прпступлено до 

підготовлення імпрез. Першою імпрезою було свято Першого Листопада, яке 

відбулося в приміщенні садка в присутності пань з ОУЖ і батьків. 
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18 грудня 1948 влаштовано в театральній залі п'єсу для дітей в трьох сценках 
"В Миколаївських палатах" Е. Андруховича. Ця вистава була дуже дбайливо 

підготована. Поодинокі точки, як балет зірок, балет ангелів і сніжинок був 

виконаний у відповідних строях. Друга сценка, т. зв. "Небесний маrазин", 

зробила велике враження на глядачів. Діти виконували свої поодинокі ролі, 

представляючи собою ляльки. Особливе враження зробила лялька "японка", 

яка у відповідному японському строю танцювала і співала японську мельодію, 

опісля виступали ляльки- гуцулка, коминярчик і паяци. Третясценка-дитяча 

ялинка - зв'язана з виставкою "Різдвяна Ніч". Імпреза ця, своєю 

різноманітністю і відповідними строями для поодиноких точок і роль, дала 

повний свій ефект і задоволення запрошеним гостям. Після виставки, яка 

відбувалася на сцені, діти колядували під гарно прикрашевою ялинкою, а на 

залі бавилися і танцювали в масках "котяче весілля" та інші забави і гри. По 

забаві діти одержали підвечірок і різні несподіванки, та з радістю і задоволенням 

розходилися домів. 

Рік 1949 приніс великі зміни. Почалася постійна й масова еміrрація у заморські 
країни. Відвідування дітьми садочка, а також персональний склад вчительок, 

зменшувалися з кожним днем. Не зважаючи на умови, які існували, ми 

продовжували виховну працю. Влаштовано ще дві гарні і добре підготовлені 

імпрези. Першою імпрезою були Шевченківські роковини, які відбулися в 

приміщенні садка з дуже цікавою програмою в присутності батьків, а в місяці 

травні відбулося "Свято Матері" в театральній залі з програмою, що складалася 

з двох частин. У тих імпрезах брали участь діти всіх трьох груп. Треба відмітити, 

що всі точки програми діти виконали прекрасно. Після закінчення програми 

публіка, яка заповнила театральну залю, зробила овацію нашим найменшим 

довготривалими оплесками, а поодинокі батьки підходили до вчительок і щиро 

їм дякували за виховну працю над їхніми дітьми. Це була, на жаль, наша остання 

імпреза перед виїздом у невідоме. 

Треба ще згадати, що дитячий садок брав участь у привітанні нашого владики 

Кир Івана Бучка під час відвідин оселі в 1948 р. Дівчата зі старшої групи, Марта 
Копач привітала Владику відповідним віршем, а ЗорянаКав-ка вручила китицю 

троянд. 

При кінці місяця серпня 1949 зліквідовано садок. Найдовше працювала 
вчителька Надя Кравчук, опісля переїхала до У ль му, куди перенесено решту 

мешканців оселі і там продовжала свою працю аж до виїзду до Америки. 

Кількалітній період існування дитячого садка доказує, з якою любов'ю і 

почуттям громадського обов' язку вчительки працювали над нашими дітьми. 

Вірю, що наша муравлина праця не пішла на марно, що не пропали золоті зерна 

знання чеснот і любови до рідного засіяні в душах наших дітей. 
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Дитячий садок на оселі. Шевченківське свято, 1949 р. Вчительки зліва: Надя Кравчук, Олена 
Смулка, Євстахія Шуган, Бронислава Мельник . 

Дитячий садок 
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Учителька Михайлина Марусин з дітьми в садочку, 1946 р. 

Дитячий баль. 

Дитячий фестин, 2 липня 1947 р. Танцюють "Аркан". 

237 



"Боже Тіло" на оселі. 

Імпреза "Півник і курочка", 1948 р. 

УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК. - PErEHCБYPr -ОСЕЛЯ 

ДНЯ 18 ГРУДНЯ 1948 О ГОД. 14-ій 
В ТЕАТРАЛЬНІЙ ЗАЛІ -

УЛАШТОВУЄ ВИСТАВУ 

,.В Миколаївських 
палатах 

п'єска uля літей на 3 ~·іа:-:-лони 

Е. Андрухович 

" 

НА UE ДИТЯЧЕ СВЯТО МАЄМО ШАНУ 

ЗАІІРОСlИ 

вп .Іг.~.~.С.v..J: .. W..~ .... 
Вступ за добрпвільними датками. 
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АнастасіяМ. Смеречинська 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ШКОЛА 
ІМ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

В РЕГЕНСБУРЗІ 

Одним із головних завдань Українського 

комітету в Реrенсбурзі було піднести освіту 

серед української еміrрації шляхом органі

зування шкіл. 

Завдяки успішним старанням членів Екзе

кутиви Українського Допомогового Комітету, 

а саме: голови о. Богдана Ганушевського, 

члена-основника о. Юліяна Катрія, заст. 

голови інж. Дмитра Тромси, секретаря мrр 

Володимира Кліша і мrр Іллі Городецького, 

американська влада видала дозвіл на 

відкриття Української народної школи і 

гімназії. 

Саму організацію народної школи комітет 

доручив Юрієві Теодоровичеві, який рівно

часно був і управителем школи. Новоімено

ваний керівник взявся інтенсивно до праці, 

підшукуючи вчителів та прилагоджуванням 

Юрій Теодорович 

організатор і управитель школи 

тимчасового приміщення, а також проголошенням вписів дітей від першої до 

сьомої кляси включно. Вписи відбулися в днях від 1-го до 15-го серпня 1945 р. 
Праця увінчалася успіхом, бо вже 1-го вересня 1945/46 р. українська народна 
школа почала своє нормальне навчання зі 48 дітей, які навчалися в чотирьох 
клясах. В школі працювали фахові вчителі. Одночасно відкрилася гімназія і всі 

учні від 5-ої до 7 -ої кляси включно перейшли до гімназії, тому то народна школа 
осталася з 4-ма початковими клясами. 

Приміщення школи 

У перших днях свого існування школа не мала власного приміщення. Навчання 

відбувалося в трьох малих кімнатах, які комітет відступив тимчасово, аж поки 

не вдалося підшукати окремого й більше відповідного приміщення для школи. 

З хвилиною відкриття оселі, школа перенеслася до одного з будинків і зайняла 

чотири кімнати. Однак кімнати були замалі й не мали відповідного 

устаткування, потрібного бодай для примітивного навчання. Врешті управитель 

школи, після наполегливих переговорів з представниками УНРР А, добився того, 

що школу було пряміщено в будинку шпиталю, де була колись німецька школа. 

У цьому ж будинку були просторі й відповідно умебльовані кляси, де відбувалося 

навчання аж до ліквідації школи, в 1949 р. Навчання відбувалося після обіду. 
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Керівництво школи 

Школою керував досвідчений педагог Юрій Теодорович, який займав таке ж 

саме становище ще колись на рідних землях. Ю. Теодорович, людина повна 

ентузіязму, щирий патріот, великий любитель української дітвори, вже від 

самого початку існування школи був П душею й невтомним працівником на 

шкільній ниві. Він жив і працював тільки для школи, тішився П ростом, дбав 

про всі можливі ділянки виховної і навчальної роботи, щоби діти могли дістати 

якнайкраще всестороннє знання і виховання. Він тішився успіхами кожної дитини 

й усе знаходив для неї слова признання. Він постійно думав над тим, які б то 

нові можливості відкрити для учнів, щоб вони могли набувати різні знання, 

чи то мистецькі, чи наукові, чи національно-патріотичні. Ніколи не було випадку, 

щоб він не зреалізував своїх задумів. Це була обдарована людина, повна посвяти 

в праці для добра й слави своєї школи й учнів. 

Педагогічний персонал 

Комітет призначив Юрія Теодоровича управителем школи й рівночасно 

доручив йому добір учителів. Кожний кандидат повинен був подати письмове 

прохання і всі можливі документи, що стверджували б дотеперішню учительську 

роботу, і життєпис. Комітет провіряв усі документи й одобрював прохання 

кандидата про прийняття його на роботу в школі. 

На самому початку існування школи в 1945/1946 шкільному році, комітет 
прийняв слідуючих учителів: 

Теодорович Юрій управитель школи, 

Голуб Марія учителька, 

Смеречинська Анастасія М. учителька, 

Боднар Володимир учитель, 

о. Гурка Теофіль учитель релігії греко-католицького віровизнання. 

Один місяць пізніше В. Боднар зрезиrнував, а на його місце комітет прийняв 

Володимира Білоуса. Крім цього, комітет ще прийняв як учительку Іванну 

Мисевич. 

Розуміючи велику вагу музичного й фізичного виховання, на пропозицію 

управителя школи комітет прийняв уже в листопаді 1945 р. фахового вчителя 
співу Юрія Яримовича, а в квітні 1946 р. прийнято Марію Яримович для 

фізичного виховання. 

Рівночасно виринула потреба вчителя англійської мови. На це становище 

комітет прийняв Миколу Костинюка, який викладав англійську мову в 4-тій 

клясі. 

У грудні 1945 р. прийнято о. Володимира Шевчука для навчання релігії 

православного віровизнання. Отже, в 1945/46 шкільному році, тобто в першому 
році існування школи, в школі працювало 5 учителів з 25-ти годинним 

навантаженням тижнево, З-ох учителів з неповним навантаженням (по 8 годин 
тижнево: спів, руханка й англійська мова) і двох отців катехитів також по 8 
годин тижнево. 

Юрій Яримович, крім приписоних годин співу, провадив ще шкільний хор, 

який виступав на всіх шкільних імпрезах. Пан Яримович виявив себе справді 
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високо кваліфікованим і повним посвяти вчителем і дириrентом, який зумів в 

обмеженому часі поставити діточий хор на незвичайно високий рівень, так що 

він став гордістю нашої школи. 

Почавши від 10 жовтня 1946 р. число мешканців нашої оселі значно зросло, 
що привело до збільшення числа учнів у нашій школі. Виникла, отже, потреба 

зорганізувати паралельні кляси і збільшити число вчителів. Також 1 листопада 
1946 р. відкрито 7-му клясу для старших віком учнів, а саме: від 14- 18 років 
життя, які з різних причин не докінчили народної школи. Маючи свідоцтво з 

7-мої кл. перед ними відкривалася дорога до вивчання різного роду ремесла 

на ремісничих курсах. 

У 1946/47 шкільному році прийнято слідуючих учителів: 

Данилович Любов .................................. для І-ої "б" кл. 

Казанівська Степанія .............................. . 
Караван Вікторія .................................. .. 
Слободян Станислав .............................. . 
Момотюк Іванна ................................... . 
Гуменюк Михайло ................................. . 
Підгайний Володимир ............................ . 

2-ої "б" кл. 

2-ої "в" кл. 

3-ої "а" кл. 

3-ої "б" кл. 

4-ої "б" кл. 

7-ої кл. 

У 1947/48 шкільному році прибули знову нові вчителі, а саме: 

Данилович Марія .................................... для І-ої "а" кл. 

Шимкович Антін .................................... . 4-ої "б" кл. 

У 1948/49 шкільному році знову було заанrажовано нові учительські сили, а саме: 

Ващук Степанія ...................................... для 1-ої "а" кл. 

Пачовський Йосафат .............................. . 2-ої "а" кл. 

3-ої "а" кл. 

3-ої "в" кл. 

Білоус Анна .......................................... . 
Свириденко Дем' ян ................................ . 

У сі зміни вчителів наступили в наслідок виїзду деяких учителів до різних країн 

світу. До цієї групи належать: 

Боднар Володимир 

о. Гурко Теофіль 

Казанівська Степанія 

Момотюк Іванна 

Свириденко Дем' ян 

Шимкович Антін 

Голуб Марія 

Данилович Марія 

Караван Вікторія 

Пачовський Йосафат 
Слободян Станислав 

о. Шпилька Пантелеймон 

Крім вище згаданих учителів, у реєстрі школи ще знаходяться такі вчителі: 

Доберчак Роман Колодяжний Роман 

Макогон Іванна 

Пестрак Михайло 

Турчин Теодор 

о. Гнат Дмитро 
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Стецишин Олексій 

Яворський Франц 

о. Оришкевич Іван 



Вони покривали порожні місця, як тільки попередні вчителі еміrрували до 

інших країн. Впродовж чотирьох навчальних років у школі працювало Зб 

учителів. 

Навчальні предмети 

Основними предметами навчання були українська мова- письмо й читання 

- й аритметика з елементарними знаннями з геометрії. У навчання української 

мови в двох найнижчих клясах входило теж і засвоювання елементарних знань 

з української літератури, культури, історії і географії України. Ці знання діти 

набували при помочі й під проводом своїх учителів - опікунів кляс під час 

опрацьовування читанок на рівні своїх кляс. Українська мова й аритметика 

викладалися кожного дня. 

У З-ій і 4-ій клясах, по дві години на тиждень, відбувалося навчання історії і 

географії України під проводом учителів - опікунів кляс. Також у програму 

навчання З-ої і 4-ої кляс було включено навчання німецької і англійської мов, 

яких учили кваліфіковані вчителі. 

Кожна кляса теж мала по дві години співу, які провадив Юрій Яримович; 

по дві години руханки під проводом Марії Яримович; по одній годині практичних 

занять під проводом Анастасії Смеречинської; і по дві години релігії, яку вчили 

отці-катехити, о. Пантелеймон Шпилька для дітей греко-католиків, та о. 

Володимир Шевчук для православних дітей. З-я й 4-а кляса мали ще по дві години 

тижнево природознавство, яке вчили учителі- опікуни кляс. Процес навчання 

в школі відбувався заздалегідь наміченими програмами з кожного предмету. 

Учителі опрацьовували програми навчання, їх затверджував Відділ культури 

й освіти при Центральному Представництві Української Еміrрації. З гордістю 

треба признати, що програми вчителів нашої школи були так дбайливо 

опрацьовані, що комісія, після їх провірення, доручила всім українським 

народнім школам в американській зоні Німеччини вести навчання за їх змістом. 

~етоди навчання 

У процесі навчання учителі застосовували різні методи та прийоми, залежно 

від мети заплянованої лекції та від віку дітей і, нарешті, залежно від наявних 

у школі різних приладь та наочно-дидактичних матеріялів і т.п. 

Щоби дати українській дитині якнайбільше нагоди розвивати українську мову 

й збагачувати свій лексичний запас української мови, учителі вживали 

розповідної методи й створювали ситуації, в яких дитина завдяки слухавого 

сприйняття могла б посилювати свою пам'ять і правильно висловлювати свою 

думку усно й на письмі. Для засвоєння матеріялу з ділянки української культури, 

історії, географії й природознавства вчителі не вживали прийом абстрактного 

викладового навчання, бо воно не дало б ніякого результату. Тому то вони 

мусіли уживати наочної методи, щоби допомогти дітям якнайкраще засвоїти 

викладений матеріял. Для цієї методи потрібні такі наочні матеріяли, як схеми, 

мапи, різні парадиrматичні таблиці, що допомагають легкому сприйманню, 

запам'ятовуванню та розвиткові думки, патріотичних почувань,- залежно від 

змісту навчального матеріялу. Часами вчителі уживали в навчанні методи праці. 

Діти при допомозі самостійно виконуваних рисунків чи малюнків, легкої роботи 

або вишивки глибше пізнавали певні ділянки української культури, історії 

мистецтва або природи. 
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Ці три методи та прийоми вчителі вживали в усіх клясах, тому й успіхи були 

надзвичайні. 

Учителі опрацьовували научні матеріяли з кожного предмету квартально, 

тобто на кожну чверть року, на початку шкільного року і вписували його до 

шкільних каталогів. Після цих загально опрацьованих плянів учителі 

опрацьовували подрібні пляни для кожної лекції і вписували їх щоденно у 

каталог. На самому початку каталога чи денника був список учнів з усіми 

особистими інформаціями. Біля них вписувалося присутність кожного учня в 

школі. 

При кінці шкільного року учні були нагороджені шкільними свідоцтвами 

закінчення даної кляси, на яких було зазначено, до якої кляси вони переходили 

в наступному шкільному році. Оцінки на свідоцтві були: дуже добре, добре, 

достатньо і недостатньо. 

fІавчальні устаткування 

На самому початку в школі не було ніяких навчальних матеріялів, навіть 

одного-однісінького букваря, чи інших підручників. Учителька першої кляси сама 

опрацьовувала буквар сторінку за сторінкою, включно з кольоровими 

малюнками, яким послуговувалася учителька та учні. Щойно в травні 1946 р. 
УНРР А наділила школу кількома букварями, так що двоє дітей користали з 

одного підручника. Інших підручників, як читанок для інших кляс, підручників 

для навчання історії, географії і природи взагалі не було. Учителі вчили з пам'яті 

або користалися матеріялами з німецьких і польських підручників. Найбільше 

відчувався брак зошитів. Учні писали на малих куснях паперу, на недокінчених 

зошитах, залишених у німецьких школах. Чисті сторінки старих мап учні 

використовували на малювання. Лише після того, як школою заопікувалася 

УНРР А, діти почали діставати скромну кількість зошитів, олівців, крейди, ручок 

і пер. У першому році навчання навіть і крейду тяжко було дістати. Інші конечні 

навчальні матеріялИ вчителі мусіли вишукувати й випозичати поміж знайомими 
(як історичні картини, портрети українських письменників і поетів, портрети 

історичних осіб, краєвиди українських земель і міст, предмети українського 

мистецтва, навіть і папір до писання). Однак пізніше, коли вже життя на оселі 

було унормоване, навчання в школі поступово кращало. 

Рух учнів 

Число учнів у школі мінялося з року в рік. Це залежало від: 

1. зросту населення в оселі, що неминуле- привадило й до зросту числа учнів 

у школі, а також від 

2. еміrрації поселенців до інших країн, що, навпаки, привадило до зменшення 

числа учнів у школі. 

Згідно зі шкільними клясифікаційними каталогами рух учнів у школі 

представлявся слідуючо: 

На початку 1945/46 шкільного року було вписаних 48 учнів, а при кінці 

шкільного року було 96 учнів. 
При кінці 1946/47 шкільного року у школі було 287 учнів. 
Наприкінці 1947/48 шкільного року число учнів зросло до 290. 
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Після трьох років існування школи число учнів почало зменшуватися у зв' язку 

з виїздом батьків до інших країн. Вже на початку наступного шкільного року 
(1948/49) в школі нараховувалось тільки 261 учень, наприкінці року залишилось 
252 учні. Шкільний рік 1949/50 - це був ліквідаційний рік, бо в цьому році більша 

частина мешканців оселі виїхала й школа формально перестала існувати. 

Шкільні клясифікаційні каталоги в незвичайно зразковому виді, зі 

статистичними даними кожної кляси, з печатками школи, з підписами вчителів 

і управителя школи на кожній сторінці, відведеній для кожного учня. Усі 

каталоги старанно підшиті й оправлені у твердий папір за роками, а саме: 

Шкільний рік 1945/46; 1946/47; 1947/48 і 1948/49. Каталоги разом із іншими 
цінними матеріялами, що ілюструють життя школи й роботу педагогічного 

персоналу, дбайливий управитель школи Юрій Теодорович перевіз до 

Сполучених Штатів Америки, щоб їх зберегти й використати при написанні 

історії українського шкільництва на еміrрації, а зокрема української народної 

школи в Реrенсбурзі. 

Виховна робота 

Виховну роботу в школі провадили учителі опікуни кляс у трьох ділянках: 

1. релігійне виховання, 2. національне виховання, З. виховання характерів. 
Релігійне виховання в школі було однією з найважніших ділянок роботи, в 

якій був заанrажований увесь учительський персонал. Ця робота велася різними 

шляхами кожного дня, як: вивченням молитов і різних пісень, гутіркамина 

релігійні теми, читанням коротких, релігійного змісту оповідань, підготовкою 

релігійних імпрез і т .п. До імпрез релігійного характеру належали: традиційний 

Свят-Вечір, "Ялинка", Свячене, концерт колядок і щедрівок, Свято

Миколаївський вечір, свято в честь Пречистої Діви Марії, свято 350-ліття 

з'єднання української Церкви з Апостольською столицею, свято надання 

українській народній школі патронату митрополита Андрея Шептицького. 

Душею кожної імпрези був директор Юрій Теодорович, головним мотором 

у підготовці кожної імпрези був учитель співу і дириrент шкільного хору Юрій 

Яримович, а його помічниками були всі учителі. Такої кооперації й такого 

співжиття, які були між учительським персоналом не легко найти. 

Крім згаданої роботи, яка була тільки допоміжною, в кожній клясі відбувалося 

навчання релігії по дві години тижнево, яке провадили оо. катехити 

католицького і православного віроісповідання. Католицькі катехити, в 

хронологічному порядку були: о. Теофіль Гурко, о. Пантелеймон Шпилька, о. 

Дмитро Гнат. Дітей православного віровизнання вчив о. прот. Володимир 

Шевчук. Кожної неділі і свята учні греко-католики мали в школі екзорти, які 

провадив о. катехит. Після екзорти діти під проводом учителів ішли до церкви 

на спільне Богослуження. 
Православні діти відвідували Служби Божі в неділі і свята в своєму обряді. 

Національне виховання ішло в парі з вивченням усіх інших навчальних 

предметів, а це відбувалося кожного дня. При кожній нагоді вчителі старалися 

прищепити в душі довірених їм українських дітей любов до України, до нашої 

славної минувшини, любов і пошану до наших славних осіб, героїв і любов до 

рідної мови. Все це довершувалося патріотичними гутірками, читанням 

патріотичних оповідань, вивченням патріотичних віршів і пісень, підготовкою 
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патріотичних академій як у честь Крутянських героїв, в річницю відновлення 

української самостійности і державности у 1941 р., в п'яту річницю геройських 
чинів УПА, так і при святкуванні Шевченка та Листопадових свят. Щоб 

запізнати дітей з українськими народніми звичаями, влаштовувались традиційні 

святкові вечори, вечори колядок і щедрівок, свято писанки. В часі різдв'яних 

свят діти ходили з колядою, а зібрані гроші жертвували на різні національні 

потреби. 

Незвичайно виховною імпрезою як для шкільної дітвори, так і для всієї 

громади оселі була імпреза, яка включала одночасно релігійні й національні 

елементи, а саме: Свято надання народній школі патронату Митрополита 

Андрея Шептицького. Ця імпреза відбулася за згодою і в порозумінні з 

Апостольською Візитатурою, ЦПУЕ та в порозумінні з управою оселі. Імпреза 

відбулася 14-го лютого 1948 в присутності гостей: Апостольського Візитатора 
о. Николая Вояковського, окружного шкільного інспектора В. Н. Данилишина, 

реrенсбурзького пароха й декана о. Евстахія Гайдукевича, посадпика 

реrенсбурзької оселі Ярослава Сербина і секретаря обласної управи Володимира 

Кліша. Вище згадані гості разом із директором школи зложили свої підписи 

на пропам'ятній грамоті, якою удокументовано надання українській народній 

школі патронату митрополита Андрея Шептицького. З того часу повна назва 

школи звучала: "Українська Народна Школа імени Митрополита Андрея 

Шептицького в Реrенсбурзі." Грамоту виконав мистець маляр Яків 

Гніздовський. В програму свята входили: урочиста Служба Божа і концерт з 

промовами, привітаннями, виступом шкільного хору й деклямації віршів нашого 

славного й улюбленого дитячого поета й письменника Романа Завадовича. Ця 

імпреза була влаштована для всієї громади, батьків і молоді і мала на меті 

насвіт лити заслуги й велич Князя української Церкви, щоб у життєвій мандрівці 

українських дітей вже в заранні просвічували всі ті ідеали, які плекав у своєму 

серці великий Митрополит. 

Виховання характерів відбувалося шляхом гутірок, віршів, імпрез. У зв'язку 

з цим учителі використовували всі можливі нагоди, щоб навчити дітей правил 

громадської поведінки вдома, в школі, в церкві, на вулиці, в театрі й т .п. Тут 

теж включалсея вироблення пошани до авторитету, а саме: батьків, учителів, 

духовних осіб, громадських працівників і старших віком людей. Також 

указувалось на важливість пошани до чужої власности й заохочувалось до бодай 

скромних діл милосердя. Імпрезами в цій ділянці були концерти для хворих 

американських вояків і Свято Матері. 

Дисципліна в школі 

Дисципліна в школі це дуже важливий чинник успішного навчання. 

Відсутність її руйнує всю роботу в школі. Розуміючи велику вагу початкового 

навчання в школі і маючи перед собою таку велику мету, як досягнення 

якнайбільших позитивних результатів своєї роботи, весь педагогічний персонал 

постановив всю свою працю поставити в строгі рамки коректної дисципліни. 

Назустріч цій постанові прийшов, як завжди, директор школи Юрій Теодорович. 

Він опрацював правильник школи, що реrулював поведінку учнів у школі і поза 

школою у відношенні до вчителів, батьків і друзів. Це була велика поміч тим 

більше, що ми мали стовідсоткову допомогу й кооперацію батьків. Завдяки 
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позитивному ставленню до своєї праці вчителів, великій допомозі директора 

школи й тісній співпраці батьків, навчальний рівень нашої школи був 

надзвичайно високий. Ми мали високе число відмінників і учнів з добрим 

результатом і дуже мало учнів із посереднім результатом, а тих, що не вспівали, 

зовсім не було. Кращих вислідів своєї педагогічної і виховної праці вчителі нашої 

школи не могли собі бажати. 

Праця з батьками 

Щоб навчання в школі могло стояти на високому рівні, до цього конечно 

потрібна тісна співпраця з батьками. Тому директор вже на самому початку 

існування школи старався бути в постійному контакті з батьками. Створений 

батьківський комітет на чолі з Степанією Нагірною, при співпраці д-ра Євгена 

Приходька і Володимира Величка, служив своєю моральною і матеріяльною 

допомогою спільно для гімназії і для народної школи. У травні 1946 р. 

зорганізовано окремий батьківський гурток виключно тільки для народної 

школи. Першим головою на 1946/47 і 1947/48 шкільні роки був проф. Микола 
Нагірний, а пізніше в 1948/49 році, головою був мrр Андрій Тершаковець. Праця 
гуртка велася згідно з правильником, який був затверджений ОПУЕ (Обласним 

Представництвом Українських Еміrрантів). Головним завданням гуртка було 

співпрацювати з управою школи, допомагати в придбанні фінансів для школи 

й надати матеріяльну допомогу бідним учням. Члени гуртка допомагали школі 

в виховній праці, у влаштуванні шкільних імпрез, в організуванні й фінансуванні 

шкільних прогулянок. Всякі справи полагоджувались на окремих засіданнях. 

В міру можливостей управа школи скликала ширші сходини батьків, на яких 

були зачитувані реферати на такі теми, як: "Виховання дитини"- проф. Ірина 

Новаківська, "Пласт- виховна організації молоді"- скм. Володимир Заяць, 

"Дитячі недуги" - д-р мед. Іван Жовнірович. 

Крім цього, управа школи скликала всіх батьків на інформативні конференції, 

т. зв. ''вивідівки' ', під час яких учителі інформували батьків про поведінку й 
успішність у навчанні їхніх дітей. 

Прогулянки організовані школою при фінансовій допомозі батьківського 

гуртка бу ли: 

1. Прогулянка до історичної Вальгаллі над Дунаєм, в якій взяли участь 

усі діти школи. 

2. Поїздка до Амберrу, де учні 4-ої кляси відвідали могилу сл. п. адвоката 
Степана Шухевича й оглянули деякі історичні пам'ятки. 

3. Прогулянка до зоологічного городу в Мюнхені. В організуванні виїздів 
шкільної дітвори допомагав також заступник посадника, адвокат д-р Іван 

Максимчук. 

Допомога УНРР А 

Великим добродієм нашої школи була американська організація УНРР А -
відділ 120. Ця організація подбала для нас про відповідне й тепле приміщення, 
час від часу забезпечувала школу найпотрібнішим шкільним приладдям, як 

зошити, олівці, крейди, пера й книжки, а головно буквар і читанки для 2-ої кляси. 

В часі Різдвяних Свят, на міжнародній шкільній ялинці, кожна українська дитина 

дістала пакуночак із солодощами й забавкою. УНРР А теж опікувалася 
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здоров'ям дітей. Постійна лікарська опіка, точні лікарські перевірки, щеплення 

проти дифтерії, віспи, черевного і плямистого тифів, усі безплатні ліки й 

лікарські поради, щоденні безплатні підвечірки в школі: какао й кекси, весь 

потрібний одяг, а зимою - тепле біля, це було справжнє і незвичайне 

добродійство, що з нього користали учні нашої школи. У ділянці опіки над 

дітьми працювала пані Пфроммер, а після П виїзду пані Седі. Обидві вони 

виявили багато доброго серця в своїй роботі. 

Шкільні видання 

У веденні навчально-виховної праці в школі відчувалося великий брак дитячих 

видань. З метою заповнити цю прогалину, управа школи заснувала власне 

видавництво й проголосила конкурс на написання творів з ділянки дитячої 

літератури. Першою публікацією була по-мистецьки оформлена МЙколою 
Кавкаю книжечка ''Звідомлення Української Народної Школи в РеrJнсбурзі за 
рік 1945/46". У висліді проголошення конкурсу відгукнулися: письменник і 

редактор Юліян Тарнович, дитячий поет і письменнИк Роман ~авадович й інші 

особи, які надсилали свої вірші, дописи й оповідання, що ї~ використовувано 

в шкільних публікаціях. Шкільне видавництво використало всі матеріяли. 

Незабаром появилися друком дві дитячі п'єси Романа Завадовича, а саме: 

"Князь Марципан" (перевидано за дозволом автора) і п'єса- казка (спеціяльно 

написана для школи) "Коли сходить сонце", що є дуже добрим матеріялом 

на святкування 22-го січня, або Листопадових роковин. Обидві п'єси були 

поставлені учнями нашої школи, які вив'язались із свого завдання, як справжні 

актори. При кінці книжечки "Коли сходить сонце" є надруковані два вірші 

Романа Завадовича: "Вісімнадцятого року- листопад" і "Пропам'ятна осінь". 

Під час відвідин табору єпископом Іваном Бучком його зустрів привітальним 

віршом учень 2-ої кляси Ярема Цісарук. Вірш "Привіт Владиці" написав Роман 

Завадович і він був надрукований на першій сторінці "Вісника Оселі" (ч. 17-18, 
1948 р.). У цьому самому році вийшла друком дбайливо оформлена і гарно 

ілюстрована одноднівка, присвячена митрополитові Андреєві. У цій одноднівці 

були поміщені всі надіслані матеріяли. За змістом це були: а) вірші ''Посвята'', 

"Заповіт Владики", "Великий Заповіт" - присвячений пам'яті великого 

митрополита, "Різдво в таборі", - всі вірші Романа Завадовича; б) статті: 

''Три моменти'' Романа Купчинського, ''Матусині очі'' Юліяна Бескида, ''На 

першій стійці" о. Богдана Ганушевського, "Ми сонця ясного діти" А.С. 

(Анастасії Смеречинської), "Кам'яний горішок" Р. Роляника. 

Фізкультурне виховання 

Клич ''В здоровому тілі здорова душа'' мав практичне застосування і в нашій 

школі. Управа школи вже в перших місяцях існування школи подбала, щоб наші 

діти мали реrулярні години фізичного виховання під проводом фахової 

вчительки. З цією метою було прийнято нову вчительку Марію Яримович, яка 

провадила в кожній клясі по дві години руханки тижнево. Завдяки їй діти мали 

нагоду правильно розвивати свої фізичні сили й скріпити їх. На годинах 

практикувалися вправи шведської руханки для вироблення правильної фізичної 

постави, гри- для розвитку орієнтації і правил громадської поведінки, марші 

зі співами - для правильного вживання віддихавих органів. 
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Навчання ручних робіт у школі 

На навчання ручних робіт у школі було призначено по дві години тижнево 

в кожній клясі. Їх провадила вчителька Анастасія Смеречинська. Вся робота 
була спрямована на вивчення української вишивки. Учні- хлопці і дівчата

вивчали українські стіби, як: хрестиковий, яворівський і поліський. Четверта 

кляса, крім згаданих сті бів, вивчала ще гладь і низиику. Вивчаючи вишивку, 

вони звичайно при стосовували їі до предметів домашнього вжитку, як: рушники, 

доріжки на стіл, подущинки, закладки до книжок. Учениця 4-ої кляси Соня 

Продів вишила настилуванням прекрасну плахту полтавського стилю для 

вчительки А. Смеречинської, як пам'ятку при від'їзді до Америки. Плахта 

зберігається до сьогодні як мистецький зразок, виконаний здібними руками 

молоденької учениці. 

У 1947/48 шкільному році відбулася виставка ручних робіт, яка ілюструвала 
українську вишивку, виконану різними стібами з практичним застосуванням. 

У 1948/49 шкільному році виникла потреба заанrажувати додаткову вчительку 
до ручних робіт, бо збільшилася кількість годин. Цією вчителькою була 

Стефанія Ващук. 

Пласт у школі 

Поважним вкладом у виховну працю нашої школи була організація української 

молоді ''Пласт''. На терені української народної школи бу ли зорганізовані два 

гнізда, а саме: Гніздо новачок ім. княгині Ольги під проводом пл. сен. Анастасії 

Смеречинської і Гніздо новаків ім. князя Володимира Великого під проводом 

пл. сен. Юрія Яримовича,- обидвоє вчителі нашої школи. Опікуном Пласту 

був Володимир Білоус, теж учитель нашої школи. Дуже допомагав у пластовій 

виховній праці директор школи Юрій Теодорович, теж пластун - сеньйор. 

Програма пластового виховання, в якій був поширений клич "Бог і Україна", 

мала незвичайно позитивний вплив на формування душі української дитини. 

Робота в обидвох гніздах була ведена зразково, як ніде в області Реrенсбурrу. 

Пластункп - новачки і пластуни - новаки брали активну участь у всіх імпрезах 

Коша. Два найстарші рої новачок і новаків відзначували самостійно всі 

національні свята, і на них запрошували всіх учителів і учнів цілої школи. На 

шкільному святі "писанки" новачки й новаки виводили гаївки. Гніздо новачок 

власними силами влаштувало для ширшого громадянства гарне свято в честь 

Пречистої Діви Марії (22 грудня 1946 р.). Програми всіх пластових імпрез 

підготовляпи пл. сен. Анастасія Смеречинська і гніздовий пл. сен. Юрій 

Яримович. Уся організаційна праця була в руках пл. сен. Юрія Теодоровича. 

Кожного року, під час вакацій, члени обидвох гнізд відбували спільно новацькі 

табори в навколишніх гарних місцевостях Пентлінrу і Волькерінrу. 

Комендантами таборів були пластуни - сеньйори Анастасія Смеречинська для 

новачок і Юрій Я римович для новаків. У сі табори були ведені зразково й 

принесли дітям велику всесторонню користь. 

Шкільний хор 

Історія української народньої школи ім. Митрополита Андрея Шептицького 

не була б повною, якщо б у ній не приділено спеціяльного місця на дитячий 
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шкільний хор. Хор провадив учитель співу Юрій Яримович. Завдяки винятковим 

дириrентським здібностям, його завжди товариському підходові до малих дітей, 

його легкій, завжди повній гумору поведінці з дітьми і врешті завдяки його 

незвичайній вірі в діточі можливості й успіхи, його хор став насправді 

мистецькою одиницею, яку не тільки громадянство, але й славні дириrенти хорів 

високо оцінювали. На пробах його хору був гумор, була любов і терпеливість 

до дітей, було переконання і віра в дитячі здібності, була дисципліна побудована 

на довір'ю і приязиому взаємному відношенні молоденьких співаків і дириrента. 

Проф. Омелян Плешкевич назвав наших маленьких хористів "Реrенсбурзькі 

соловейки", бо "вони співали чисто, гарно, з відповідною динамікою". Хор 

співав у церкві під час читаної Служби Божої. Під час різдвяних свят хор співав 

у церкві колядки й щедрівки. Крім того, дав самостійний різдвяний концерт. 

У програмі були також світські пісні наших композиторів, народні пісні та пісні 

УПА. 

Хористи теж їздили разом із своїм дириrентом і директором школи до інших 

таборів, як наприклад до: Ляндсгуту, Пфаркірхену і Берхтесrадену, давали 

самостійні концерти й раділи великими успіхами. До репертуару входили народні 

пісні й композиції Артемовського, Ніжанковського, Стеценка, Кудрика, 

Роздольського, Китаетого й інших. Хор теж мав своїх молоденьких солістів, 

які виконували сольові точки. Ними були: Степанія Антоняк, Ольга Маркусь, 

Оксана Нагірна, Марта Шараневич, Орест Кавка, Юрій Оришкевич і бл. п. 

Богдан Косач. Вони своїм співом захоплювали слухачів. Дириrент хору мав 

чим гордитися, бо його хористи, де б вони не виступали, всюди проявляли велику 

зіспіваність, здисциплінованість, мистецьке виконання і знамениту дикцію. Усе 

це були плоди його невтомної і витривалої праці над дітьми з метою прищепити 

в дитячих душах любов до рідної пісні й ширити їі між своїми й чужими. 

Фінанси школи 

Щоб школа могла існувати, конечно було потрібно бодай мінімальних 

фінансових фондів. Основним джерелом цих фондів були батьки, які платили 

кожного місяця по 20.- німецьких марок за навчання своїх дітей. Гроші йшли 
через управу школи до каси Українського Комітету. За тих дітей, що за них 

батьки не могли платити шкільної оплати, батьківський гурток виплачував із 

своїх фондів. Учителів оплачував Український Комітет із своїх фондів, а від 

січня 1946 р. школа вже стала самопостачальною і всі видатки школи, включно 
з оплатою вчителів, покривала шкільна каса. У школі була заведена касова 

книга, в ній точно вписувались всі приходи й розходи. На приходи школи 

складалися: місячні оплати батьків по 20.- німецьких марок і доходи із шкільних 
імпрез. Розходи були на: виплати вчителям, закуплення дрібних шкільних 

матеріялів і конечного канцелярійного приладдя, потрібного для адміністрації 

школи, як: друки, чорнило, каталоги, денники й т .п. 

Документація школи 

Директор школи подбав про те, щоб уся навчальна й виховна праця в школі 

була зразково виконана, потверджена всіма підписами й печатками та збережена 

як цінний історичний документ. Він зібрав усі шкільні каталоги за шкільними 
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роками в чотири окремі книжки, підшив і оправив у твердий папір. На підставі 

цих каталогів дуже легко відтворити всі шкільні свідоцтва для кожного учня 

з підписами і печатками. Крім того, директор школи опрацював точне 

звідомлення про всю працю в школі й видав окремою книжечкою ''Звідомлення 

української школи за 1945/46 р. '' Обкладинку до книжки виконав по-мистецьки 
пл. сен. Микола Кавка. На інших виданнях школи, як наприклад, дитячих п'єсах: 

"Коли сходить сонце", "Князь Марципан" і на одноднівці "Малий школяр" 

красуються прекрасні віньєтки, виконані мистцем Мироном Білинським. По 

кілька примірників кожної книжечки директор школи перевіз до США. Фірмовий 

папір школи прикрашує чудова емблема школи, що П виконав мистець Мирон 

Білинський. Пропам'ятну грамоту, видану для школи в день надання школі 

П.атронату імені Митрополита Андрея Шептицького, чудово розмалював маляр 

Яків Гніздовський. Знамениті знімки і репродукції з них теж збереглися в архівах 

директора школи. Пастиnевий портрет митрополита Шептицького спеціяльно 

виконаний на замовлення школи, з нагоди надання їй патронату, був виконаний 

мистцем Олексою Бистряковим. Знімки й репродукції портрету знаходяться 

теж у збірнику пам'яток школи. Крім того афіші, якими управа школи 

повідомляла громадянство про шкільні імпрези, майже всі були виконані 

мистцем Мироном Білинським. 

Всі програми шкільних імпрез, в ориrіналі зберіг директор школи і перевіз 

до США. Навіть репродукцію афіші мистця Едварда Козака з нагоди 

міжнароднього "Джемборі 1947", директор помістив в одноднівці "Малий 
школяр", а саму репродукцію перевіз разом із іншими документами школи. 

Знімки й репродукції знімок педагогічного персоналу, групові поодиноких кляс, 

групові з виконання імпрез, знімки виставок робіт учнів - все це з великою 

любов'ю до своєї школи не тільки для себе "на спомин", але як цінний вклад 

до історії українського шкільництва на еміrрації в першому періоді масового 

переселення українців. Такої педантично збереженої збірки матеріялів про працю 

української народної школи в Реrенсбурзі, напевно, не має ніяка інша школа, 

що була зорганізована по різних переселенських таборах в Европі. 

Яка шкода, що Юрій Теодорович не дожив часу, щоб краще і більш змістовно 

написати про свою школу, яку він так зразково провадив. 
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ПЕРШИЙ УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ЗБІР 

української народної школи в Реrенсбурrу з 1945-46 рр. 
Перший ряд- від ліва до права: М. Яримович, о. Пант. Шпилька, Ю. Теодорович, Ю. Яримович, 

М. Голуб, В. Білоус. Другий ряд: І. Мисевич, А. Смеречинська, М. Костинюк. 

Учительський збір, травень 1949 р. 

4-а кляса, 1946 р. 
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Ш 5 k'ЛЯСА 
РЕГЕНСБУРГ- ОСЕЛЯ 
НАВЧАЛЬНИИ РІІ( 

1946/47 

4-а кляса, 1947 р. 

Учні Української Народної Школи з законоучителем о. прот. Вол. Шевчуком, 29 травня 1947 р. 
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1-а кляса 1948 р. Стоїть учитель Антін Шимкович 

1-ий день до школи 1948. р. 

1\ 

:·_. ::.~~ .~·~. :деі...~:~. 
--··-~-

Перше Святе Причастя, 1947 р. 
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Перше Святе Причастя, 8 травня 1949 р. 

Фестин. 

Фестин. 
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Свято Державности ЗО червня 1947 р. 
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Діти одержують різдвяні дарунки 

Учениці та учні 
УнраІнської Народної Шноли 

Реrенсбурr -·Оселя 

улаштовують 

у дні 

Хриетовоrо Ро~деетва 

7. січня 1948. р. 

для 
'-J 

ГОСТЕО 3 РІДНОГО КРАЮ 

~».ЯЛИНКУ •с 
на яку мають честь запросити 

в. п. 

~~~~~~~~ 
Театральна ааля Година 17 -та 

Вступ на залю виключнп за ::~ааропІева.им 
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••Народе вtр! Вір мому слову! 

Над 11Оnелища і могили, зніметь

СFІ Асний, сніжнонрилий Дух Прав

ди і Волі .... 1 

CJIODd ~Інтропu:•ита 11 •ЮС'~Іі J; . ."Іt'ІІІ>uІ·о 
.,У Храмі l'н. \Орн .. 

В НІКІJІЬНОМУ ВУДИНnУ 

партер 

l\.IMHATA Ч. Н. 

~_,_-+- +-+-- -*-~-+-+--A;-r 

t t 
t t 
t 1 t ЗАПРОШЕННЯ 1 

НА 

t свято 1 t НАЛс\НН!І 1 
~ УffРАЇНСЬІ\ІЙ t 
І н А род н J й шк о .'] І : 
r В РЕ І" Е Н С І> ~- Р ;~ І f t ІІАТРОНАТУ ~ 
~ ІМЕНІ! )_ 

( МИТРОПОЛИТА 1 t АНДРЕА ШЕПТИЦЬКОГО 1 
~ в .rtІ\1 L f 1~ . .'ІІОТОІ'О I!J.J/1. ; 

t ВІІ. 11. 1 
~-+--+--+-~--+- -+-----+--4-~ 

ШКІЛЬНА ВИСТАВКА 
.РУЧІІlІХ PO];JT 
УЧЕІІІІІlІ~ І УЧІНВ 

У J\ І' А Ї 11 С J, 1\ О ] 
1-J А Р О ) L Н О }' 111 К. О Л И 

ЇМl'ІНі 

I\1J1TPOI IU.rliiТЛ 
Alljtl'EЯ l/JEII'I'lii~J.І\01'0 

P<'I'l'нcus р1' -· Осе.;ш 

а а ш І\ і .'J t.ІІ и й р і тr 1 В 4 7 -4 8 

відк.рнтu 

в юшх 

:JO. Н. -·-·- 7. 7. 1J}48 
від 

~) - 1:! І'ОД. 1 ;->- 2ll I'U/l 
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UKRAINIAN ELEMENTARY SCHOOL 

in .... &~n.d.f2..t.i .. 
Catalogue Nнm.: . l1Y'.~ 

Cmшtry . ~f???J4?P~· . 
School-year 19f~/41-~ 

YEAR CERTIFICATE 

:::::~;ty ~щ~~~~,~~~~~~сІщ 
obtains the follo\І·ing certificate for the school-year 194.~ ~ f.~. 

Conducl 

Scriplure ... 

Ukrainian lan.guage 

Eu.glish lanєuage 

Нistory 

Geography 

Arithmetic 

Drawing 

Needle\\·ork 

Singing . ~· 

P-hysica.\ Tra ining 

ln the school-year he (she) let .(.<:~ ~· ~· hours ., of them ju~tified. For the reason of Pedago-

/Ai .. ...__/ ... class w1'tb general result 11-е ..... е .... ~ ... ( ...... ~ .. m ....... 'А>" gue ColІD('il's tlecisioп thc pupil is displaced іпtо the rц_.. Т/ ~ 

.&~~tb• ~.~ 
t7f . ~ \~з НаРод~.,"~ 
'/ltil{(ЦJ~~~ / ..... о ~ ~' 

/ Di~r :: r<:\-\~'t,~";,\ +"' \\ 
І~·~~.\\:. 

~ Conducl: pвssab\e. 

<11 
:є -~ufllcienl, 5 іп sufflcienl 
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ЦЕНТРАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАІНСЬКОІ ЕМІ(РАЦІІ В НІМЕЧЧИНІ 

Відділ Культури і Освіти 

УКРАІНСЬКА НАРОДНА ШКОЛА 
імени 

МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
в Реrенебурзі 

Число каталогу Шкільний рік 1941(.148 .. 

Поведінка 

Реліrія 

В шкільному році пропустщі(ла) І!·,· годин, з них не виправдано -- годин. 
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Людмила Ярко-Почтар 

УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ У РЕrЕНСБУРЗІ 
1945-1949 

Ще добре не відшуміла хуртовина Другої світової 

війни, ще важким маривом висіла небезпека 

репатріяції, ще події лякали новими загрозами, а люди 

ще не позбулися страху, коли на руїнах німецьких міст 

почали гуртуватися українські втікачі. Спільно 

шукаючи рятунку та права на існування, вони творили 

гуртки, осередки, комітети, а згодом - табори. І, не 

зважаючи на непевність кожного дня та щоденні 

турботи про хліб насушний, ці табори стали 

центрами-вогнищами організованого українського 

громадського й культурного життя, де, поруч церков 

та різних громадських, культурних і освітніх 

інституцій, виростали українські школи. 

Однією з перших і кращих українських таборових 

середніх шкіл-гімназій на терені Німеччини була Сл. п. Директор ГімназіІ 
гімназія гуманістичниго типу в Реrенсбурзі. Засновано Микола Величко 

їі вліті 1945 р. завдяки невтомним заходам, старанням (* З.VІ. 1895 - t 15.ІХ. 1955) 

і праці членів тодішнього Українського Допомогового Комітету для Долішньої 

Баварії і Горіпrnього Пфальцу в Реrенсбурзі, в особах о. Богдана Ганушевського, 

інж. Дмитра Тромси, мrр Володимира Кліша, о. д-ра Юліяна Катрія, мrр Іллі 

Городецького, о. Миколи Дереша, д-ра Богдана Мартиновича і проф. Матвія 

Мелешка. Директором школи призначено проф. Миколу Величка, колишнього 

директора української гімназії в Золочеві. Згідно з документами, вже 2 вересня 
1945 року, після переведення вступних іспитів, почалися перші шкільні зайняття 
із 119-ма учнями. Містилася школа тоді в приміщеннях Українського Обласного 

Комітету, який займав будинок Дрезденського банку на площі Нойпфарпляц 

у Реrенсбурзі. 

Для потреб гімназії було призначено кілька кімнат із примітивним 

устаткуванням. До деяких кімнат треба було входити перейшовши через інші 

кімнати, і це примушувало школярів не спізнюватися, щоб не палеяіти від 

поглядів учнів інших кляс. З уваги на брак місця, навчання відбували у дві зміни: 

старші кляси зранку, молодші- пообіді. При чому друга зміна часто не могла 

мати повних годин, бо восени темніє скоро, а світла в приміщенні здебільша 

не було. Огрівання теж майже не існувало, учні сиділи в плащах, деколи ледве 

володіючи закостенілими пальцями. Ходити було теж досить далеко, мабуть, 

2- 3 кілометри, вже добре не пригадую, та в той час це не вважалося жадною 
проблемою, бо люди звикли ходити пішки й на далекі віддалі. 

Коли я особисто приїхала до Реrенсбурrу в половині листопада 1945 р., 

гімназія уже досить справно працювала, а на оселі r анrгоферзідлюнr існував 
великий табір, де більшість із нас мешкала. Для дітей-сиріт та для тих учнів, 

батьки яких жили в інших місцевостях, були хлоп'яча і дівоча бурси. Оnікуном 
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хлоп'ячої бурси був, якщо не помиляюсь, проф. Мирослав Котис, а 

настоятелькою дівочої бурси від початку якийсь час була д-р Людмила Бризгун. 

В грудні 1945 р. військове управління Реrенсбурrу, не без натиску та провокацій 
совєтської місії, закрило Український Обласний Комітет та забрало приміщення 

Дрезденського банку. Гімназія опинилася без даху над головою. Одначе, ніхто 

не "капітулював". Поки десь там "на горі" ішли нам невідомі "торги" чи 

переговори- навчання продовжувалося в кілька змін по кілька годин у хлоп'ячій 

і дівочій бурсах в оселі. Розуміється, що жадного шкільного устаткування там 

не було, кімнати були малі, бракувало стільців, і часто приходилося сидіти ''по

турецько" на підлозі, якось примощуючись, щоб дещо занотувати. 

Винахідливий проф. Котис замість таблиці використовував власну течку, 

малюючи на ній свої рисунки з природознавства. 
Щоб довести своє бажання вчитись і не втратити "статусу" учнів, ми навіть 

пожертвували різдвяними вакаціями, а за той час дирекція школи та управа 

табору (голова - інж. В. Заяць) домоглися та одержали від УНРРА нижній 

поверх в будинку німецької школи при оселі, в якому тоді приміщувався 

шпиталь. І так на початку 1946 р. гімназія вже мала нове, справді шкільне, 
приміщення. Після всіх поневірянь і невигод це було щось чудове: просторі, 

ясні, теплі й привітні кімнати, вигідні шкільні лавки, справжні таблиці, столи 

для вчителів та інше потрібне устаткування. Радість і захоплення учнів може 

зрозуміти лише той, хто сам був колись позбавлений всіх тих, ніби 

елементарних, речей. Щоправда, ще деякі кляси були переділені на двоє 

дерев'яними перегородками, та великою невигодою це не було. 

Навчання почало унормовуватись. Складалися програми, статути. Лекції 

поступово переведено на одну зміну. Учні могли користуватися руханковою 

з алею (яка одночасно була й театральною), а також великою гарною площею 

при школі. Піднесено рівень навчання. 

2 березня 1946 року відбувся перший іспит зрілости - матура, який зложили 

наступні учні: 

Винник Роман 

Жук Ольга 

Змій Стефанія 

Купчель Володимир 

Мисевич Любомира 

Мулярчук Надія 

Овсієнко-Волохонський Володимир 

Плювак Іван 

Сем' янів Дмитро 

Урбан Ірина 

ЗІ травня 1946 р. закінчився шкільний 1945-1946 рік, в якому в гімназії 

навчалося 149 учнів та вчило 12 вчителів. Може не від речі буде тут зауважити, 
що цього дня урочистого відзначення закінчення шкільного року не відбулося 

через те, що вночі схоплено кількох людей із однієї частини табору, решта 

мешканців провела ніч у тривозі, а дехто втікав поза оселю. Пізніше виявилося, 

що схоплені люди були з російської частини, проте на ранок ціла оселя кипіла 

й хвилювалась. Малювались транспаренти, готувалась протестаційна 

демонстрація. Промерзлі й невиспані школярі на 8-му год. пішли до церкви, 

а після Служби Божої прилучилися до походу, навіть не скінчивши одержувати 

свідоцтва. Вся та кількатисячна маса з духовенством і хоругвами на чолі 

перейшла місто до Головної квартири, вже не пам'ятаю, чи УНРРА чи 

військового американського управління. Вже теж не пам'ятаю, хто й чому 

змусив там ту всю масу стати на коліна, але це був один з болючих і принизливих 
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моментів у моєму житті. Демонстрація, щоправда, допомогла, і схоплених 

людей випущено. Цей епізод тільки показує, які неспокійні й непевні були часи, 

а коли до цього ще додати постійний страх перед різними "скринінrами", 

перевірками та репатріяційними комісіями, та й досить таки скудненьке 

харчування -то умовини, в яких приходилося жити й вчитися, не були надто 

сприятливими. Та проте таборове життя розвивалося під кожним оглядом, а 

шкільна молодь не марнувала часу. 

Шкільний рік 1946-47 розпочався 17 червня, але на вимогу УНРР А учні мали 
в серпні тритижневу перерву - в акації. Цей час шкільна молодь використала 

на пластові табори. В цьому навчальному році праця гімназії значно 

поліпшилась, головно через відповідне приміщення, належні умови, та завдяки 

бездоганній співпраці з Батьківським Кружком, Пластом і управою оселі. 

Великий вклад праці вчителів і дбайливе піклування дирекції позитивно впливали 

на рівень навчання і виховання учнів. Навчання окремих предметів проводилось 

за програмою уніфікованих гімназій Відділу Культури й Освіти ЦПУЕ. Активну 

діяльність проявляв гімназійний хор та інші учнівські організації. В цьому році 

гімназія начмелювала 224 учні і 20 учителів. Іспит зрілости 25 березня 1947 року 
зложили: 

Бризгун Оксана 

Вайтечка Любомира 

Гладкий Василь 

Гурка Любов 

Данилевич Олександра 

Демчишин Бог дан 

Дереш-Николишин Тетяна 

Комарницький Євген 

Ліщинський Петро 

Олійник Ярослав 

Рівний Олександер 

Сінявські Борис 

Слободян Володимир 

Словіцький Зеновій 

Турчин Зеновія 

Чубатий Володимир 

Залужний Юрій 

Святкове закінчення шкільного року відбулося 29 червня 1947 р. Того дня після 
Богослуження зібралися в театральній залі всі учні, батьки й опікуни та 

вчительський збір гімназії. Від гімназії промовляв до учнів директор Микола 

Величко, а від батьків голова Батьківського Кружка посадник Я. Сербин, який 

по своїй промові роздав подарунки учням з найкращими успіхами. Від учнів 

промовляв Володимир М'ялковський, учень VII кл. Звідомлення директора 
гімназії за цей 1946-47 р. надруковано у "Віснику Оселі" ч. 22 з 9 липня 1947 р. 
Двомісячні в акації багато учнів провело на різних пластових та ''імківських'' 

таборах. 

Шкільний 1947-48 рік розпочався у середу, З вересня 1947 р. Відпочилі й якісь 
особливо радісні учні заповнили веселим гамором і сміхом коридор і клясні 

кімнати школи, яка зустріла їх теж святочним виглядом, бо все в ній було 

зремонтоване, відсвіжене й прикрашене завдяки дбайливій опіці таборового 

проводу. Всі щиро віталися між собою, учителями та взагалі зі школою; бігали, 

співали, оповідали про свої пригоди на феріях. На 9-ту годину всі пішли до 

церкви: греко-католики до греко-католицької, православні до православної. 

Вислухавши на Богослуженнях відповідні проповіді (в православній церкві 

відправляв Молебен єпископ Володимир), учні повернулися до школи, де 

одержали поділ годин на наступні дні. Гарний заклик до молоді з нагоди 

першого дня нового шкільного року директора гімназії Величка був 
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надрукований у "Віснику Оселі" ч.28 з 2 вересня 1947 р .. 
Цей рік був вщерть виповнений інтенсивною працею. Крім нормальних 

шкільних лекцій учні були зайняті в різних шкільних гуртках, Пласті, брали 

участь у всіх таборових відзначеннях релігійних і національних свят, або 

влаштовували внутрішньошкільні відзначення. Нераз учням приходилося 

"святкувати" потрійне: в школі, в Пласті та в загальних імпрезах оселі. 

Активними учнівськими організаціями були: Міжклясова Учнівська Громада 

(МУГ), літературно-історичний гурток, драматичний гурток, хор, спортовий 

гурток, Марійська Дружина, а також відбувся курс сальонових танців. Всі гуртки 

мали свої статути, опрацьовані учнями та затверджені Педагогічною Радою. 

Між численними шкільними й загальними імпрезами слід відмітити 

наймаркантніші шкільні імпрези цього шкільного року: 

19 грудня 1947- зустріч із старшинами УПА (Байда, Лагідний і Громенко). 

Того ж дня гімназія влаштувала Святомиколаївську програму, одну з чотирьох 

цього дня, як про це звітував "Вісник Оселі", ч. 44 з 23 грудня 1947 р. 
8 лютого 1948 р. літературний гурток гімназії влаштував ширший Вечір поезі1 

і пісень УПА, на якому було багато упівців. 

11 березня 1948 гімназія влаштувала Вечір в пошану Шевченка, на якому крім 
хору, реферату й деклямації, було поставлено монтаж із життя Шевченка у 8 
картинах під назвою ''Доля поета''. Це була найкраща імпреза в 

Шевченківському місяці на оселі. 

27 червня 1948 відбулася перша велика гімназійна забава, до якої ми готувалися 
з неабияким хвилюванням ... 
В цьому навчальному році відбулося дві матури: 20 лютого здавала іспит 

зрілости кляса VIIIa: 

Андрушко Роман 

Буrель Андрій 

Гофман Ігор 

Зарицький Володимир 

Заяць Володислав 

Косик Володимир 

Капустинський Олександер 

Пастушак Бог дан 

Полатайко Іван 

Проць Семен 

Реднянко Галина 

Савин Борис 

Федорів Дмитро 

Фещак Ярослав 

Шульц Марrарета 

Юрків Іван 

11 червня 1948 р. здавала кляса VІІІб: 

Бунько Мирон 

Головінський Ігор 

rной Юліян 
Джулинська Олександра 

Думик Микола 

Кульчицька Анна 

Лозинський Тома 

Мостовий Орест 

М' ялковський Володимир 

Неганів Бог дан 

Новосівський Тарас 

Саляк Василь 

Самійленко Олександра 

Серафин-Пашківська Христина 

Сосяк Михайло 

Стахів Ярослав 

Татарський Петро 

Урбан Михайло 

Федорняк Віктор 

Офіційне закінчення шкільного року було в середу, ЗО-го червня 1948 р. Рано 
в обох церквах відправлено Богослуження. О 10 годині ранку в театральній залі 
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відбулася імпреза, на яку запрошено батьків. Учень VII кляси Петро Китастий 
прочитав реферат, в якому багато уваги присвятив праці директора і учител]в 

школи. Під час реферату вручено квіти директорові. Шкільний хор відспівав 

кілька пісень. А на кінець була вистава ''Сон учня'', поставлена власними 

силами. Випала вона надзвичайно гарно. Пізніше по клясах була роздача 

свідоцтв. У цьому році навчалися 282 учні і працювало 20 учителів. 
Шкільний рік 1948-49 почався 24 вересня 1948, слізнений через загрозу епідемії 

дитячого паралічу ("гайне медіна" - поліо) в околиці. Молодь до 25 років 
життя мала своєрідну ''карантину'': не можна було відвідувати публічних місць, 

виходити до міста, та влаштовувати чи брати участь у будь-яких імпрезах на 

оселі й взагалі всякі скупчення були заборонені. Тому, хоч на оселі й відбувалися 

різні вистави й концерти, вступ шкільній молоді був на них недозволений. Не 

відбувалися й інші зайняття, так що вимушені вакації не були стимулюючими. 

Навчання в цьому році й далі стояло на відповідному рівні, теж інтенсивно 

продовжувалась праця учнівських організацій. Але у зв'язку з виїздами учнів 

і вчителів до інших країн поселення, гімназія почала кількісно маліти. І так, 

в 1948-49 році число учнів представлялася, як слідує: 

Початок шкільного року, 25 вересня 1948 р. - 280 учнів. 
Перше півріччя, 26 січня 1949 р. - 238 учнів. 
Кінець шкільного року, ЗО травня 1949 р. - 179 учнів. 

Учительський збір з початком року числив 17 учителів, а з кінцем шкільного 
року- 15. При цьому слід відмітити, що на місце вибулих вчителів приходили 
часто нові, і тому програма в поодиноких предметах уже не була такою 

безперебійною, траплялися пропуски, повторення чи взагалі зміни. 

19 лютого 1949 р. VIII кляса станула до приспішеного іспиту зрілости, я:кий 
зложили: 

Біскупська Марія 

Боженко Святослав 

Волянський Іван 

Китастий Петро 

Ракочий Бог дан 

Струк Євгенія 

Федьків Ярослава 

Масник Ігор здав матуру екстерно в зв'язку з виїздом за океан. 

З головніших шкільних імпрез у навчальному 1948-49 році були: ЗО жовтня 
1948 -гімназійна осіння забава, 16 січня 1949- вистава драматичного гуртка 
"Перстень Мафальди", 9 березня 1949 - академія в пошану Шевченка. 

На жаль, роки затерли деталі про ці та інші імпрези в моїй пам'яті. Протягом 

цього часу все більше й більше людей виїжджало з табору, проте життя в оселі 

ще кипіло, відбувалися різні імпрези та багато забав, в яких шкільна молодь 

старших кляс брала активну участь. Шкільний рік закінчено дещо приспішено 

ЗО-го травня 1949 р. 
Літо 1949 року позначилося щораз частішими й чисельнішими виїздами, :коли 

настала можливість еміграції до США. Один за другим від'їжджали транспорти 

на різні комісії, і майже з кожним транспортом гімназія прощалась теж із кимось 

із друзів або вчителів. 

Життя в оселі набрало якогось гарячкового темпа й нервовости. Одні 

від'їжджали в невідоме на нові поселення, другі залишались, ніби зависнувши 

в повітрі, непевні завтрішнього дня. Кожен день приносив нові неспод]ванки, 
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нові розпорядки й зміни. Не бракувало різноманітних чуток і припущень. 

Ліквідувалися і реорганізувалися табори, вкоротці мав ліквідуватися і наш табір. 

Мимовільно створилася якась "атмосфера" прощань. Майже щотижня котрась 

організація або установа влаштовувала ''прощальну'' забаву або вечірку. І люди 

бавилися з якимсь відчаєм, ніби в якомусь розпачливому шалі. Таборова 

"республіка" в оселі rанrгофер переживала наближення кінця свого існування. 
Щоб до кінця ще використати всі можливості та сприятливі умовини, дирекція 

гімназії вирішила зрезигнувати з літніх вакацій та продовжувати навчання, і 

тому вже 5 червня 1949 р. розпочався шкільний 1949-50 рік, при числі 170 учнів. 
Загальна нервовість і нестабільність негативно впливала й на учнів та 

відбивалася на способі навчання. Часто мінялися викладачі, створювалися 

прогалини, вкладалася певна хаотичність. Все ж таки школа, з почуттям пото

паючого корабля, гарячково працювала, намагаючись засвоїти якнайбільше 

сконденсованого матеріялу. Коли стало відомо, що вже в серпні 

ліквідуватиметься реrенсбурзький табір, директор добився дозволу на 

приступлення до приспішеної матури учнів щойно початої VIII кляси. 
З огляду на різні формальності й адміністративні труднощі кляса здавала іспит 

двома групами в днях 24 червня і 7 липня. Поки одна група здавала іспит
друга нормально відвідувала лекції. Потім друга група здавала, а перша 

"тримала" клясу. Іспит зложили: 

Караван Любомира 

Каралінка Юрій 

Кобзяр Любов 

Комарницька Віра 

Макух Степан 

Марковська Валентина 

МацикЮрій 

Мигаль Михайло 

Мисько Богдан 

Мисько Романа 

Михалюс Ігор 

Пеленська Лідія 

Петруняк Ігор 

Приходько Мар'яна 

Трач Михайло 

Шаран Роман 

Ярко Людмила 

Ярмолюк Ірина 

З розв'язанням табору припинилась праця і в гімназії. Значну частину учнів 

(біля 90 осіб), які були в стадії виїзду за океан, перевезено до Амберrу на комісії. 
Решта учнів мала переселитись разом з табором до У льму. 

На останньому засіданні Педагогічної Ради української гімназії у Регенсбурзі 

26 липня 1949 р. їі директор Микола Величко, з огляду на його виїзд до Амберrу, 
передав управу гімназії та П майно проф. Іванові r олембйовському. 
Під дирекцією І. r олембйовського зменшена гімназія переїхала в другій 

половині вересня 1949 р. до У льму, де продовжувала навчання та відбула ще 
одну приспішену матуру. В ульмівському періоді гімназія мала не більше 80 
учнів, та й те число постійно зменшувалося. Вчило 7-8 учителів. Хоч школа 
помітно занепадала, ще тут силами шкільної молоді поставлено виставу Івана 

Керницького ''Футбольний король''. Головою Міжклясавої Учнівської Громади 

був Зенон Баб'юк. 

Тому що й цей табір в Ульміпоспішно ліквідувався, десь на початку січня 

1950 року VII кляса приступила до приспішеної матури. Між матурантами були: 
Баб'юк Зенон, Клюковська Галина, Лучків Василь, Савчук Константин, Щудлюк 

Орест. 
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Після цього гімназія фактично перестала існувати. Людей розвозили по різних 
ще існуючих таборах, частина залишилася в Новому Ульмі, де ще була школа. 

На протязі свого чотирелітнього існування реrенсбурзька гімназія широко 

розвинула працю, мала високий рівень навчання і була однією із кращих 

українських таборових шкіл на терені повоєнної Німеччини. На вісім гімназій 

реrенсбурзької области - лише гімназія у Реrенсбурзі протягом всього свого 

існування мала повних 8 кляс, і в ній навчалось понад 500Jo дітей цілої области. 
Також лише реrенсбурзька гімназія в області мала свій окремий Батьківський 

кружок. 

Навчання спочатку проводилося на підставі власних, а згодом затверджених 

Вjдділом Культури й Освіти ЦПУЕ, програм. Належно розроблений научний 

матеріял методично подавався в більшости висококваліфікованими вчителями. 

Для підвищення кваліфікації вчителів Відділ Освіти ЦПУЕ періодично 

влаштовував окремі курси. Шкільним інспектором на Реrенсбурзьку область 

був д-р Андрій Бойкович. 

Як уже було згадано, учительський склад гімназії протягом її існування не 

був сталим. Правда, деякі вчителі вчили майже від першого до останнього дня, 

інші - більшу частину з того, а знову деякі були коротко, доривочно, або із 

самого початку, коли гімназія ставила свої перші кроки, або при кінці 

заступаючи еміrруючих професорів. В такі переходові часи траплялося, що 

якийсь предмет викладав його знавець, не конечно педагог. При потребі деякі 

професори викладали по два або й більше предмети. Для спрощення подаю 

загальний список усіх учителів: 

СПИСОК УЧИТЕЛІВ ГІМНАЗІЇ 

Прізвище й ім'я Предмет Кляси Час праці 

Величко Микола, директор Історія 1-VШ 1945-49 
Артимович Антін Англійська мова 1-VШ 1946-47 
Д-р Бойкович Андрій Англ. і нім. мови ІІІ- VШ 1945-49 
Бризгун Олександра Руханка 1- vш 1945-47 
Будуравич Іван Латинська мова V- VIII 1945-49 
Д-р Горак Степан Історія, географія 1- VIII 1949 
Д-р Гурко Евген Німецька мова 1- VIII 1945-46 
f олембйовський Іван Латинська мова 1- VII 1946-49 
Демиденко Ілля Хемія IV- VIII 1946-49 
о. Джулинський Павло Релігія (кат.) 1- VIII 1945-49 
Доберчак Роман Рисунки І- lV 1946-49 
Дурдело Михайло Англійська мова VII- VIII 1946-48 
Карпова Галина Українська мова lV-VIII 1947-49 
о. д-р Катрій Юліян Латинська мова І- VIII 1945-46 
Кліш Володимир Німецька мова І- V 1945-46 
Колодяжний Е. Релігія (правосл.) І- VIII 1948-49 
Котис Мирослав Географія, природознавство lV-VIII 1945-49 
Д-р Кушнір Богпан Німецька мова, спів I-VIII 1947-49 
Кушнір Омелян Біологія, фізика 1- VIII 1945, 47-49 
Макаренко Петро Фізика 1- VIII 1945-48 
Маланюк Євген Українська мова, 

математика, геометрія 1- VIII 1945-49 
Д-р Масенко Степан Українська мова 1- IV 1947-49 
Мелешко Матвій Руханк а 1- VID 1945-49 
Пачовський Йосафат Спів 1- IV 1945-49 
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Пашківський Теофіль Математика, фізика І- VIII 1945-49 
Попель Іван Історія, географія VI- VIII 1945-49 
Процик Володимир Латинська мова І- VIII 1946-49 
Романівська Ірина Українська мова lV-VIII 1945-46 
Сендецький Станислав Математика І- VII 1947-49 
Турчин Теодор Українська мова 1- ІІІ 1945-47 
Чернюк Михайло Німецька мова І- VI 1946-48 
Чубатий Природознавство VIII 1949 
Яворський Франц Англійська мова 1- VIII 1945-48 
о. Яковкевич Борис Релігія (православ.) 1- VIII 1947-48 

Це є повний список усіх учителів, які будь-коли навчали в реrенсбурзькій 

гімназії. Слід відмітити, що час праці подано за календарним роком, а не за 

шкільним. Також час цей не є досить точним, поскільки, якщо хтось працював 

лише кілька місяців у даному році, той рік зачислено, як рік праці. Це саме 

відноситься до кляс. Переважно в шкільному році працювало 20 вчителів, за 
вийнятком початку й кінця існування гімназії, коли відбувалося найбільше змін. 

Назагал усі вчителі стояли на висоті своїх завдань і знання своїх предметів. 

Але, як і в кожній іншій школі, не всі мали однаковий педагогічний хист, методу 

й підхід. Більшість були люблені й шановані учнями, вжилися у шкільну родину 

й запам'яталися на все життя. Деяких - учні просто боялися, декого -
легковажили. Ще інші, поза своїм предметом або з причини надто короткого 

часу перебування у школі, не залишили тривалих вражень. Одначе загальна 

співчинність і співтворчість учителів і учнів були наявними, що у висліді творило 

один моноліт - рідну школу. 

Щодо числа учнів, які переступали пороги реrенсбурзької гімназії, то воно 

напевно перевищало 300. Бо й учні, як і вчителі, були в постійному русі. Одні 

лише починали або кінчали, другі з різних причин не загрівали довго місця, 

частина по кількох роках здавала матуру, частина щойно почала перші кляси, 
а частина була від початку до кінця, і власне в них побут у гімназії залишив 

найбільше тривалий вплив і незатертий слід. 

Крім загальної освіти й вивчення поодиноких предметів, гімназія велику увагу 

присвячувала вихованню, яке включало високо-моральні людські, релігійні й 

національні вартості. Ці вартості вщіплювалися на кожному кроці, майже в 

кожному предметі, вже навіть у властивому устрої і дисципліні. Кожний 

шкільний день починався і закінчувався молитвою. Кожного вчителя віталося 

при вході й виході з кляси вставанням з місць і абсолютною тишею. Кожної 

неділі і свята учні були зобов'язані бути в церкві, перед тим збирщочись у школі, 

і вислухавши релігійних наук (тоді чомусь казали "екзорта"), під проводом 

учителів "парами" йшли до церкви. Шкільний правильник зобов'язував учнів 

і поза шкільними годинами, майже на всі таборові імпрези, концерти, театральні 

вистави і т. п. треба було дозволу дирекції школи. За невеликими вийнятками, 

та деяким обмеженням забав такий дозвіл, принайменше для старших кляс 

майже завжди був. Незабутні вистави Ансамблю Українських Акторів під 

керівництвом Володимира Блавацького, Театру-Студії Йосипа Гірнякя й Олімпії 
Добровольської, Українського Оперного Ансамблю, прекрасні концерти 

бандуристів, хору "Сурма" та інших, різні академії, реферати, мистецькі 

виставки та подібні культурні імпрези були надзвичайно важливим доповненням 

освіти й виховання шкільної молоді. Деякий час, особливо в молодших клясах, 
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існувала т. зв. виховна година, на якій, залежно від віку учнів і від викладача, 

обговорювано різні теми, від правил ''доброї поведінки'' до морально-етичних 

засад. Пригадую, в моїй клясі на таких виховних годинах проф. Бойкович читав 

з якоїсь книжки про етикету та пояснював різні ситуації. Натомість у директора 

Величка тема сягала від життєвих проблем до ідеалу зарадної, всебічноосвіченої, 

культурної і свідомої людини. (Щодо патріотичного й релігійного виховання 

-воно було на кожному кроці не лише в школі, а й у щоденному житті цілого 

табору.) 

Для поширення кола зацікавлень влаштовувались цікаві прогулянки, як 

наприклад, з професорами Макаренком і Попелем по історичних пам'ятках 

старинного Реrенсбурrу - Ратісбони з римських і середньовічних часів; 

прогульки кораблем по Дунаю до Вальгалі, Бефраюнrсгалі, Кельгайму; поїздки 

до Пассав, до зоологічного й ботанічного городів у Мюнхені та інші. 

Дальшому розвиткові учнів та початкові їхнього громадського вироблення 

сприяли різні учнівські гуртки й організації, які вели живу активно-творчу 

роботу, а маючи значну автономію і власні статути призвичаювали шкільну 

молодь до самостійної праці, обов' язковости, співвідповідальности та карности, 

плекаючи зрозуміння вартости організованого життя. 

Вже майже на самих початках існування гімназії було зорганізовано 

гімназійний хор під керівництвом учителя співу Йосафата Пачовського. Цей 
хор прикрашунав своїм співом усі шкільні імпрези, співав щонеділі на Службах 

Божих, виступав на національних святах і академіях, давав охремі концерти 

для учнів і громадянства. Після виїзду Й. Пачовського хором :керував д-р Богдан 
Кушнір. 

Теж десь на початки припадає і "самоуправа" хлоп'ячої і дівочої буре. Це 

був час після відходу з дівочої бурси настоятельки Л. Бризгун та куховарки Ксені, 

коли ми самі мусіли по черзі вибирати харчовий приділ та варити обіди. Ціла 

процедура йшла за кооперативною системою. Та це забагато відривало нас від 

науки, і вже не пам'ятаю, як було розв'язано ту проблему. Якийсь час 

настоятелькою бурси була п-і Грушкевич. Незабаром дівочу бурсу розв'язано. 

На чолі учнівського колективу була Міжклясова Учнівська Громада -
МУГ -, яка складалася із представників кожної кляси і кожної учнівської 

організації. МУГ мала координувати працю усіх шкільних організацій та 

імпрези. Дорадником МУГ при її заснуванні був д-р Андрій Бойкович, який 

довгими годинами вияснював правила складання статуту, процедури зборів та 

обов'язки і привілеї управи. Головою МУГ був Богдан Неганів. 

Помічним засобом рел1пино-морального виховання молоді 

греко-католицького віровизнання була при школі Марійська Дружина, яка 

шляхом релігійних практик, сходин і рефератів поглиблювала християнські 

засади. 

Для фізичного й спортивного виховання діяв, крім обов'язкових годин руханки 

під проводом учителів Олександри Бризгун і Матвія Мелешка, спортовий гурток 

"Бескид". До його складу входили різні хлоп'ячі й дівочі ланки, як відбиванка, 

кошиківка, пінr-понr, копаний м'яч та інші, які брали участь у міжгурткових, 

міжшкільних та різних інших спортоних змаганнях. 

Чи не наймаркатнішими гуртками були літературно-історичний та 

драматичний гуртки. Літературно-історичний гурток заснувався у жовтні 
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~947 р., ~nочатку як літературний гурток під проводом Юрія Мацика, як голови 
и проф. ~алини Карпової, як опікунки гуртка. 

Тоді В1ібрано й редколегію заплянованого журналу" До висот", яку очолив 
Ігор ~оФ~ан. В короткому часі гурток прийняв назву ім. Івана Франка, а скоро 
теж 1 д?.і::\аток "історичний", і тоді другим опікуном став учитель історії і 
г~ографІ~ Іван Попель. Членами гуртка були учні вищих кляс. Щотижня 
ВІдбувал11ся літературні або історичні "вечори", на які згодом могли приходити 
й нечле~tt. Теж пізніше, на пропозицію проф. Попеля, рішено було створити 
окрему 1~rоричну секцію. Обидві секції мали своїх референтів. За час існування 
гуртка буJІо прочитано багато цікавих рефератів, приготованих самими учнями. 
Реферат~ були, як правило, дуже старанно приготовані й опрацьовані, а часто 
й виголоч.rені з неабияким хистом. В дальшій праці дуже часто головний реферат 
доп?вню~ав кореферат на ту саму тему. Не думаю, що була якась певна система 
в ПІдбощ тем, і вони були дуже різноманітні. Щоб згадати лише деякі: 
обг~вор~вано поезію Івана Франка, Миколи Зерова, Олеся Бабія; творчість 
~,~мІн~ве~, драматичні твори Лесі Українки, "Тигролови" Багряного, "Ост" 
1 ЮнІст~ Василя Шеремети" У ласа Самчука, "Наші дні" Д. Данського, збірку 
"П " ......_ ан .. tетра Бал ея, "Діти Чумацького шляху" Докії Гуменної, "Давид 
Коппер<Ьілд" Діккенса та багато-багато інших. Був вечір спогадів про Юрія 
Клена, :n~чір присвячений Франкові, вечір поезії УПА, був і авторський вечір 
молодих початківців. З історичних тем були: "Реrенсбурr у Середньовіччі", 
"Іван Мq,зепа", "Іван Богун", "Іван Виговський", "Упадок Гетьманату", 
''Д . иректt;)рія", "Карпатська Україна" та багато інших. Очолювали літературно-
Jсторичfl~й гурток по черзі Юрій Мацик, Ігор Масник, Михайло Мигаль. 

Драма.tичний гурток, заснований спочатку як секція літературного гуртка, 
згодом ~ідділився і діяв самостійно. Керівником і душею гуртка була проф. 
Галина ~арпова, яка сама й писала тексти більшости інсценізацій і монтажів. 
Під П і і1 чоловіка, П. Карпова (музичне оформлення) керівництвом шкільні 
вистави ~у ли дійсно подив угідні. З найкращих слід згадати "Доля поета" -
на Шевч~нкові роковини 1948 р., де у 8-ми картинах представлено життя 
Ше.вченк~; "Сон учня" на Миколаївському вечорі 1947 р. та на закінченні 
шюльноl'о року 1948 р., де до учня, який заснув над латиною, у сні приходять 
предстаn~ики усіх предметів і розповідають про їх важливість. Надзвичайно 
вдало П()~'язаний аспект виховання з розвагою і дотепом. Чудовими були 
"Пе~с~е~ь Мафальди" і "Казка". Всі вистави були бездоганно підготовлені, 
а учнІ 81д~гравали свої ролі з переконанням і навіть талантом. Про "Сон учня", 
:: д.олю t'toeтa" і працю літературного гуртка були дуже прихильні згадки у 
ВJснику Оселі" з 23 грудня 1947 р. (ч. 44) і з 2 травня 1948 р. (ч. 61-62). 

Вел~ч~)не значення у доповненні виховання шкільної молоді мав Пласт, хоч 
органJЗа~ійно до складу гімназії не входив. Та більшість шкільної молоді 
належ ал~ до новацтва і юнацтва Пласту, творячи гуртки за кл ясами, а провід 
Пла~ту діяв у порозумінні й в співпраці з дирекцією гімназії. У пластових гуртках 
закршлІ{)tІалася започаткована на шкільній лавці дружба, яка затрималася довгі 
роки. 

Таке ~сеобічне виховання давало належне знання, розвивало інтелект, 
формув~о світогляд і характер, плекало особисту культуру, підготовляло до 
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майбутнього життя, як повновартісних одиниць і активних членів української 

спільноти. 

Близьке рідне оточення та український дух життя оселі природно впоювали 

в молоді душі національну свідомість і українську ідентичність. У вихованої 

у таборах молоді не було почуття національного роздвоєння. Також, на відміну 

від старшого громадянства, шкільна молодь, як правило, не робила в своєму 

гурті релігійних, реrіональних і соціяльних різниць. Хоч не була одного 

віроісповідання (у звіті директора за 1946-47 рік подано, що по віроісповіданні 
було 174 греко-католики, 48 православних і 2 римо-католики), хоч походила 
з різних частин України, з різними специфічними говірками, з різних соціяльних 

верств, різного виховання та з різноманітною попередньою підготовкою - за 

4 роки співжиття зуміла створити один моноліт. 
Тому, по минаючи тимчасовість існування та всякі недоліки в порівнянні до 

"нормальних" стабільних державних шкіл,- українська гімназія в Реrенсбурзі 

осягнула кольосальних успіхів у вихованні молоді, та гідно виконала своє 

завдання. Майже всі учні реrенсбурзької гімназії понесли із собою в життя не 

лише підставсву освіту, любов до всього рідного, а й чудові спомини з рідної 

школи, почуття спільности та глибоку пошану до своїх виховників. 

Примітки 

Основна загальна статистика цього нарису взята з виданої в 1959 р. брошурки про Українську 
гімназію в Регенсбурзі. У той час ця брошурка була складена на підставі оригінальних звітів 

покійного директора гімназії, проф. Миколи Величка. На жаль, ці звіти, як і інші матеріяли 

покійного директора, затратилися із смертю його дружини. 

В дальшому користувалася я "Вісниками Оселі" та частинними протоколами літературно

історичного гуртка при гімназії. 

Деякі дати взяті із давніх особистих записок. 

Про "Ульмівський період" подано на підставі опитів деяких тодішніх учнів. 

Реrенсбурзька гімназія- 29 червня 1947 р. Кінець навчального року 1946-1947 
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7-а кляса, 12 березня 1946 р. Стоїть між учнями о. д-р Катрій. Б. Синявський, В. Чубатий, Л. 
Войтечко-Кутна, Б. Демчишин, М. Соляник-Ліщинський, В. Слободян, О. Рівний, Е. 

Комарницький, В. Гладкий, З. Турчин, Л. Гурко-Боднар, Я. Олійник, Т. Дереш-Калинич, О. 

Бризгун-Соколик, О. Данилович-Кизик. 

Проф. Теофіль Пашківський під час лекції математики. 

274 



Пильно слухають ... В центрі Людмила Ярко, справа Галина Бартків. 

Професори Роман Доберчак і Теофіль Пашківський з учнями. 
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Професори Мирослав Котисі Євген Маланюк з учнями. 

J. -' 
В uентрі о. Павло Джулинський, зліва проф. Теодор Турчин, справа проф. Петро МакареЕІко. 
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Професори Андрій Бойкович і Петро Макаренко з учнями. 

Професори Е. Маланюк і М. Котис з учнями 
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Найменші- 1-а гімназійна, 1949 р. Між ученицями проф. Галина Карпова. Зліва: Н.Н., Ларисса 
Заїка, Н.Н., Орися Карапінка, Боба Кисілевська-Попель, Квітка (Слава) Кушнір, Зося Лазар, 

Дзвінка Кравців, А. Сливка, а за нею Галя Риrула, Дарія Пестрак і Ірма Машталір. 
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Гімназистки шкілької лавки і пластового гуртка "Серни", 22 березня 1948 р. Зліва Леся 

Домашевська, Дада Шараневич, Ліда Білоус, Нуся Небожук, Віра Лозинська, Міля Міщук, Владка 

Мудрик. 

Регенсбурзька хлопяча бурса 1948. р. Сидять зліва: П. Ліщинський, Іван Волянський, проф. М. 
Котис- опікун бурси, В. Федорняк, Дм. Федорів. Стоять зліва: Т. Лозинський, І. Полатайко, 

А. Бугель, Н.Н., М. Думик. Н.Н., Н.Н., Н.Н., З. Словіuький, Н.Н., Н.Н., Вол. Косик, Н.Н., 

Вол. Бистрий. 

"Пірати" - прогулька до Берхтесгадену в травні 1947 р. Зліва на право: Мирон Бунько, Іван 
Полатайко, Андрій Бугель, Віктор Федорняк, Петро Татарський. 
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Інші школи 

Українська Музична Школа в Регенсбурзі. 

Українська Музична Школа в Регенсбурзі. 

Учителі музичної школи при іспитах. Зліва д-р З. Лисько, Ірина Нанасси, Марія Вірщук, 

дир. І. Повалячек, О. Стецюк, Інна Черняхівська. 
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Співає Славця Маланяк, акомпаньює Ірина Нанасси, зліва стоїть Інна Черняхівська, 

сидять д-р З. Лисько, проф. О. Стецюк, проф. Іван Повалячек. 

Українська Торговельна Гімн аз і я 194 7-1948 р. 
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Учні та учителі Української Торговельної Гімназії. Маркевич, інж. Нищадименко, д-р Матвієнко, 

Хорват. Стоять зліва: Трембка, Кодиляк, Кухар, Н.Н., Микулик, Гадземан, Довбуш. 

Навчання машинописання в господарській школі. Стоїть Ірина Руснак. 

Школа перек..1адачів, 1947 р. 
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Автомобілевий курс 

Абсольвенти фотокурсу, 16. lV. 1947. 
. Зліва: Б. Іваницький, М. Руснак, 

В. Грицин. З-заду зліва: Н.Н., С. Рошко, 

Н.Н., п-і Іваницька, М. Кавка, Н.Н. 
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УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ 
ТА УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ 

Чинність Української Господарської Академії (УГА) і потім Українського 

Технічно-Господарського Інституту (УТГІ) можна поділити на кілька етапів 

у залежності від певних обставин. Ці обставини були зумовлені: 1) формально

правними можливостями, 2) фінансовими можливостями, З) наявністю 

професури і студенства, 4) психологічною настановою професури і студенства. 

Отже, в залежності від цих обставин чинність нашої Школи можна поділити 

також на чотири етапи: 1) Українська Господарська Академія (1922-1935)
Висока Школа авдиторного навчання, 2) Український Технічно-Господарський 

Інститут (1932-1945) - Висока Школа заочного навчання, З) Український 

Технічно-Господарський Інститут (1945-1952) - Висока Школа андиторного і 

позаочного навчання, 4) Український Технічно-Господарський Інститут 

(1952-дотепер) - переважно науково-дослідна установа. 

Перший етап. Український Громадський Комітет у Празі (Чехо-Словаччина), 

що постав там на початку двадцятих років, мав добрі персональні зв'язки з 

високими урядовими колами молодої Чехо-Словацької Держави, які добре 

пам'ятали велику допомогу чеським леrіонам, що в 1917-1918 рр. формувалися 
в Україні, від українського уряду в Києві. З другого боку- в Тарнові (Польща) 

була зосереджена поважна кількість української висококваліфікованої 

інтеліrенції, що належала до адміністративного (урядового) апарату України 

і що відійшла за Збруч після воєнної прогри в нашій визвольній боротьбі. 

Осередком цієї інтеліrенції з високою технічною освітою була "Спілка Техніків 

Сільського Господарства", що об'єднувала ряд фахівців із різних галузів точних 

і прикладних наук, у тім також осіб, які були вИкладачами на високих школах. 

Стараннями Українського Громадського Комітету в Празі, чехо-словацький 

уряд дав дозвіл на заснування Української Господарської Академії, статут якої 

був затверджений Міністерством Хліборобства ЧСР 16 травня 1922 р., а вслід 
за цим Міністерство Закордонних справ ЧСР почало давати візи на в'їзд до 

Чехо-Словаччини професурі і студенетну. Склад останніх комплектовано, 

головне, з колишніх вояків Української Армії, переважаючу більшість яких було 

інтерновано в таборах у Польщі. Вони також і без віз пробиралися до сусідньої 

Чехо-Словаччини. Вже 22 червня 1922 р. почато виклади на трьох факультетах 
УГА: Аrрономічно-Лісовому, Інженерному і Економічно-Кооперативному. 

Спочатку Академія мала трирічну програму навчання, але вже у 1924 році вона 
була переформована на Високу Школу з чотирирічним курсом навчання та 

правом надавати своїм абсольвентам титул інженера відповідного фаху. 

Протягом рр. 1922-1935 іматрикульавана 766 студентів, з яких покінчила студії 
і одержало дипломи 559 осіб. У цьому часі Академія мала 35 професорів, 19 
доцентів, 23 лектори, 23 асистенти- разом]()() осіб професорського персоналу 

та 10 професорських стипендіятів. Крім того було запрошено на виклади в УГА 
26 чеських професорів. Бібліотека Академії мала понад 10.000 назв книжок. За 
цей перший період видано 2.149 друкованих аркушів підручників українською 
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мовою, що написала професура Академії. Наукові Записки УГА з оригінальними 

працями професури репрезентували науково-дослідну працю професорів. Ці 

публікації внесли поважний вклад у мовну скарбницю творення української 

науково-технічної термінології. Майже весь перший етап чинности УГА 

(1922-193 5), за винятком кількох останніх років, коли то Міністерство своїм 
розпорядженням припинило вписи нових студентів і значно зменшило свої 

дотації на школу, - Академія позитивно задовольнила всі чотири названі вгорі 

передумови для свого існування: формальні, фінансові, наявність професури і 

студенства та їхня психологічна настанова до праці у своїй Школі. 

Другий етап (1935-1945) мав цілком інший характер. З припиненням вписів 
і формальним закриттям Академії наприкінці 1935 року, як школи андиторного 
навчання, Академія перетворилась на Високу Школу позаочного навчання, що 

її власником стала Спілка Професорів Української Господарської Академії, а 

фінансовим опікуном Товариство Прихильників Української Господарської 

Академії. 

За цей другий період наша Школа, що прийняла назву ''Український Технічно

Господарський Інститут" (скорочено УТГІ), мала 8.020 студійників (студентів 
і курсантів), розкинутих по всій діяспорі, в тім із ЗДА і Канади, як також з 

окупованої української етнографічної території: з Волині, Галичини, Буковини, 

Закарпаття. Цей період визначався поширеною видавничою чинністю Школи, 

що видала дальший ряд підручників, необхідних для студій заочною 

(кореспонденційною) методою. Натурально, що деякі фахи, як: агрономія, 

лісництво, технологія та гідротехніка, годі було студіювати заочною методою 

(брак технічного устаткування для студій цих наук), і характер студій пересунено 

в бік економічних та політичних наук. 

З чотирьох передумов, що від них залежало справне функціонування Школи 

за цей період, були наявні лише дві- достатня кількість професури і студенства 

та їх велика охота до праці, цебто було кому вчити і вчитись. Зокрема це 

проявилося у нашої молоді, для якої особливо з початком другої світової війни 

стало майже неможливим студіювати нормально (закриття шкіл, масове 

переселення з місць осідку до місць праці в Німеччині тощо). 

Треба при цьому підкреслити подивугідне виконання праці адміністрації 

Інституту, що з честю переборювала фінансові і адміністративно-формальні 

перешкоди протягом війни й окупації Чехо-Словаччини. 

Третій етап (1945-1952) настав із кінцем другої світової війни. Воєнні події 
примусили Український Технічно-Господарський Інститут переїхати до Баварії, 

куди він прибув, втративши по дорозі все своє майно, та з дуже малою кількістю 

професури. В новому місці осідку Школи - Регенсбурзі, знову з'явилася 

можливість розвинути авдиторне навчання, а то навіть у ширшому маштабі, 

ніж в Под є брадах у Чехії. Тут, за виключенням передумови (2) - фінансова 

база- всі останні умови були сприятливі: формальний дозвіл американської 

окупаційної влади було одержано вже 28 червня 1945 р. Делегація Інституту 
в складі проф. С. Комарецького, проф. Б. Іваницького й проф В. Доманицького 

в супроводі голови Українського Комітету в Регенсбурзі о. Богдана 

Ганушевського мала авдієнцію у воєнного губернатора Горішньої Баварії та 

Долішнього Пфальцу полк. Яроміра Поспішіля. Вислухавши уважно прохання 
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делеrації, полк. Я. Поспішіль покликав референта освітніх справ і запитав його: 

що говорять в цій справі інструкції Вищого Американського Командування. 

Референт заявив, що згідно з інструкціями, всі високі школи в Німеччині мають 

бути закриті. Тоді полк. Я.Поспішіль запитав його: чи мають бути закриті 

німецькі школи, чи школи в Німеччині? Референт відповів що школи в Німеччині. 

Полк. Я. Поспішіль зажадав, щоб референт приніс ориrінал інструкції, і на власні 

очі пересвідчився, що там стоїть "в Німеччині". По відході референта він сказав 

делеrації: ''Коли плянувалсея обсадження Німеччини, ніхто не міг передбачати, 

що тут бу де знайдено стільки і в такому числі різних народів''. Після цього 

він покликав секретаря і надиктував йому поданий нижче текст дозволу на 

відкриття навчання в УТГІ: 

Military Government 
Detachment FIDЗ 
Regensburg, Bavaria, Germany 

Subject: Permission to Open School. 
То: The Ukrainian Technical Husbandry Institute. 

JJP/AT/jck 

28 June 1945 

І. Authority is hereby granted to the Ukrainian Technical Husbandry Institute 
to resume operation. 

2. The responsible authorities are hereby charged with the following policy: 
а. No teacher shall Ье allowed to introduce into his teaching, no matter 

with what subject he may Ье purporting to deal, anything which:
(1) glorifies militarism; 
(2) seeks to propagate, revive or justify the doctrines of National Socialist, 

or to exalt the achievements of National Socialist leaders; 
(З) favors а policy of discrimination on grounds of race or religion; 
(4) is hostile to, or seeks to disturb the relations between any of the United 

Nations; 
(5) expounds the practice of war or of mobilisation or preparation for war, 

whether in the scientific, economic or industrial fields, or promotes the 
study of military geography; 

(б) favors any form of Fascism; 
(7) favors Bolshevism; 
(8) attempts to influence public opinion contrary to friendly relations with 

the Soviet Union. 
For the Military Government Officer: 

J aromir Pospisil 
Lt. Col. QMC 
Deputy Mil Govt Officer 

Приміщення для УТГІ отримали в Реrенсбурзі, в одній віллі пані Лявзер, при 

Лібльстрассе ч. 2. на острівці, в обіймах ріки Дунаю. 
Тепер величезна маса студентства з усіх українських земель та наявність під 

впливом нової еміграційної хвилі українських професорів-спеціялістів із багатьох 

галузів техніки також з усіх земель України. Тут Школа провадила навчання 

вже на п'ятьох факультетах, а саме, крім давніх - Аrрономічно-Лісового, 

Інженерного та Економічного, відкрито нові - Ветеринарний і Фармацевтичний 
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у Мюнхені. Треба сказати, що і характер Школи тепер подекуди змінився. 

Оскільки за першого етапу (1922-1935), що почався скоро після наших невдач 
у визвольній боротьбі в рр. 1919-1921 за незалежність, ще були живі думки про 
скоре повернення на Батьківщину і про працю там, то по другій світовій війні 

ці надії здебільшого згасли, і загальна настанова- і професури, і студентства 

-була вчити і вчитися в пристосуванні до обставин чужих країн, там де треба 

буде жити і працювати. Брак фінансів частково був компенсований діяльністю 

УНРРА, а потім ІРО, що забезпечували сяким-таким приміщенням, харчами 

персонал і студентство Школи, але, розуміється, ці установи не допомагали 

нічим самій Школі. Навіть приміщення для авдиторій, лябораторій і гуртожитки 

для студентства, що приїздило на студії з інших місцевостей, Школа мусїла 

винаймати сама в місті на свої кошти. В часі 1945-1951 рр. було іматрикульавана 
на п'ятьох факультетах УТГІ 1.290 студентів, з яких покінчила студії 312 осіб. 
Між іншим, в числі студентів були також особи інших національностей, а саме: 
латиші, білоруси, литовці, поляки, росіяни, грузини, болгари, серби. За цей же 

період УТГІ мав 219 осіб - висококваліфікованих фахівців-українців із Краю 

та еміrрації педагогічного персоналу, в тім 164 професори, 45 доцентів, 81 
лекторів, 29 асистентів. Крім андиторного високошкільного навчання, УТГІ 
провадив далі навчання кореспонденційною методою для студентства, що 

мешкало далеко від осередку Школи- Реrенсбурr-Мюнхен- та заснував і 

провадив ряд фахових курсів у різних місцевостях осідку української еміrрації 

в Німеччині, допомагаючи багатьом набути якісь фахові знання для їх 

майбутньої праці в різних країнах за океаном. На цих останніх курсах студіювало 

2.190 осіб. 

Четвертиr етап. З початком 50-х І?оків почався інтенсивний, масовий виїзд 

української еміrрації за океан- до ЗДА, Канади, Австралії, Південної Америки, 

як студентства, так і професури УТГІ. Багато студентів за океаном 

настрифікували свої дипломи, одержані в УТГІ, або після зарахування початих 

в УТГІ студіях, продовжували їх за океаном. Отже, за браком студентства, 

а почасти і професури, УТГІ почав сучасний четвертий етап своєї чинности і 

перетворився в основі на науково-дослідну установу, займаючись, головно, 

студіями української і світової економіки, влаштовуючи наукові конференції та 

видаючи друком "Наукові Записки". Місцем осідку УТГІ став Мюнхен в Баварії, 

в "Домі Української Науки", що утримується з дотацій німецького уряду. 
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Подав доц. інж. 

Дмитро Білий. 

Витяг з книги 

"УТГІ. 1932-1952" 

Замок в Подєбрадах. 

Вікна 4-8 від рогу на 3-му 
поверсі -nриміщення 

Інституту (1932-1940) 



Михайло Ільків 

ШІСТДЕСЯТРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 

Шістдесятріччя Української Національної Політехніки, що припадало в 1982 
році, це не унікальна подія в історії української нації. Це вперше наша висока 

технічна школа, заснована на чужині, спочатку як: "Українська Господарська 

Академія", а пізніше як: "Український Технічно-Господарський Інститут", 

відзначає свої роковини. Ці роковини пригадують нам жмут проблем, що 

творять окремі сторінки історії України. Перш за все, пригадують нам творців 

Четвертого Універсалу, яким завершено самостійність української Держави. 

Всі вони перейшли тяжкий життьовий шлях, побойовища, невільничі табори, 

та інші несприятливі життєві умовини. В найбільш невідрадних обставинах 

залишали учасники історичних подій 1917/20 років Рідні Землі. І так свіжим ще, 
великими жертвами оплаченим досвідом, після визвольних змагань, на чужині 

постала Українська Національна Політехніка. Між творцями їі були безпосередні 

будівничі української держави, вони їі організатори, і переважно пр,офесори та 

студенти, молодь загартована в боях за свою державу, з усіх українськчх земель. 

Разом вони творять свою Високу Політехнічну Школу - лябораторію, в якій 

мав виховуватися новий тип українця нашої доби. В цій школі мав виховатися 

професіоналіст, якого в нас так бракувало в початках відновленої самостійної 

держави. Для них ця школа була символом, та послідовним фактом 

продовжування визвольних змагань. Добутим знанням на політехніці вони 

хотіли дальше служити Україні, вони вірили, що до неї повернуться й будуть 

їй потрібні. В їхній свідомості було впевнення, що найбільше щастя для людини, 

це жити у своїй державі. Хоч і не повернулися, але вони чесно і корисно до 

останку служили тій ідеї й служать, де б вони не були, і в яких умовинах не 

довелося б їм жити і працювати. 

Основоположники Політехніки на чужині виходили із засад конечности 

навчання нашої молоді технічно-господарських наук, конечних в розбудові 

промисловости рідної країни, і піднесення їі культурного рівня та життьового 

стандарту. Суспільно-господарський розвиток кожного народу залежить 

головно від забезпечення його фаховими кадрами. Відповідно до своїх завдань 

наша Висока Школа включала такі факультети: - Агрономічно-Лісовий, 

Інженерний, Економічно-Кооперативний, Фармацевтичний і Ветеринарний, та 

їхні відділи. В професорському складі школи спочатку були викладачі 

українського походження, а згодом також лектори чеських високих шкіл. 

Бібліотека школи начисляла десять тисяч назв у 30.000 томах. Завдяки 
працьовитості професорського персоналу підготовлено і видано понад 143 
ориrінальні підручники, і більше як 28 скриптів, з різних професійних ділянок. 
За час навчання в школі, фахову освіту набуло понад 890 осіб. 
Велика частина абсольвентів Політехніки брали активну участь в розбудові 

промисловости західньоукраїнських земель, головно в кооперації і сільському 

господарстві. В культурно-освітній ділянці видавали вони фахову літературу 

з різних ділянок народного господарства. Сьогодні об'єктивно треба ствердити, 
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що школа своє завдання виконала, підготовивши професійний персонал до 

самостійної господарської і технічної праці в усіх галузях промислового розвитку 

українського народу. Досягнення Української Національної Політехніки в дуже 

малій пропорції підсумовані в трьох томах історії її існування, виданій її 

абсольвентами в Нью-Йорку. Це не тільки звичайні книги, це документи 
минулого досвіду, ідейної відданости, добре зорганізованого діла української 

еміrрації. Щоби оцінити пророблену працю в минулому, варто б хоча 

переглянути програми факультетів, і порівняти їх з високими школами того 

типу в країнах, в яких сьогодні живемо. Це помогло б ліпше зрозуміти і оцінити 

рідну школу. 

В сучасних умовинах Українська Національна Політехніка діє лише як науково

дослідча інституція, видаючи ''Наукові Записки'' в Мюнхені. В минулому видано 

їх 28 томів, а крім того видрукована декілька монографій, а також деякі 
літературні видання. В "Наукових Записках" друкуються статті наших і інших 

національностей науковців з різних ділянок науки і техніки. Окремі статті 

присвячені також розвиткові економіки і техніки в Україні. Внеменшій мірі, 

також багато уваги віддається справам розвитку фахової термінології, згадати 

б хоча недавнє видання "Німецько-Українського Електронічного Словника". 

До сучасних видань слід зачислити також ''Бюлетень'', науково-інформаційний 

часопис УТГІ, що виходить кожних два місяці. "Бюлетень" своєю об'єктивною 

аналізою проблем з розвитку техніки і економіки в Україні осягнув належне 

признання між своїми і іншої національности дослідниками совєтології. Досі 

появилося 18 чисел "Бюлетеню". 
Реасумуючи тих кілька думок з минулої і сучасної діяльности Політехніки, 

в першій мірі треба ствердити, що праця основоположників перейде в історію, 

як великий здобуток української нації, оцінку якого треба залишити 

майбутньому історикові. 

Чuтttрьох ко.lt,орін марюt Фонду 
УкrаїнсміоЇ Іlо.1ітехніюt. 
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УТГІ при заснованні. 

Професори та студенти УТГІ, 29 березня 1946. 
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ЗАПРОШЕННЯ 

У днях 15.-18. травня 1947 в Реrевсбурзі відбудуться урочисті 
СВЯТКУВАННЯ 25-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ 

УкраТнс.:ької Гuс11одарсЬІсоі Академії- Укра··нськоrо Технічно-Господарсь
кого ІНСТИТУ'l'У· 

В рямцях цих святкувань відбуватиметься 

ІІ. З'ЇЗД ІНЖЕНЕРІБ-АБСОЛЬВЕНТІВ 
Української Господарської Академії- Українськоl'О Технічно-Господарсь

кого Інституту 

Цим маємо за честь запросити Вас з родиною на 

СВЯТОЧНЕ ВІДКРИТТЯ 3'Ї3ДУ 
що відбудеться в РеГенсбурзі в n ятницю 1 6. тр а в ня 19 4 7 о 1 4 r од, 
у великій залі Інституту ва Lieblstr. 2 (на острові за Дунаєм) у Реr~нсбур-
8і а такою nрограмою: 

2 3апрошешш Президfі 
11 Відкриття 3'їзю· 
3 Привітання 
4 Реферати 
5 Закриття. 

17. травня 1947 у тому ж приміщенні відбуватиметься ділова частина 3'їз. 
ду аа участю членів Товариства. Початок о год. В. 

УПРАВА ТОВАРИСТВА 

Професорська Рада УТГІ в ювілейному 1947 poui. Сидять зліва: проф. М. Вєтухів, Н.Н., Б. 
Іваницький. В. Доманицький, С. Комарецький, Л. Шрамченко, М. Зайцев, Гр. Денисенко, Н.Н. 
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Святкування 70-річчя декана економічного факультету проф. Л. Шрамченка, 

стоять зліва Гр. Комаринський, М. Руснак, Василів, Лукомський. 

Проф. Леонтій Шрамченко. 
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Аrрономічно-лісовий факультет 1947 р. 

Професори Г. Денисенко, Макар Каплистий, 

Іван UUабельський. 

Деканат. аrрон.-лісовоrо факультету, 

зліва nроф. І. Драбатий, ректор Віктор 

Доманицький, Н.Н . 

Професори і учасники матуральних курсів УТГІ, 6 травня 1947 р. 
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Український Народній Університет. Сидять зліва: д-р І. Жовнірович, проф. Василів, З. Мелінська, 

ректор Світозар Драгоманів, Олена Кушнір, проф. Петриченко, Чумак, Ілля Демиденко 

r 
j 
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Молодіжні організації 

Мирон Утриско 

ПРАЦЯ ВІДДІЛУ МОЛОДІ В ОСЕЛІ 

В початках існування таборової адміністрації оселі r анrгофер у Реrенсбурзі 
в 1945 році творилися самочинно різні культурні, наукові, професійні, видавничі, 
літературні та інші товариства і установи, а між ними теж і молоді. Першими 

товариствами молоді, що зорганізувалися в 1945 р., були Пласт і Студентська 
секція, яка опісля перетворилася у Студентську Громаду (при УТГІ). Згодом 

постало Українське Спортове Товариство "Січ", а відтак СУМ. У квітні 1947 р. 

створилася нова на українському терені установа молоді - ІМКА (Товариство 

Молодих Християн). Вся та праця над молоддю була досить партикулярна і 

індивідуальна, без відповідних об'єднуючих чи контрольних чинників. 

Необхідною вимогою часу було створити координаційний чинник, який надавав 

би тим всім організаціям молоді і починам якусь цілеспрямованість, співпрацю 

і спільне плянування. Ще дуже важливим чинником в еміrраційних умовах було 

постачання потрібним приладдям для відповідної праці організацій молоді, 

зокрема різнорадне спорядження, вивінування домівок, площ, придбання одягів, 

заль і т.п. 

Беручи до уваги ті вимоги сектора молоді, управа оселі з кінцем 1946 р. 
вирішила створити ''Відділ молоді'' і на референта покликала Мирона Утриска. 

Для ведення своєї праці референт отримав домівку на канцелярію в шпитальному 

будинку. До обсягу його діяльности належали всі вище згадані молодіжні 

організації. У справах участи шкільної молоді в спортивному житті контакту

валась з відділом молоді також народна школа, гімназія, торговельна гімназія 

і фахові школи. 

Щоб якнайкраще організувати всю молодь оселі референт покликав на 

помічників Романа Припхана, Григорія Масника і Євстахія Крикевича. 

Згодом 7 квітня 1947 р. проведено персональні зміни у відділі молоді і 

устійнено такий склад: референт - Мирон Утриско, заступник - Роман 

Припхан, справи "Січі"- Євстахій Крикевич, справи Пласту- Іван Пшоняк, 

машиністка- Анна Гнатишин-Петришин, члени- Богдан Мельник (директор 

кооперативи "Пласт") і Богдан Дудка (крамар кооперативи Пласт). 

В еміrраційних умовах було важливим, щоб українську молодь виховати в 

любові до своїх традицій, своєї віри, рідної мови і українського народу та 

зберегти її в якнайкращій фізичній кондиції. Ті завдання поклали ми в основу 

нашої праці, ініціятиви, напрямних і головних завдань. 

Для реалізування намічених завдань референт молоді часто скликував 

засідання голов організацій молоді, на яких обговорювано організаційні і виховні 

пляни, намічувано різні зайняття й імпрези та ініціовано спільні виступи і 

почини. Одним з основних завдань відділу молоді було координувати діяльність 

організацій молоді і дбати про відповідні домівки для них, а в міру змоги також 
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допомагати здобути відповідне спорядження, постачання і потрібне знаряддя. 

Референт брав участь в засіданнях управи оселі, а в міру потреби теж і в нарадах 

Таборової ради. Не раз мав доповіді для різних організацій і товариств і брав 

участь у зборах окремих організацій молоді. Для. успішної координації 

діяльности референт сам створив або ініціював такі комісії: 1) комісію молоді, 
яку сам провадив, 2) виховну раду, на якій намічувано напрямні для виховання 
молоді, З) комісію для відзнаки фізичної справности, яку створено 21 червня 
1947 р. в такому складі: Г. Масник, Матвій Мелешко, Михайло Бойко, М. 
Кучмак, М. Баслядинський іР. Припхан. 

Еміrраційні умови були зовсім відмінні від ситуації в рідному краю, тому 

треба було не раз застосувати різні шляхи і засоби, щоб осягнути мету, а 

щоденних потреб для розвитку і праці організацій молоді було чимало, між 

ними придбання відповідних домівок та приміщень з різним спортивним і 

руханковим приладдям і спорядженням. 

Для орієнтації і характеристики діяльности відділу молоді подам деякі 

важливіші почини в хронологічному порядку. 

Щоб молоді, яка закінчила школу, дати конкретний фах, з кінцем 1946 р. 
проведено широку акцію серед неї за вступ на фахові курси та придбання фахової 

освіти. Заохочена молодь брала численну участь у різних курсах-школах. 

11-18 січня 1947 р. зорганізовано лещетарський курс для середньо-шкільної 
молоді, 20 січня влаштовано спільну проефору молоді, а 26-го різдвяну 

''Ялинку''. 

В лютому референт молоді подбав про видання числа "Вісника Оселі", 

виключно присвяченого справам молоді. Крім ідеологічної вступної статті М. 

Утриска про завдання і напрямні відділу молоді, були там пляни і заклики 

окремих організацій молоді. Референт молоді брав участь в ширших сходинах, 

присвячених організаційним олянам оснування в оселі осередку ІМКА, крім 

цього ініціював та допомагав організаціям молоді як також молоді інших 

національних груп, які жили в оселі, в переведенні різного роду імпрез. Відділ 

молоді, зібравши всі видання організацій молоді, взяв участь у виставі преси 

в оселі. 

У березні відділ молоді присвятив свою увагу в великій мірі: 1) підготовці 
молоді до весняного спортового сезону, 2) пожвавленню діяльности серед 
молоді, З) охопленню активністю якнайбільше молоді. Для підготовки 

спортового весняного сезону зорганізовано триденний курс теоретичного 

навчання спортоних ігор: відбиванки, копаного м'яча і кошиківки. За ініціятивою 

і старанням УСТ "Січ" 22 березня рішено розпочати силами молоді - при 

підтримці управи і співпраці мешканців оселі - будову спортового майдану. 

Керівником будови обрано інж. Євгена Сумика. На такий майдан надавалися 

найкраще зарослі і нерівні терени перед шпитальним будинком при вході на 

оселю. Плян був великий: для його здійснення потрібно було зусиль цілої оселі. 

Крім робітників для копання землі, треба було також мати вантажні авта, вози 

з кіньми, які б перевозили землю і засипували яри та заглиблення. Важення 

землі самими тачками- це була б Сізіфова праця. На щастя, між мешканцями 

оселі були такі, що мали грузовики, вози з кіньми, якими приїхали допомогти 

при будові площі. Перші роботи почато 29 березня, коли з-під сніжного 
покривала щораз більше почала показуватися земля. Щоденно сотки жителів 
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оселі копали землю, а десятки грузовпків і возів вивозили її, засипаючи доли 

і яри. Чимала кількість тачок також виконувала велику роботу при вирівнюванні 

площі. По кількатижневій інтенсивній праці, коли вже чимало ярів вирівняно, 

то треба було одначе роботи перервати на деякий час через технічні перешкоди. 

Щоб оживити діяльність організацій молоді, відділ молоді подбав про вигідні 

домівки для всіх їх товариств. Серед молоді пророблено відповідну оснідомну 

працю за її включення в різні виховні і спортові організації. 9 квітня відбулися 
засновні збори, на яких заложено осередок Української ІМКА і вибрано управу 

в складі: голова- Микола Нагірний, заступник- Мирон Утриско, секретар 

-О. Бучацька, культурний референт- Т. Білостоцький, жіночий референт 

- Іванна Момотюк, скарбник - І. Пшоняк і член - Р. Припхан. 

У травні підібрано людей на кандидатів до проводів літніх таборів ІМКА 

і вислано їх на чотиритижневий курс до Штутrарту. На курси виїхали: А. 

Бризгун, А. Бойцун, О. Бараник, О. Бучацька, Т. Білостоцький, Р. Припхан, 

Ю. Яримович, В. Нечипорук, Ю. Бучацький і Буткевич, разом десять осіб. 

Підшукано теж нижчий персонал до тих таборів на кухарів, шоферів, механіків 

і т.п. Цього місяця відділ молоді зладив інвентар спортового і руханкового 

приладдя і придбав нове спорядження для дружини копаного м'яча. Для 

латиської молоді оформлено грище для відбиванки. Старанням референта 

молоді СУМ одержав черевики для дружини копаного м'яча і залізничі квитки 

для 50 сумівців на тижневу екскурсію по Баварії, від 20 до 27 травня. 
2 червня референт молоді відбув спеціяльні сходини з представниками 

організацій молоді в справі влаштування численних літніх таборів для молоді. 

Треба було вкласти великі зусилля всіх працівників відділу, щоб ви старати 

шатра, кухні, ліжка, спортове приладдя й інше таборове спорядження. 15 червня 
референт молоді зорганізував для популяризації спорту змагання в копаному 

м'ячі між управою оселі та театром Володимира Блавацького звислідом 6:5. 
При співучасті представників відділу молоді відкрито табори ІМКА, 10 липня 

дівочий в Мосгамі, а 11 липня хлоп'ячий у Марієнталі. 12 липня відбулося дуже 
успішне "Свято Молоді". 

В серпні, від 3 до 24, з доручення управи оселі, Мирон Утриско взяв участь 
в адміністраційно-офіцерському курсі ІРО в Арользені, в брітанській зоні 

Німеччини. Комісія відзнаки фізичної вправности при відділі молоді перевіряла 

участь молоді в добуванні осягів різних родів легкоатлетики і, ствердивши 

виконання вимог, вручила грамоти і відзнаки 48 сумівцям, 13 січовикам, 3 
пластунам, 2 студентам, 2 поліціянтам, 1 членові "Бескиду" і 14 
неорганізованим- разом 83 спортовцям. Після семиденних змагань, спортоних 
ігор і легкоатлетичних дужань на закінчення їх відбувся 31 серпня імпозантний 
День Спортової Культури. О 9-ій годині ранку під звуки національного гимну, 

в присутності всіх організацій молоді і запрошених гостей, піднесено український 

прапор. З черги відбулися греко-католицька польова Служба Божа і 

православний молебень. Присутніх було поверх 1000 осіб. До вечора відбувалися 
вправи і виступи молодіжних організацій та змагання в різних спортових іграх. 

Свято закінчено о год. 8:30 вечора роздачею нагород і дипломів та зняттям 

прапора. 

Найбільшим осягом відділу молоді і всієї молоді оселі у 1947 р. було 

завершення будови спортового майдану коштом 16,230 нім. марок з каси управи 
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Володимир Приймак 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЛАСТУ В РЕrЕНСБУРЗІ 

Напочатку була ідея, що жевріла в серцях ідейних пластунів, щоб у слушний 

час запалити ''Живим огнем'' безсмертну ватру, як колись на зелених верхах 

рідних Карпат. Молодь, цей "Цвіт України і краса", була охоча ставати в 

пластові ряди, а прихильне відношення альянтів до пластового руху дало змогу 

ініціяторам приступити до реальної праці. Заслугою неструдженого пластуна

виховника о. Богдана Ганушевського є той радісний факт, що на терені 

Реrенсбурrу пластове життя основано вже в першій половині місяця серпня 

1945 р. Він був перший, що пригадав молодим еміrрантам пластове гасло ''Будь 

вірний Богові й Батьківщині''. 

І так 15 серпня 1945 р. відбулися перші інформаційні сходини для дітей наро
дньої школи, що їх провадив о. Богдан Ганушевський, тодішній голова УОДК. 

По гутірці оформлюється гніздо новачок ім. кн. Ольги і гніздо новаків ім. кн. 

Володимира. Гніздо новачок мало 28 учасниць і їхній рій прибрав назву 

"Лисички"; хлоп'ячий рій прибрав назву "Вовченята". Провід узяла пл. сен. 

Анастасія Смеречинська. Рівночасно почалася пластова організаційна праця 

серед гімназіяльної молоді. Постають чотири пластові гуртки юначок: 

"Зозуля", "Сороки", "Чайка", і "Вивірка" та два гуртки юнаків: "Тур" і 

''Леопард''. Впорядниками гуртків стають пластові сеньйори: Женя Барицька, 

о. Б. Ганушевський і Ілля Городецький. 

15 серпня 1945 р. постає перший пластовий осередок на терені Західньої 
Німеччини, в американській окупаційній зоні. На це є два докази. 26-28 жовтня 
1945 р. скликано конференцію в Мюнхені для основання Пласту на терені 

Німеччини. Ініціятори цієї конференції були дуже здивовані, коли о. Богдан 

Ганушевський прочитав їм звіт із пластоної праці в Реrенсбурзі. Другий доказ 

- це лист до о. Богдана Ганушевського бл. п. пл. сен. Олександра 

Бережницького, який на доручення Головної Пластоної Булави (ГПБ) збирав 

матеріяли до історії Пласту. Лист цей стверджує, що перший пластовий 

осередок у Німеччині постав у Реrенсбурзі з ініціятиви і під проводом о. Богдана 

Ганушевського. 

27 вересня 1945 р. постала в Реrенсбурзі Тимчасова Команда Пластового 
Осередку в складі: комендант- о. Богдан Ганушевський, заступник- пл. сен. 

Емілія Доберчак, писар- пл. сен. Анастасія Смеречинська, скарбник- пл. 

сен. Богдан Любинський. 

До нашого табору r анrгоферзідлюнr з кожним днем напливало щораз то 
більше біженців, і щораз більше було дітей, як у народній школі, так і в гімназії. 

Наші пластові гуртки побільшувалися. Так 18 жовтня 1945 р. наш осередок мав 
три нові гуртки: "Серна", "Калина" і "Ластівка". Опіку над нашим пластавим 

осередком прийняв тимчасовий організаційний референт пл. сен. Яро Гладкий. 

З ростом наших пластових частин наш осередок потребував виховників. Деякі 

пластуни, до яких звертався о. Б. Ганушевський, відказалися від праці тому, 

що не вірили, що можна воскресити на еміrрації пластову ідею. Між ними були 

такі, що за польської окупаційної влади були ув'язненізапластову працю. Але 
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обійшлося без них. Знайшлися пластуни сеньйори, які працювали над молоддю 

в Галичині й на Лемківщині у Виховних Спільнотах Української Молоді. Вони 

тепер взялися до пластової роботи. Їхня праця не пішла намарно. Наш пластовий 
осередок під кінець грудня 1945 р. мав такі частини: гніздо новачок ім. кн. Ольги, 
гніздо новаків ім. св. Володимира, курінь юначок ім. Ольги Басараб, курінь 

юнаків ім. Петра Конашевича Сагайдачного. 

Наш табір став незабаром міжнароднім табором. Крім українців, прибули 

втікачі з Латвії, Польщі, Литви, Росії, Білорусії, Естонії. І так скм. Земrальс, 

лотиш, радився з о. Ганушевським у справі організації Міжнародньої Скавтської 

Ради (МСР) і запросив його бути першим П головою. Усі скавтмастри МСР 

мали сходини і під час них вирішили влаштувати ''Ялинку'', що відбулася 5 січня 
1946 р. Подаю в скороченні враження юначки з гуртка "Сороки": 
"- Місс Сміт ходила по залі й робила перегляд різних скавтських частин. Ставши перед нами, 

сказала до перекладача, що наші народні одяги - а ми були всі в них одягнені - їй дуже 

подобалися. Це ми зрозуміли й були дуже задоволені, що бодай перше враження зробили добре. 

Місс Сміт привітала всіх екавтів і сказала, що дуже тішиться, що тут на чужині зорганізувався 

екавтизм і вона буде старатися допомогти нам у нашій праці. Опісля почалася програма 

''Ялинки''. Перше виступали скавти литовські, опісля білоруські, російські, латвійські, а вкінці 

українські. Кожна група співала свої народні пісні, танцювала народні танці та робила вільноручні 

вправи. Наш хор відспівав кілька колядок, потім танцювали юнаки з юначками та новацтво з 

народньої школи. Мабуть, випало все дуже гарно, бо присутні, більшість неукраїнці, дуже били 

браво. На закінчення наша пластова частина відспівала наш пластовий гимн". 

13 січня 1946 р. до нашого пластового осередку загостили пластуни з 

Карльсфельдського табору ДіПі. Це був гурток юначок "Калина" і гурток 

юнаків ''Орли''. Вони мали стрічу з нашим юнацтвом і забавилися на веселому 

вечорі під час символічної зустрічі з Новим Роком. Тимчасова Кошова Команда 

на сходинах вирішила влаштувати пластову ''Ялинку'' для нашого Коша з 

такою програмою: 

1. Вступне слово - о. Богдан Ганушевський 

2. Значення "Ялинки" - проф. Михайло Іваненко 

3. Весела програма - сценка-скетч ''День під Свят-Вечір у пластовому 

таборі" пера юнака Володимира М'ялковського 

4. Забава з танцями. 

15 січня 1946 р. відбулася перша Кошова Рада, на якій прийнято назву- Кіш 

ім. сот. Івана Чмоли й вибрано кошову команду в такому складі: кошовий -
пл. сен. Володимир Приймак, заступник- пл. сен. Емілія Доберчак, писар

ст. пл. Олександра Савчин, скарбник - пл. сен. Богдан Любинський, суддя -
пл. сен. Ілля Мула, обозний - ст. пл. Микопа Оленич, домівкар - ст. пл. 

Олександра Бризгун. 

До нашого пластового осередку почали щораз більше напливати пластуни 

сеньйори, і тепер, треба було мати курінний провід пл. сеньйорів, його обрано 

в такому складі: курінний - Михайло Іваненко, заступник - Ірина 

Шухевич-Любчак, суддя - Ярослав Кужіль, писар Михайло Наконечний, 

скарбник- Богдан Любинський, домівкар-Гриць Масник. 

Головна Пластова Команда СУПЕ в Мюнхені іменувала пл. сен. о. Б. 

Ганушевського тимчасовим комендантом области Нідербаєрн і Оберпфальц. 

До цієї области належали осередки: Пассав, Вайсенбурr, Реrенсбурr, Байройт, 

Форгайм, Полянтен, Фільзек, Ноймаркт і Боденвер. До тимчасової обласної 
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команди ввійшли пластуни сеньйори: обласний комендант і голова пластового 

осередку - о. Богдан Ганушевський, заступник - Володимир Приймак, 

секретар - Микола Кавка, скарбник - Тарас Ганушевський, новацький 

виховник- Анастасія Смеречинська. 

Тому, що Пласт став скоро розростатися по цілій нашій пластовій області, 

потрібно було більше юнацьких виховників. Старанням Обласної Пластавої 

Команди, при видатній співпраці кошової команди, зорганізовано вишкільний 

курс для нпорядників у частинах УПЮ в області. Мета курсу - подати 

пластавим впорядникам відомості, потрібні для ведення юнацьких частин, та 

подати матеріяли до першої проби. 

Програма курсу: 

1. Загальне значення Пласту 
2. Програма, метода виховання та діяльність у Пласті 
З. Пластові зайняття у відділах УПЮ 

4. Устрій частин УПБ 
5. Загальні уваги про пластові проби 
6. Українознавство 
7. Пластова ідеологія 
8. Підготовка до потреб пластового життя 
9. Плекання здоров' я 

10. Фізична культура 
11 . Наука праці і П застосування в житті 

12. Фінансово-господарські інструкції 
13. Пластова преса і видавництво 

14. Зв'язки з чужими скавтськими і позаскавтськими організаціями 

15. Спів 
16. Впоряд 
17. Правила доброї поведінки. 

Усіх викладових годин- 40. Вік курсантів 17-30 рр. Закінчили курс 23 учасники, 
в тому 6 юначок і 1 юнак - усі з нашого Коша. На закінчення курсу завітав 

комендант СУПЕ і мав відповідну доповідь. 

25 січня 1946 р. Гніздо новачок влаштувало свято в честь Крутянських Героїв. 
Програму підготовила пл. сен. Анастасія Смеречинська та пл. сен. Юрій 

Яримович. 

У зимових місяцях у всіх частинах нашого Коша йшла жвава підготовча праця 

до першої пластавої проби. Кошова команда відбувала численні сходини, на 

яких обговорювано різні проблеми, зв'язані з працею в нашому Коші. На одних 

сходинах кошової команди вирішено виготовити кошовий прапор. При допомозі 

американських папіросів можна було дістати в німців матеріял на прапор і 

знайти фірму, що погодилась його виконати. Проєкт прапора зробив пл. сен. 

Степан Луцик, держак, пластову лілейку і цвяшки до вбивапня зготовив п. 

Микола Струк, майстер у роботах з металю. 24 березня 1946 р. відбулося 

врочисте посвячення прапора, якого доконав о. декан Євстахій Гайдукевич, 

приятель Пласту, при співучасті о.о. Б. Ганушевського і П. Шпильки. Після 

посвячення пластуни вирушили на чолі з своїм прапором до пластавої домівки. 

Прапор з церкви несли пластуни сеньйори: Михайло Іваненко, Ірина 
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Шухевич-Любчак і Антін Артимович. Перед прапором відбулася дефіляда всіх 

пластових частин. Після дефіляди вбивання цвяшків у прапор, яке виконали куми 

прапора. На цій врочистості було багато жителів оселі. О 4-ій год. по полудні 

-пластова ватра над Дунаєм, у Петлінrу. У хроніці гуртка ''Сороки'' читаємо: 

" ... Нарешті все було готове. Навіть багато гостей приїхало. Кошовий відкрив свято, кількома 
словами привітав гостей. Тоді виступила одна з гуртка "Чайка" і запалила одним сірником 

ва тру ... першу ва тру реrенсбурзького Коша на чужині, далеко від рідної землі. Вогонь скоро 
охопив сухе галуззя і пнявся вгору, все вище й вище. З пластових лав сильно вирвалися слова 

національного гимну. На середині, коло ватри на машті підносився жовто-блакитний прапор. 

Перед очима кожного стануо образ Рідної Землі, зрошений материнськими сльозами та кров'ю 

борців за волю. Кожний бачив очима душі рідні степи і розлогі ниви, над якими колись також 

маяв наш прапор. 

Тепер наступив найважливіший момент: впала команда- "Хорунжі виступити"-- і далі

"до зложення присяги виступлять ... " О, сумніваюся, чи була тоді хоч одна, чи був хоч один 
такий, в кого, на ці слова, не затремтіло б серце ... За хвилину, за дві з наших уст по несуться 
слова присяги. Запанувала якась тишина. Всі були напружені. Впав наказ - "три, чотири" -
і урочисто залунали слова пластового обіту ... Недалеко шумів Дунай, котив свої води в Чорне 
море і поніс на хребті хвиль слова нашої присяги'' ... 

Після присяги пл. сен. о. Б. Ганушевський провів іменування юнаків і юначок 

на учасників, а кошовий В. Приймак причепляв учасникам пластові лілейки. 

Опісля були привіти від Обласної Пластавої Команди та від представників 

чужинецьких скавтських організацій: лотиші- скм. Земrальс, литовці- скм. 

Юнайтіс і білоруси - скм. Семьонов. 

Посвячення прапора, 24.ІІІ.194б р. Стоять зліва: 

о. П. Шпилька, М. Іваненко, о. Е. Гайдукевич, о. Б. Ганушевський, В. Приймак 
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О. декан Гайдукевич промовляє 

до пластунів. 

Похід до домівки, веде Володимир Приймак, 
прапор несуть Ірина Шухевич-Любчак, М. 

Іваненко, А. Артимович. 

Куми вбивають цвяшки в держак прапора. Анна Білоус, Зенон Корчинський, 
І. Шухевич-Любчак, В. Приймак, майстер Крук іМ. Іваненко. 

Зліва д-р Людмила Бризгун, з-заду д-р О. Любчак, побіч проф, П. Макаренко. 

ЗОб 



Реrенсбурзькі юнаки у дефіляді. 
Василь Гладкий провадить курінь ім. Петра 

Конашевича Сагайдачного. 

Скм. Юнайтіс вітає від литовських скавтів. 

Куми - Зенон Корчинський, Оnьга Масник. 

Юначки складають пластовий обіт. 
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Група пластунів після посвячення прапора 

Догоряє перша ватра реrенсбурзького коша 

У квітні 1946 р. о. Б. Ганушевський, з уваги на здоров'я донечки Квітки, 
переїхав до Міттенвальду. Перед своїм виїздом у порозумінні з головною 

командою СУПЕ передав пластову область пл. сен. Михайлові Іваненкові. І 

тепер область почала діяти за новими інструкціями Головної Команди СУПЕ. 

5 травня 1946 р. в день патрона Пласту - св. Юрія, українські пластуни 

святкували свій 35-літній ювілей. Свято почалося польовою Службою Божою, 

що їі відправив о. декан Є. Гайдукевич в асисті двох дияконів. На Службі Божій 

були присутні делеrації чужинецьких скавтських організацій. Після св. Літургії 

відбувся перегляд усіх пластових частин нашого Коша. Пополудні почалася 

спортова частина. Пластуни виявили свою справність перед масами глядачів 

і здобули дуже гарні осяги. На спортовій частині свята був присутній крайовий 

комендант пластунів СУПЕ- скм. Яро Гладкий. Суддями на змаганнях були: 

проф. Матвій Мелешко, який вчив фізкультуру в українській гімназії, ст. пл. 

Микола Оленич та сеньйори Іван Малюк, Володимир Приймак і Юрій 

Яримович. Увечорі, у великій залі УНРР А, з нагоди свята Юрія і 35-річчя Пласту 

вислухано цікавий реферат виховника Пласту, коменданта ОПК скм. Михайла 

Іваненка. Опісля ішла на сцені, на тлі символічних декорацій, спеціяльно на цей 

308 



Скоки юнаків: Василь Гладкий. Судді - зліва: М. Мелешко і В. Прийма!< 

До мети добігає юн. М. Лазаревич. Суддя - Ю. Яримович 

виступ написана сценка п.з. "У ніч св. Юрія". Ватра із-за непогоди, не відбулася, 

їі перенесено на наступну неділю. На пластове свято були запрошені скавти 

інших національностей. Скм. Михайло Іваненко у своєму рефераті згадав про 

розв'язання Пласту польською владою і запрот о рення його провідників до 

тюрми. Це дуже вразило делеrацію польських "гарцежів'~, але проф. Іваненко 

роз'яснив їм цілу справу, і в майбутньому не було жадних непорозумінь між 

ними й нами. Проф. Іваненко був одним з білих круків нашої дипломатичної 

служби, він був консулем при польському уряді від Української Народньої 

Республіки. 

21 травня 1946 р. всі національні групи нашої оселі влаштували Міжнародній 
Весняний Фестиваль. Кожна національність у своїй частині давала свою 

програму. Програмки були видруковані англійською j українською мовами. 
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Наша програма мала відбуватися в шатрах на площі за шпитальним будинком. 

Пластуни імітували різні зайняття пластового таборового життя. Улаштування 

зразкового табору звернуло увагу відвідувачів фестивалю, особливо 

американців. Від год. 14 до 21 була відкрита виставка осягів життя української 
групи в оселі. Від год. 21.30 до 23 відбулася на цій самій площі міжпарадня 
скавтська ватра. Наприкінці видрукаваної нашої програмки був огляд життя 

українських ДіПі в таборі УНРРА "Тім" 120, у Реrенсбурзі. Мабуть, ніколи 
українці, поляки, росіяни, білоруси і балтійці не розуміли одні одних так добре, 

як у той час. У сі вірили, що ідея Атлантійської Карти, яка голосить усім народам 

свободу, буде здійснена і, що всюди запанує справжній демократичний лад. 

Пластова ідея охопила не лиш шкільну молодь до 18 року життя, але також 
старшу молодь, яку німецька окупаційна влада вивезла з українських земель 

на примусові роботи до Німеччини. Це були переважно сироти, що їхніх батьків 

більшовики вивезли на Сибір або розстріляло німецьке rестапо, а були й такі, 

що служили розвідувачами в УПА. Кошова команда доручила ст. пл. Миколі 

Оленичеві, зорганізувати гурток старших пластунів. І так 17 березня 1946 р. 
оформлено перший гурток ст. пластун ів, який вибрав собі назву "Яструб", а 

опісля другий гурток "Орли". Постійними опікунами обох гуртків були 

сеньйори: Ярослав Кужіль, Михайло Бойко і Юрій Яримович. Перша пластова 

проба відбулася 29 серпня 1946 р. Пластова присяга 7 вересня 1946 р. Члени 
обидвох гуртків проявляли жваву діяльність на терені Коша. Відбували 

правильно пластові сходини, прогулянки, брали участь у пластових зустрічах 

і різних громадсько-суспільних виступах. 23 вересня 1946 р. відбулася курінна 
старшо-пластунська Рада, і на ній обрано курінну команду у такому складі: 

курінний - ст. пл. Антін Доманчук, суддя - ст. пл. Михайло Яремко, писар 

-ст. пл. Володимир Любка, скарбник- ст. пл. Петро М'якуш. Курінь прийняв 

назву "Чумаки". Старші пластуни - це учні торговельної гімназії, різних 

технічних курсів, тому вони мали свою курінну печатку, курінні виказки та 

фірмовий папір з назвою свого куреня. Курінь мав свою пісню ''Марш куреня 

ст. пластупів Чумаки". Слова уклали ст. пластуни А. Доманчук і В. Любка, 

музику скомпонував пл. сен. Юрій Яримович. 

Курінь старших пластунів "Чумаки". 

Усередині Ю. Яримович, справа Я. Кужіль, 1-ий зліва в 2-му ряді Мих. Бойко. 
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Також зорганізувався перший гурток старших пластунок ''Зозулі''. Цей гурток 

швидко розрісся до 15 членів, і його треба було розділити на два гуртки. Другий 
гурток обрав собі назву "Лисиці". Виховницею першого гуртка була пл. сен. 

Влодзя Величко, а другого- пл. сен. Ольга Масник. При кінці серпня 1946 р. 
гуртки відбули першу пробу, а 7 вересня 1946 р. склалипластову присягу, після 
довгої мандрівки за індіянськими знаками в реrенсбурзьких лісах. Той вечір, 

чар природи, святощі присяги напевно залишилися в пам'яті кожної з учасниць. 

Пластова проба й присяга стали стимулом до більш завзятої праці над собою 

індивідуально і в пластових зайняттях. 

Курінь ст. пластунок ім. Мотрі Кочубей. 1-ий ряд зліва: Марійка Допко, Ольга Масник, 
Марійка Феник, Влодзя Величко, Оксана Дудун, Люба Мисевич, Надя Любка. 2-ий ряд: 

Юстинка, Анна Крупницька, Анна Білоус, Катря Попович, Соня Крупницька, Анна Керкуш. 

Незабаром обидва гуртки оформилися в курінь ім. ''Мотрі Кочубей'', 

курінною обрано ст. пл. Любу Мисевич. Своєю симпатичною вдачею курінна 

Люба за короткий час зуміла з'єднати собі прихильність і пошану куреня. Під 

їі вмілим проводом курінь посилив свою організаційну і самовиховну працю 

та в тісній співпраці з куренем ст. пл. "Чумаки" влаштував самостійні 

прогулянки та виступи. Треба підкреслити дружню співпрацю обидвох куренів, 

яка залишила почуття близькости і по сьогоднішній день. 

Пізніше, в 1947 р. збільшились ряди у ладу старших пластунок переходом до 
нього двох гуртків юначок- ''Сороки'' і ''Калина''. Прийняв їх матірний курінь 

"Перші стежі", його курінною була Дада Мосора. 

Пластова ідея охопила також молодь вищої школи, а саме УТГІ. Ця молодь 

зорганізувала курінь старших пластумів "Запорожці". Одним з пластунів, що 

допомагав в організуванні куреня, був пл. сен. Володимир Приймак. Курінну 

команду обрано в такому складі: курінний - Е. Турянський, заступник -
Володимир Кух, писар - Олександер Груда. Члени куреня ''Запорожці'' були 

членами булави й команди обласного табору юнаків у липні 1947 р. в сусідній 
оселі ДіПі у Волькерінrу. Цей курінь зорганізував також кілька внутрішніх ва тер 

та відбув мандрівку в Альпи на верх ''Вацман''. Курінь мав одноразовий приплив 
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Гурток ''Сороки'' 

Курінь ст. пластун ів ''Запорожці'' 

членів, коли найстарший юнацький гурток нашого коша здав матуру і його члени 

перейшли до ''Запорожців''. 

Пластовий рух почав дуже швидко розростатися, і пластові провідники мусіли 

наладнати адміністрацію пластових осередків. Створено крайову команду 

СУПЕ. Поділено терен Західньої Німеччини на пластові області, які підлягали 

крайовій команді СУПЕ. На чолі области стояв обласний комендант з обласною 

командою. Пластові осередки области підлЯгали паланковим чоловічих 
пластових частин і, окремо, жіночих частин. Паланковим в області Реrенсбурr 

був пл. сен. Володимир Приймак, а паланковою - пл. сен. Анастасія 

Смеречинська. Кожній паланці в області підлягали улади: новацтво, юнацтво 

і старше пластунство. Кожна паланка підлягала крайовому комендантові 

пластупів і комендантці пластунок. Палаякові об'їздили пластові осередки, щоб 

провірити, чи пластові осередки виконують ту програму, яку намітили. 

Палаякові виїздили теж раз у місяць до Мюнхену і звітували своїм комендантам 

про стан паланки. 
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З кожним днем щораз більше напливало дітей до народної школи ім. 

Митрополита Андрея Шептицького, пластові гуртки помножувалися і став 

відчутним брак пластових виховників. Крайовий комендант новаків влаштував 

курс новацьких виховників. Наш кіш вислав трьох юнаків, які відбули цей курс 

і опісля працювали з новаками в нашому коші. 

23-31 травня 1946 р. наші юнаки брали участь у вишкільному таборі для 
впсрядників і зв'язкових, і від 2 до 14 червня в обласнім юнацькім виховнім 
таборі в Відсберrу. Новацтво мало свій перший табір у червні в Пентлінrу над 

Дунаєм. Цей З-денний табір зорганізований на пробу, мав назву табір ім. 

митрополита А. Шептицького. Учасників - 28, два рої новаків і один рій 

новачок. Комендант табору пл. сен. Анастасія Смеречинська, заступник 

коменданта- пл. сен. Юрій Яримович, бунчужна- юначка Славця Маланяк, 

писар - юначка Галя Доберчак. Братчики: Богдан Маланяк, Юліян rной, 

сестричка - А. Струк. Таборовим лікарем був д-р Іван Жовнірович. 

Табір новаків: малий Грицуньо на стійці 

Новаки йдуть по "фас" 
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Братчик ~олодимир М'ялковський робить прикраси під шатром 

Очікують приходу обл. ком. Мих. Іваненка 

Сестрички Струк і Доберчак із своїми новачками 
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Братчик r ной із СВОЇМИ таборониками 

Обласний сеньйорський табір у Ноймарктj 
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28-30 червня 1946 р. Кіш вислав новацьких виховників на пластову стрічу УПН 
до Нового У льму. 

1 липня реrенсбурзькі старші пластуни виїхали на перший З'їзд старших 
пластупів до Міттенвальду. 

Від 12 до 14 липня обласна команда сеньйорату влаштувала в Ноймаркті 
вишкільний табір для сеньйорату. З нашого коша виїхало 1 О сеньйор ів і 4 
сеньйорки. Комендант табору сеньйорів- скм. М. Іваненко. Після закінчення 

табору сеньйорів 14 липня там відбулася стріча всіхуладів нашої области. На 
стрічу прибули пластуни з таких осередків: Оберцен, Вайсенбурr, Реrенсбурr, 

Байройт, Форгайм, Полянтен, Фільзек, Ноймаркт і Боденвер. Разом усіх 

пластупів 363, в тому 83 новаки, 144 юнаки, 84 старші пластуни. У програму 
стрічі і ватри входили пластові пісні, слово коменданта стрічі скм. Іваненка 

та виступи поодиноких пластових осередків. І так байройтські пластуни 

задемонстрували вежі з показом першої допомоги, деклямації, пісні та бокс; 

реrенсбурзькі показали скетч "Бджілка" і веселий бокс та відспівали кілька 

гарних пісень. Оберценські юнаки виступили з придуманими радієвими вістями; 

Фільзек виконав хороводи. У програму ватри входили ще різні пластові й 

народні пісні. Другого дня після Служби Божої продовжувана програму стрічі. 

У Берхтесrадені відбулася інформаційна конференція для пластупів сеньйорів, 

на яку наш осередок вислав двох представників. 

Праця в коші: 31 липня 1946 р. гніздо новачок відсвяткувало день своєї 
патронки кн. св. Ольги. На цьому святі рої новачок і новаків склали заяву вступу 

до УУПН. В програму входили: пісні, деклямації, хороводи. Наш кіш 

зорганізував 5-денний табір для новацтва у Волькерінrу. Коменданткою була 

пл. сен. Анастасія Смеречинська. Учасників табору 48 (4 рої - 2 дівочі, 2 
хлоп'ячі), там же рівночасно відбувся табір юначок. Коменданткою була пл. 

сен. Стефанія Казанівська. Після таборів новацтва і юначок відбувся виховний 

табір юнаків у Волькерінrу. Наше старше пластунство влаштувало від 1 О до 
18 серпня табір старших пластунок у Полянтені коло Ноймаркту. 

Коменданткою була пл. сен. Ганка Коренець. В останній день таборування 

Перша річниця існування МСР. Офіцери УНРРА і члени МСР приглядаються імпрезі 
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відбулася там стріча старших пластупів і пластунок. Після від'їзду старших 

пластунок на тому самому місці відбувся обласний вишкільний табір ст. 

пластупів "ім. сот. Івана Чмоли" ... Комендант табору скм. Мирон Утриско. 
25 серпня Міжпаредня Скавтська Рада відсвяткувала свою першу річницю 

існування. У програму свята ввійшов міжнародній тереновий змаг і пластова 

ватра, в якій взяли участь скавти, що були членами МСР. З цієї нагоди вони 

видали одноднівку "Будь готов" по-англійськи, а кожна національна скавтська 

група мала свій окремий розділ, друкований своєю рідною мовою. На першій 

сторінці було слово директора УНРРА п. Біллера про те, що він знає скавтську 

програму, бо сам був скавтом. Далі він каже: "Ви, юнаки і юначки представляєте 

собою будучність Европи, і мораль та принципи скавтизму зроблять з вас гідних 

поваги мужчин, а з вас, юначки, зрілих жінок свого завдання. Я завжди готов 

помагати вам у вашій роботі і сподіваюся, що скавтська програма охопить 

кожного юнака і кожну юначку в вашому таборі". На наступній сторінці подано 

Тереновий змаг: реrенсбурзькі пластуни сигналізують 

Юнаки беруть участь в бігу на сто метрів 
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склад Міжнародньої Скавтської Ради: голова, навесні 1946 року- скм. о. Б. 

Ганушевський. Після його від'їзду головою став скм. Михайло Іваненко, 

секретар - скм. Альфред Земrальс, лотиш, члени Ради - скм. Юнайтіс, 

литовець, скм. Стефан Червінський, поляк, скм. Борис Лусін, росіянин. На 

третій сторінці подано з головної квартири УНРР А про організацію і напрямні 

для скавтських організаЦій по таборах ДіПі в американській окупаційній зоні. 

Перегони в мішках Біг з перешкодами 

Далі подано, що екавтів мають обов'язувати зміст скавтської присяги, обітниці, 

таборування, однострої, скавтська література, скавтські відзнаки. На 5-ій 

сторінці є слово голови Таборової Ради інж. Артимовича до пластового 

братства нашого коша. Він, між іншим каже: 

"На постання і розвиток українського Пласту впливали спеціяльні обставини. Доля Пласту 

була тісно пов'язана з цілим українським народом, і разом з ним переживав Пласт добрі й злі 

хвилини. Пластова ідея запустила глибоке коріння серед української молоді, тож не диво, що 

вона, маючи змогу тепер тут на чужині відновити пластону діяльність, радо і з запалом взялася 

до праці. Молодь учиться у Пласті не тільки карности й дисципліни, але й любови до своїх рідних 

і рідного краю. Пластун має не тільки виконувати свої обов'язки в школі чи в щоденному житті, 

він мусить уміти не лишень собі помагати, але й помагати також своєму оточенню і завжди 

пам'ятати про добре діло. Пластуни своєю бадьорістю, гарним настроєм мають не лише в Пласті 

переживати гарні дні, але мають своєю позитивністю протидіяти шкідливим впливам на еміrрації. 

Також завданням Пласту є причинитися, щоб український народ залишив по собі якнайкращу 

славу тут на чужині. 

Українські пластуни й пластунки! Пам'ятайте, що українське громадянство з гордістю дивиться 

на вас і ваші успішні змагання. Втягайте у ваші ряди якнайширші кола української молоді! Ваше 

завзяття і змагання хай будуть прикладом для всіх. Будучність нашого народу в краю і на чужині 

буде у великій мірі залежати від того, як багато молоді й старшого громадянства буде діяти 

згідно з гаслами пластоної ідеї". 

На тій самій сторінці поміщені дві пісні, що їх написав скм. о. Богдан 

Ганушевський. Подаємо одну з них: 
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Прийде пора, і гай зазеленіє, 

І нас осяє сонце весняне, 

Розбудиться у наших душах спомин 

Про рідний Край і щастя золоте. 

Про щастя те, що давно забарилось, 

Блукає десь в далекій стороні. 

О! Краю мій! Усе такий прекрасний, 

В юнацьких снах ввижаєшся мені! 

Прийде пора, ми віримо завзято, 

У рідний Край промостимо ми шлях, 

Збиратимемо маки пурпурові, 

Засіяні на рідних нам полях. 

Ми віримо- прийде ще час великий, 

Замерехтить у сяйві Рідний Храм. -
Надіє всіх, Прескорбна Божа Мати, 

Щастя пошли акраїнським пластунам. 

На 6-ій сторінці нашої одноднівки "Будь готов" є стаття про обласну стрічу 

в Ноймаркті та про інструкторський курс для сеньйорів. Є там також замітва 

стаття про Запорізьких Дідів. 

Знана всім роля запорізьких дідів у вишколі козаків на Січі. Ралю таких дідів 

у вихованні пластового покоління перебрали на себе пластуни-сеньйори з 

багатим досвідом і менше чи більше буйним волоссям. Вони є носіями пластавої 

традиції, пластових звичаїв та обрядів і сполучниками між "старою войн ою" 

і молодими пластунами. Частіше гострим словом, ніж твердою рукою, 

вказують вони пластунам твердий шлях обов'язку. Але "діди" не тільки 

критикували. При кожній нагоді ділилися досвідом і знанням з 20-літніми 

прихильниками, що вперше покинули хатню вигоду й показали ''носа на вітер''. 

І про гарні давні часи оповідали тим, що лише вступили на шлях пластавої 

романтики і пригод. Про те, як "Котові-пластунові ковбаса пропала", як 

"Лісових чортів" у пелеиках до хресту тримали, як колись, бувши юнаками, 

вчилися вузли в'язати, як до місяця на ялинцілілейки вирізували, а ще частіше 

прошите стрілою серце. Розказували про те, як з піснею на устах, серед бурі, 

негоди, радости життя шукали, як манили їх далекі обрії, несподіванки Великої 

Пригоди в мандрівці по рідній землі. Згадали й стрічі та ватри пластового 

братства. 

В обласній команді наступила переорганізація, і тому треба було перевибору 

в кошовій команді нашого осередку. Кошову команду обрано в такому складі 

пластових сеньйорів: кошовий Зенон Корчинський, заст. кошового- Ольга 

Масник, писар - Андрій Тершаковець, діловод жіночої частини - Стефанія 

Казанівська, діловод чоловічої частини - Михайло Бойко, фін. референт -
Роман Доберчак, пресовий референт - Микола Кавка. Провірна комісія: голова 

-Володимир Приймак, заст. голови- IJUIЯ Мула, писар- Юрій Гвоздецький. 

31 серпня - це річниця здобуття Києва від більшовиків. Наш кіш відсвяткував 

цю річницю святочною ватрою. У поважній частині ватри були присяги 36-ох 

юнаків і старших пластунів. Святочну ватру попередив тереновий змаг чоловічих 

і жіночих пластових частин. Перше місце здобув гурток "Серна"- 168 точок 
на 173 і гурток "Леопард" - 163 точки. 

319 



Наші юнаки вправляли різні роди спорту так, що їх запросив до себе на 

змагання пластовий осередок з Ноймаркту. Вони брали участь у змаганнях 

кошиківки. 

28-29 вересня Крайова команда СУПЕ влаштувала міжнародню скавтську 
зустріч в Авrсбурзі. З нашого коша брало участь 68 пластунів, які виїхали із 
своїм таборовим спорядженням, в тому 25 триособових шатер. У міжнародній 
стр і чі взяли участь скавти таких національностей: українці, поляки, білоруси, 

росіяни, лотиші, литовці й естонці. З нагоди стрічі провід видав чудову відзнаку 

з буквами національних прапорів тих скавтів, що брали участь у стрічі. 1 З 
жовтня 1946 р. відбулося ''міжтімове'' скавтське свято, що в ньому взяли участь 
скавтські частини національних груп з вісьмох ''тім ів''. На цьому святі були 

присутні представники армії і УНРР А. При відкритті свята наш кошовий провід 

вручив відзнаки, спеціяльно виготовлені для чужинців таким особам: п. Віллер 

- директор УНРР А, К. Гільц - директор УНРР А, п-на Седі - ''велфер 

офіцер'' та представникам скавтських груп: скм. Земrальс- лотиш, скм. Кірш 

- росіянин, скм. Кушель - білорус, скм. Червїнські - поляк. Представники 

армії і УНРР А і члени МСР зробили перегляд праці по юнацьких частинах. 

Реrенсбурзький "тім" у складі: 4 українці, 6 лотишів та 6 "русских-ортодоксів" 
зайняв перше місце. 

15 жовтня 1946 р. наш кіш разом із скавтськими частинами інших 

національностей прощався з опікункою скавтінrу при УНРР А, ''велфер 

офіцером", місс Седі. На прощання вручено їй квіти, а МСР подарувала 

пам' ятковий альбом з скавтськими фотографіями. 

19 жовтня 1946 р. в Байройті відбувся крайовий з'їзд пластового сеньйорату, 
під час нього пластуни-сеньйори в присутності Верховного Пластуна проф. 

Северина Левицького відновили пластову обітницю. У цьому з 'їзді з 

реrенсбурзького коша взяло участь 14 сеньйорів. На ньому покликано крайову 
команду УПС, на чолі якої став довголітній виховник пластової молоді, пл. 

сен. Михайло Іваненко. 

Листопадовий марш. 
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Наш пластовий кіш відсвяткував дуже врочисто свято Листопадового Чину. 

Увесь кіш в організованих лавах вислухав урочисту Службу Божу в наміренні 

українського народу. Увечорі відбулася святочна ватра у великій залі. Перша 

частина присвячена славним Листопадовим Дням. Друга частина свята- це 

підсумки праці на порозі нового пластового року та проєкти на майбутнє. З 

черги сеньйори, які не змогли взяти участи з різних причин у крайовому з 'їзді 

в Байройті, відновили свою пластову присягу. Опісля кошовий, пл. сен. Зенон 

Корчинський, вручив юнацьким куреням грамоти потнердження від команди 

СУПЕ. У нашому коші потверджено 4-ий курінь юначок ім. Ольги Басараб і 

7-ий курінь юнаків ім. Петра Конашевича Сагайдачного. Також роздано 

''четверте пластове відзначення'' юнакам і юначкам. 

З листопада 1946 р. наш кіш вшанував річницю смерти сл. п. митрополита 
Андрея Шептицького. У програму входили пісні релігійного і пластового 

характеру та деякі частини з послання Митрополита Андрея до української 

молоді з кінця 1939 р., коли то більшовики окупували західні українські землі. 

Кошовий Зенон Корчинський переводить номінацію юнаків прихильників на юна:ків 

учасників. 

Місяць грудень, як й інші місяці зимового сезону, був дуже активний для 

нашого коша. 1 грудня наші пластуни вітали небуденного гостя, відпоручинка 
американського скавтінrу і вручили йому на пам'ятку пластові видання, пластові 

відзнаки і фотографії. 

4 грудня гніздо новачок ім. кн. Ольги влаштувало свято в честь Діви Марії. 
Програму підготовила сестричка Славця Маланяк. 

13 грудня кошова команда влаштувала для пластових частин (крім новацтва) 
і запрошених гостей традиційний Андріївський Вечір з різними звичаями і 

товариськими забавами. 

Від 20 до 22 грудня заходами МСР в Регенсбурзі під проводом відпоручниці 
американського скавтизму відбувся курс для виховниць юнацьких частин усіх 

національних груп. На 12 учасниць було 8 українок. 
28 грудня відбулася міжмародня скавтська ''Ялинка'' для сеньйорів. Крім 

українських пластунів, брали участь литовські, латиські, російські, польські і 

вперше німецькі скавти. 
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Далі в місяці грудні в нашому коші відбувся курс таборовим способом для 

курінних команд, гурткових і їх заступників та впорядників. 1 О учасників і 

учасниць прослухали в 20-ти годинах ряд цікавих викладів-гутірок. 

Прийшов 1947 рік. Наш кіш налічував 285 членів. Жіночі частини: новачки 
- 36 членів, юначки - 6З, ст. пластункп - 15, сеньйорки - 16. Чоловічі 
частини: новаки- 44, юнаки- 49, ст. пластуни- 2З, сеньйори- 39. 
Під час різдвяних свят юнацтво і старше пластунство взяло участь у коляді. 

Дохід був призначений для ЦПУЕ. 

Від 11 до 17 січня з нашого пластового осередку взяло участь 1 З юнаків в 
обласному лещетарському таборі. 22 січня юнацькі частини влаштували 

внутрішнє Свято Соборности. 26 січня старші пластуни влаштували для коша 
пластов у ''Ялинку''. ЗО січня юнацькі курені відзначили річницю бою під 

Крутами. 2 лютого наш кіш взяв участь у Богослуженні і в церемонії вмурування 
пропам'ятної таблиці в церкві св. Еrіда. 

МСР влаштувала 9 лютого 1947 р. зимовий тереновий змаг, в ньому взяли 
участь українці, латиші і росіяни. Наші юначки здобули перше місце, росіяни 

друге, а латиші третє. Російські юнаки зайняли перше місце, наші- друге, 

а лотиші знову третє. Гурток ст. пластун ів ''Яструб'' здобув друге місце, лотиші 

- перше, росіяни - третє. 

14 березня 1947 р. вийшло перше число органу пластової думки "Сеньйорська 
ватра", старанням редакційної колеrії куреня сеньйорів "Характерники" в 

Реrенсбурзі. У редакційній статті читаємо: 

"Заходом куреня УПС "Характерники" виходить у світ цей журнал, призначений в першу чергу 

для пластового світу, а далі для всіх прихильників нашої ідеї. Метою нашого журнала є стояти 

на сторожі високого рівня і повновартости в кожній роботі пластунів-семьйорів та поглиблювати 

наш загальний, а зокрема пластовий світогляд. До цієї мети поведемо себе самі за допомогою 

нашого журнала, в якому будемо: обговорювати проблеми пластового проводу, намічувати 

шляхи та методи виховання пластового доросту, намічувати пл яни та форми праці для пластових 

сеньйорських осередків, вести дискусію над проблемами пластової праці в різних ділянках, 

порушувати проблеми міжнародньої скавтської співпраці, зазнайомлюватися з працею інших 

скавтських уладів, обговорювати проблеми ширення пластових ідей серед громадянства. 

Всі ці засоби для осягнення наміченої мети ми здобудемо під умовою, що одержимо підтримку 

від наших пластових семьйорів усіх осередків. Піддержку цю розуміємо, як активну співпрацю, 

себто участь у цьому журналі, що стане трибуною не редакційної колеrії, але кожної творчої 

думки в обсягу наміченої мети та П засобів''. 

15 і 16 березня 1947 р. в нашому таборі відбувся Третій З'їзд СУПЕ. "Вісник 
оселі'' за підписом Ю.Ю., інформує, що з'їзд почався у суботу врочистим актом 

відновлення присяги кількох десятків пластунів-сеньйорів, при співучасті гостей 

і представників місцевих установ. Після виголошення привітів від центральних 

і обласнях інституцій прпступлено до ділових нарад. Діяльність СУПЕ широко 

з'ясував і насвітлив скм. Атанас Фіrоль, а всебічна дискусія, що велася впродовж 

кількох годин, виявила гаряче прив'язання учасників і всіх пластувів до свого 

проводу, як теж підтвердила моральну силу та невмирущість ідеї Пласту. 

Основними завданнями з 'їзду було намітити форму дії, обрати Пластову Раду, 

обговорити актуальні проблеми, високо держати пластовий прапор, не 

піддаватися зневірі, глибоко защепити ідею Пласту в серця і характери юнацтва, 

та без уваги на обставини, плекати пластового духа, що має бути завжди й 

всюди критерієм життя і чину пластуна-громадянина. Факт масової участи 
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пластунів-провідників з усіх закутин окупованої Німеччини (222) - це найкращий 

доказ великої моральної сили цієї дуже заслуженої в нас організації молоді. 

Присутність, активна участь та оптимістичні погляди на майбутнє українського 

Пласту Верховного Пластуна Сірого Лева підтверджували цю тезу. Паралельно 

із з'їздом була відкрита виставка діяльности пластових у ладів, що на ній поруч 

робіт, альбомів, вишивок, були видання українського та чужинецького скавтінrу. 

Напередодні з 'їзду появився орган пластупів сеньйорі в осередку Реrенсбурr 

"Сеньйорська Ватра", що містив і обговорював багато проблем заторкнених 

теж на з 'їзді. Діловий тон і прекрасна організація з 'їзду надали йому серйозний, 

до деякої міри навіть епохальний характер в історії Пласту на еміграції. У 

"Віснику Оселі" від 18 березня 1947 р. Юліян Юрків пише: 

"Український Пласт виховує вже 35 років нашу молодь на зразкових громадян Батьківшини 
і людства по лінії трьох основних засад: І)бути вірним Богові і Батьківщині, 2) помагати ближнL\1, 
3) підкорятися пластавим властям і законам. Вже ці три основні засади схоплюють вартість 

і основну мету цієї організації. Вона визначується як виховання, радше самовиховання молоді 

в християнському та патріатичному дусі, защеплення гуманних ідей та почуття виконання 

обов'язку. Це тільки основна база, що на ній будується пластовий дух. Життя серед природи, 

пізнання всіх їі тайн, обсервація явищ природи, ( ... ) це найкращий засіб до осягнення фізичної 
і духової сили, почуття краси, застосування обережности та вироблення бистроти. Ті чотири 

поняття складають поняття слова українського пластового привіту, а їх перші букви творять 

слова СКОБ, що рівночасно є синонімом орла-скоба, володаря усіх птиць ( ... )" 

Автор статті згадує про недовгий, але трудний і нерівний шлях українсь1<ого 

Пласту, про різні перепони, а особливо про розв'язання Пласту польською 

владою в 1930 році. 

'' ... та все таки пластун зостався пластуном і плекав, розвивав і удос:коналював свlй характер 

по лінії пластавої ідеї. Сьогодні піонерам і сеньйорам українського Пласту прийшло на зміну 

вже друге пластове покоління. Сини і доньки продовжують шлях їхніх батьків під ти~ самим 

прапором, з тією самою піснею на устах: "Ніщо нам лихо ні пригоди". І хоч умови важкі, зате 
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сприятливі, бо ми попали в світ Бейден-Пауела, що в своїй більшості дає повну оцінку людині. 

І, коли тепер у нашій емігрантській дійсності український Пласт начислює понад б тисяч осіб 

( ... )і, коли наші сірі будні без почуття певного завтра прибивають і частинно заломлюють слабих 
духом, то українські пластуни, вірні заповітові свого основоположника, виховані на сильних 

громадян, продовжують по словам свого обіту: з життям так боротись, як з трудами в полі, 

злидні, невдачі, недолю вважати тільки завданням трудної гри, що требаімуситься розв'язати ... " 

27 квітня 1947 р. МСР в Реrенсбурзі влаштувала цілоденне свято в честь св. 
Юрія. З "Вісника Оселі" (29 квітня 1947р.), як теж з "Ватри" (травень 1947) 
довідуємося, що свято складалося з трьох частин. Після Служби Божої зібралися 

всі скавти на таборовій площі, і там відбулося відкриття свята. Після піднесення 

всіх національних прапорів і привітань відбулася дефіляда всіх сканетських 

частин. Другою частиною свята були міжнародні змагання, що мали 

пластово-спортовий характер. Гуртки юначок змагалися в будуванні шатер, 

варенні кави і в бігу на 300 метрів з перешкодами. Юнаки змагалися в будуванні 
домиків для пташат і рабленні предметів домашнього вжитку. Старшим 

пластунам припало почесне добре діло - упорядкувати могили еміrрантів на 

міському цвинтарі. Опісля відбулися легкоатлетичні змагання, що в них перше 

місце здобули українці, друге латиші, третє росіяни. Завершенням цього свята 

була вечірня ватра з пестрою і дотепною програмою. 

Виданий реrенсбурзьким куренем сеньйорів ''Характерники'' журнал ''Ватра'' 

з травня-червня 1947 р. подає статтю Сірого Лева під назвою "У день св. Юрія 
- до вас, сеньйори пластуни, оце слово''. Верховний Пластун пише: 

" ... Ні і ше раз ні ... Навпаки, поки всього нашого громадського життя не проникнуть ідеали 
служби Богу й Батьківщині, служби ближнім і послуху нами самими встановленій владі, поки 

юнацький пластовий закон не стане в духовому його поглибленні й законом зрілих мужів, поти 

багато жертв будуть трагічно зайвими ... 
. . . Хай отже ця сьогоднішня пластова спільнота вже не тільки юнаків, але й зрілих осіб стане 

тривким зав'язком того покоління, що зуміє загоїти рани, нанесені жорстокими ворогами й 

власними помилками. Не дивімся на пластову організацію, як на чужий тільки взірець. У нашій 

історії за чужі взірці ми не раз дорого платили. Ми творили Пласт з нутра нашої Нації і для 

нас, а не на експорт. Він є витвором нашої духовости, він отже може мати й дійсно має свої 

власні завдання, яких може не потребує мати скавтський улад іншої нації, історичне завдання, 

збудоване на чесній, щирій, одвертій "великій грі" пластового побратимства й довір'я, свободи 

й дисципліни, обережности й жертвенности, розуму й святого запалу.'' 

5-7 серпня 1947 р. Крайова команда СУПЕ вирішила влаштувати в 

Міттенвальді ювілейну Зустріч з нагоди 35-річчя існування Пласту. Всі пластові 

частини, крім новацтва, взяли участь у Стрічі. Крайовий комендант Яро 

Гладкий доручив скм. В. Приймакові підготовити і провести тереновий змаг. 

До помочі йому покликано скм. М. Утриска і гурток ст. пластувів з куреня 

''Чорноморці''. Сеньйорський осередок у Реrенсбурзі за згодою голови Крайової 

команди СУПЕвидав ювілейну відзнаку з емалії проєкту маляра пл. сен. Ант

она Малюци, жителя оселі, що її виконав майстер Микола Струк. Одначе 

кооператива "Пласт" видала другу відзнаку, і її визнав пластовий провід, як 

офіційну відзнаку ювілейної зустрічі. На прохання крайового коменданта ул

аду новаків, скм. Теодосія Самотулки, скм. А. Смеречинська занялась виданням 

новацької відзнаки "Готуйсь", яку вона уфувдувала своїми приділами 

американських папіросів. Цю відзнаку виконав в емалії Микола Струк. 
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У тому році Міжнароднє Скавтське Бюро в Лондоні вирішило скликати шосте 

світове Джемборі в Франції, в місті Муассон біля Парижу. Тому, що в усіх 

окупаційних зонах Німеччини втікачі з держав, що опинилися під контролем 

СССР, вирішили відновити свої скавтські організації, виникла проблема, що 

зробити з тими скавтами, що перед другою світовою війною були членами 

Лондонського Бюра, а тепер лишились без держави. Лондонське Бюро дало 

їм дозвіл взяти участь у Джемборі, а проблему вирішило пізніше. На Джемборі 

Пласт репрезентували українські пластуни з брітанської зони під проводом скм. 

Леоніда Бачинського, Яра Гладкого та інших. З Регенсбургу поїхали на 

Джемборі, без пашпорту і без запрошення три юнаки: Богдан Маланяк, 

Володимир М'ялковський і Володимир Слободян. Маланяк описує так їхню 

пригоду: 

" ... Під'їхавши до німецько-французького кордону, ми не знали як П перейти. Тут стала нам 
у пригоді прогулянка українців, що їхала кораблем рікою Райн. Ми дістались на цей корабель 

і переїхали аж під м. Кобленц. Тут залога корабля перепачкувала нас на французьку сторону. 

Із вдячности за це ми вирішили щось їм засиrналізувати, але тому, що добре не знали семаф

ору, відчитали з підручної абетки слово "СКОБ", і Шпаrат (М'ялковський) продемонстрував 

це. Відтак всіли ми на поїзд, навантажений вугіллям, щоб продовжувати їзду на Джемборі, але 

в вагоні з гарячі годі було витримати. Ми скинули наплечники й "осіли" на французькій території. 

Ще добре не розглянулись, як тут летить якийсь пограничник. Довідавшись, що він не розуміє 

по-англійськи, ми почали грати чехів, які, крім чеської мови, знають англійську. По чеськи кожний 

з нас ані в зуб. Всечесна французька поліція вирішила нами заопікуватись. При їхній помочі ми 

заїхали "екстраклясним" поїздом до Парижу і врешті опинились між джембористами. 

Репрезентувати свою країну на Джемборі є найбільшим переживанням юнака. Я був одним з 

небагатьох, які брали участь у світовому Джемборі 1947 р. у Франції, але без фанфар і 

можливостей тому, що я не репрезентував свого народу з офіційної позиції. Українські пластуни, 

хоч не були визнані офіційними учасниками цього Джемборі, проте були присутні й одержали 

почесне відзначення. В ті тяжкі дні після другої світової війни те неофіційне визнання не було 

таким важливим для мене, бо я із запалом вирішив взяти участь у Джемборі за всяку ціну. 

Сьогодні я почуваюсь дещо інакше.( ... ) Побувши три дні на Джемборі й три дні в Парижі, ми, 
обладовані "ман елями", всіли на поїзд експрес Париж - Берлін, щоб повернутися домів ... " 

Після закінчення Джемборі в серпні відбулася друга міжнародня скавтська 

конференція, під час якої ухвалено створити при Лондонському Бюрі відділ ДіПі, 

до якого належали б скавтські організації таких національностей: білоруси, 

лотиші, литовці, естонці, поляки, росіяни, словінці, українці, югослави. 

Відпоручником від Інтернаціонального бюра для екавтів ДіПі іменовано 

француза Ж. Р. Моннета. 

Цього року наш кіш одержав до розпорядження будинок-домівку для 

пластових зайнять, так, що наші пластові у лади могли свобідно продовжувати 

свою працю. Пластун Богдан Неганів прикрасив стіни різними малюнками з 

пластов ої тематики. Юнацькі частини у вільний час від науки відбували різні 

прогулянки в околицю Регенсбургу. 

З нагоди роковин Першого Листопада кошова команда зорганізувала 

листопадовий марш і ва тру, що в них брали участь всі юнацькі курені. 

В 1947 р. обласний комендант скм. Михайло Іваненко тяжко захворів. 

Міжнародня Скавтська Рада відбула засідання в його шпитальній кімнаті. В 

день міжнародньої скавтської ''Ялинки'' делегація МСР попросила, щоб голова 

скм. М. Іваненко запалив свічку в лямпі, а від неї опісля символічно запалять 
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ялинку і ватру. Це було дуже зворушливо, коли при запалюванні ялинки на залі 

секретар МСР, скм. Земrальс, повідомив скавтське братство різних 

національностей, що цей вогник принесений з лікарні від хворого скм. Михайла 

Іваненка. 

Полковник американських збройних сил Кембел 

промовляє до пластунів. 

Богдан Неrанів 

Полк. Кембел декорує пластупів за 

їхню працю: ст. пл. М. Оленич. 

Надходить 1948 р. Пластове братство бере участь у коляді на ЦПУЕ. Після 
пластової традиційної ''Ялинки'' відбулися пластові проби, бо всі знають, що 

в день св. Юрія відбуваються всі номінації та підвищення у пластових ступенях. 

У літньому сезоні наш кіш виїхав до оселі в Ноймаркті, там таборував і змагався 

з тамошніми юнацькими куренями. Тому, що почалася еміrраційна гарячка, 

тобто виїзд до країн сталого поселення, МСР постановила вибити медалі і 
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Анна Небожук Мирон Утриско 

Вистава пластових праць: 

голова МСР М. Іваненко відкриває виставу. 

роздати їх тим скавтам, які співпрацювали між собою на терені МСР у нашо

му таборі. Парада ця відбулася в день св. Юрія, і на ній був присутній скм. 

М. Іваненко. Представник збройних американських сил полк. Кембел декорував 

тих пластунів, яких намітила МСР. У той сам день відбулася міжмародня 

скавтська виставка і на ній скавти різних національностей виставили експонати 

із скавтського життя і національного побуту. Виставку відкрив скм. М. Іваненко. 

Це був його останній виступ перед смертю. 
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1948 рік - це 30-та річниця вивішення українських прапорів на кораблях 

Чорноморської Фльоти. На це свято кошова команда запросила учасника цих 

подій- ляйтенанта Шрамченка. Кіш злагодив прапор української фльоти, що 

маяв на малій щоглі, яку тримали пластуни, тому що корабель, яким пластуни 

плили, належав до німецької держави. 

29-30 травня 1948 р. відбулася в нашій оселі зустріч старших пластунів: 

"Чумаки", "Запорожці" та "Гірські орли". Всі вони оглянули старовинну 

Ратісбону зП стилевями будівлями і Вальгалю. Завданням зустрічі було пізнати 

себе взаємно і обмінятись думками на різні пластові теми. Учасники зустрічі 

продискутували , між іншим, можливості і спосіб започаткування літунського 
пластування та видавання окремого літунського журнала. Василь Гаврилко, 

старший пластун куреня "Запорожці", помістив у "Молодому житті" за місяць 

грудень статтю "Будуймо літаки", в якій писав, що моделювання літаків

це гарний спорт, а також перший етап до літунства. Літунське моделювання, 

як ділянку летунства організує міжмародня літунська організація. До цієї 

організації належать усі більші й менші держави світу. Хто хоче приєднатися 

до цього руху в світі, хай організує гурток авіомоделювання при своєму курені. 

Це буде початок молодого літунського Пласту. 

Наші юнацькі курені брали участь у міжнародній стрічі в Фрідріхсгафен, над 

озером Бодензе у французькій зоні. У цій місцевості Гітлер, між іншим будував 

цепеліни, які перелітали океан у мирний час. Кожний пригадує собі випадок 

із славним цепеліном ''Гінденбурr' ', що згорів в Нью-Йорку при причалюванні. 
Тут ми зустрілися з французькою адміністрацією, яка нас дуже прихильно 

прийняла. Ми приїхали вночі. Французи порадили нам переспатись у порожніх 

вагонах поспішно го поїзду, а вранці переїхати другим поїздом до табору ДіПі, 

що в ньому мала відбутись міжмародня стріча. У стрічі взяли участь українці, 

лотиші, литовці, поляки і росіяни. Увечорі пластуни мали ватру для французької 

адміністрації і дітей сиріт, яких батьки загинули в підпільній боротьбі з 

німецькими окупантами. Ватра почалася вивішенням національних прапорів та 

відспіванням національних гимнів. На привіт скм. Мариновича відповів 

представник французької влади, він порадив своїм молодим громадянам брати 

приклад з нас, як шанувати національний прапор. Ватрою проводив пл. юн. 

Богдан Маланяк. Наші танці й пісні всім дуже подобалися. По ватрі французи 

запросили українських пластунів-сеньйорів на вечерю до касина. Наступного 

дня ми поїхали кораблем по озері Бодензе до міста Констанци на кордоні між 

Німеччиною, Францією і Швайцарією. 

Пластовий журнал ''Молоде життя'' у червні 1948 р. помістив статтю Ніни 
Мудрик "А ми тую червону калину підіймемо ... " Стаття стосується до з'їзду 
в Реrенсбурзі колишніх Українських Січових Стрільців та передачі їх прапора 

пластунам. 

В залі лавою стоять колишні Українські Січові Стрільці і пластуни. Зустріч 

відкриває отаман УСС Никифор Гірняк. З черги звіти: ставичний области 

зголошує своїх юнаків комендантові Пласту, а цей отаманові Стрілецтва. І знову 

промови. Говорить Роман Купчинський - поет УСС. Рівно, спокійно пливе 

його мова, виводить казку пройдених днів ... За промовами пісня - "Цвіт 

України і краса, скобів орлиний ми рід". Пісня тих, які готуються промірити 
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ГокоКравцівдержить прапор Чорноморської фльоти 

Ляйтенант Шрамченко, свідок вивішення українського прапора 

на кораблях чорноморської фльоти. 
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тернистий шлях України і чином вивести на шлях щастя Батьківщину. А там 

слова стрілецького заповіту: 

Ми, Українські Січові Стрільці, вільною волею й одноголосно постановляємо надати п'ятому 

куреневі УПЮ ім. Федора Черняка Стяг УСС-ів, як символ передачі стрілецьких чеснот усьому 

українському юнацтву. 

Залишаємо юнацтву заповіт: 

Непохитно і послідовно стояти за ідею Самостійности і Соборности-запоруку щастя нації. 

Зберігати рідну традицію - ознаку самопошани нації. Плекати Леrенду УСС -вияв новітнього 

Військового Зриву Нації. 

Доручаємо куреневі: 

Просити Міністра військових справ самостійної Української Держави відновити полк УСС, 

зложений із вибраних юнаків усіх українських земель, гідних пам'яти стрілецьких героїв, а в першу 

чергу стрілецького сотника, патрона нашого куреня, лицаря без догани, Федора Черняка. 

Цю грамоту власноручними підписами стверджуємо і печаттю Братства УСС скріплюємо. 

Дано року Божого 1948, місяця червня 20 дня, в городі Реrенсбурзі над Дунаєм. 

Увечорі відбувся концерт, присвячений стрілецькій пісні. На кінець концерту 

директор театру Володимир Блавацький деклямував вірш про стрілецьку шапку. 

Так виразно і гарно можна бачити П: "Тут Христос, там Божа Мати, а між 

ними висить шапка, збита скалкою rранати". 

Таборова управа ви сипала могилу в пам' ять тих, які зложили свої буйні голови 

в обороні України. Пластовий провід постановив відсвяткувати Листопадове 

свято на цій могилі. О визначеній годині ввечорі пластуни і пластуяки з чотирьох 

кутів нашої оселі маршували із смолоскипами в напрямі могили. Тут вони 

зложили вінок, віддали пошану поляглим героям. Опісля виконали програму: 

слово про значення Першого Листопада, рецитації, стрілецькі, повстанські і 

пластові пісні та вправи смолоскипами. Могилу перенесли німці на сусідній 

цвинтар. 

В листопаді 1948 р. МСР в нашій оселі дістала запрошення до Нюрнберrу 
на міжмародню ДіПі скавтську зустріч з головою Лондонського Бюра полк. 

Вілсоном і Ж. Р. Мониетом. 

Директор Лондонського Бюра, полк. Вілсон, на трибуні в оточенні скавтських 

ДіПі провідників, в Нюрнберзі. 

25 листопада 1948 р. по довгій недузі, відійшов від нас на 68 році життя на 
вічну Ватру скм. Михайло Іваненко. У журналі "Молоде життя" поміщений 

опис похорону. Михайло Іваненко був членом Головної Пластсвої Ради, 
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комендантом у ладу пластового сеньйорату, головою обласної пластової 

старшини в Реrенсбурзі, головою МСР в Реrенсбурзі, членом 1-го куреня УПС, 

довголітнім пластоним провідником та виховником, найповажнішим скавтсЬІшм 

діячем у Реrенсбурзі. Уродженець батуринської землі, по фаху учитель гімназії 

(біолог), сотник Української Армії. Михайло Іваненко опинився після першої 

світової війни в Західній Україні. Свою родину втратив у вогні революції і 

даремно шукав далеко від своєї батьківщини того власного родинного щастя. 

Свою любов перелляв він на молодь, передусім пластову, до якої пристав у 

Дрогобичі. В роках 1924-19ЗО Іваненко був одним з найдіяльніших сеньйорів

пластувів З-ої Верховянеької округи (Стрий- Дрогобич), був зв'язковим новаків 

і юнаків, ініціятором різних пластових починів. Він був також якийсь час 

головою З-ої окружної команди, аж поки не мусів уступити з цього становища 

під загрозою виселення з Польщі. Молодь любила його і називала "вуйком". 

І це ім'я стало його пластоною кличкою. Ліквідація леrальних форм пластової 

праці в 19ЗО р. важко вдарила покійного. Разом з цілим пластоним активом 

Дрогобиччини його арештовано й ув'язнено в Самборі. Після того покійного 

звільнено на якийсь час від безпосередньої пластавої роботи, але зв'язку з нею 

він ніколи не переривав. Друга світова війна принесла покійному конечність 

еміrрації. Спершу він осів у Сяноці, і тут знову почав стосувати пластові методи 

праці в т. зв. Виховних Спільнотах Української Молоді, але важко захворів. 

Після війни осів у Реrенсбурзі, на деякий час знову дужий, і тут відновив пластову 

діяльність. Але й недуга відновилась і змогла цього кріпкого нащадка козаць:кого 

роду. Згідно з його останньою волею, похоронено його в пластовому 

однострою, домовину прикрито пластавим знаменом і на ній покладено 

пластовий капелюх. День перед похороном усі пластові частини Реrенсбурзької 

станиці склали покійному останній звіт. Сам похорон перемінився у величаву 

маніфестацію, що в ній взяли участь не лиш українські, але й чужі с:кавтські 

частини, представники численних установ, відділ СУМ-у, комбатанти, хори і 

багато громадян. Домовину з цвинтарної каплиці до могили несли старші 

пластуни, співав хор "Сурма". Над могилою мав змістовну проповідь о. Омелян 

Шараневич. Могилу засипали пластуни і уквітчали П біля ЗО-тьма вінцями. 

Зараз після похорону пластова станиця покликала комітет, щоб зайнявся 

побудовою пам'ятника для покійного. Головою комітету обрано В. Прийма:ка, 

секретарем Юрія Яримовича, скарбником Михайла Бойка. Приступлено до 

збірки фондів, що увінчалася успіхом. Зібрано 1,062.15 нім. марки. Розходи-
1,061.50 марки. Проєкт нагробника виконав пл. сен. Степан Луцик. Нагробник 
складається з плити, на якій вміщені українською і німецькою мовами написи, 

велика українська пластова відзнака і хрест у формі "плакучого запорізького 

хреста", а побіч нього два лямпіони. На п'ятьох сторонах вміщені символи 

зайнять Покійного: лілейка- пластун, комбатанський хрест- вояк, книжка 

- професор, арфа - дириrент та хрест. Пам'ятник із штучного мармуру 

виконала німецька фірма Кельбнель - Реrенсбурr. Зверхнім виглядом він 

відрізняється від сусідніх нагробників. Написи та пластов у лілей ку виконав 

Микола Струк. Посвячення пам'ятника відбулося 12 червня 1949 р. в перший 
день Зелених Свят, при дуже несприятливій погоді. Крім великого числа 

таборян, організовано взяли участь пластуни і латиські, російські та німецькі 

скавти. Головну пластовустаршину заступали Верховний Пластун Сірий Лев 
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і організаційний референт Осип Бойчук. Посвячення і панахиду відслужили 

чотири українські католицькі священики під проводом о. декана Дереша. Після 

зложення вінків секретар Міжнародньої Скавтської Ради в Реrенсбурзі скм. 

Земr·альс передав гріб під опіку німецьким скавтам. Відспівано "Видиш, брате 

мій" та "Гей пластуни". 

Проєкт пам'ятника робив пл. сен. С. Луuик. 

На знимuі бачимо останнього станичного 

станиuі Реrенсбурr скм. Богдана Кравuева. 

Похорон професора Михайла Іваненка - старші пластуни несуть свого виховника 

на місuе вічного спочинку. 
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Громадська праця Пласту в оселі 

Влаштовуван о для громадянства Андріївські вечори, товариські вечори з 

танцями, як також ряд академічних вечорів, щоб ознайомити громадянство з 

проблемами Пласту та іншими питаннями дня. І так, скм. Володимир Янів 

говорив про "Виховний ідеал пластового руху". Другим був ювілейний вечір, 

присвячений 25-річчю літературної творчости скм. Богдана Кравцева. В дальшій 

серії академічних вечорів був ЗО листопада 1948 р. вечір стрілецької пісні, на 
якому ред. Роман Купчинський мав доповідь про rенезу стрілецьких пісень. 

Пластуни відіграли сценічну картину пл. сен. Миколи Кавки "Св. Миколай 

у таборі ДіПі''. Перша дія відбувається в небі, в канцелярії св. Миколая, друга 

дія - в пеклі, а третя- в таборі ДіПі. Не тільки пластуни, але й багато старших 

громадян дістало дарунки від св. о. Миколая або від чорта, з дотепними 

присвятами. Численно зібрана публіка нагороджувала оплесками виконавців 

за добрі дотепи. Пласт також брав участь у різних інших святах, як наприклад 

12 грудня 1948 р. у концерті в честь Митрополита Андрея Шептицького, у 
процесіях у день Божого Тіла, на Йордан, Великдень і відбував стійку коло 

Йордан, при вході до шпиталю 

Пластуни та сумівці в часі походу 
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Божого гробу в усіх українських церквах. Нехай слова юначки з гуртка ''Сороки'' 

про стійку біля Божого гробу закінчать цю статтю: 

"На ціле життя залишиться нам спогад з першої стійки при Божому гробі на чужині.( ... ) Вже 
в п'ятницю рано всі були в одностроях у церкві і брали участь у процесії з Плащеницею. По 

зложенні Плащениці до Божого Гробу настала тиша, і кожний чекав своєї черги, щоб помолитися 

до Ісуса й поцілувати Божі рани. Це велике свято відбивалося на обличчях усіх. ( ... ) 
На стійці стояли завжди два пластуни, випрямлені на струнка, з гордо піднесеними головами. 

Цього дня після обіду прийшла черга на пластунок. Скільки то було підготувань, а найважливіше 

це трема. Але кожна з нас була щаслива, що зможе ту стійку відбути сама. У церкві тихо. Дехто 

молиться на колінах перед гробом, дехто збоку приглядається до нього. Цілий день ходять вірні. 

Деколи зайдуть чужинці на коротку молитву. ( ... ) Ми стояли на сторожі, мов прикуті. Не 
забували, що весь наш життєвий шлях- це одна сторожа. Ще не одна і не така жде нас у житті 

нашому стійка, а більше відповідальна і до якої мусимо привчатись завчасу, хоч і тут на чужині. 

Ми молоді, і на наших плечах спочиває велика відповідальність. Ми тямимо це і стережемо." 

На стійці в укр. кат. і в православній церквах 
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Стан реrенсбурзькоrо коша по день 31 грудня 1946- 284 члени. 

Сестричка С. Маланяк з новачками 

Джемборі 1947 р. 
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Джемборі 1947 р. 
Зліва проф. Мих. Іваненко, "Сірий Лев", 

директор УНРРА К. Гільц, Вол. Заяць 

Джемборі 1947 р. 
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Пластуни вітають ІРО, яка перебрала опіку над мешканцями оселі 1947 р. 

Пластовий курінь юначок ім. Ольги Басараб, 18 січня 1947 р. 
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Мирон Утриско 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЛАСТОВОГО СЕНЬЙОРАТУ В ОСЕЛІ 

При Пластовій Станиці у Реrенсбурзі постав теж Осередок 

пластунів-сеньйорів. Осередок охопив коло 50 сеньйорів, з яких лише кілька мали 
свої матірні курені, інші біля 40 заклали курінь УПС ''Характерники''; курінним 
протягом кількох рокіе був Володимир Заяць, а писарем з початку Юрій 

Гвоздецький, а відтак Юрій Яримович. Через весь час існування української оселі 

на r анrгоферзідлюнr, 1946-1949 років, команда куреня сп овпяла теж функції 
проводу Осередка УП С. 

Діяльність куреня ''Характерники'', заснованого 28 березня 1946 р., була 
різноманітна і велика. Члени куреня провадили всю виховну, адміністраційну 

та організаційну працю в пластовій станиці та відогравали важливу ролю в 

організаційному житті оселі. 

Основниками куреня були такі сеньйори: Антін Артимович, Михайло Бойко, 

Леся Бризгун, Людмила Бризгун, Тиміш Білостоцький, Анна Білоус, 

Володимира Величко, Тарас Ганушевський, Євген Гурко, Тарас Ванчицький, 

Роман Верес, Володимир Заяць, Роман Доберчак, Тарас Дурбак, Микола Кавка, 

Апольонія Книш, Володимир Книш, Сидір Комаринський, Стефанія 

Казанівська, Омелян Кушнір, Зенон Корчинський, Григорій Лозинський, 

Ярослав Кужіль, Іван Малюк, Антін Малюца, Григорій Масник, Ольга Масник, 

Михайло Наконечний, Микола Оленич, Ірена Любчак, Василь Максимець, 

Роман Саєвич, Мирон Утриско, Юрій Теодорович, Андрій Тершаковець, Юліян 

Юрків, Ярослав Сербин, Ольга Фітьо, Володимир Приймак, Юрій Гвоздецький, 

Михайло Іваненко, Ірина Костинюк, Ілля Мула, Петро Турчин, Олександер 

Якубовський і Анастасія Смеречинська, - разом 46 членів, в тому 22 
скавтмастри і 24 сеньйори. 
В наступних роках прийнято в члени більше сеньйорів, серед яких були деякі 

з інших таборів Баварії. Загальне число членів куреня зросло до 68 осіб. За 
ініціятивою курінної команди засновано теж Пласт-прият, до якого з лютого 

1948 р. перейшли з куреня такі члени: Ілля Мула, Емілія Доберчак, Наталя 
Стефанів, Стефанія Якубовська. Лев Любинський, Єлисавета Черниш, Тарас 

Ганушевський. Деякі члени перейшли до інших куренів, а саме до ''Лісових 

Чортів"- Вол. Приймак і Осип Бойчук, до куреня Тисовеького-Михайло 

Іваненко, Тарас Дурбак, Тиміш Білостоцький. Виключено з куреня за 

недіяльність Романа Домбровського, Іванну Саєвич і Юрія Теодоровича. Всі 

прийняті члени, щоб бути оформленими, складали іспити та приречення перед 

комісією, до складу якої входили Мирон Утриско, Ірина Любчак і Ярослав 

Кужіль, та були верифіковані Крайовою пластавою командою. 

На Великій курінній раді 6 лютого 1948 р. обрано нову команду в такому 
складі: курінний- Мирон Утриско; суддя- Сидір Комаринський; писар

Стефанія Казанівська; скарбник - Богдан Мельник; господар - Ольга Масник. 

З огляду на виїзд писаря до Австралії, функції писаря виконували спершу Леся 

Бризгун, а по П виїзді до Канади Анна Білоус. На великій раді 11 лютого 1949 
р. обрано команду в складі: курінний - Мирон Утриско; суддя - Сидір 
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Комаринський; писар - Анна Білоус; скарбник - Тарас Ванчицький; домівкар 

-Ірина Костинюк. 

На протязі 1946/1947/1948 років команда відбувала засідання кожного тижня, 
а ширші сходини членів два рази на місяць. Курінь ділився на групи скавтмастрів 

і сеньйорів, які робили теж свої сходини окремо. З березня 1948 р. зорганізовано 
в курені окремі ланки, а саме: 

1. ланку виховників, провідник Б. Шпилька, потім Саєвич і І. Пшоняк. 

2. ланку видавничу та преси, провідник Кужіль, а згодом Кавка. 
З. ланку рефератів, провідник Комаринський, відтак Д. Пеленський. 

4. ланку перекладів і матеріялів, провідник Кужіль. 

5. ланку мистецьку, провідник Білоус, потім Любчак. 
6. Клюб-читальню, провідник Заяць, потім В. Мельник. 

Ланки відбували більш або менш реrулярно сходини, присвячені своїм 

ділянкам. Від кінця 1948 р. курінь мав свою власну домівку. Загальна діяльність, 
з хроніки: 

Курінь брав участь у всіх, дуже численних, пластових святах, стрічах, з'їздах, 

як наприклад, кожного травня, у "Святі Юрія" (5 травня 1946 р., 11 травня 
1947 р.), "Святі Весни" (міжнародньому, в Регенсбурзі, 27 квітня 1947, де прибув 
представник Лондонського скавтського бюра, та 29 квітня 1948 р., у Першім 
пластавім конrресі в Ашаффенбурзі, 26-29 березня 1948 р., у прогульці по Дунаю, 
23 травня 1948 р. для відзначення річниці створення Української Чорноморської 
фльоти, у посвячені прапору пластового коша Реrенсбурr ім. сотн. Івана Чмоли, 

23 квітня 1946 р., а також у посвяченні пам'ятника на могилі Михайла Іваненка, 
який був збудований заходами куреня. Курінь брав участь в організації та веденні 

таборів, як наприклад, новацького та юнацького, липень-серпень 1946 р., для 
станиці в Ноймаркті; юнацького - "Холодний Яр", біля Байройту, липень 

1946 р.; старшо-пластунського, серпень-вересень 1946 р. у Полянтен; 

сеньйорського, завдання якого були вишкільно-інструктивні, серпень 1946 р., 
в Ноймаркті (27 учасників); двотижневого першого сеньйорського мандрівного 
табору в Альпах, липень 1947 р. (24 учасники, комендант М. Іваненко, заступник 
М. Утриско); другого мандрівного альпейського табору з осідком у 

Міттенвальді, 21-29 серпня 1948 р. (комендант М. Утриско); двотижневого 
лещетарського табору, січень 1948 р. (14 учасників). Курінь теж організував 
курси: для скавтмастрів, 10 квітня 1947 р., 5 разів на тиждень, 8-10 год. ввечорі; 
для зв'язкових 3-5 травня 1947; безплатну інструкторську ланку для допомоги 
бідним або менш здібним в науці, брав участь в будові спортового майдану 

на оселі (весна-літо 1947 р.). Більшість членів куреня здобули відзнаку фізичної 
вправности, яку видала Українська Фізкультурна Рада при ЦПУЕ, а також різні 

ордени та почесні грамоти. 

Курінь видав друком 14 березня 1947 р. "Сеньйорську Ватру" як 

неперіодичний журнал пластавої думки (редактори: М. Кавка та Я. Кужіль). 

Друге та третє числа появилися 15 травня 1947 р. та в 1948 р. під назвою 

"Ватра". 26 лютого 1949 р. вийшло перше число "Інформаційних листків", 
видане курінною командою для зв' язків з членами поразкиданими по всіх 

континентах (досі вийшло 28 чисел). Видавано теж окремі обіжники та 

комунікати та ведено перелиску з усіма членами. 16 лютого 1949 р. курінна 
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команда почала видавати "Живу Газету", редактором якої був Дем'ян 

Пеленський. 

Команда видала теж курінний Правильник, визначила кольори куреня 

(малинова-зелену), прийняла курінний гимн (Шиян) та затвердила курінну 

емблему: козак на коні в хмарах з написом: 4 Курінь УПС "Характерники". 
8 вересня 1949 р. влаштовано останню зустріч "Характерників" з ва трою, 

після якої осідок куреня перенесено до Амберrу, а опісля, 29 березня 1950 р., 
до Філядельфії, місця осідку курінного. 

Стан членів з кінцем 1949 року: 

1. Артимович Антін 

2. Білоус Анна 

З. Бризгун Александра 

4. Бойко Михайло 

5. Бойцун Анастасія 

6. Ванчицький Тарас 

7. Величко Володимира 

8. Гарасовський Андрій 

9. Доберчак Роман 

1 О. Верес Роман 

11. Заяць Володимир 

12. Кавка Микола 

1 З. Казанівська Стефанія 

14. Кисілевська Тетяна 

15. Книш Апольонія 
16. Книш Володимир 
17. Комаринський Сидір 

18. Корчинський Зенон 

19. Костинюк Ірина 

20. Кравців Неоніля 

21. Кушнір Омелян 

22. Кужіль Ярослав 

2З. Лозинський Григорій 

24. Максимець Василь 

25. Малюк Іван 
26. Малюца Антін 
27. Масник Ольга 

28. Масник Григорій 

29. Мельник Володимир 

30. Мельник Бог дан 

31 . Наконечний Михайло 

32. Оленич Микола 

33. Пашківський Теофіль 

34. Пеленський Дам'ян 

35. Пшоняк Іван 
36. Романів Володимир 

37. Ромах Микола 

38. Саєвич Роман 

39. Сербин Ярослав 

40. Смеречинська Анастасія 

41 . Сули ма Я рослав 
42. Тершаковець Андрій 

Арт им 

Скала 

Спортсменка 

Кацабай ка 

Перепелиця 

Канонік 

Зозуля 

Араміс 

Ба раба 

Фікус 

Ацько 

Мамай 

/Небелиця/ 

Фазан 

Сорока 

Квочка 

Питльованець 

Комар 

Ананас 

Ор іх 

Мімоза 

Камфора 

Джімбалай 

Масниця 

Медвідь 

Бігунка 

Страшило 

Мама 

Лемко 

Фельдфебель 

Султан 

Каламар 

Інструктор 

Вуй ко 

ДіПі 

Аристотель 

Барило 

Олдбой 

Сойка 

Посадник 

Жовтодзюб 

Дипльомат 

Єліта 
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США 

Канада 

Канада 

США 

США 

США 

США 

Німеччина 

Німеччина 

США 

Австралія 

США 

Австралія 

США 

США 

США 

Німеччина 

США 

США 

США 

Канада 

Австралія 

США 

Канада 

США 

США 

США 

США 

США 

Канада 

Канада 

США 

США 

Німеччина 

Канада 

США 

США 

США 

Канада 

США 

Німеччина 

Канада 

помер 6.ХІ.197З, Чікаrо 

+ 2.ІХ.1967, Торонто 

+ 1980 р., США 
+ 1961 р., Австралія 

+ 22.Х.1984, США 
+ 12.VIII. 1972, Чікаго 
+ 26.VII. 1975, 
Нью-Йорк 
+ 28. V. 1975, Ро честер 

+ 1972, Джерзі Ситі 

+ 24.VI.1964, Чікаго 

+ 4.ІХ 1965, Моитреаль 

+ Чікаго 
+ 2.VII. 1977, США 
+ 31.V. 1956, Мюнхен 

+ 16.Х. 1970, Чікаго 

+ 23.V. 1956, Мюнхен 
+ 4.ІХ. 1979, Торонто 



43. Турчин Петро 

44. У три ск о Евген 
45. У три ск о Мирон 
46. Фітьо Ольга 

47. Юрків Юліян 

48. Якубовський Олекса 

49. Яримович Юрій 

Секретар США 

Філятеліст США + 2.V. 1960 
Пінrвін США 

Буйна Австралія 

Чіп США + 15.1.1973 Рочестер 
Закарпатчик Арrентина 

Мутра США 

:· 
~ І': ! і 

Учні - лещетарі 1947 р. 

11• ., 

На пластовому Конrресі, Ашаффенбурr. Зліва Вол. Любка, Микола Світуха, І Урбан-Стерчо, 

Юрій Яримовмч, Люба Мисевич-Крупа, О. Бризгун-Соколик, Вол. Слободян, Н.Н., Н.Н. 

341 



~ихайло Білейчук 

ОСЕРЕДОК СУМ В РЕГЕНСБУРЗІ 

Кінець світової війни сорок п'ятого року приніс, з одного боку надію соткам 

людей, які опинилися в Німеччині, а з другого тривогу, що буде далі? 

Кожен горнувся до своєї національної групи. Саме тоді настало відродження 

Спілки Української Молоді, яка була заснована на Центральних землях у 1924 
році. Одним з творців Спілки, яка ставила собі за мету визволення України був 

Микола Павлушков. 

Сумівські Осередки постали в багатьох містах повоєнної Німеччини, де тільки 

були, в таборах переміщених осіб, українці. Такий Осередок створився і в 

Реrенсбурзі 15 січня 1946 року, завдяки ініціятивній групі, прибираючи собі ім'я 
Миколи Павлушкова. Управа складалася з голови, секретаря, скарбника та 

референтів преси й інформації, спортового, організаційного та окремо дівочого 

референта. 

Гасло ''Бог і Україна'' запало глибоко в душу кожного сумівця, а від цього 

й святочний привіт: Честь України - Готов Боронити! - виголошувався 

членами Спілки під час зібрань з завзяттям, бо кожен вірив у зміст, який вимагав 

праці з посвятою для Батьківщини й народу. 

Першим головою нашого Осередку був друг Тершаковець, опісля Олександер 

Сосна, інж. Мирон Кучмак, Степан Покора, Любомир Рихтицький і останнім 

головою Осередку, аж до ліквідації табору переміщених осіб в Реrенсбурзі, був 

інж. М. Галів. Двоє друзів, які очолювали наш Осередок були рівночасно 

членами Крайового Комітету СУМ, а саме: Степан Покора та інж. Микола 

Галів. 

Праця Осередку була успішною не тільки завдяки молодечому запалові 

членства, а й той факт, що мали провід, який спрямував діяльність не лише 

на прищеплення національних прикмет, а також на поширення світогляду 

кожного сумівця. Той факт, що Любомир Рихтицький (літературне псевдо 

Степан Любомирський) письменник і журналіст, автор ''Жорстоких Світанків'' 

працював в Осередку і був головою, напевно сприяв тому, що члени СУМ 

дописували до ''Української Трибуни'', а згодом до сумівського журналу 

"Аванrард". Окрім того діяли різні гуртки, де молодь могла проявити свої 

здібності. Була дружина копаного м'яча "Юнак" під керівництвом друга Петра 

Салькова і друга Котлярського. Тренером майбутніх футболістів був друг Іван 

Окопний. Були ентузіясти популярної в Европі відбиванки й Осередок мав свою 

дружину. Тренувалися в бігах, киданням диску й ратищем. Були гуртки шахістів, 

боксерів, столового тенісу (стук-пук). Фізичним вихованням завідував інж. 

Мирон Кучмак. Осередок приймав участь у всіх спортових святах та таборовій 

Олімпіяді. 

Окрім спортоних були гуртки танцювальні (плекання народніх танців), 

драматичний гурток, зорганізований 30.3.1946 р., займався підготовкою скетчів 
під керівництвом подруги Оксани і друга Марченка. Ті, що мали здібності до 

літературної творчості, мали нагоду пробувати свої сили, дописуючи до стінної 

газети. 

Масово молодь почала вступати до СУМ-у в 1947-48 роках. Тоді Центральним 
Комітетом СУМ була видана програма і статут Спілки. СУМ охопив студіюючу 
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молодь, а також тих, які відвідували різні фахові курси, що існували в цьому, 

наскоро збудованому острівці українства, у зруйнованій і виснаженій війною 

Німеччині. 

Осередок мав свою власну домівку, а уніформа складалася з сірої сорочки 

(яку видала щедра "тітка" УНРРА), чорних штанів та краватки. Дехто з друзів 

мав мазепинки. 

Наскільки провідники СУМ цікавилися вихованням, говорить той факт, що 

коштами СУМ була видана монументальна праця найвизначнішого педагога 

нашої доби проф. Григорія Ващенка: ''Виховання волі й характеру'', а авторові 

надали титул Почесного Члена СУМ. 

Сумівці займалися не лише спортом і виховними справами та влаштовуванням 

"академій" та імпрез, але часто пускалися в мандри по Баварії. Одна з таких 

мандрівок, під проводом друга Мирона, мала місце у травні 1947 року. Ми 
оглянули цілу низку церков у rотичному стилі, пливли оспіваним, не тільки 

німцями, але й українцями, Дунаєм, бачили Вальгалю. Побували в 

мюнхенському зоологічному і ботанічному городах. Їздили до Німфенбурr 
Шльос, подорожували човном по озері Хімзее, де бачили нескінчений палац 

короля Людиига 11 - покровителя і любителя мистецтва. Були в Міттенвальді 

(в українському таборі), в Альпах та потягом виїхали до Оберамерrав, де що 

десять років відбувається драма (життя Ісуса Христа, від Його народження до 
смерти). Всі актори живуть у цьому селищі, про яке знає цілий світ. Всі наші 

мандри супроводжувалися піснями, особливо популярною в той час, що 

починалася: "Нас не лякає лявіна, ані Сагари піски, море нам по коліна, а 

Міссіссіпі по кістки'' . 

Сумівці на Хімзее, в дорозі до палацу баварського короля Людвига 11. Стоїть, 
сюди обличчям інж. Мирон Кучмак 
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Ботанічний город Мюнхену. Стоїть перший зліва Мирон Кучмак 

Оглядання високих шпилів Альп, пізніше подорож корабликом по Кеніrзее 

та сурмач, гра якого котилася луною довкола, пригадала багатьом чарівні 

Карпати, які незрівняна миліші кожному українцеві. 

Масова еміrрація в заокеанські краї значно прорідила сумівські лави. 

Реrенсбурзький табір ліквідувався, а тих, що не виїхали з Европи, примістили 

в Новому Ульмі. І там наш Осередок ще проіснував до 1951 року. Ми, для яких 
"Бог і Україна" були найціннішим скарбом, ніколи не забудемо тих днів нашої 

молодости. Пам'ятатимеме той орлиний лет у придунайському таборі 

Реrенсбурr. Ці рядки напевно будуть пригадкою і милим спомином для всіх 

тих подруг і друзів, які під прапором Спілки Української Молоді трудилися, 

працювали й творили, щоб зберегти нашу молодь від чужих впливів. Як рівно 

ж їм належить признання за віддану працю. 

Колишня сумівська молодь з Реrенсбурrу, розкидана по всіх усюдах вільного 

світу, завжди з вдячністю пам'ятатиме тих провідників, які навчили П бути 

патріотами. Особлива подяка належиться головам Осередку. Кожен з них вніс 

цінний вклад у працю і розвиток молодечої організації. Ми завжди 

пам'ятатимемо, тепер уже покійного інж. Мирона Кучмака і знамениті екскурсії 

ним ініційовані, які мали виховний характер та дали нам можливість 

захоплюватися не тільки краєвидами мальовничої Баварії, але й пізнати 

матеріяльну культуру німців. Не менше вдячні ми є другові (також уже 

покійному) Любомирові Рихтицькому, який навчив нас любити друковане слово, 

а зокрема красне письменство. 

Нехай їм і всім тим, що не є уже з нами, чужа земля буде легкою. 
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Осередок СУМ - Реrенсбурr на І-ому Крайовому Здвизі 1947 р . 

Реrенсбурзькі сумінці на Святі Молоді в Берхтесrадені 

1 листопада 1947 р. в Регенсбурзі 
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Гурток сумівпів на Баварському '' Zugspitze' '. 

З липня 1949 - сумівuі, підчас таборування, слухають промови про відновлення 

Акту ЗО червня 1941. 
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Свято Чорного Моря - 23 травня 1948 р. 

Сумівкп - третя зліва Дарія Мельникович 

Афіш, на таборовій таблиці оголошень, про Свято молоді 20.7.1947 р. 
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В часі Різдва - сумівський ВЕРТЕП. 

Різдво, 7 січня 1949 р. 
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Сумівцівиводять гагілки на площі табору, 25 квітня 1949 р. 

. ' 

СУМ- спільне свячене в Реrенсбурзі, 

24 квітня 1949 р. 
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Пластуни, сумівuі , упісти- перед 

Символічною могилою 



Юрій Габданк-Бучацький 

ОРГ АНІЗОВАНЕ ДОЗВІЛЛЯ, 

СПОРТОБЕ І ТІЛОВИХОВНЕ ЖИТТЯ 

НА ОСЕЛІ Г АНГГОФЕРЗІДЛЮНГ 

"Здоров 'я не купиш і не 

здобудеш йогоJ будучи лінивим 

і фізично неактивним. '' 

Плютарх 

Цей короткий спогад обіймає період від початку існування оселі до літа 1947 
року. Продовження і його доповнення переберуть інші учасники, організатори 

і любителі спорту ... За час 38-ми років багато подій, дат та прізвищ людей, 
які мали безпосереднє, а то і посереднє відношення до спортового життя, 

призабулися, припорошилися ... Тому деякі неточності повинні бути заздалегідь 
оправдані, бо ж ''Ерраре гуманум ест.'' 

До Бельгії їхав я дуже нерадо, покидаючи мою оселю, де набирав життєвого 

досвіду, професійного знання і де кристалізувалося моє "ero." Тут я провів 
півтора року мого молодого життя, беручи участь у спорті, тіловихованні і 

організованому дозвіллі та працюючи з моїми побратимами для добра 

співжителів оселі. Тут я пізнав мою теперішню дружину. 
Маючи мотоциклет, який, до речі, заміняв за коня, а коня перше дістав в 

заміну за ровер, я їздив по різних місцевостях Німеччини як представник УДК 

в справах організування оселі і частинно як перекладач, а також як змагун копа

ного м'яча. Пізніше УНРРА призначила мене відповідальним за організацію 

спорту і дозвілля в оселі r анrгоферзідлюнr, а відтак головним організатором 
для цілого району - округи. 

Оселя положена за містом Реrенсбурr, під горою, мала до диспозиції дві площі 

копаного м'яча, дві площі для відбиванки, одну площу для кошиківки і одну 

спортову залю. Площа копаного м'яча в горішній частині оселі була дбайливо 

втримувана - їі вживана майже виключно для важливих міжнаціональних 

змагань. Друга площа, трохи занедбана, служила передусім для заправ і 

рекреаційних ігор. Вона була перед головним будинком УНРРА. Головний 

будинок містив бюра урядовців УНРР А, українську народну школу, гімназію, 

бібліотеку і лікарню, а головне для нас - спортону залю, яка служила для 

спортових зайнять і теж для культурно-освітніх цілей (висвітлювання фільмів, 

влаштовування театральних вистав, національних свят і т.п.) та для 

"скринінrів" ... Тут відбувалися тренінrи кошиківки, стук-пук, відбиванки, а 
часом лекції руханки для учнів української школи. 

У ее спортове спорядження доставляла УНРР А, ІМКА, а то й військова влада. 

М'ячів всілякого роду було доволі. Спортовий виряд, як взуття і костюми, треба 

було організувати на чорнім ринку. Управа табору дбала, щоб ми не копали 

м'яча великим пальцем босої ноги і не грали відбиванки в костюмі Адама і Еви. 

До того деякі любителі і фанатики спорту жертвували свій час і матеріял для 

350 



шиття і прання в разі потреби. Для виїздів поза межі оселі спортовці і деякі 

глядачі мали до диспозиції військові вантажні авта, а то й автобуси. Тренінrи 

відбувалися менше-більше систематично у всіх видах спорту. Найбільшим 

зацікавленням і успіхом втішалися копаний м'яч і відбиванка. Ці ланки були 

найкраще зорганізовані і репрезентовані. Не було майже дня, щоб не відбувалися 

ігри чи змагання. Зима в Баварії була відносно легка, тому спортові заправи 

й імпрези відбувалися майже без затримки. 

Організоване дозвілля 

В ділянці організованого дозвілля втішалися популярністю розгривки і турніри 

стук-пуку. Ланка шахів була прекрасно зорганізована. Відбувалися реrулярні 

шахові розгривки і турніри за мистецтво, які притягали грачів-шахістів з-поза 

табору. 

На закінчення першого сезону взимі 1945 р. відбулася спортова новорічна 
забава. Це була маркантна подія у цьому секторі, яка принесла дуже позитивні 

наслідки в спортово-соціяльному житті оселі. Прекрасно прибрана заля (сніг 

з вати, звисаючий на нитках зо стелі - приготовили наші молоді красуні), 

різноманітність товариських ігор, прекрасна оркестра полонили наші серця і 

уяву. Старша rенерація підтримала нас морально і матеріяльно, влаштовуючи 

смачний буфет і стимулюючи нас до участі. Приємна атмосфера цієї імпрези 

відбилася відгомоном поза межами оселі і принесла нам признання і похвали 

окупаційної влади. 

Тіловиховання 

Руханка - підставева ділянка для тренінrу у всіх видах спорту і тіловиховання 

-була у програмі української гімназії. Не знаю точно, хто був відповідальний 

заП проведення. Я особисто, коли просили, віддавав мій вільний час, хоча не 

мав для цього відповідного знання і підготовки, маючи лише охоту і запал 

молодої людини. 

Легка ат ле тика 

Ця ділянка була трохи занедбана, і лише Пласт плекав П більш інтенсивно 

у формі маршів, бігів з перешкодами тощо. Все ж таки мушу згадати біг на 

п'ять кілометрів. В дискусії про фізичну витривалість наших спортовцін хтось 

підніс думку влаштувати змагання в бігу на довший дистанс. Вирішено, що біг 

на п'ять кілометрів буде задовільний. Трасу визначив я кроками, старт перед 

будинком нашої таборової поліції, яка, маючи молодих і загартованих у боях 

людей, завжди цікавилася спортом і в разі потреби брала нас під свої охоронні 

крила. Біг кінчався перед будинком таборової адміністрації. Треба признати, 

що цей біг відбувся згідно з усіма міжнародніми правилами і реrулямінами: 

судді, золоті хронометри пачка рів, пістоля поліції, паперова лепта, доставлена 

Пластомі т .д. Найцікавіше було те, що хоч дата і місце змагань були визначені 

і відповідно оголошені, списку змагунів не було до самого початку змагань. 

Я особисто, як головний суддя, не мав брати участи в змаrу. Та коли прийшов 

момент старту, більшість, на чолі з Влодком Каміонкою, заявила, що бігти 

не будуть, якщо я з ними не побіжу. Не було ради. Суддейство перебрав мrр. 

В. Заяць, службовець УНРР А, а я побіг ... Внелід неочікуваний - бачимо на 

знімку. 
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Змагуни стартують 

Перший змагун прибігає до мети. Чи пізнаєте? 
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КошиІсівка 

Тяжка технічно, вимагаюча від змагуна специфічних якостеп 1 частих 

реrулярних тренінrів, була менше популярною. Однак коли прийшлося стрічати 

клюб ''Лев'' у нашому таборі, ми виступили в повному складі. Не пригадую 

собі точного висліду змагань, але здається мені, що ''Лев'', кращий технічно, 

виграв змагання. Суддював Бучкевічус, литовець. 

Змагуни "Січі" і "Лева" 1946 р. 

Відбиванка 

Подібно, як копаний м'яч, відбиванка мала в оселі спеціяльне, упривілейоване 

місце. Не було, мабуть, дня, щоб не відбувались тренінrи, турніри, а то й 

змагання. Наше жіноцтво мало тут також поле до попису. В склад жіночої 

дружини входили: Тося Венгринович, Велта (лотишка), Марійка Бучацька, Ліда 

Індра, Олена Бучацька. 
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Відбиванкова жіноча дружина 

У склад чоловічої дружини входили: Юрій Бучацький, Модест Венгринович, 

Юрій Городиловський, Осько Жидяк, Матвій Мелешко, Влодко Лодинський, 

Ю. і Б. Пащуки, Іван Плювак, Роман Припхан. 

Змагання з Польонією 
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1-а відбиванкова чоловіча дружина 

Копаний м'яч 

Як вже було згадано, не було в таборі людини, яка не чула б про таборову 

дружину копаного м'яча "Січ". Хоча в цей час не було в таборі відповідних 

"меДія" для оголошування змагань, глядачів завжди було багато. Ентузіястів 
грачів також не бракувало, і треба було створити паралельну дружину, яка гідно 

нас час до часу репрезентувала б і з якої ми могли б доповнювати склад 

репрезентації. 

Резерва ... В центрі: Мирон Руснак - "менаджер"; справа Лодинський, зліва Кавка 
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1-а дружина "Січ". По боках "менаджери" дир. Масник і д-р Вірщук 

Наша одинадцятка вбіrає на rрище до двобою з "Польонією" 

Стріча з nоляками 
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Одним з маркантпіших змагань в таборі була стріча з поляками - мешкан

цями оселі в І946 р. Атмосфера була напружена. Поляки виступили в найкра

щому складі, маючи грачів випозичених з інших таборів. Наша дружина також 

не дармувала і приготовилась за честь і славу України. Ми відчували брак 

Мікльоша. Вислід у нічию був нашим моральним виграшем. З тих змагань я 

вийшов фізично пошкоджений, і на старші літа відчуваю болі голови і карку 

після стрічі ''сам на сам'' з головним напасником ''Польонії''. 

Найбілье емоційні й імпозантні змагання, які я мав змогу переживати, були, 

без сумніву, змагання Північ - Південь американської зони, зорганізовані 

Радою Фізичної Культури на закінчення сезону спортових товариств які 

відбулися І-го грудня в Авrсбурзі на площі УСТ "Чорногора" в українському 

таборі "Сомме Казерне". Участь брали області: Ансбах, Ашаффенбурr, 

Реrенсбурr проти Авсбурrу і Мюнхену. Провідником "Півночі" був дир. 

Масник, колишній меценат футболу на Лемківщині (Сянік), капітан -
Гошовський, суддя В. Гнатик. Склад дружини ''Північ'': Юрій Бучацький, 

воротар ("Січ", Реrенсбурr), Чубко, ("Дніпро", Бамберr), Шапка(" Дніпро", 

Корнберr) - оборона; Гошовський ("Буревій", Ноймаркт), І. Товпаш 

("Дніпро" Байрот), Барановський ("Дніпро", Байрот) - поміч; Муць 

("Буревій", Ноймаркт), Бачинський(" Дніпро", Байрот), Елагута ("Буревій", 

Ноймаркт), Товпаш ("Дніпро", Байрот) і Климчук ("Дніпро", Байрот) -
напад. Вислід в нічию - І: І. 

Повний склад Півночі і Півдня 

Виховання молоді (фраrмент) 

Одною з важливіших подій в оселі Г анrгоферзідлюнr в ділянці виховання 

молоді було зорганізування вишкільного курсу для провідників літніх таборів 

для дітей. Курс, під патронатом УНРРА- ІМКА, відбувся І-ЗО травня І947 

р. На жаль, зараз після закінчення цього курсу я виїхав до Бельгії. Сестра моя 

Олена після закінчення цього курсу одержала пост голови дівочого табору в 

Моегамівліті І947 р., де наша молодь набирала сили і вчилася практичних 

зайнять на свіжому повітрі і при добірному харчуванні. 
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And wЬово вЬаІІ rвсвІvв one вudl 

llttle dllld ln my name recelvetb me 

THIS 18 ТО CERTIFY that 

did attend the 

Fellowв Ь Ір, Free d om, Но no u r 
Democracy and Cbrlвtlanlly 

INTERNATIONAL STAPF TRAINING SCHOOL 
FOR BOYS' AND GIRLS' SUMMER CAMPS 

sponsr.red Ьу 

WORLO'S YMCA/YWCA 
in cooperution with 

US ARMY, Ul'\'.<t'RA and AJDC 

This diploma signifies, that the above person did accredit himself in а 

worthy, г.onscientious and honourable manner and completed his courses 

Іоr .. Pr9§'<'CI~ ~ 1~СЛсЛ~ ~ 

EUCOM Coнstabulary 
АІhІеІІс Scbool 

29th Мау 1947 
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.. -JJJ, JdPl~~ 
SCHOOL DIRECTOR 

Stuttgart-Degerloch 
US Zone Germany 



Група курсантів у Деrерльоху 

При кінці хочу згадати деяких спортовців, завдяки яким ''Січ'' стала 

надзвичайною дружиною, а про яких я не згадав перше, а саме: Муць 0., 
Дорош Е., Новаківський С., Медведчук Іван, Касіян Микола, Савка Богдан~ 

Кутний Богдан, Мікльош Ясьо, Гарасим Володимир, Ходань Стасьо, Куцан 

Богдан, Закалужний Володимир, Маркевич Ростислав, Дейчаківський Микола~ 

Чобич Микола ... 
Коли створилася українська репрезентація, яка брала участь в Олімпіяді ДіПі, 

їі душею і активним змагуном був Влодко Кобзяр. 

Світ ла і тіні 

Найбільшим недоліком у спортовому житті нашої оселі була відсутність 

фахових тренерів, брак відповідного харчування та належного спокою. Хоча 

вільного часу було багато, однак деякі "реrулярні" грачі через особисті 

перешкоди - зміна місця перебування, студії~ підсилення своїх фінансів і т .п. 

- не приходили часом на важливі змагання чи розгривки. Це відбивалося 

неrативно на висліді змагань і на моралі грачів-змагунів. Однак у таких випадках 

ми знаходили потрібний ''модус вівенді' ', доповнюючи ''на скору руку'' кадри 
"асів" завжди готовою до "бою" нашою резервою. 

Успіхи нашої "Січі" треба приписати в першу чергу завзяттю, витривалості, 

любові до рідного, умінню поборювати перепони, шляхетності в поведінці 

супроти противника, респектові до себе самого і до відповідальних за 

організацію людей з боку грачів-змагунів, а також у великій мірі щирій співпраці 

цілої нашої громади оселі на чолі з їі управою. Не зважаючи на перепони в 

невідрадних умовах таборового життя політичних скитальців, наша грамаца 

в цілості здала іспит зрілости перед окупаційною владою і світила прикладом 

моральних вартостей іншим етнічним групам. Спортово-виховне життя не 

тільки черпало з неї життєдайні сили для свого існування і розвитку, але своєю 

динамікою також скріплювало моральні вартості цієї громади. Думаю, що до 

деякої міри позитивні якості цього життя вплинули на скоріше і гладше 

переселення за океан. 

В моменті писання цих рядків згадую в пошані тих активних спортовців, що 

відійшли від нас у вічність. Нехай цей короткий спогад буде для них подякою 

за їхню жертвенну участь, а для грядущих поколінь заохотою до праці над собою 

і тим самим, для добра нашої Батьківщини. 
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March 26, 1946 

То \'fuom It Мау Concern: 

Тhis is to certify that the bearer of this note 

В u с z а с k у j, Jurij, G 08562062, is Sport Leader of the 

Ukrani an Group. 

As Sport Le~der he has been entrusted with the Sports 

Equipment such as balls, nets, etc., all of which have been 

recorded v1i th the Manager of the Gymnasium. 

-,- . .І }(J 
;, · І '! /~ли~ ... ~.- "L-·· 
/.<-~ .. "-· / 

(V.G.Pfrommer) 
~Velf'are Officer 

Дівоча відбиванкова дружина, 1948 р. 
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Сидір Новаківський 

УКР АЇНСЬКИЙ СПОРТ У РЕГЕНСБУРЗІ 

Німеччина капітулювала 8 травня 1945 року. Довга і жорстока в1ина 

скінчилась. Всі народи раділи і на руїнах брались до нового життя- відбудови. 

Та для нас, українців, не було причин до радости, ні вдома на Україні, ні на 

еміrрації, в Німеччині. Над нами, які опинились по стороні переможних альянтів, 

зависло страшне слово: насильна репатріяція! А це для багатьох означало певну 

смерть! Однак час працював у нашу користь, настали великі зміни в 

командуванні американської армії, прийшов генерал МкНарні, який вороже 

ставився до комунізму і заборонив примусову репатріяцію. В тім була й велика 

заслуга звернення Папи Пія ХІІ до президента Трумана. 

Коли минула страшна небезпека, тоді українське життя почало розвиватись, 

як пробуджена весна. Постали табори ДіПі, якими опікувалась УНРРА, а 

американська військова адміністрація взяла над ними охорону, даючи до 

диспозиції мешкання, брак яких відчувався в знищеній війною Німеччині. 

Одною з найкращих станиць для спорту був чудовий табір у Реrенсбурзі на 

rанrгоферзідлюнr. Приватні мешкання, забрані від робітників при літаках 

Мессершмідта, школи, лікарня, пекарня і крамниці - все було віддане в руки 

української управи табору. Посадником табору став Я. Сербин, прихильник 

спорту ще з рідних сторін. Річ ясна, що ціла таборова управа на кожнім кроці 

підтримувала спортові починання, так що витворилась дуже добра атмосфера 

для спертової праці. 

Першими ліонірами спорту, що заснували УСТ "Січ" у Реrенсбурзі, були 

Гриць Масник, В. Величко, Юрко Бучацький, Зенон Корчинський, Матвій 

Мелешко, Володимир Вірщук, Роман Хаджай, д-р Іван Жовнірович, і багато 

інших, імена яких призабулись. Табір був великий, недалеко чудового міста над 

Дунаєм. Однак у таборі в той час були тільки площі для відбиванки і кошиківки, 

а копаний м'яч треба було грати на площі сусіднього села Ціrетсдорф. Про 

ці перші місяці існування т-ва "Січ" Роман Винник подає такі інформації: 

''Я приїхав до Реrенсбурrу в грудні 1945 р. до 8-ої кляси гімназії, щоби здавати 
матуру. Вже тої зими деякі симпатики спорту почали організувати дружину 

копаного м'яча. Такі особи, як брати Лодинські, св. п. Зенон Корчинський, Я. 

Сербин, п. Маланяк, В. Величко, Стефан Жук, та численні любителі футболу 

зі Синевідська Вижнього були моторами, які вже в березні-квітні 1946 р. 

виставили дружину копаного м'яча, яка розгравала "мечі" на спортовій плоші 

села Ціrетсдорф, приблизно один кілометр вище від нашої оселі. 

Різні панове лостарали виряд (штанці та сорочинки з ІМКА, штуци які хто 

мав, бандажі з лікарні), а пп. Стефан Жук і Василь Коваль набивали ''корки" 

до різних пар черевиків, щоб можна було запрезентуватись. Перший "меч" 

(вислід 1: 1) ми розіграли з польською дружиною оселі, капітаном якої був Юрек 
Купєцкі. (Тоді ще оселя була національно мішана). Ми виступили в складі: 

капітан і воротар Юрій Бучацький, оборона- В. Каміонка, І. Плювак, поміч 

-О. Бартків, д-р Ю. Дицьо (позичений з Ноймаркту), С. Жук, напад Р. Винник 

(Лис), Цох, М. Чобич, Бойко і "Со-со" Стасюк. (з листа до редакції) 
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Ланка копаного м'яча 

До Реrенсбурrу я перейшов жити вліті 1946 р. Працюючи в УНРРА, одного 
дня я стрінувся з дир. Грицем Масником, колись головою СТ ''Лемко'' в Сяноці, 

де грав в 1940-1942 роках. Він запропонував мені переїхати з Бамберrу до 

Реrенсбурrу. В той час в "Січі" грали: на воротах Чаплинський, на обороні 

Чобич і Баторфальви, на помочі Лаврин, Роман Припхан і я, а в нападі Олесь 

Муць, Євген Дорош, Настюк і Дідушак. А змагалась дружина з українськими 

командами з Байройту, Ноймаркту, Мюнхену, Міттенвальду і Авrсбурrу. Також 

грали з німецькими слабшими дружинами. Та з кінцем 1946 року почали 
появлятись нові добрі змагуни з рядів нашої дивізії, а саме Ростик Маркевич, 

Богдан Кутний, Роман Бойцун, які дуже скріпили нашу дружину. Також у 

недалекім містечку Ноймаркті була дуже гарна футбольна команда, де грали: 

славний змагун СТ. Україна-Львів і СК Русь-Ужгород Володимир Кобзяр, 

Микола Гошовський, а також дуже добрий середущий помічник Томко, словак 

із Кошиць. Коли "Січ" почала здобувати кращі і кращі успіхи, то й ці три 

змагуни перейшли до Реrенсбурrу і скріпили нашу дружину. 

Також у проводі "Січі" настали великі зміни. Провідником обрано 

Володимира Корчинського - всі його звали ''виховником.'' Як добрий 

організатор він еконсолідунав успіхи дружини, завів регулярні тренінги, 

запровадив дисципліну. А тоді приступлемо до важливої справи: будови власної 

площі в середині табору. 

Члени всіх спортоних ланок, старі й молоді, кинулись до роботи, і по кількох 

місяцях площа була готова. Відбулась велика парада: посвячення площі о. Пант

елеймоном Шпилькою в присутності цілого табору, а також представників І 

РО та німецької адміністрації. 

Було в нас тоді велике почуття гордости і піднесення. Українці показали перед 

всіма, що вони не руйнують, а будують, що в оселі є порядок і збереження 

власности домів, а це для німецької адміністрації було в той час дуже важливе. 

До сьогодні вони з респектом згадують українців. 

Рік 1947 пройшов для ''Січі'' успішно. Добра організація й співпраця давали 
добрі висліди. "Січ" почала більше і більше висуватись на передове місце між 

українськими дружинами на терені Німеччини. Найбільшими конкурентами 

"Січі" в той час були "Лев" (Міттенвальд) і "Дністер" (Цуффенгавзен). Рівень 

гри з кожними змаганнями зростав, а деякі змагання стояли на високому рівні. 

Пригадую, вирішні змагання для ''Січі'' були в Новому Ульмі, де грав славний 

змагун київського "Динамо" Макар і також багато інших добрих змагунів. 

Січавики кинулись завзято на противника й виграли високо 5:1. "Січ" в той 
час грала в такому складі: Бойцун на воротах, на обороні Новаківський і 

Баторфальви, на помочі Гошовський, Томко і Кутний, а в нападі Муць, Дорош, 

Кобзяр, Коханюк і Маркевич. Наша дружина грала добре, була зіграна й 

здисциплінована. Новий рік 1948 приніс для "Січі" нові велиJіі підкріплення. 
З дивізії прийшли добрі змагуни в особах Івана Медведчука, Миколи Касіяна, 

Степана Лютака і Володимира Арндта. Це вже була поважна сила з великим 

знанням свого ремесла, вирівняна на всіх позиціях з чудовим нападом і добрим 

стрільцем, яким був Ростислав Маркевич. "Січ" мала все більші й більші успіхи, 

почала високо бити своїх противників, а також вигравати з німецькими сильними 
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дружинами. Пізніше д1ишло до того, що німецькі обер-ліrові дружини 

(професійні) брали українців до своїх клюбів. Тут треба згадати: Богдана Куцана, 

Володимира Закалужного та Івана Медведчука. 

На цьому кінчаю свою частину історії "Січі", бо через контузію я перестав 

грати і старався виїхати до Америки. Далі буде продовження воротаря "Січі" 

й української збірної дружини: Миколи Касіяна. 

Шахова ланка УСТ ''Січ'' 

Дуже активною була також ланка шахів в таборі. По капітуляції Німеччини 

по стороні альянтів опинились вся сметанка українських шахістів на чолі з д-р 
Федором Богатирчуком, чемпіоном України, великим конкурентом майстра 

світу Михаїла Ботвінніка. Богатирчук геніяльний шахіст світового маштабу. 

Також в Авrсбурзі замешкав великий теоретик шахів проф. Олекса Селезнів. 

До Парижу доля занесла проф. Степана Попеля, колишнього чемпіона Львова 

і західніх земель. 

У 1946 році відбувся з'їзд українських шахістів в місті Бад-Верісгофен при 
участі понад 100 шахістів, який організував Роман Савчак, ланковий шахів при 
Українській Спортовій Централі. На з'їзд приїхали оба наші чолові шахісти 

д-р Ф. Богатирчук і проф. О. Селезнів, і вся шахова братія з цілої Німеччини. 

То була наша перша і остання шахова "олімпіяда", якої не вдалось вже більше 

повторити, ні в Німеччині, ні вже тут на терені США і Канади. Д-р Ф. Бога

тярчук у той час на терені Німеччини не мав собі рівного, він бив всіх 

інтернаціональних і німецьких майстрів. Навіть колишній чемпіон світа Е. 

Боголюбов вже не міг дорівняти Богатирчукові. 

На закінчення з 'їзду д-р Богатирчук дав симультанку, граючи нараз проти 

37 шахістів учасників того з'їзду. 
Від самого початку табору в Реrенсбурзі була сильна шахова дружина при 

"Січі", яка змагалась із шаховими українськими дружинами з Мітенвальду, 

Авrсбурrу, Байрайту, Берхтесrадену і Мюнхену. Також змагалась з місцевими 

німцями і латишами. 

У. С. Т. "С І Ч" 
РЕІ'ЕНСБУС( 

Друrі 

українські друж:ивові 

ШАХОВІ ЗМАГАННЯ 
за Пl'ршt>нство а!>н•риt>ан. :юнн Ні:о.Н"ІЧІІІІІІ 

7 - 10 березень 194 7 

У шаховій ланці "Січі" брали участь 

шахісти: Андрій Юсип, Сидір Новаківський, 

Мирон Утриско, Ігор Трутенко, Всеволод 

Трутенко, Роман Припхан, Борис Бзовий, 

Василь Чурма, Евстахій Крикевич і багато 

інших. 

Найзавзятіші партії відбувались в 

розгривках за мистецтво "Січі" між Андрієм 

Юсипом і Сидорам Новаківським. Такі партії 

часом тягнулись до пізньої ночі, а навіть 

доводилось відкладати на другий день. При 

тому не обійшлось без "кібіців". 

В Регенсбурзі відбувся в 194 7 році великий 
міжнародний шаховий турнір, в якім перше 

місце зайняв безконкуренційно д-р Ф. 

Богатирчук, випередивши славного 
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Шаховий турнір, Реrенсбурr 1946 р. 

німецького майстра Унцікера і совєтського майстра Вотковського. 

В Мюнхені наша шахова репрезентація відбула кілька змагань з 

репрезентацією Баварії, а одні змагання скінчились вислідом 5:5, а це було 
великим успіхом українців. 

Найліпшими українськими шахістами, які брали участь у збірній, були: Віктор 

Яблоків, Осип Андрушків, Кузьма Куць, Лев Блонарович, Роман Савчак, Роман 

Якимчук і Тарас Лушпинський. 

Відбиванка УСТ ''Січ'' 

Спортоне життя оселі процвітало, а до того у великій мірі спричинились 

спортові ігри відбиванка й кошиківка. Між українцями відбиванка була 

улюбленим спортом на рідних землях. 

Славна була чоловіча дружина відбиванки "Січі", яка завжди змагалась за 

перше місце із своїм найбільшим конкурентом "Левом" з Міттенвальду. До 

нині згадуємо ті великі двобої двох найкращих відбиванконих дружин на 

еміrрації. А грали вони із серцем і великим завзяттям. 

В тих часах до ланки належали такі змагуни: Орест і Роман Припхани, Юрій 

Городиловський, брати Пащаки, Осип Жидяк, Іван Плювак, Микола Лаврин, 

і Осип Бартків. Капітаном дружини був Орест Припхан, дуже амбітний, 

енерrійний та ельоквентний змагун. Він був найкращим типом змагуна, що 

"душу й тіло рве до бою." 

Відбиванка, тому що було в таборі кілька площ, гралась від ранку до вечора. 

А в тім була велика заслуга жінок, яких було в оселі кілька дружин, а саме перша 

і друга дружини ''Січі'', гімназійна дружина ''Бескид'', а також дружина Пласту. 

У першій жіночій дружині "Січі" змагались: Ольга Кобзяр, Євгенія Новаківська, 

Стефанія Дорош, Ярослава Баторфальви, Володимира Кавкц..JІіда Борянюк 

і славна Велта (лотишка). 

Тепер з перспективи часу ми всі мило згадуємо ті приємні часи нашої 

молодости. Знову й знову вертаємося споминами до нашого коханого табору 

на оселі в Реrенсбурзі. А час летить. 
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Микола Касіян 

ТРИДЦЯТЬ П'ЯТЬ РОКІВ ТОМУ 

(5:1) 

Навесні І948 р. з ініціятиви "Ради Фізичної Культури" в Німеччині, якої 

головою був проф. Іван Красник, створено футбольну репрезентацію 

''УКРАЇНА'', яка мала змагатися в рамах так званої ''Олімпіяди ДіПі''. У склад 
цих репрезентацій входили: "Україна", "Мадярщина", "Югославія", "Литва" 

і "Естонія". 

Покликано найкращих під ту пору українських футболістів. Зв'язковим 

капітаном назначено мгр-а Кравчишина, а тренером Володимира Кобзяра. 

Осідок репрезентації ''України'' був у таборі r анггоферзідлюнr - Реrенсбурr. 

Посадник табору Я. Серб ин і також ціла таборова управа поставилася до 

змагунів дуже прихильно. Всі змагуни дістали житлові приміщення. Почалися 

тренінrи і спарінгові змагання, а опісля олімпійські змагання: 

УКРАЇНА- ЮГОСЛАВІЯ 5:І 
УКРАЇНА- МАДЯРЩИНА 5:І 
УКРАЇНА- ПОЛЬЩА І:І 
УКРАЇНА - ЛИТВА 4:4 
УКРАЇНА- ЕСТОНІЯ 3:0 

(Ляндсгут) 

(Регенсбург) 

(Авrсбург) 

(Авгсбург) 

(воковер) 

Україна втратила дві точки. На щастя Польща і Литва також утратила по дві 

точки. Олімпійський комітет велів розіграти всім трьом дружинам рішальні 

змагання за перше місце. Реченець змагань назначено на п'ятницю 12 і суботу 

ІЗ листопада 1948 р. в Мюнхені, на площі Гохшульпляц при Унrерерштрассе. 
В четвер ІІ листопада в пополудневих годинах приїжджаємодо Мюнхену і 

розміщуємося в "Українському Червоному Хресті" на нічліг. Ввечорі мали ще 

приїхати: Б. Куцан, І. Горський, Я. Мікльош і В. Закалужний. На жаль, прибув 

тільки В. Закалужний. Наше керівництво було примушене зробити зміни в складі 

дружини. Прийшлося ще В. Кобзяреві натягати футболівки. Настрої серед 

змагунів не були оптимістичні (брак таких змагунів зродив сумнів). Кобзяр казав 

усім змагунам піти в кіно, щоб себе відпружити перед такими відповідальними 

змаганнями. 

Це був чудовий музичний фільм, назва якого була ''Дер унбеканнте Зінгер''. 

Головну ролю грав італійський співак Джіна Россі. Вертаючися, всі ми 

підспівували італійські мелодії. На другий день у п'ятницю І2 листопада по 

полудні стали на площі перед суддею, німцем Цімсом, виструнчені під :мелодію 

українського і польського гимнів збірні "України" і "Польщі". Свисток судді 

і почалися ці надзвичайно важливі змагання в складі: М. Касіян, Л. Стасюк, 

С. Ходань, М. Дейчаківський, І. Медведчук, С. Лютак, Р. Маркевич, В. 

Закалужний, В. Кобзяр, В. Гарасим, Б. Савка. Змагання почалися дуже нервсво, 

одначе скоро прийшло до зрівноваженої гри, підчас якої було багато чудових 

акцій. Суддя закінчив змагання 5: І в користь ''України''. Традиції з Ляндсгуту 
і Регенсбургу додержано. Ворота в цих змаганнях здобули: Кобзяр - 2, 
Закалужний - 2, Маркевич - І. 
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На другий день 1З листопада змагання "Україна"- "Литва". До цих змагань 

"Україна" виступила в тому самому складі, що проти "Польщі", тільки за 

контуженого Дейчакінського грав Кутний. Змагання були гострі. Литовці час 

від часу вживали дуже гострої гри. Змагання добігали до кінця, а на показиику 

виднів внелід 5:0 для "України". Це гарний вислід, але псує традицію наших 
перемог 5:1. Прихильником традиції виявляється Медведчук, який протягом 
цілих змагань цілковито ''заткав'' литовських напасників. За його руку на кар

ному полі суддя диктує 11-ку, яку литовці замінюють на rоль. Не маємо за це 

претенсій до Медведчука, адже хтось мусить дбати за традицію, коли всі за 

неї забули. Чути останній сюрчок судді, змагуни прощаються, публіка заливає 

грище а серед натовпу з'являються сині й жовті кольори костюмів змагунів, 

переможців "Олімпіяди ДіЛі", яких глядачі виносять у тріюмфі з площі. Ворота 

в цих змаганнях здобули: Маркевич - З, Закалужний - 1, Лют ак - 1. 
У висліді ніхто з наших противників "Олімпіяди ДіЛі" не може похвалитися, 

що дістав менше за 5: 1. Тільки естонці вийшли краще, во ковер З :0 врятував 
їх від "п'ятірної" порції. 

Прощаємося з болільниками футболу і від'їжджаємо до Реrенсбурrу, де нас 

чекають змагання "Січ" проти "Гогенфельс" (поляки). Поляки, довідавшись, 

що майже всі змагуни "Січі" грають у збірній "Україна", будуть втомлені по 

двох змаганнях і ледви чи зможуть ногами рухати, не хотіли перекласти 

змагання на інший реченець. 

Ми приїхали до Реrенсбурrу пізно вночі. Битузіяетично вітали нас мешканці 

табору з посадником на чолі. На другий день публіка вщерть заповнила площу, 

щоб, побачити, як ми справимося в третіх під ряд змаганнях. Ми, змагуни, 

зробили своїм болільникам футболу велику приємність. Внелід змагань не 

інший, а 5: 1! Три дні підряд 5: 1 ! 
Під час змагань я зачув, як один з польських змагунів заговорив до свого 

товариша, показуючи на Медведчука: "Попачсєн, колєrо, як тен гайдамака rpa' '. 
Відповідь була така: "Панє колєrо, та ту зебраласєн цала еС еС дивізія". 

По закінченні олімпійських змагань преса писала про збірну "Україна" так: 

"Чи може бути краща похвала за цю почесну назву? Нашим футболістам, що 

перемогли юrославів, угорців, поляків і JШтовців, нашим змагунам, що в шістьох 

важких матчах здобули для нас золоту медалю "Олімпіяди ДіЛі", складаємо 

від імени всієї української спортсвої громади нашу подяку. Вони виконали своє 

завдання". 

Так, це був тріюмф українського футболу на еміrрації, тільки насувалася 

думка, чому цей переможний приїзд до Реrенсбурrу не був в Києві, Львові або 

Ужгороді, з вислідом 5:1? 
Після закінчення олімпійських футбольних ігор провід "Січі" постановив 

звернутися до наших репрезентантів з пропозицією залишитися як цілість у 

Реrенсбурзі і розгравати змагання з сильнішими чужинецькими клюбами. Майже 

всі змагуни (з виїмком Куцана та Горського) зобов'язалися братtfучасть. "Січ" 
стала членом німецького футбольного зв' язку. Всі змагання, які опісля 

відбувалися, мали міжнародний характер. 

В серпні 1948 р. почалися раціональні тренінrи, до яких згодом заанrажовано 
чеха Сімонека (колишній тренер С. Т. "Україна"). Стягнувши до своїх лав майже 
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всіх наших репрезентаційних змагунів, реrенсбурзька дружина стала без сумніву 

найсильнішою українською дружиною. 

Для матеріяльної підтримки дружини створилося ''Товариство Прихильників 

УСТ Січ", члени якого опадаткувалися в користь дружини. Крім цього великої 

помочі зазнало Т-во від управ місцевого та поблизьких таборів. 

Нормальний склад дружини творили: Касіян та Чарнецький воротарі, Ходань, 

Арндт, Стасюк оборонці, Лют ак, Медведчук, Гарасим, Дейчаківський, Кутний 

поміч, Савка, Коханюк, Кобзяр, Закалужний, Маркевич, Зарицький напад. Крім 

них грали ще Камат, Душинський, Воганка, Дорош. В тому складі протягом 

10-ти місяців "Січ" розіграла цілий ряд мистецьких змагань за чашу і 

товариських. В цьому короткому часі ''Січ'' стала пострахом серед футбольних 

дружин. Одна з найбільших- це перемога над оберліrовою дружиною "Ульм 

46" 4:6, ФЦ Бамберr 0:1, АСФ ХАМ, реміс у Штравбінrу, добуття звання 
"Оберпфальцер Покальмайстер", перемоги над клюбами крайової ліrи Вайден, 

РТ і високі перемоги над дружинами окружної ліrи та ДіПі дружинами. 

Важливіші ви сліди: в Ляндсгуті репрезентація югославів - Січ 1:4, 
Бурrенденфельд АСФ Хам- Січ 0:8, в Хамі АСФ ХАМ -Січ 1:4 і 2:3, в 
Бамберrу ФЦ Бамберr- Січ 0:1, у Штравбінrу ФЦ Штравбінr- Січ 3:3, в 
Гофі ФЦ Гоф- Січ 0:2, в Байроті ФЦ Байрот-Січ 3:3, в Ляндсгуті Лянд
сгут- Січ 0:2, в Ульмі Ульм 46- Січ 4:6, в Баєрфурті (франц. зона) Баєрфурт 
- Січ 4:4, в Мюнхені Довбуш - Січ 0:7 та в Реrенсбурзі Січ - репрезентація 

чехів 12:1, Січ- Блискавіца 4:0, Січ- Ян 4:5, Січ- Амберr 10:2, Січ- Вайден 

2:1, Січ- РТ 2:2 і 2:1, Січ- Довбуш 6:1, Січ- Лєхуф 10:2. В змаганнях за 
чашу Баварського Футбольного Союзу ''Січ'' відпала в півфіналі, після прогри 

в Інrольштадті з ФФЛ Інrольштадт. 

У 1949 р. в наслідок посилення еміrрації "Січ" слабне, обмежується до 
слабших противників і змаганням в Ділінrені офіційно закінчує своє існування. 

Найкраще віддзеркалення успіхів "Січі"- це рецензії в німецьких спортових 

і українських часописах, з яких деякі наголовки наводимо: 

''Дружина першої Ліrи переможена українською одинадцяткою 4:6. Ульм 
46 (Оберліrа) - Січ Реrенсбурr 4:6 (4:2)". 
"Велика перемога Січі". 

"Реrенсбурзька Січ перемагає Амберr 10:2". 
"Січ у боротьбі за чашу". 

"Нова перемога січовиків". 

''Баварські змагання за чашу повні несподіванок, Січ перемагає Вайден 2:1 ''. 
"Січ продовжує свій переможний похід, ФЦ Бамберr - Січ 0:1 ". 
"Січ стає пострахом змагань за чашу, ФЦ Гайдоф - Січ 2:5". 
"Переможний похід Січі триває, УСТ "Січ" віддячує за програну СТ 

"Україна" (ФЦ Бамберr - Січ 0:1/0: 1/". 
"Від перемоги до перемоги! УСТ "Січ" громить ляндесліrову дружину в 

змаганнях за чашу Баварського Футбольного Союзу!''. 

''Переможець змагань за чашу Оберпфальцу відомий, Січ - РТ Реrенсбурr 

2:1 ". 
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РТ Рєrеи:.;бурt - УСТ »Січе !:2 (1 :О-) 
~ -.,DOI:JW SSЦJK8811eJIВIDI очЬtувакі 3J!I8oo 

.е&ІUІ ІІ1ж РТ, останнім вfмєцьк:им nре
~евтом із окрути 05ерпфзльц ~:~а чашу 
ВаІІарськоrо Футбо.пьвоrо Союзу і УСТ 
»Сі'Іс, 'ЗІUd.ичи.лкся по rострій, нервовій, 
двоrодиивlй rpi в нi1USJO. Здава.пось, що 
РТ, одна з вайслабших дружи& .1ІJІВДес
JІіtи. ве становитиме жадної пере:tІКОди 
а uерекожнім поході .СІч:іс по чашу. Та 
r·pa показала, що РТ зіrра.на, бойов:l дру
zива і JІЄІ'ІСОВВЖИ'!К Іі 8 жадному разі 

- ІІО:z:ва. 
Від першої хвипиии rpa ІІІВИДІtа, дУЖе 
~ Позиачуєтьса .пеrк:а переваrа ~сі
'ІІіс, та ва диво сьоrо,цкі crpiJioвo ЗJІе дис
ІІОІІС88.ВИЙ напад »Січіс ве використовує 
.без.пічі ваrод стріпити rола. Приходить 
ІDВВС д.пs .вімці.в ~ вони йоrо використо
ІІ)'ІОТЬ і в 23 хв. добувають ворота. Так 
.: ___ _...~--...... - .... "" ... ~'П"'r'''r-9 ...,.е.,.... ....... ,..;; m~ .... 

Р::наuша й оrри p&ЗJ:r під РІід б"є по no
poтm: .Січі«. Тр~! r;s.зн пpe~·r.pїtv SТ;JУ
ЧЗЄТЬСh Kaccif:R, np сьогодні e;yu фено~"е
нат.юm. Гра наб;хю.:~:дє'rься до кінця. Ще 
кілька ваrод підвищити :еислід JІКШа..~ -
си, ва жаль, не використаними, - і зда
ється, звь:і.:гu·ІТЬСR засх:"-женим виr;:>ашо...J>І 
•Січі({. Та ~·т весnоді.Еано в sg хв. nро
ривається лівокриловий :J;»T (до рєиJ, в:ай
в:ращv...й ЗК~"И РТ), замішання під воріть
ки »Січіс, СТріJІ і 2:2. Ще ХВИJІИБВ l'prt 
і суддя. свище Іdиець. По Еороткій: nерерві 
змаrВВІUІ йдтrь да.л:і. Гра продовжена ва 
ЗО хв. (15 f 15). Та й цієі nівгодини ие 
зміви.по вис.ліду. Перших 15 хвилин ва
JІежиn. »Січі.:, друrих, м:айже ці.лко:и, РТ, 
що безперервно бо:м:бар)О"є ворота »Січі• • 
Що :.Січе вийш."Іа ціло з тієї ситуації, це 
завдячУє kассlЯНові, що ::жертвевно й 
nnUON'I,n::rn мnn-at.n:t ; ..,..". "na~"SR'~VIUТA RЯ nnи-

Sitsch setzt Siegeszug fort 
FC ВаmЬеІ"g- Slt:'c~ llc~~n.s\tUr! t~lnr.~ е" d~r u··~Іt.r.i:.I:І'"' І1fi-

C\;l fO;l} z:І·k-..k·;.a~s-::-nP:~;н"~:.r.1a!'1 A<:s Re· 
. . 1 r,en!';b\;Yg o:-:>l.1e;1 "'f·.'t·Іdt~n eiнl'n 

EnttЬuвc.'1t zogen. d~~ Zuscha<.\er 1 Vertrekr а~ї l)~~·er',<;.·t-1e.1 Lal'ld('!l~ 
ат Samstag abend nach Hause;. l;ga zu he:>:cgea. Dc!".c~ts in der 
denn der BamЬerger Club Ьоt sei-~ zweiten Sp:elr.:in;.xte crzielte der 
nen Anhangern wieder elnmal еі- H<ilbrect-.te l\';:Gci1:lni•..:Y. n:t Direkt· 
n~ recht kareP. Ko!::t. Aum dіРІІm::а1 "'"""n ~А,., ";_,.,...,..,,.. .;., .• ._~, ..... "_..-~~-· 

Ji'C Bamberg - USV Sltsch 0:1 (0:1) 
USV Sitsch hat das Freundsc.~ttsspicl gegen den 

,J..andesHgisten FC EamЬerg gc' ronncn. Das erste, 
pr-adatvoll vom Halbrccl1tcn reschossene Entschei
CЗJвptor tiei Ьerelts in cier s. :Иinut~. FC Бambe:-g 
kPnnk trotz groJJer BcmU.hungen nicht 11.\.l~eichen. 
nt ..... 1т._,. _ __.. ... __ ... "' ...... ··-- -•• ~--' ...,. ______ ._ 

Sitsch BegensЬurg nun auch PokaJscbreet 
FC Haldbol - Sitsch ІLecensbarc !:5 ~ 
Einen schwarzen Tag hatten die Griinwei
Den beim beutigen Pokalspiel gegen Sit.sda. 
Die Elf war gegen den leLzten Sonntag 
nic:ht wieder r.u erkennen. Die Platzherreo 
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Мирон Утриско 

З ХРОНІКИ СПОРТОВОГО ЖИТТЯ В ОСЕЛІ 

Щоб мати уяву про розмах і багатогранність руханково-спортивного життя 

оселі, подаю його хроніку за 1947 рік: 

25 січня- загальні збори УСТ "Січ", на яких обрано нову управу з посадником 

Я. Сербином на чолі. 

26 січня- шахові змагання за мистецтво области з байройтською дружиною 

"Дніпро" (6:0 на користь "Січі") 

1 лютого - вечерпиці "Січі". 

20 лютого- показова лекція гри в шахи як підготовка до крайових змагань. 

14-21 лютого - "Січ" взяла участь у крайових пінr-понrових змаганнях в 

Авrсбурзі, на яких здобула мистецтво. 

23 лютого - лещетарські змагання, в яких 11 юнаків взяло участь у бігу на 
3 км., а 6 на 6 км. 

В березні відділ молоді перевів підготовку до спортового весняного сезону, 

зорганізував триденний курс теоретичного навчання спортових ігор: відбиванки, 

кошиківки та копаного м'яча і розпочав будову спортового майдану на оселі. 

Організації молоді беруть участь в бігу навпростець в усіх конкуренціях. 

2 березня- штафетові лещетарські змагання, в яких взяли участь "Січ", Пласт 

і "Беркут"- гімназія. Того ж дня змагання злотишамив стоnовій ситківці, 

відбиванці і кошиківці. 

5 березня - турнір столової сітківки юньйорів. 

7-9 березня "Січ" зорганізувала крайові дружипові шахові змагання КЛМ
Мюнхен, "Лев"- Міттенвальд, "Чорноморе"- Ашаффенбурr, "Чорногора" 

- Авrсбурr і ''Січ'' - Реrенсбурr. На закінчення турніру майстер Ватковський 

дав симультанку на 25 шахівницях. 

10 березня - змагання у столовій сітківці з вартівничою компанією 4026 з 

вислідом 8-1 на користь "Січі", а 13 березня у відбиванці 2:0 і в кошиківці 42:12 
на користь ''Січі''. 

15 і 16 березня 8 змагунів "Січі" взяло участь в крайових індивідуальних 
змаганнях столової сітківки в Ашаффенбурзі. 

18 березня - закінчено шаховий турнір 2-ої групи, в якому взяло участь 18 
змагунів. 

22 березня- товариські змагання з першуном Реrенсбурrу "Ян" на 8 шахівницях 
з вислідом 5-3 для німців. 

26-28 березня - "Січ", Пласт і СУМ взяли участь у теоретичних лекціях 

відбиванки, кошиківки і копаного м'яча які влаштував відділ молоді. 

6 квітня- змагання в кошиківці і відбиванці з американцями; перші вийшли 

ремісово, другі виграла "Січ". 
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14 квітня- змагання з польською вартівничою компанією в копаному м'ячі, 

кошиківці і відбиванці; переможцем вийшла "Січ". 

15 квітня- "Січ" розграє змагання з "Тризубом" (Роттенбург: копаний м'яч 

- 0:3 для Тризуба, відбиванка 2:0 для "Січі" і у пінr-понгу 10:0 для "Січі". 

4 травня - "Січ" 11 розіграла футбольні змагання з Ганакером (2:2). 

11 травня- футбольний матч з "Сяном", З:О на користь "Січі". 

15 травня - футбольний матч з німецькою дружиною Гагесдорф, 9:2 на користь 
"Січі". 

18 травня- матч з "Чайкою" з Нюрнбергу, 8:1 на користь "Січі". 

25 травня - матч зі "Степом", 7:2 на користь "Січі". 

28 травня -матч з вартівничою компанією, 11:0 на користь "Січі". 

1 червня - відбиванкова дружина "Січі" виграє змагання з лотишами в 

Шляйсгамі: 15:4 і 15:12. 

2 червня - матч з "Буревієм" (Ноймаркт) яким "Січ" здобула мистецтво 

регенсбурзької области. 

8 червня - внутрішні клюбові змагання трійок у відбиванці дружин з 

регенсбурзької области. 

14 червня- "Січ" бере участь у відбиванкових змаганнях трійок у Авгсбурзі, 

а 21 і 28 червня в крайових змаганнях в Новому Ульмі, на яких "Січ І" здобула 
перше місце. 

22 червня - матч з "Чорногорою" в Авгсбурзі, а 28 червня з німцями в 

Кельгаймі, "Січ" програє 1 :З і 4:5. 

З огляду на це, що в липні йшла інтенсивна праця біля будови спортивної 

площі, майже всі змагання в копаному м'ячі відбулися на виїздах, - в 

Ельван гені, Роттенбурзі, Берхтесгадені і т .д. Розіграно численні змагання в 

кошиківці, відбиванці та пінг-понrу з різними українськими та чужими 

дружинами. В липні відбулася симультанка на ЗЗ шахівницях з майстром 

Боголюбовим. 

Майже все спортове життя в серпні відбувалося в таборах молоді. Всетаки 

''Січ'' розіграла такі футбольні змагання: 

З серпня - з "Дніпром" (З: 2) 

10 серпня - зі "Соколом" (0:2) 

17 серпня - з "Тризубом" (1 :2) 

24 серпня - з "Орликом" (2:З) 

28 серпня- з "Юнаком" (З:З) і з "Дністром" (0:0) 

Змагання кошиківки і Відбиванки 9 серпня в Нюрнберзі, ЗО і З1 серпня - в 

Регенсбурзі. У відбиванконих змаганнях "Січ" виграла з "Юнаком" 15:7 і 15:2, 
програла з "Дніпром" 7:1, 15:4 і 6:15, а "Січ І" виграла з "~наком" 15:6 і 
15:3 та з "Дніпром" 15:5 і 15:11. Жінки "Січі" програли з "Дніпром" 1:2, а 
виграли з "Бескидом" 2:0. 
25-31 серпня відбувся в оселі Тиждень Спортової Культури. 

В легкоатлетичних змаганнях січовики здобули такі місця: 
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У бігу на 100 м. - І місце Грешко 12.3, ІІ Каміонка 12.5. 
У бігу на 1500 м. - ІІІ Грешко 5.22 
Мет булавкою- ІІ Дорош 50.50 
Стусан кулею - ІІ Каміонка 10.10, ІІІ Венгринович 
Мет диском - І Каміонка 26.49 
Скок у довжінь - І Грешко 6.11, ІІ Лаврин .44, ІІІ Винник.24 
Скок у височінь - І д-р Припхан 1.60, ІІ Дорош 1.60, ІІІ Лаврин 
Жінки: біг на 60 м.- І Дорош 

мет ратищем- ІІ Новакінська 16.64, ІІІ Чипчар 14.14. 
стусан кулею - І Баторфальве 7.26 
скок у довжінь - V Новаківська, VI Баторфальве 
скок у височінь - ІІІ Бучацька 1.20 м. 

По вакаціях посвячено і відкрито нову велику спортову площу, на якій життя 

дуже оживилося. Часто відбувалися різні легкоатлетичні вправи, тренінrи і 

змагання. Крім "Січі", участь брали також і інші організації молоді. До відзнаки 

фізичної вправности зареєстровано 136 учасників, в тому: 66 із СУМ-у, 24 з 

"Бескиду", 21 з "Січі", 7 студентів, 5 з Пласту, 1 з поліції і 12 неорганізованих. 
В жовтні, крім футбольних змагань ''Січі І'', відбулося 5 змагань ''Січі ІІ' ', 
яка зайняла в реrенсбурзькій області друге місце. 

5-6 жовтня - на крайових змаганнях в Авrсбурзі дружина кошиківки зайняла 

перше місце. 

12 жовтня- "Січ" виграла з латишами 60:23. Увідбиванці "Січ" виграла з 
латишами 2:1 та з УССК (Мюнхен) 2:0. 

15 жовтня - масовий біг навпростець з участю всіх організацій молоді. 

Три змагуни "Січі" взяли участь у міжнародніх шахових змаганнях за мистецтво 

Реrенсбурrу: д-р Трутенко, Юсип і Чорнобицький. 

2 листопада- мистецькі футбольні змагання між "Левом" і "Січчю". 

4 листопада - футбольні змагання ''Січі'' з Ганакером. 

9 листопада- "бліцтурнір" у шахах всіх національних груп ДіПі. 

16 листопада- футбольні змагання "Січі" з "Чорногорою" в Авrсбурзі. 

23 листопада- футбольні змагання "Січі" з "Дніпром" у Корнберrу. В оселі 

зорганізовано секцію боксу. 

В грудні відбуто ряд лещетарських прогульок головно в Пласті і ІМКА. 

25 грудня- футбольні змагання "Січі" з Реrенштауфом, 1:1, а 28 грудня з 
юrославами з Ляндсгуту, З: 1. 

Цей річний перегляд спортоної хроніки вказує, якою інтенсивною, 

багатогранною і численною була фізкультурна діяльність молоді в оселі. 
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Стук-пук, УСТ "СІЧ", 6 січня 1949 р. 

Реrенсбурзька "Січ"- Гарасим, тренер-чех, Коханюк, Кутний, Закалужний, Медведук, Савка, 

Камат, Лютак, д-р Н.Н., клячать: Арндт, Касіян, Ходань, Федишин 

Реrенсбурзька "Січ" 
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Володимир Кобзяр і актор Богдан Паздрій 

Зліва Вол. Кобзяр, д-р Хрептовський, Н.Н. 

Богдан Паздрій ,.клоунує" з 

тренером-чнжинцем 

Зліва В. Закалужний, Н.Н. (симпатик), Р. Федишин, М. Касіян, Б. Кутний, Коханюх 
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Посвячення спортової площі, 21 вересня 1947 р. Відбиванкова дружина "Січ": Роман Припхан, 
Ю. Пащук, А. Пащук, І. Плювак, Ю. Городиловський, д-р Припхан. 

Змагання Відбиванки 
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На узбіччі. Спортовці очікують закінчення перед-змагань, зліва до права: тренер-чужинець, Дозьо 

Новаківський, Арндт, Закалужний, Медведчук, Зариuький, д-р Віршук тримає за плечі Касіяна 

- брамкара команди. 

Змаг з німецьким "Яно 1" 
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Змагання відбиванІш - глядачі 

Змагання відбиванки 
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День Фізичної Культури, 1947 р. 

День Фізичної Культури, 1947 р. 

День Фізичної Культури, 1947 р. 
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День Фізичної Культуриt 1947 р. 

День Фізичної Культури, 1947 р. 

Олімпіяда Ді-Пі 1948 р. 

Після змагань з югославами (вислід 5: І на користь "України") підчас Олімпіяди ДіПі. Вол. Кобзяр 
з квітами, І Кравчишинt Ходань-капітан дружини, Р. Бойцун-брамкар. 
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. -~ --·~-··. 
Репрезентаційна футбольна дружина "Україна". Зліва: Кравчишин, Савка, Мікльош, Гарасим, 

Кутний, НН., Дейчаківський, Закалужний, Медведчук, Горський, Касіян, Ходань. 
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Українська Репрезентація Німеччини, ЗО липня 1948 р. Стоять зліва: Савка, Куцан, Медведчук, 
Горський, Закалужний, Дейчаківський, Гарасим. Клячать: Мікльош, Лютак, Ходань, Касіян. 

Ungarn-Ukraine 

Змаг з мадярами. 
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СТУДЕНТСТВО УТГІ ПІСЛЯ 2-ої СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

В той час, коли українська спільнота, яка недавно змушена була покинути 

або насильно вивезена з рідної землі, була скерована на те, щоб якось зберегти 

себе від примусових вивозів ''на родіну'', тоді почала свою діяльність висока 

школа УТГІ. Тут же по цей бік "залізної заслони" в Реrенсбурзі, на підставі 

дозволу Вищого командування Американської Армії, в Німеччині, з дня 28 
червня 1945 р., на острівці, в обіймах ріки Дунаю, висока школа УТГІ відновила 
своє навчання. 

Тут треба було починати все з початку, без жадних засобів, без підручників, 

лябораторій, без нормальних університетських авдиторій і фінансів. Треба було 

сили і відваги, щоб у такому безвиглядному положенні відкривати нові 

перспективи для української академічної молоді. У листопаді 1945 р., гурт 

професорів, доцентів і лекторів з Подєбрад, відновили авдиторне навчання УТГІ, 

до праці в якому зразу ж приступило чимало висококваліфікованих сил, які 

залишили свої пости в університетах та інститутах в Україні. 

Перші студенти, які заповнили викладові залі на Лібльштрассе, в Реrенсбурзі, 

це були українські вояки німецьких і большеницьких армій, політичні в'язні, що 

ледве живими вийшли з німецьких концентраційних таборів, молодь, що була 

вивезена на примусові роботи до Німеччини, студенти - втікачі і в пізнішому 

часі учасники Української Повстанчої Армії, групи якої в 1947 році зі зброєю 
в руках промостили собі шлях в Західню Европу. Цей факт, який належить до 

найновішої фази українських визвольних змагань, був подивугідний. Коли ж 

ідеться про територіяльне походження, то з певністю можна сказати, що це 

була молодь з усієї соборної України. Таким чином на університетській лавці 

зустрілась молодь з різним вихованням і підходом до суспільного життя. Не 

обходилось без зударів поглядів на різні побутові та суспільно-політичні 

проблеми, але в цих зударах стирались непорозуміння, і молодь знаходила ту 

умірконану середину, яка була найкращою. 

Отже, тодішня українська молодь перед вступом до Інституту переважно не 

займалась студіями і тому відвикла від довгих викладів. А тут доводилося не 

тільки напружено вислухувати лекції, але й рівночасно швидко писати, щоб з 

кожного викладу мати зроблений конспект. В той час робити конспекти з усіх 

викладів було конечністю, бо за відсутністю підручників тільки з такого 

конспекту можна було складати іспити. Хто із студентів зумів зробити добрий 

конспект, той був дуже цінений, Такий конспект постійно циркулював між 

студентами і, щоб його випозичити, треба було довго чекати на чергу. 

Так у загальних рисах на новому еміrрантському етапі виглядала ситуація 

на студентському відтинку. Однак, не зважаючи на безвиглядну попурість 

буднів, академічна молодь серйозно взялась до праці. Приступаючи до студій, 

студенти навіть не припускали, що вони зможуть повністю їх закінчити, бо тоді 

сподівалися нової війни, зрозуміло між Заходом і Совєтами, по якій мало б 

наступити остаточне і позитивне вирішення багатьох справ, в тому числі й 

української. Під таким враженням жила велика частина українського 

суспільства. Студенти старались цей ''міжвоєнний час'' використати, щоб 

здобути трохи знань. З часом ці сподівання війни розвіялись. 
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Українське студентство у Реrенсбурзі в початках було зорганізоване в 

Студентській Секції при Українському Комітеті, яка мала своїм завданням 

реєструвати студентів та подавати вичерпні інформації в справі можливостей 

студій в університетах Німеччини. Після того, як в грудні 1945 р. відновлено 
в Українському Технічно-Господарському Інституті авдиторне навчання, 

Студентська Секція на своїх загальних зборах, які відбулися 23 лютого 1946 
р., оформилась в Українську Студентську Громаду (УСГ) при УТГІ, вибравши 

управу в складі: Степан Рошко - голова, Іван Куземський - містоголова, Зенон 

Янківський - секретар, Омелян Коваль, Константин Приходько, Модест 

Венrринович, Осип Мазурок і Омелян Масний - члени управи. 

Останню каденцію УСГ при УТГІ, в Реrенсбурзі очолили: І. Куземський

голова, І. Фур- заст., Я. Дзядига, М. Коваль, Д. Білий, І. Ільяшенко, В. 

Верхняк- члени управи. 

Перед кожною управою УСГромади, яка складалась з президії і п'ятьох 

референтур (кількість референтів змінювалась в залежності від потреби, а в 

загальному існували референтурп культурно-освітня, організаційна, суспільної 

опіки, господарсько-фінансова і спортова), стояли два основні завдання: нести 

якнайширшу допомогу членам УСГ в студіях і старатися включити українське 

студентство в активне студентське й суспільно-громадське життя. 

В першу чергу постало питання гуртожитків, де могли б приміститися 

студенти з інших міст. Зорганізовано три окремі гуртожитки, в одному з яких 

жили жінки, а у двох інших- мужчини. Перший і основний був на острівці, 

який оточувала річка Дунай, на Лібльштрассе 2, приміщений в тій самій віллі, 
де були викладові залі Інституту. Тут також була гарна інавrураційна заля , 
в якій відбувалися академічні урочистості (іматрикуляція, промоції тощо). Як 

вілля, яка колись була резиденцією Наполеона під час одного з його походів 

на Схід, так і цілий острівець потопали у зелені дерев, що пнулися в небо. Гарний 

і затишний, повний красот природи, острівець всеціла кипів студентським 

життям, від викладів починаючи і спортовимя змаганнями кінчаючи. Вже раннім 

ранком студенти вправляли руханку, а дехто плигав у глибокий Дунай. Про 

устаткування гуртожитків не доводиться й писати, бо це фактично були кімнати, 

де стояли одно біля одного двоповерхові дерев'яні ліжка, які для студентів 

правили не тільки за місце відпочинку, але й за стіл та стілець. Проте, кожний 

почував себе щасливим, що має бодай місце де переслати. 

В далеко кращому положенні були місцеві студенти, що жили в оселі 

rанrгофер Зідлюнr, яка була під опікою УНРРА, а пізніше ІРО. До речі, це 
була одна з осель, де житлові умови в порівнянні з іншими були кращі. В оселі 

жило біля 5 тисяч українців, а також були і інші національності, як поляки, 

росіяни, латиші, литовці і ін. Серед цієї великої маси українців мешкало чимало 

українських професорів і студентів, що мало своє значення в розвитку школи. 

Одначе, не слід розуміти, що згадані філантропічні інституції прихильно 

ставилися до школи чи студентів, або їм помагали. 

Другим кардинальним питанням, яке вимагало негайної розв'язки, було 

питання їдальні. Харчова проблема в той час стояла дуже гостро і управі УСГ 

не вдалося повністю її розв'язати. Студентську їдальню зорганізовано на 

Лібльштрассе, пізніше в оселі. Студенти нарікали на обіди, але не було жадних 

засобів поліпшити харчі. Однак, існування кухні навіть при таких мінімальних 
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спроможностях багато допомагало студентам. З часом кухня покращала, і П 

обідами вже можна було заспокоїти голод. Серед студентів, які для тієї справи 

віддали багато труду й часу, треба згадати Е. Івашкова, Я. Дзядигу, Ю. 

Олішкевича, М. Вишневського, Й. Великого і інших. 
Крім допомоги КоДУСу, яку одержувала студентська кухня у вигляді товщу, 

надходила допомога також від УСХС, ЗУАДК і таборової управи в Реrенсбурзі. 

Це вже був великий поступ у розв'язці проблеми харчування студентів. Під 

кінець при кухні зорганізовано маленьку крамничку, яка приносила невеликі 

зиски, що йшли знову ж на поліпшення харчів. Харчовиками були, крім 

студентів, які одержували обіди по дешевій ціні, також і не студенти. 

При обговоренні в Сенаті Інституту студентських справ завжди запрошувана 

представника Студентської Громади, який з'ясовував загальний стан і 

висвітлював опінію студенства в тому чи іншому питанні. Також 1-го січня на 

традиційну новорічну зустріч персоналу Інституту, на якій ректорат робив 

короткий перегляд виконаного і подавав плян на майбутній рік, запрошувана 

представників студенства, які складали короткі інформації про студентське 

життя. Інколи ці звідомлення друковано у "Вістях УТГІ", як наприклад, Івана 

Куземського й Івана Фура. 

Студентська діяльність полягала не тільки у відвідуванні викладів та складанні 

іспитів,- треба було бути також активним у студентському організованому 

і суспільно-громадському житті. Належить відмітити, що багато студентів 

УТГІ були активними не тільки в студентському житті, але також в різних 

організаціях, як Пласт, СУМ, спортові товариства, де часто займали 

відповідальні становища. Тут варто навести хоч частково імена активніших 

студентів, не повторюючи тих, які вже згадано: Мирослав Баслядинський, 

Володимир Верхняк, Олександер Дейнека, Анатоль Добрянський, Микола Галів, 

Микола Ільяшенко, Іван Карпій, Михайло Караман, Григорій Комаринський, 

Іван Кравчук, Зіновій Мельник, Богдан Мороз, Юліян Сумик, Євген Утриско, 

Михайло Хоролець, Станислав Чорнобицький, Михайло Ільків, Ярослав 

Гуменюк, Ярослав Комаринський, Богдан Максимюк, Осип Покотило, Лукіян 

Процак, Анатоль Яцюк та ін. 

До провідної групи студентів, які започаткували Пласт в Реrенсбурзі, 

належали: І. Куземський, З. Стельмах, Д. Білий, В. Верхняк, С. Чорнобицький. 

А в заснуванні СУМ, брали участь: Ю. Сумик, В. Гавдьо, О. Дейнека, І. Карпій, 

М. Ільків, Д. Білий, Й. Великий,- деякі з них входили в склад управи СУМ, 
а декотрі брали участь в спортовому життю - копаний м'яч. 

На початку академічного року 1946/47 за ініціятивою студентів відновлено 
Аrрономічно-Лісове товариство при УТГІ, яке було засноване в 1923 р. ще в 
Подєбрадах. Студенти Аrрономічно-Лісового факультету виступали в цьому 

Товаристві з фаховими доповідями з ділянки аrрономії та лісівництва. 

Німецька валютна реформа, переведена 21 червня 1948 р., не лишилася без 
впливу на студентство. Зі зміною грошей настала загальна фінансова скрута, 

яку, мабуть, найбільше відчула студіюю ча молодь, що не мала постійних джерел 

прибутків. 

Валютна реформа в Німеччині відбилась на всій академічній молоді. До того 

часу кадри українського студентства постійно зростали. Гуртожитки були 

заповнені і постійно бракувало місця. Авдиторії були переповнені, хто спізнився 
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мусів стояти. Університетське життя ішло повним темпом. Але після реформи 

ряди студентства стали рідшати. В першу чергу відпадали студенти, які 

несерйозно трактували студії, пізніше відсіялись ті, які не мали фінансової 

спроможности продовжувати студії. Це був критичний момент. Та не зважаючи 

на все це, остався ще досить великий гурт студентів, які безперебійно 

продовжували студії. Деяка частина з них одержувала дуже скромні стипендії 

від КоДУС'у. При цьому треба відмітити велике зрозуміння Школи до 

студентів, яка пішла їм на зустріч, обнизивши семестральні оплати до мінімуму, 

а багатьом студентам давши можливість оплатити студії після їх закінчення. 

На протязі років 1945-1952 в Українському Технічно-Господарському Інституті 
вписано й іматрикульавана 1290 студентів. По факультетах вони розподілялись 
так: Аrрономічно-Лісовий- 341, Інженерний- 255 (Будівельний відділ- 157, 
Хеміко-Технологічний - 98), Економічний - 108, Ветеринарний - 175, 
Фармацевтичний- 411. Повністю закінчило студії і одержало дипломи 307 осіб: 
аrрономів- 91, лісівників- 34, інженерів цивільного будівництва- 13, хеміко
технологів - 6, економістів - 9, ветеринарних лікарів - 32, маrістрів фармації 
- 122. Коло 900Jo студенства були українці, решта (переважно це стосується 
до студентів Фармацевтичного ф-ту) естонці, лотиші, білоруси, литовці, росіяни, 

грузини, болгари і серби. Вік студенства коливався між 20-ма і 40 роками. Таку 
широку скалю у віці треба пояснювати повоєнним часом. 

З числа 1290 записаних і іматрикульованих студентів більше як третина 

належали до професійних студентських організацій. Тут треба згадати, що при 

УТГІ існувало два студентські осередки: перший і основний в осідку школи

Реrенсбурзі, а другий в Мюнхені при Ветеринарному і Фармацевтичному 

факультетах. Ці факультети, зокрема Фармацевтичний, створено після 

розв'язання УНРРА-університету в Мюнхені, коли багато студентів утратили 

можливість продовжувати студії. 

В той час Мюнхен і Реrенсбурr були академічними осередками. Українське 

студентство в Мюнхені було зорганізовано навколо Української Студентської 

Громади (УСГ- Мюнхен), яка охоплювала тисячі студентів. Осідок УСГ

Мюнхен знаходився на Фіріхшуле, там же була й студентська оселя-гуртожиток, 

де мешкали також колишні політичні в'язні. 

Після 11-го Конrресу Центрального Союзу Українського Студентства 

(ЦЕСУС'у), на якому переведено статутові зміни, УСГ- Мюнхен, члени якої 

студіювали в шістьох різних школах, рішила провести децентралізацію, 

зорганізувавши окремі Українські Студентські Товариства при кожній школі. 

До того часу студенти, які студіювали в УТГІ, не творили окремої студентської 

клітини. 

В наслідок децентралізаційної постанови УСГ- Мюнхен, 8 липня 1947 року 
відбулися перші загальні збори студентів Ветеринарного і Фармацевтичного 

факультетів УТГІ, на яких оформлено Українське Товариство Студентів УТГІ 

в Мюнхені і обрано управу в складі: Я. Данилишин- голова, П. Попович

місто-голова, Лідія Дереш- секретар, Дарія Казанівська, Володимир Баборів 

-члени. Товариство на початку об'єднувало 168 членів, число яких постійно 
зростало. 

УТС, крім організаційних справ, займалось улаштуванням фахових рефератів 

і доповідей, товариських вечірок, забав з танцями, прибуток з яких ішов на 
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влаштування хемічної лябораторії і видання допоміжних скриптів. 
УСГ- Реrенсбурr, крім згаданих основних завдань, видавала циклостилевим 

способом власний журнал "Студентська Думка", якого появилось кілька чисел. 

В журналі порушунано актуальну студентську тематику. УСГ- Реrенсбурr 

видала також циклостилем кілька підручників і скриптів наших професорів, 

зокрема: "Основи нарисної геометрії", "Основи тригонометрії", "Таблиці 

логаритмів" - професора В. Чудинова-Богуна, "Рибництво" - доц. Е. 

Жарського, ''Походження українського народу'' - професора В. Петрова, 

"Теоретична механіка", "Статика" ч. І, - проф. П. Шулежка. В Мюнхені 

УкраїнськеТ-во Студентів УТГІ видало скрипт проф. Валентини Радзімовсь:кої 

''Анатомія й фізіологія''. 

Управа Громади уряджувала дискусійні вечори на різні фахові та 

політично-суспільні теми, в яких брали участь студенти і громадянство. Для 

того, щоб продемонструвати перед громадянством свої осяги і представити, 

що робить і чим займається студенетво в Реrенсбурзі, було уряджено ''День 

українського студента'' з гарною виставкою студентських праць з різних 

ділянок. Майже кожного року влаштовунано для самітніх студентів з нагоди 

свят Різдва Христового - спільну св. Вечерю, а з нагоди Христового 

Воскресення - спільне свячене. Рік-річно все студенетво відзначало дату бою 

під Крутами, влаштовуючи святочну академію. При Студ. Громаді 

зорганізувався власний хор, який виступав на студентських імпрезах. 

Тут треба згадати ще й дослідні праці на студентських городах УТГІ біля 

оселі Реrенсбурr, що їх вели студенти. 

А до найбільш улюбленої розривки належали прогульки до Кельгайму, 

Вальгалі, Ботанічного Саду та інші. 

У травні студенетво разом зі школою відзначало день заснування У країнсь:ко1 

Господарської Академії в Подєбрадах, який став святом Інституту. Глибоко 

у пам'яті залишився 25-ий Ювілей УГА- УТГІ, який величаво відзначено в 

травні 1947 р. в Реrенсбурзі. Це було свято не тільки Інституту, але й всієї 
української спільноти на чужині, яка в той час невиразно уявляла собі ті 
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здобутки, що їх осягнула на протязі чвертьстоліття Українська Висока 

Політехнічна Школа. 

Посилена еміrрація в роках 1950-1951 остаточно розв' язала студентський 
осередок при УТГІ. Майже всі студенти, за виїмком кількох осіб. виеміrрували 

з Німеччини до далекої Австралії, багатих З'єдинених Держав Америки, лісистої 

Канади, країн Південної Америки і інших вільних держав Заходу. В наслідок 

цього на загальних студентських зборах 4-го березня 1951 р. в Новому У льмі 
(УТГІ, а за ним і Студентська Громада перенеслися з Реrенсбурrу до Ульму 

і Нового Ульму) наступила формальна і фактична ліквідація Української 

Студентської Громади при УТГІ, яка проіснувала повних п'ять років. Ліквідацію 

запропонував зборам М. Петришин, як заступник голови УСГ. 

Витяг з "УТГІ 1932-1952", том 11, 
стор. 166-173 (автор статті -

інж. Микола Галів). 

Подав доц. інж. Дмитро Білий 

Хор УТГІ в часі "академії" Крути. 

Студентська громада. Сидять зліва: О. Масний, К. Приходько, З. Янківський, С. Рошко, 

М. Венгринович, О. Коваль. 
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Мирон У триско 

СТУДЕНТСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ЧОРНОМОРЕ" 

Наприкінці двадцятих і з початком тридцятих років існувала у Львові 

українська студентська корпорація "Чорноморе". Крім Львова такі корпорації 

були ще в Кракові, Познані, Чернівцях, Варшаві і Данціrу. Львівська корпорація 

"Чорноморе" мала постійні зв'язки з тими корпораціями і час до часу відбувала 

з ними спільні наради і з'їзди. Слід згадати, що студентське корпорантське 

життя дуже тісно в'яже членів між собою на ціле життя. 

Мета і завдання корпорації "Чорноморе", зокрема львівської, були зовсім 

відмінні від інших того роду студентських корпорацій. Коли інші українські 

корпорації, як "Багряний Квіт", "Дніпро", "Запоріжжя", "Чигирин" брали 

приклад головно з німецьких корпорацій, моттом яких було "Вайн, Вайбунд 

rезанr", то головною ціллю "Чорноморя" було виховати ідейну еліту -
верхівку українського народу. Гаслом корпорації було: ''Честь - Україна -
Товариськість", а барвами лент були чорна-синя-чорна, які лицарі носили з 

золотим обрамованням, а "новики" (фукси) без. З перших літер клича була 

уложена емблема, і на П взір виконано срібну відзначку (ключик), яку носили 

члени в кутку лівої вилаги піджака. Тому що "Чорноморе" ввело своєрідні 

методи і зміст виховання для корпорантів, на кожнотижневих сходинах 

відбувалися ідеологічно-політичні доповіді, а на корпорантських камерсах 

(прийняттях) звичайно не вживано алькогольних напитків. 

Приїхавши на еміrрацію до Німеччини, члени корпорації нав'язували між 

собою листування та були в частих контактах. На оселі в Реrенсбурзі теж 

опинилося кількох корпорантів "Чорноморя". Відбувши між собою зустрічі, 

вони постановили відновити корпорацію "Чорноморе" та заложити 

студентську клітину. Із сеньйорів, т.зв. "старохатників", створено окрему 

клітину ''кіш''. До студентської корпорації вступило шість членів- студентів 

УТГІ: Г. Комаринський, М. Котис, М. Руснак, З. Мельник, М. Петришин і З. 

Василькевич. Після року відбутого новацтва й активної участи в приписаній 

кількості конвентів всіх їх переведено (вибито) до лицарського стану корпорації 

"Чорноморе". З тієї нагоди відбувся урочис~й комере на оселі. Ця нова клітина 

дала поштовх до скликання загального з 'їзду всіх ''чорноморців'', що опинилися 

на еміrрації в Німеччині. Для того створено комісію, завданням якої була 

підготовка з 'їзду. 

Після підшукання адрес і повідомлення всіх ''чорноморців'' про з'їзд, який 

скликано на 24 і 25 квітня 1948 р. на оселі в Реrенсбурзі, з'їхалося повзжне число 
корпорантів з різних крайових клітин "Чорноморя". Всі вони в дуже товариській 

атмосфері провели цей з'їзд. Вибрано статутові і правильникові комісії, які мали 

виготовити проєкти статуту, правильинків для новацтва, лицарства і коша 

"Старохатників" та кодекс чести. На з'їзді обрано тимчасовий провід, головним 

завданням якого було підібрати кандидатів до Головної Булави та підготовити 

і скликати новий загальний з'їзд. В суботу 24 квітня відбувся святковий з 'їздовий 
комерс, в якому взяли участь всі члени із своїми дружинами. Постановлено 

також доручити активнішим корпорантам виготовити на 11 -ий з'їзд основні 
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доповіді про дальші шляхи корпорації на теми: братерство чи корпорація, 

чорноморський орден, організація студентських клітин, завдання корпорації в 

сучасній дійсності тощо. 

5 і 6 червня 1948 р. відбувся в Реrенсбурзі на оселі rанrгофер 11-ий еміrраційний 
з'їзд корпорації ''Чорноморе'' з нарадами, доповідями й комерсами. На з 'їзді 

прийнято статут, правильники і кодекс чести, та одноголосно обрано нову 

Головну Булаву в складі: голова - Утриско, члени - Гарасевич і Котис, 

заступники - Кохановський і Тищук. Ввечорі відбувся величавий комерс, а 

другого дня врочисте переведення лицарів до Коша "Старохатників". Учасники 

з'їзду відбули теж прогулянку кораблем по Дунаю на Вальгалю, де є музей з 

постатями історичних провідних людей. Ще за свого перебування на оселі в 

Реrенсбурзі Головна Булава розіслала кілька комунікатів до членів, видала 

корпорантські відзнаки і лен ти та започаткувала видавання ''Чорноморських 

листків". У 1949 р. всі роз'їхалися на нові місця поселення до Канади, США, 
а навіть Австралії і південної Америки. Ті, що опинилися у Філядельфії, 

відновили діяльність "Чорноморя" і створили нову студентську клітину. 
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Мирон Утриско 

З ДІЯЛЬНОСТИ УКРАЇНСЬКОЇ ІМКА 

Суспільно-громадська активність українців в таборах була дуже велика і 

всебічна, обіймаючи всі ділянки молодіжнього, культурного, наукового, 

суспільного і релігійного життя. Головною причиною тієї великої діяльности 

був вільний час, яким в більшості диспонували жителі оселі. У таборі 

rанrгоферзідлюнr були зорганізовані не лише всі ті товариства чи об'єднання, 
які вже існували в краю, але також поставали і діяли нові. 

До нових товариств належала українська ІМКА/"У .М.С.А. "І- Товариство 

молодих християн. Про світову ІМКА ми знали дуже мало, чули лише, що вона 

допомагає головно молоді в ділянках спорту, культури та розваги та організує 

молодих християн. З тією установою познайомились ми ближче щойно на 

еміrрації в Німеччині, в таборах УНРРА та ІРО. Тому що вона мала марку 

протестантської, в самих початках українці, головно католики, в П діяльність 

не включались. Вона була обсаджена чужинцями, головно балтийцями. 

Довідавшись про їі великі можливості та поміч при організації таборів для 

молоді, бібліотек, курсів, спортивних змагань і т.п., ряд українських активних 

громадян на оселі як Тиміш Білостоцький, Роман Припхан, Микола Нагірний, 

Мирон Утриекс познайомившись ближче із зовнішньою та внутрішньою 

діяльністю ІМКА переконалися, що та організація може багато помогти в 

організації молоді. Опінія, що ІМКА є виключно протестантською, нічим не 

потверджувалася. Статут світової ІМКА вимагає, щоби членами були тільки 

християни. Нав'язавши контакт із світовою ІМКА в Реrенсбурзі та їі керівником 

латишем Александром Зеленей, гурток ініціяторів рішив оснувати українську 

ІМКА на оселі. Скликано загальні збори української ІМКА 9 квітня 1947 р., 
на яких створено Осередок і вибрано управу в складі: голова Микола Нагірний, 

заступник Мирон Утриско, секретар Олена Бучацька, культурно-освітній 

референт Тиміш Білостоцький, референт жіночих справ Іванна Момотюк, 

с·карбник Іваf{ Пшоняк і референт мужчин Роман Припхан. В короткому часі 

управа провела цінну роботу. Щоби познайомити жителів оселі зі завданнями 

ІМКА, скликувана часто інформативні сходини. В першому році діяльности 

прийцято 56 дійсних членів і 204 кандидатів. Управа провадила працю з молоддю 
в тих ділянках, які не входили в обсяг праці інших молодіжних організацій, як 

наприклад Пласту чи СУМ-у. Клюбову працю з молоддю започатковано 

мистецьким гуртком, який під керівництвом маляра Антона Малюци вів лєкції 

в навчанні малярства. Кожного тижня висвітлювались фільми, які ми 

одержували спочатку від американської армії, але тому що вони були призначені 

для вояків і не все відповідали нашим потребам, ми вистаралися в Регенсбурзі 

короткі науково-популярні фільми з природознавства, техніки, господарства 

і географії та в 1948 р. почали їх висвітлювати для мешканців оселі. В домівці 
ІМКА приміщено бібліотеку оселі. 9 травня 1947 р. відбулося торжественне 
відкриття домівки ІМКА, яку приміщенов кімнаті ч. 37 шпитального будинку. 
У відкритті взяли участь представники управи оселі, установ, духовенство, та 

представники УНРР А і чужинецьких відділів ІМКА. 
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Вліті 1947 р. зорганізовано два табори, хлоп'ячий в Реrенштауфі і дівочий 
в Кельгаймі, для обох придбано виряд і харчі. Члени управи ІМКА брали участь 

в команді таборів. Таборування поділено на чотири групи по два тижні кожна. 

Голова М. Нагірний був на зустрічі з головою світової ІМКА д-ром Баттом 

в Нюрнберзі. Інші члени проводу організували виїзд дітей до таборів в Моегамі 

і Марієнталі, відвідували ті табори та усували різні недоліки. З управи ІМКА 

Тиміш Білостоцький був тоді комендантом в Марієнталі, О. Бучацька 

коменданткою в Мосгамі, Іванна Момотюк шатровою в Мосгамі, а Роман 

Припхан інструктором в Марієнталі. Табір в Моегамі закінчено 2, а в Марієнталі 
5 жовтня. Нав'язано контакт з ново-зорганізованою білоруською ІМКА. 

Зорганізовано курси англійської мови. 15 жовтня 1947 р. відбулися загальні збори 
ІМКА, на яких після докладних звітів управи переобрано їі повністю. З початком 

шкільного року обдаровано молодь різнородним шкільним приладдям. 

В часі візитації оселі архиєпископом кир Іваном Бучком, представники ІМКА 

Мирон Утриско і Тиміш Білостоцький були на авдієнції у Преосвященного для 

вислухання його думки і опінії про ІМКА. Кир Іван заявив, що якщо ІМКА 

не пропаrує протестантизму серед наших людей, то така інституція є добра 

і може робити корисну роботу. 

В зимовому сезоні 1948 р. пожвавлено культурно-освітню діяльність. Кожного 
тижня влаштовувана доповіді на літературно-наукові, історичні, технічні і 

суспільно-громадські теми. Протягом 1948 р. виголошено 28 доповідей. 

Прелеrентами були науковці, громадські діячі, члени управи і оселі. Для шкільної 

молоді висвітлювано різні науково-популярні фільми. Бібліотеку побільшено 

до 3,000 томів, які закуплено за 20 тисяч нім. марок, наладнана правильну працю 
бібліотеки. 

В клюбовій роботі з молоддю, щоб відтягнути П від відвідин німецьких 

льокалів, зорганізовано курси товариських і народних танків, які мали 200 
учасників. Зі скромних своїх прибутків управа виплатила матеріяльну допомогу 

5,080 н.м. на стипендії для студентів і хворих. Для студентів придбано теж 

гуртожиток, в якому переведено потрібний ремонт. Школам давалося постійно 

різнорадне шкільне приладдя як олівці, пера, ручки, крейда, прибори до 

малювання та інше. 

Управа ІМКА співпрацювала з іншими установами і мала піддержку управи 

оселі, ОПУЕ та місцевих церков, як також була в контакті зі світовою ІМКА. 

Світовий провід покликав 4-ох українців на працю офіцерів ІРО - філдсекретарів 

для окремих округ: Олексу Литвиненка, Тимоша Білостоцького, Мирона 

У триска та Євгена Дачишина. Керівником на Амберr, а опісля на реrенсбурзьку 

округу став М. Утриско. Управа товариства була теж ініціятором української 

крайової ІМКА на американську зону. В Реrенсбурзі відбулися загальні збори 

представників всіх українських осередків ІМКА, на яких вибрано крайовий провід 

з головою інж. О. Литвиненком. До крайового проводу ввійшли ще: Т. 

Білостоцький, М. Нагірний, М. Павлишин, М. Утрискота інші. 

Навесні 1949 р. М. Утриско як філдсекретар світової ІМКА виїхав до Амберrу, 
де в Лєопольдказерне зорганізував курси англійської мови, бібліотеку, читальню, 

окреме приміщення для українських католицьких Богослужень, для яких 

спровадив о. М. Пирога з Пассаву, іт.п. У великій залі відбувалися покази 

фільмів, реферати, вечерниці та інші імпрези. З кінцем кожного тижня приїздив 
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до Реrенсбурrу, де брав участь в засіданнях управи та різних імпрезах 

організованих українською ІМКА. 

По певному часі М. Утриекс став керівником реrенсбурзької области т.зв. 

Ареї ч. 4 Оберпфальц-Нідербаєрн, а згодом і Інrольштадт, на місце Л. Фоурея. 
Від того часу зв'язки з оселею знову поглибилися. На референтів окремих 

ділянок світової ІМКА прийнято ряд активних громадян з r анrгоферзідлюнr, 
як: В. Процінського, М. Бойка, М. Снігуровича, Ірину Любчак, Л. Козака, С. 

Новаківського та інших. З чужинців працювали там як секретарка німка Даrмар 

фон дер Мозель ілотишка Зірніс. Вліті зорганізовано хлоп'ячі та дівочі табори 

в Марієнталі, в яких взяла участь майже вся молодь оселі. Комендантом табору 

був Л. Козак, але тому що виховниками були пластуни, програма була майже 

в цілості пластовою. У відвідини табору приїхав директор світової ІМКА Ноя, 

якому ведення табору дуже подобалось. 24 липня 1948 р. влаштовано велику 
ватру, на яку запрошено різних достойних гостей. Табір Марієнталь залишив 

милий спомин в усіх його учасників. 

Діяльність українського осередку ІМКА на оселі заповнила прогалину у 

виховно-розваговій ділянці. Бібліотека, читальня, покази науково-виховних 

фільмів, танцювальні курси, табори для молоді та постачання іх урядженням 

і харчами, періодичні вечори з науковими доповідями, Миколаївські вечори для 

дітей, різні спортові змагання- все це в цілості велика робота, яку на протязі 

двох років свого існування в оселі r анrгофер виконувала управа української І 
МКА. Закінчила вона свою працю у вересні 1949 р. враз з ліквідацією оселі. 
Наприкінці слід згадати, що були теж відділи української ІМКА в Мюнхені, 

Берхтесrадені, Авrсбурзі, Міттенвальді. Як вже згадувана, 1947 р. відбувся 1-ий 
крайовий з'їзд у Реrенсбурзі, на якому обрано провід з головою О. Литвиненком. 

Черговий крайовий з'їзд відбувся у Прін над озером Хімзе в 1948 р., де до 

проводу ввійшли М. Утриско, Т. Білостоцький, М. Снігурович, М. Павлишин, 

Г. Семененко, п-і Савицька. Українська ІМКА існувала теж у бритійській зоні 

(голова: інж. Чорний) та у французькій (філдсекретарі: М.Дрогомирецький та 

Р. Маринович). З рамені української ІМКА на конrресі світової ІМКА 1949 р. 
у Фльоренції брав участь д-р М. Снігурович. 

Останнє пленарне засідання відбулося при кінці січня 1949 р. в Амберrу. 
Внезабарі майже всі члени крайової управи виїхали за океан. Г. Семененко та 

п-і Савицька перебрали дальше ведення ІМКА в Німеччині. 
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Гості світ. ІМКА в Марієнталі. Зліва 

М. Утриско, І. Ноя - голова ІМКА в 

Німеччині, князь Йосиф з Габсбургів і ін. 



Відвідують табір ІМКА/ІВКА, зліва проф. М. Нагірний, І. Голембйовський, Я. Сербин. 

Іванна Момотюк і гурток учасниць табору ІВКА в Мосгамі, жовтень 1947 р. 

Зліва на право: Люба Абрам,юк, Дарія Пестрак, Маруся Білоус, 

Оксана Нагірна, Катря Брикович, Галя Цісарук, Квітка Кушнір 
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Суспільногромадські й політичні 

організації 

Стефанія Нагірна 

ПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА В РЕГЕНСБУРЗІ -
В ОСЕЛІ Й ОБЛАСТІ 

Друга світова в1ина своєю жорстокістю тяжко вдарила по українському 

народі. Через усі землі України перекотилася тяжка боротьба, в якій головною 

метою наїзників було загарбати якнайбільше простору і знищити якнайбільше 

населення, що жило на тих землях. 

В наслідок усіх цих петрясень велика частина українського народу, в страху 

перед переслідуванням, опинилася на еміrрації, головно на знищених війною 

німецьких землях. У великій кількості були це політичні втікачі. Також значну 

частину творили робітники, примусово вивезені німцями з України на працю. 

Незабаром після капітуляції Німеччини українські еміrранти почали 

гуртуватися в різних осередках, шукаючи пристановища і можливостей праuі 

для прохарчування себе і своєї родини. Дуже активну участь у цій діяльності 

проявило українське жіноцтво, основуючи місцеві жіночі організаuії для взаємної 

допомоги. 

Перша українська жіноча організація в американській зоні Німеччини постала 

2 липня 1945 р. у старовинному німецькому місті Реrенсбурзі, як Жіноча секція 
при УОДК, заснованому при кінці травня 1945 р. 
На установчих зборах Жіночої секції, де були присутні ЗЗ жінки, вибрано було 

управу в такому складі: голова - д-р Зоя Плітас, заступниця - Лідія 

Домбровська, секретарка- І. Ковальчук, члени управи- Г. Іващенко таМ. 

Бендина. Однак незабаром відмовилися працювати в управі Л. Домбровська 

та І. Ковальчук. На місце Л. Домбровської кооптовано на заступницю голови 

Стефанію Нагірну, яка якраз прибула до Реrенсбурrу, а на секретарку Оксану 

Кізиму. 

Метою Жіночої секції було об'єднати жінок усіх верств, усіх угруповань, з 

усіх територій України для спільної діяльности. Заплянована працю в трьох 

ділянках: культурно-освітній, господарській і допомоговій. 

Вже від початку відчувався брак знання англійської та німецької мов, тому 

жіноча секція зорганізувала 9 серпня 1945 р. три курси англійської мови для 
96 слухачів. 
Пекучаю потребою був також дитячий садок для тих дітей, що жили в 

негігієнічних, тісних бараках, але не знайдено відповідного приміщення. 

З тих самих причин тяжко було заложити кравецьку майстерню, хоч була 

в цьому велика потреба. 
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Всі ці проєкти і багато інших вдалося зреалізувати декілька місяців пізніше, 

восени цього ж року, коли втікачамн в Німеччині заопікувалася організація 

УНРР А, примістивши велику кількість втікачів у таборах, де можна було 

безкоштовно мешкати і діставати скромний приділ харчів. Українську еміrрацію, 

яка прибула до Реrенсбурrу, УНРР А примістила в таборі r анrгоферзідлюнr, 
що знаходився на периферії Реrенсбурrу. 

А тимчасом Жіноча секція співпрацювала з Батьківським гуртком, який 

опікувався, заснова.ІШми в серпні 1945 р. Допомоговим Комітетом, українськими 
школами- народньою під дирекцією вчителя Юрія Теодоровича і гімназією 

під дирекцією проф. Миколи Величка. 

З огляду на те, що багато дітей не мало матеріяльних засобів на оплату 

шкільної такси, Жіноча секція, з метою придбання фондів, улаштувала чайний 

вечір з літературно-музичною програмою. 

ПРОГРАМА 

Чайного вечора Жіночої секції та Батьківського гуртка 23.9.1945 р. 
1. Вступне слово - Володимир Кліш, секретар Допомогового Комітету в 

Реrенсбурзі 

2. Деклямація власних творів - Леонід Лиман і Леонід Полтава 

З. "Ангел ночі"- арія з опери "Запорожець за Дунаєм"- сольоспіви, "Видно 

шляхи полтавськії" - арія з опери "Наталка Полтавка", М. Кукурузава 

4. Бетговен - "Апассіоната" -форт. сольо, Оксана Бризгун 

5. Б. Лепкий - "І в мене був свій рідний край" - декл. М. Кукурузова 

6. Українські народні пісні - хор під дириr. П. Курилевка 

Тим часом у складі управи Жіночої секції зайшли нові зміни. Відійшла 

секретарка Оксана Кізима. До праці в управі кооптовано вчительку Анну Білоус 

та Ірину Гук. 

Змінену управу требу було наново оформити, тому скликано на 9 грудня 1945 
р. загальні збори жіночої секції, на які прибула представниця Центрального 

Допомогового Комітету, відома ще на рідних землях видатна і незабутня 

громадська діячка Ірина Павликовська. 

Вона поінформувала зібраних жінок про те, що постав у Баварії, під П 

проводом, Ініціятивний Комітет жінок з громадським досвідом, який, 

нав' язавши контакт з багатьма осередками української еміrрації в Німеччині, 

спостеріг, що велика кількість утікачів, зокрема жінки і діти, опинились після 

упадку Німеччини в дуже тяжкому матеріяльному і правному становищі. Також 

багатьом загрожувала насильна репатріяця. З огляду на те вони потребували 

негайної допомоги чи хоч би поради. 

Щоб започаткувати організовану допомогу потребуючим, ініціятивний 

Комітет створив по різних осередках еміrрації, як Мюнхен, Авrсбурr, 

Кавфбойрен, Авфкірх, Міндельгайм, місцеві Комітети, в яких працювали в 

більшості відомі громадські діячки, як Уляна Целевич, Дора Рак, Квітка 

Стецюк, Блянка Бачинська, Михайлина Чайківська, Іванна Гузар, Орися 

Лавчина, Олена Ванчицька, Людмила Івченко, ГаннаЖуркота багато інших. 

На спільній нараді в Карльсфельді заплянована якнайшвидше створити у 

трьох зонах Німеччини одну жіночу організацію під назвою "Об'єднання 
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Українських Жінок" на еміrрації (ОУЖ), з триступневим організацІнним 

поділом на зональні й обласні жіночі відділи та місцеві делеrатури. 

Запляновану організацію треба було правно оформити, але військова 

окупаційна влада робила всякі труднощі. Та справа покращала, коли в липні 

1945 р. утворився в Німеччині ''Український Центральний Комітет'' з осідком 
в Авrсбурзі під головуванням колишнього посла до польського сейму Василя 

Мудрого, при співпраці проф. Василя Вєтухова, проф. Дмитра Дорошенка, інж. 

Леоніда Романюка та інших. Комітет узяв на себе обов'язок контактуватнея 

з окупаційною владою, помагати організаціям та приватним особам у правних 
і побутових справах, репрезентувати українську громаду і охороняти їі від 

насильної репатріяції. 

Дуже важливою подією був перший з'їзд української еміrрації з усіх трьох 

зон Німеччини, який відбувся 1-З листопада 1945 р. в Ашаффенбурзі, бо якраз 
на цьому з 'їзді оформилося Центральне Представництво Української 

Еміrрації"(ЦПУЕ) в Німеччині на чолі з Василем Мудрим. Від жіноцтва до 

Головної управи ЦПУЕ увійшла голова Головної управи ОУЖ Ірина 

Павликовська, якій доручено зайнятися організуванням українського жіноцтва, 

а письменниці Людмилі Івченко запропоновано працювати у відділі культури. 

Таким чином наша організація мала можливість співпрацювати з керуючим 

громадським центром і постійно бути в курсі різних громадських справ. 

Згідно з правильником ЦПУЕ голова Централі ОУЖ, входила в склад управи 

ЦПУЕ як референтка жіночих справ, голова Обласної управи ОУЖ у склад 

ОПУЕ, ях референтка жіночої діяльности в області, а голова делегатурп мала 

заступати інтереси жіноцтва в управі табору. 

Тому, що на цей з'їзд прибули представники всіх трьох зон Німеччини, це 

була добра нагода для ініціятивного жіночого комітету зустрінутися з багатьма 

діяльними жінками, обговорити з ними всі пекучі питання і стати до праці одною 

соборною лавою, в ім'я одної великої ідеї зактивізування українського жіноцтва 

з усіх земель України, щоб виховати, на основі християнської моралі та 

українських традицій, національно свідому жінку-громадянку, яка і своїм дітям 

буде вщіплювати ті самі ідеї. 

Також тоді накреслено програму першого з 'їзду українського жіноцтва в 

Німеччині, що мав відбутися 15-16 грудня 1945 р. в Авrсбурзі, де в той час 
перебувало декілька видатних діячок, як д-р Софія Парфанович, Віра Шпаківська, 

Ісидора Косач-Борисова, Ольга Косач-Кривинюк, Єлисавета Жук та інші. З 

брітанської зони прибула відома громадська діячка Марія Біляк, яка взяла на 

себе обов' язок зорганізувати українське жіноцтво брітанської зони. 

Заслухавши докладних інформацій Ірини Павликовської, загальні збори 

Жіночої секції ухвалили включитися в члени жіночої організації під назвою 

"Об'єднання Українських Жінок" у Німеччині, обрали делеrаток на перший 

з'їзд українського жіноцтва як також нову управу делеrатури ОУЖ в Регенсбурзі 

в такому складі: голова - д-р Зоя Плітас, заступниця голови - Стефанія 

Нагірна, організаційнареферентка-Марія Голуб, культурно-освітня - Анна 

Білоус, суспільна опіка- І. Венгринович і Стефанія Артимович, контрольна 

комісія- П. Теодорович, М. Цісарук, Віговська. 

Збори ухвалили членський внесок у сумі однієї німецької марки місячно та 

вписове- одна марка одноразово. 

395 



Хоч комунікація на дорогах Німеччини ще не була наладнана, але Перший 

з'їзд українського жіноцтва в Німеччині відбувся, як було заплянован о, 15-16 
грудня 1945 р. в Авrсбурзі з участю 48 делеrаток від 26 зорганізованих осередків 
і приблизно сто гостей. З'їзд пройшов з великим успіхом. Вирішено: 

1. Створити жіночу організацію українок на терені Німеччини для всіх 

трьох зон, американської, брітанської, французької, та об'єднати в ній усе 

жіноцтво для спільної дії на користь батьківщині, українській родині, зокрема 

для оборони української жінки і дитини, без огляду на територіяльне чи 

соціяльне походження, релігійне віровизнання чи партійно-політичні 

переконання. 

2. Схвалено статут триступневої організації з назвою "Об'єднання Українських 
Жінок'' у Німеччні. 

З. З'їзд запротестував проти окупації У країни совєтськими військами. 

4. З'їзд звернувся із закликом до жінок вільного світу прийти з допомогою 

втікачам і домагався права азилю в їхніх країнах. 

5. З'їзд схвалив низку резолюцій і напрямних для розгорнення дальшої праці. 

6. З'їзд вибрав першу Головну управу ОУЖ в такому складі: Голова - Ірина 

Павликовська, заступниці - Марія Біляк, Олена Чехівська, секретарка -
Дора Рак, члени Головної управи - Людмила Івченко, Віра Шпаківська, 

Уляна Целевич, Стефанія Нагірна, Оксана Буревій, Кекилія r ардецька, Анна 
Ганківська. 

З бігом часу Головна управа ОУЖ кооптувала до праці ще три видатні 

громадські діячки, а саме Дарію Ребет, Марію Донцову та Ольгу Павловську. 

В усіх трьох зонах Німеччини широко розгорнулася праця ОУЖ в різних 

ділянках: організаційній, культурно-освітній і виховній, народного мистецтва, 

господарській, фахового вишколу та допомоговій. 

Головна управа ОУЖ поширила свою діяльність ще трьома референтурами: 

фінансовою, пресоною і зв'язків. Також започатковано видавничу діяльність. 

В першу чергу появився в червні 1946 року журнал "Громадянка" що виходив 
до січня 1950 року. Головним редактором була Людмила Івченко, а 

адміністратором Віра Шпаківська. Співробітницями ''Громадянки'' були: Олена 

Кисілевська, д-р Софія Парфанович, д-р Дражевська, Віра Шпаківська, Дарія 

Ярославська, Ірина Павликовська, Стефанія Нагірна, Єлисавета Жук, Кекилія 

rардецька, Дарія Ребет, Олена Трофимовська, д-р Дарія Голойда, Галина 
Лащенко та інші. 

Незабаром зорганізовано в трьох зонах Німеччини 72 делеrатури ОУЖ з 
приблизно 10,000 членками, з того 44 в американській зоні, 24 в брітанській 
і 4 у французькій. 
Патронкою ОУЖ вибрано княгиню Ольгу, в честь якої делеrатури 

улаштовували кожного року відповідні імпрези. 

Праця жіноцтва ОУЖ в реrенсбурзькому таборі 

Коли велика частина української еміrрації в Реrенсбурзі восени 1945 року 
переселилася до табору, який заснувала УНРР А, умови для праці стали значно 

ліпші. Головне- був дах над головою, скромний приділ харчів і можливості 

заробітку в майстернях, утворених управою табору з допомогою УНРР А. 
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В канцелярії майстерні. Справа Стефанія Нагірна, зліва А. Кучма - касир 

Вже 23 JШстопада 1945 року почала діяти в таборі жіноча кравецька майстерня, 
куди зголосилося на працю відразу 45 жінок. 
Крім кравецької майстерні, дуже швидко постали ще три інші -

вишивкарська, трикатарська і виробу забавок. Число робітниць збільшилося 

ДО 86. 
Всіма жіночими майстернями завідувала Стефанія Нагірна. Докладніше про 

працю в майстернях подано далі в господарському відділі. 

У травні 1946 року, з огляду на резиrнацію голови ОУЖ д-р Зої Плітас, 

скликано на 2 травня надзвичайні загальні збори, на яких обрано нову управу 
делеrатури в такому складі: голова- Марія Голуб, заступниця- Людмила 

Бриз гун, секретар- Ірина Руснак, організаційна референтура- Анна Білоус, 

Анна Підгайна і Варвара Кацуляк, культурно-освітня референтура - С. Нагірна, 

Марія Доберчак і Ніна Синявська, суспільна опіка - Євгенія Корчинська і 

Пелагіа Теодорович, господарська референтура - Ірина Гук, Анна 

Смеречинська і А. Ващенко, якій також доручено скарбництво. 

Культурно-освітня і виховна ділянка розинулася широко. Ця діяльніснь була 

присвячена вихованню дітей за допомогою дитячих садків (старанням ОУЖ, 

наприклад, 26 листопада 1945 р. засновано в таборі дитячий садок), вихованню 
молоді, особливо дівчат, як також піднесенню культурно-освітнього рівня 

жіноцтва відповідними рефератами, імпрезами, курсами чужих мов, курсами 

для неграмотних та інше. 

Майже кожного місяця ОУЖ організувало ширші сходини з рефератами та 

різні виступи, присвячені видатним українським письменницям, діячкам чи 

історичним подіям. 

У 1945-1946 роках заслухано реферати на такі теми: 
1. "Роля жінки в громадському житті" - Ніна Синявська 

2. "Визначні жінки в княжій і козацькій добі" - Марія Голуб 

З. "Наші завдання" - Ірина Павликовська 
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4. "Значення книжки в історії людської культури" - Наталя Савченко 

5. "Правила доброї поведінки" - Стефанія Нагірна 

6. "Олена Пчілка"- Варвара Гуменюк, з цікавим доповненням до реферату 

родича Олени Пчілки, проф. Світозара Драгоманова. 

Для плекання здоров'я і гігієни, виголосила Дарія Крохмалюк реферати на 

такі теми: 

7. "Роля жінки в плеканні народного здоров'я". 
8. "Суспільна опіка в громадському житті". 
9. ''Плекання немовляти''. Для збереження народної традиції, Дарія 

Крохмалюк прочитала реферат: 

10. "Народні звичаї", 
11. "Жовтень- місяць книжки" -Наталя Савченко 

Крім рефератів, улаштовано ЗО серпня 1946 р. Свято патранки ОУЖ княгині 
Ольги з участю представниць обласних делеrатур. Програма свята: 

Частина перша 

1. ''Княгиня Ольга'' - реферат Ірини Романівеької 

2. Ю. Драган - "Ольга" - деклямація делеrатки з Фільсбібурrу 

З. М. Лисенко- ''Айстри'' 

К. Стеценко - "Ой, недивуйсь" 

К. Стеценко- "Зустрілися, щоб зразу розійтись"- Інна Черняхівська, 

сольослів 

4. Б. Лепкий- "У світ за очі"- деклямація делеrатки ОУЖ з Баденверу 

5. Бетговен - ''Менует'' 

Шуберт - "Менует" 

Шуман - ''Мріяння'' - скрипкеве сольо Дарії Савки з Ноймаркту 

6. О. Лятуринська - "На варті" 

"Підносились руки вгору" -
мелодеклямація, А. Нещадименко, музика, І. Повалячек 

7. М. Леонтович - "Ой у полі верба" 

"Зеленая та ліщинонька" 

"Ой, у полі криниченька" 

М. Колесса - "А ми поле орали" 

"Ой, літає соколонько" - жіночий хор 

Частина друга 

1. "Ангел ночі" -арія з опери "Запорожець за Дунаєм" - сольоспів, Ю. 

Клюковська з Ноймаркту 

2. М. Вороний "Евшан зілля" - деклямація, Мирослава Приймак 

З. О. Нижанківський І. Повалячек - "Люблю дивитись" - дует, І. 

Черняхівська і О. Віжевська 

4. Шуберт - "Імпромптю" - фортепіянове сольо, Оксана Бризгун 

5. Т. Шевченко- "Плач Ярославни" - деклямація, Вол. Кавка 

6. Обрядові танки у трьох картинах - хореографія, О. Вікул; музика, І. 

Повалячек; виконання, І. Черняхівська і учениці гімназії 

Акомпаньямент - І. Нанасси, дириrент - М. Іваненко, музика - О. 

Панченко 
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ІЗ вересня 1946 р. з нагоди засідання Головної Управи ОУЖ, яке відбулося 
з черги в реrенсбурзькій оселі, влаштовано авторський вечір, на якому виступили 

із своїми творами: С. Залеська - поезії (прочитала І. Романівська), О. 

Кисілевська - "Спомини", С. Парфаневич (0. Несич) - "На перехресті", 

новеля з лікарського життя (прочитала Володимира Кавка), С. Нагірна -
''Ададжьо'', новеля, Л. Коваленко- уривок з фантастичної повісти ''Рік 2245''. 
Черговою імпрезою ОУЖ у 1946 р. було "Листопадове Свято", що відбулося 

24 листопада 1946 р. В програму входили композиції Леонтовича, Повалячека, 
фортепіянове сольо Ірини Нанасси, деклямації М. Приймак, П. Борщ, Н. 

Стефанів. Чистий дохід з свята в сумі 735 нім. марок передано на потреби 
Українського Червоного Хреста. 

В грудні 1946 р., з ініціятиви Олени Кокодинської, зорганізовано при ОУЖ 
постійний жіночий хор під дириrентурою Ірини Костинюк. Мистецьким 

керівником стала Олена Кокодинська. Після декількох місяців хор 

переорганізувався. Дириrентуру перебрала Олена Кокодинська. Хор складався 

з 29 хористок. Солістками були Інна Черняхівська, Ольга Домбровська, Євгенія 
Черниш, Зузя Оришкевич, О. Віжевська, Ніна Тарновецька і Тамара Косач. 

Для ознайомлення жіноцтва з героїчними подвигами жінок українок та для 

поглиблення патріотичного почуття жіноцтва, відірваного від рідної землі, в 

лютому 1947 р. ОУЖ улаштувало ширші сходини пам'яті героїні Ольги Басараб 
Реферат виголосила Анна Оришкевич. 

Шевченкові роковини відзначено докладом Ірини Романівеької на тему "Жінка 

в творах Тараса Шевченка''. 

У Святі книжки брала участь Марія Данилович, яка прочитала реферат на 

тему "Значення книжки", а жіночий хор під орудою Олени Кокодинеької гарно 

виконав дві пісні. Після цього Мирослава Приймак, Ірина Руснак та Люба Гурка 

деклямували вірш Богдана Лепкого ''Три книжки''. 

У любленою письменницею українського жіноцтва є Леся Українка, тому 

ОУЖ кожного року відзначало пам'ять видатної поетки. З цієї нагоди 21 березня 
влаштовано Свято в честь Л. Українки з добірною програмою, за що одержано 

велике признання. Численно зібрана публіка захоплено реаrувала на кожний 

пункт програми. 

І&WИНЯ УКРАіНОШ ЖІИІІНА811П'АІd 
РЕГЕНС6УРГ - ОСЕЛЯ 

УЛАWТОВУЕ АНЯ 2І.Ш.4Z 

tBITOвЧE(TbJLYD8 
ВСТУП 3А АО&РDВІЛЬНИМИ ДАТКАМИ 

ПОАРDЕіИЦІ в ПPDrPAMKAX 
ПО'1оІ. TOJ. о ГІ,ІІ... J!t J І 
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Програма: 

1. Реферат - Анна Оришкевич 

2. Л. Українка- Я. Лопатинський- "Горить моє серце" 

Л. Українка - Д. Січинський - "Не співайте мені цеї пісні" 

сольоспів - І. Черняхівська 

З. Л. Українка- "І ти колись боролась, мов Ізраель", деклямація- І. Руснак 

4. К. Стеценко - "Рости, квіте", терцет: І. Черняхівська 

О. Домбровська 

Є. Черниш 

5. Л. Українка- "Мрії", деклямація- Мирослава Приймак 

6. Г. Китастий- "Та нема гірш нікому" 

"Ой, зірву я рожеву квітку"- жіночий хор під керуванням 

І. Костинюк. 

7. Л. Українка- "Грішниця", інсценізація. Участь брали: 

Н. Стефвнів, В. Кавка, М. Приймак, І. Руснак, Л. Караван, Г. Бартків 

Постановка: реж. Р. Тимчук 

Скрипкове сольо- І. Повалячек 

Акомпаньямент- І. Нанасси, І. Костинюк, О. Кокодинська 

В місяці травні 1947 р. ОУЖ присвятило одні сходини відомій громадській 
діячці, сеньйорці жіночого руху, письменниці і редакторці Олені Кисілевській, 

яка прочитала доклад на тему "Свято матері". 

Як і попереднього року, ОУЖ улаштувало 24 липня 1947 р. "Свято княгині 
Ольги''. Повторення цього свята відбулося 28 липня в таборі Волькерінr біля 
Реrенсбурrу. 

2 листопада 1947 р. на загальних зборах делеrатури ОУЖ вибрано нову управу 
в такому складі: голова - Марія Голуб, заступниця - Ольга Черник, 

організаційні референтки - Анна Білоус, Марія Матвієнко, культ.-освітні 

референтки- С. Нагірна, А. Оришкевич, І. Руснак, господарські референтки 

-І. Гук, М. Постоловська, А. Самофал, суспільна опіка- П. Теодорович, 

Е. Корчинська, У. Андрущенко, контрольна комісія- М. Марковська, М. 

Данилович, А. Кордуба. 

Делегатура ОУЖ в регенсбурзькій оселі 1947 р. Сидять зліва: У. Андрущенко, 
А. Оришкевич, С. Повалячек, А. Кордуба, А. Антоняк, М. Постоловська, А. Білоус, 

С. Нагірна, М. Голуб, І. Гук, А. Самофал, М. Данилович; стоять зліва: 

І. Руснак, М. Дурбак, М. Малиновська 
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На зборах вибрано теж 13 районових, завданням яких було в призначених 
їм районах табору втягати жінок до організації ОУЖ, збирати членські внески 

тощо. 

19 жовтня 1947 р. відбувся в оселі перший самостійний концерт жіночого хору 
ОУЖ при переповненій залі. В програму концерту входили твори Лисенка, 

Леонтовича, Волошина, Стеценr<а, Кошиця та Китастого. Концерт мав великий 

успіх, про що свідчить рецензія у "Віснику оселі" з 28 жовтня 1947 р. Заслуга 
в цьому, на думку автора рецензії, головно талановитої дириrентки Олени 

Кокодинської. Ії тонко обдумана інтерпретація пісень робила глибоке враження 

на слухачів. 

Жіночий хор оселі. В першому ряді в центрі Олена Кокодинська- дириrент хору 

Також велике моральне задоволення мав жіночий хор після концерту для 

туберкульозно хворих, у санаторії в Амберrу 18 листопада. Крім хору, виступали 
на цьому концерті співачка Ю. Клюковська, бандурист Петро Китастий і 

декляматорка Люба Гурко. 

Цікавою імпрезою в грудні поточного року був ''Вечір мистецького читання 

творів українських письменниць'' при співучасти артистів театру Володимира 

Блавацького. Оповідання Марка Вовчка ''Два сини'' у мистецькому виконанні 

артистки Лізи Шашаровської зробило на присутніх помітне враження. Артистка 

Віра Левицька з глибоким відчуттям прочитала два нариси Ольги Кобилянської. 

Зворушливо деклямувала артистка Ніна Горленко три поезії Лесі Українки, 

зв'язані однією ідеєю- туга за батьківщиною. Поезії Олени Теліги "Вечірня 

пісня" і "Мужчинам", що належить до найкращих творів поетки, у мистецькому 

виконанні артистки Д. Блавацької яскраво віддзеркалювали світогляд 

поетки-героїні, мучениці за українську ідею. Як героїчне було життя поетки, 

так героїчною була їі смерть. І якраз такої смерти вона благала все своє життя 

у бога. Про письменниць та їх твори говорила Анна Оришкевич. 

У лютому 1948 р. відбувся ще один самостійний концерт жіночого хору в 
таборі у Ляндсгуті. Концерт мав великий успіх, як видно з рецензії в місцевому 

таборовому часописі "Новини" з 24 лютого. Цитую виїмки: "Велику 

несподіванку зробила нам гостина жіночого хору з Реrенсбурrу під орудою 

Олени Кокодинської. Під її вмілою рукою добре вишколений хор 

запрезентувався нам у повній своїй ширині. Як цілість презентується хор 
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надзвичайно позитивно. Солісти диспонують добрими голосами і музичною 

виробленістю. На увагу заслуговує теж добірно уложена, зовсім нова, не 

трафаретна програма. Крім народних пісень в обробках Колесси, Лисенка, 

Кошиця, Леонтовича й інших, виконав хор наскрізь модерну річ І. Повалячека, 

що своїм модернізмом сильно вибивалася у цілій програмі. Хорові 

акомпаньювала Ірина Нанасси.'' 

Крім самостійних концертів, жіночий хор часто брав участь в інших виступах, 

таборових чи обласних. 

Був тоді також в оселі добрий чоловічий хор "Сурма" під мистецьким 

керівництвом Омеляна Плешкевича. О. Плешкевич зорганізував теж жіночий 

вокальний квартет ''Богема'', в якому виступали з великим успіхом: Зузя 

Оришкевич, Марія Плешкевич, Оля Домбровська, Тамара Косач. Хорові 

акомпаньювала О. Кокодинська. З квартетом виступав також під 

акомпаньямент гавайської гітари співак популярного жанру Володимир 

Осередчук. Квартет часто виїздив з концертами до близьких і дальших таборів. 

Адміністратором увесь час був Я. Климовський. 

14 березня Наталя Савченко на ширших сходинах делеrатури прочитала 
доклад на тему ''Жінка в минулому та сучасному''. 

28 березня ширші сходини були присвячені. Т. Шевченкові. З цієї нагоди Галина 
Карпова прочитала реферат на тему: "Шевченко та книжка". Вірш "Наймичка" 

деклямувала Ірина Руснак, а О. Равш продеклямувала вірш ''Сон''. 

В травні 1948 р. влаштовано "Свято Матері" з цікавим рефератом 

Ф. Стахової. У Святі виступила з кількома піснями співачка Ю. Клюковська, 

а з деклямацією знову О. Равш. Також жіночий хор під дир. Олени Кокодинеької 

проспівав з глибоким чуттям декілька пісень. 

4 квітня цього ж року на річних загальних зборах ОУЖ обрано управу в такому 
складі: голова - М. Голуб, заступниця - І. Кашубинська, організаційні 

референтки - В. Брикович, О. Стефанович. А. Приходько, культ .-освітні 

референтки - Н. Савченко, С. Повалячек, А. Мандзенко, господ. референтки 

- І. Гук, І Руснак, А. Самофал, контрольна комісія - А. Антоняк, М. 

Постоловська, М. Марковська. 

У 1948-1949 роках відбувалося переселення української еміrрації в заморські 
країни, але праця ОУЖ не припинялася. В січні 1949 р. делеrатура ОУЖ 

улаштувала в гарно прибраній залі, при освіченій ялинці, Проефору. До накритих 

столів засіли запрошені духовні отці обох церков, посадник оселі і 98 членок 
ОУЖ. До святочного настрою під час вечері спричинилися настроєві деклямації 

Ірини Руснак і Володимири Кавки, як також колядки і щедрівки у виконанні 

жіночого хору під мистецьким керівництвом Олени Кокодинської. Під час 

реферату Мирослави Приймак про звичаї і вірування у Свят-вечір на рідних 

землях іН. Савченко про різдвяні традиції панував піднесений настрій. Присутніх 

вітала голова делеrатури ОУЖ М. Голуб. Промовляли також о. Євстахій 

Гайдукевич, посадник Петро Балей і заступниця голови ОУЖ Ірина 

Кашубинська. 

У лютому 1949 р., як і попередніх років, присвячено одні ширші сходини 

пам'яті жінки героїні Ольги Басараб, на яких Анна Оришкевич виголосила 

глибоко продуманий реферат про страдницьке життя і смерть героїні, а Ірина 

Руснак з чуттям виконала вірш О. Кониського ''Я не боюсь тюрми і ката''. 
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Вліті 1949 р. ще відбулись деякі менші імпрези, хоч переселення проходило 
вже дуже інтенсивно. 

Виставки Українського Народного Мистецтва. Вже на початку жовтня 1945 
р. на спільному міжнаціональному таборовому засіданні обговорено справу 

ручних праць різних національних груп, що жили в реrенсбурзькому таборі з 

метою ознайомлення американців і німців з мистецтвом переміщених осіб. 

Керування виставкою всіх національностей доручено С. Нагірній. 

Співпрацювали з нею члени ОУЖ, головно д-р Зоя Плітас. 

Перша виставка відбулася в приміщенні американського Червоного Хреста 

в Реrенсбурзі. Найбільше успіху мав український відділ. Ту ж виставку 

перенесено до табору. 

Перша міжнародня виставка - відділ українського народного мистецтва, Реrенсбурr, 1945 р. 
В глибині під стіною в українському одязі д-р Зоя Плітас, голова української жіночої секції 

при УОДК. Біля неї С. Нагірна, завідуюча виставками 

Великий успіх мали виставки українського народнього мистецтва і вироби 

жіночих майстерень на з'їздах УНРРА в Реrенсбурзі 23 лютого 1946 р. і в 

Амберзі 5 березня цього ж року. У травні, з нагоди свята перемоги американської 
армії, крім багатої музично-танкової програми, улаштувало ОУЖ велику 

виставку українського народнього мистецтва з багатою збіркою вишивок, 

гуцульських виробів і народньої кераміки. 

З нагоди приїзду до табору американського генерала Кейза зорганізовано 

виставку всіх майстерень оселі. 

20 березня 1947 р., з нагоди відкриття американського бюра, яким керувала 
культурно-освітня референтка УНРР А місс Ві оля Пфроммер, улаштовано знову 

виставку мистецьких праць жителів оселі. 

Також багато праці вклало жіноцтво у танково-музичну програму і у виставку 

українського народнього мистецтва, що були складовою частиною ''Тижня 

Української Культури'' в Реrенсбурзі. Програма тривала від 7 до 23 березня 
1948 р. 
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Виставка була розміщена з мистецьким смаком за вказівками Ірини 

Павликовеької і мистця маляраМ. Дмитренка. У трьох просторих залях вона 

була гарним переглядом українського народнього мистецтва в майже всіх його 

ділянках- килими, тканини, вишивки, кераміка, гуцульські різьби, писанки. 

Ці експонати були доброю пропаrандою українського народнього мистецтва 

серед чужинців, які часто не хотіли вірити, що рука українського селянина вміє 

виконати такі складні мистецькі речі. 

"Тиждень Української Культури" - виставка народного мистецтва 
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Фраrменти з Виставки українського народного мистецтва в березні 1948 р. 

Господарська праця жіноцтва полягала головно в тому, щоб через закладання 

варстатів праці дати жінкам можливісь заробітку, а через організування курсів 

вишкалити жінок у якомусь фаху. 

Вже 23 листопада 1945 р., як уже було згадано, почала діяти в оселі жіноча 
кравецька майстерня, де виготовлялися одяги і білизна для дітей різних 

національностей, які тоді замешкували табір. Працювали там в більшості 

українки. Декілька місяців працювали безплатно, а згодом УНРРА видавала 

працюючим додатковий харч і місцеві таборові доляри, за які можна було 

купити в таборовій кантині папіроси та дрібниці для щоденного вжитку (мило, 

порошок до зубів, гребені і т.д.).Крім одежі для дітей, майстерня виготовляла 

комплектки для немовляток, піжами для хворих у лікарні, плащі для лікарів, 

фармацевтів, медсестер, фризієрів, хвартухи для шпитальної обслуги і т .д. 

Спочатку склад робітниць жіночої майстерні в 1946 р. був такий: 40 українок, 
4 польки і 1 литовка. Восени 1946 р. вибули з табору інші національності, а 
прибули з інших таборів українці, тому число робітниць збільшилося. А ще, 

крім кравецької майстерні, зорганізовано три інші майстерні: вишивкарську, 

трикотарську і виробу забавок. Число робітниць збільшилося до 86. 
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Деякі майстерні мали своїх фахових керівниць - кравецька Анну Смолинську 

іМ. Суху, трикатарська Франку Стахів, вишивкарську взяла на себе С. Нагірна. 

Скарбничкою майстерень була Анна Кучма. 

Вишивкарська майстерня виконувала замовлення на українські вишивки, 

головно для американців, а саме: обруси, серветки, блюзки, суконки, подушки, 

доріжки, хусточки та інше. 
Трикатарська майстерня виготовляла замовлення виключно для мешканців 

оселі, головно для дітей. Майстерня забавок виробляла з відрізкаів матеріялів, 

що залишалися в кравецькій майстерні, всілякі забавки для дітей. 

Майстерня забавок. Перша справа завідуюча майстернями С. Нагірна 

Фаховий вишкіл -У грудні 1945 р. зорганізовано при майстернях фахові курси 
для перевишколу жіноцтва. 

2 грудня постав перший курс крою і шиття, який вела фахова кравчиня 

Шудракова. 20 березня 1946 р. 2З курсантки здали іспит при комісії, в яку входила 
культурно-освітня референтка УНРР А місс Пфроммер, суспільна референтка 

місс Сміт і завідуюча майстернями С. Нагірна, яка рівночасно була 

представницею від ОУЖ. Після іспитів курсантки одержали свідоцтва. 

8 травня 1946 р. зорганізовано другий курс крою і шиття під керуванням 

фахової вчительки Іванни Мельник. 25 вересня ЗО курсанток здало іспити при 
комісії в такому складі: культурно освітня референтка УНРРА місс Седі, їі 

заступник д-р В. Комаринський і С. Нагірна. Старанням ОУЖ вчителька І. 

Мельник видала друком підручник крою і шиття. Від липня 1946 р. до кінця 
1948 р. улаштовано ще 12 курсів крою і шиття під проводом фахових учительок. 
Закінчило ті курси 276 курсанток. 
На курсах викладало 5 учительок: 
П. Шудрак ................... 1 
Іванна Мельник . . . . . . . . . . . . . . 1 
Людмила Бризгун ............ 1 
Е. Лукавська ................. З 

П. Суха ...................... 6 

курс ............. 28 
курс ..... о • о ••••• ЗО 

курс ............. 12 
курси . . . . . . . . . . . . 6З 
курсів ............ 14З 

слухачок 

слухачок 

слухачок 

слухачок 

слухачок 

разом 12 курсів, 276 слухачок здало іспити. 
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В травні 1946 р. зорганізовано вишивкарський курс під проводом П. Сухої 
для 18 курсанток, 17 червня трикотарський під керуванням Варвари Кацуляк 
для 35 курсанток, а в грудні цього ж року другий трикотарський курс М. 
Стародуб - 23 курсантки. Рівночасно відбулися в оселі й інші курси, як 
наприклад в червні моднярський - 12 осіб. Другий моднярський курс С. 

Кашубивської для 20 учасниць відбувся в листопаді 1947 р. з гарною кінцевою 
виставкою капелюхів роботи курсанток. 

Закінчення курсу куховарства, іспитова комісія. Сидять зліва: 

Анна Самофал-учителька куховарства, представник ІРО, М. Голуб-

голова делеrатури ОУЖ, Я. Сербин- посадник, О. Кушнір- культ. освітній референт, 

І. Гук- господарча референтка ОУЖ 

28 жовтня 1947 р. під проводом Анни Самофал організовано куховарський 
курс, яий закінчили 23 курсантки з показовою виставкою різних виробів з 

куховарської ділянки. Іспит відбувся перед комісією, в яку входили: голова 

делеrатури ОУЖ Марія Голуб, посадник оселі Ярослав Сербин, культурно

освітній референт управи табору проф. Омелян Кушнір, учителька куховарства 

Анна Самофал і господарська референтка ОУЖ Ірина Гук. 

1 січня 1948 р. під проводом І. Стецишин організовано курс різьби по дереві 
для 20 осіб і курс виробів зі шкіри для 20 осіб. 
Підрахувавши всі курси, констатуємо, що фахові курси в реrенсбурзькій оселі 

закінчило 44 7 жінок, з того - кравецький 276, вишивкарський 18, трикотарський 
58, моднярський 32, куховарський 23, різьби по дереві 20 і виробів зо шкіри 20 
жінок. 

Щоб і молоді дівчата придбали якийсь фах, старанням ОУЖ зорганізовано 

''Школу хатнього господарства'', де 18 дівчат, крім загально-освітніх предметів, 
вивчали практичне куховарство, крій і шиття, огородництво, машин описання, 

англійську мову та інші предмети~ Деякі предмети викладали професори 

Українського Технічно-Господарського Інституту. 

27 листопада 1946 р. з ініціятиви ОУЖ та з допомогою Лікарського 

Товариства зорганізовано б-місячний курс медсестер. У вересні 1947 р. 32 
курсантки здали іспити. З нагоди закінчення курсів медсестри зложили 1400 нім. 
марок на Український Червоний Хрест. 

Господарська референтура проявила також активну діяльність в 

улаштовуванні товариських прийнять для видатних гостей. 
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13 травня 1946 р. з нагоди від'їзду культурно-освітньої референтки місс В. 
Пфроммер приготовано прощальне прийняття, на якому були присутні 

представники від управи оселі, директори шкіл, дитячого садка та члени ОУЖ. 

Від управи табору прощав місс Пфроммер інж. Антін Артимович. Від 

українського населення оселі вона одержала різьблений альбом з фотографіями 

з життя шкільної молоді, також гарно розмальовану грамоту і квіти. В теплому 

слові місс Пфроммер виявила симпатії до українців. Вона признала, що у 

співпраці з українцями вона завважила працьовитість, ініціятиву та 

організаційний хист. 

Також з нагоди від'їзду референтки суспільної опіки місс Сміт влаштовано 

прощальний підвечірок, на якому були присутні представники управи оселі і 

різних організацій. Місс Сміт одержала від ОУЖ вишивану сервету з шістьма 

серветками, а від управи оселі альбом з фотографіями. 

Господарський з'їзд. Для координації та узгіднення праці жіночих майстерень 

скликала Головна управа ОУЖ на 19-20 квітня 1947 р. в оселі господарський 
з'їзд, в якому взяло участь 25 делеrаток від 13 майстерень ОУЖ американської 
зони. На з'їзд прибули голова Централі ОУЖ Ірина Павликовська і член 

Головної управи Кекилія rардецька. Наради відбулися за таким порядком: 

1 . Наші сучасні завдання в господарській ділянці. 
2. Оформлення жіночих майстерень і діловодство. 

3. Інструкції в справі продукції і наша участь у виставці в Лондоні. 

4. Роздача матеріялів для продукції на виставку в Лондоні. 
5. Ухвалення резолюцій. 
Після докладів та дискусій прийнято резолюції, в яких підкреслено: 

а) конечність фахового теоретичного і практичного вишколу, особливо у зв' язку 

з майбутнім переселенням; б) слідкувати за плекавням народнього мистецтва 

як національного скарбу і для того приступити: 

1 . До видавання книжок, популяризуючи поодинокі ділянки народного 
мистецтва. 

2. Містити в жіночім журналі ОУЖ "Громадянка" статті і проєкти з цієї 

галузі. 

З. Провести збірку етнографічних матеріялів. 

4. Взяти контроль над виставками делеrатур, щоб додержати відповідний 
стиль і підняти виставки до европейського рівня. 

5. Приступити до як найактивнішої участи у виставці українського мистецтва 
в Лондоні. 

Достойні гості в оселі. Великою подією в таборовому житті був приїзд з 

Канади о. д-ра Василя Кушніра. ОУЖ виявило багато енерrії і вміння, щоб 

належно прийняти Достойного Гостя. Від організованого жіноцтва вітала о. 

д-ра В. Кушніра голова Обласної управи ОУЖ С. Нагірна. 

В січні 1947 р. ОУЖ приготовило для 180 самотніх мужчин Святий Вечір, 
який проходив у дуже святочному настрою, бо завітав на цю скромну вечерю 

посол Іван Глинка, який якраз тоді приїхав з Канади. 

На спільному зібранні представників українських організацій в таборі, яке 

відбулося перед Святим Вечором, інформувала посла Глинку про працю 

організованого жіноцтва С. Нагірна. 
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В лютому і березні 1947 р. з нагоди приїзду театрів В. Блавацького і Й. 
Гірняка, ОУЖ займалося господарською частиною товариського прийняття. 

Під час триденного з 'їзду ЦПУЕ члени ОУЖ приготовляпи прохарчування 

для 240 учасників. 
12 грудня 1947 р. жіноцтво зробили привітальну вечерю для вояків УПА. Від 

ОУЖ вітала героїв голова делегатурн Марія Голуб. 

Також великою подією в нашому таборі був приїзд єпископа Івана Бучка в 

травні 1948 р. Гостину для Високодостойного Гостя приготовило жіноцтво. 
На прийнятті, де були зібрані представники організацій, вітала його від ОУЖ 

М. Голуб. 

Допомогова праця жіноцтва полягала головно: 

1. В моральній і матеріяльній опіці над матір'ю і дитиною, 

2. У відвідуванні і допомозі хворим, 

3. В опіці над українськими полоненими і в' язиями. 

Вже в 1946 р. зроблено дві збірки харчів і одежі для українських полонених 

-перед Різдвом і перед Великоднем. Впсліди збірок були дуже гарні. Понад 

800 пакунків з харчами і одіжжю передано полоненим, що находилися біля 

Плятлінгу. Коли звільнено полонених, ОУЖ спільно з Українським Червоним 

Хрестом зорганізувало негайну поміч для тих, що переходили через Регенсбург. 

230 полонених одержало по пів пачки харчів, дещо одежі, папіроси та гроші. 
В 1947 р. тривала регулярна щомісячна допомога незвільненим полоненим 

харчами, спільно з Укр. Червоним Хрестом і зі Суспільною опікою ОПУЕ. 

Також українські в' яз ні одержували час від часу допомогу харчами. 

Найбільше уваги присвятило ОУЖ хворим по лікарнях, яких майже кожного 

тижня обділювана папіросами, деколи чоколядою та цукорками, печивом, 

яблуками, маслом та цукром і часописами. Для хворих, які потребували 

поліпшеного харчу, члени ОУЖ носили по черзі обіди; на Різдво і на Великдень 

разом з Червоним Хрестом, Суспільною опікою, ОПУЕ і священиком 

відвідували хворих. Священик вітав хворих, а гімназіяльний хор співав колядки 

чи Христос Воскрес. Хворі на туберкульозу, що перебували в санаторіях, 

одержували час від часу допомогу, часом грошову, від ОУЖ. Для шпитальної 

бібліотеки закуплено було книжок на кількасот марок. 

Допомогева референтура давала грошові допомоги і на інші цілі, як на 

приклад вискринінгованим членам українського театру, учням гімназії на 

шкільну оплату, студенткам високих шкіл на книжки, на забавки для дитячої 

санаторії в Лямі, на Товариство Охорони Пам'яток, на фонд Лесі Українки, 

на пам'ятник письменниці К. Гриневич і т.п. 

В 1946 та 1947 рр. ОУЖ передало по дві збірки продуктів і грошей цля 

студентів високих шкіл. ОУЖ ломагало також ЦПУЕ провести збірку на фонд 

"Мати і дитина". 

Старанням ОУЖ зорганізовано в регенсбурзькому таборі ще в липні 1946 р. 
патронат над дітьми і вагітними жінками. Патронатні сестри заходили постійно 

до помешкань, де жили діти і вагітні жінки, слідкували за їх житловою гігієною, 

за здоров' ям дітей і в разі потреби приневолювали шукати поради у лікарів. 

Патронатні сестри вели відповідну статистику дітей і вагітних жінок. Зібраний 

статистичний матеріял про стан дітей і вагітних жінок використала Головна 
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управа ОУЖ для проведення допомогової акції з США і Канади. Завдяки цьому 

Союз Українок Америки і Канади перебрав на себе опіку над дітьми і жінками, 

розділивши між своїми філіями поодинокі табори в Німеччині. 

Вліті 1949 р. діяльність жіноцтва в реrенсбурзькій оселі, з огляду на 

переселення жителів у заморські країни, зовсім ослабла. Після виїзду голови 

Обласної Управи ОУЖ Стефанії Нагірної в липні 1949 р. і голови реrенсбурзької 

делеrатури Марії Голуб до Америки діяльність ОУЖ продовжувалася під 

головуванням Анни Оришкевич і Тетяни Кисілевської. У вересні 1949 р. табір 
зліквідовано. 

Праця українського жіноцтва реrенсбурзької области 

Ця праця почалася стихійно в поодиноких таборах, раніше чи пізніше, залежно 

від того, який був склад даного табору. Жіночі організації існували в більшості 

як секції при Українських Комітетах чи при управах таборів. Після з'їзду 15-16 
грудня 1945 р. майже всі ці секції підпорядкувались ОУЖ. 
Тут може виникнути питання, чому не всі секції стали делеrатурами ОУЖ 

відразу. Головна причина - це тяжкі умови в деяких таборах УНРР А, 

наприклад вороже оточення, коли було різнонаціональне населення в таборі. 

Деякі жіночі організації працювали потайки. Так було приміром у таборі Фльосс. 

В Міттертайху українська жіноча організація могла існувати тільки при 

православній церкві як сестрицтво. В цю організацію входили жінки інших 

національностей православної віри, хоч усю працю провадили українки. Тільки 

в листопаді 1946 р., коли УНРРА провела ліквідацію деяких таборів, в 

Міттертайху залишилося українське населення і табір був оголошений 

українським. Аж тоді жіноча організація перетворилася в делеrатуру ОУЖ. 

Реrенсбурзька Жіноча секція підпорядкувалася Головній Управі ОУЖ зараз 

після засповання ОУЖ в грудні 1945 р. На протязі місяця травня 1946 р. ця 
реrенсбурзька делеrатура, з доручення Головної управи ОУЖ, займалася 

організуванням жіноцтва в області. Відбуто 28 nоїздок до інших таборів, де 
нав'язано контакт з жіночими організаціями, які вже існували, або творено нові, 

де їх ще не було. 

На 2 червня 1946 р. скликано до реrенсбурзько1 оселі з'їзд делеrаток ОУЖ 
реrенсбурзької области з участю представниць Головної управи ОУЖ- д-р 

Софії Парфанавич і Віри Шпаківської. 

Делеrатками реrенсбурзької области були від табору Фльосс - Марія Скрут, 

від Фльоссенберrу -Ольга Степанюк, від Пассав- Ірина Яким і Стефанія 

Сироїл, з Баденверу-Любов Данилович і Катерина Качмарська, з Фільсбібурrу 

-Тетяна Кисілевська і Іванна Макогон, з Міттертайху Євгенія Козьолковська 

і Наталя Савченко, з Ляндсгуту - Стефанія Мороз і Оксана Луцька, з 

Ноймаркту - Дарія Бойчук, з Реrенсбурrу - Ніна Синявська, Ірина Руснак 

і Стефанія Нагірна. Разам 9 осередків реrенсбурзької области взяли участь у 
з'їзді. Два осередки, а саме Фільзек і Фронберr, зголосилися після з'їзду. 

Представниками оселі rанrгофер на з'їзді були інж. Антін Артимович, мrр Ілля 
Городецький і о. Евстахій Гайдукевич. 

З'їзд відкрила голова реrенсбурзької делеrатури Марія Голуб. Обрано 

президію з'їзду в такому складі: голова- представниця головної управи ОУЖ 
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Віра Шпаківська, секретар- Н. Синявська, члени- д-р С. Парфанавич іМ. 

Голуб. Голова з'їзду Віра Шпаківська у вступному слові ознайомила присутніх 

з організацією ОУЖ у Німеччині, яку затвердив Перший Український З'їзд, що 

відбувся 15-16 грудня 1945 р. в Авгсбурзі з участю 48 делегаток від 26 
зорганізованих осередків усіх трьох зон Німеччини і приблизно 1 ОО гостей. Вона 
звернулася до делегаток із закликом до єдности, організованости і 

одностайности в праці. Жіноцтво повинно звернути головну увагу на виховні 

моменти- допомагати школам, садочкам, молодечим організаціям. Також 

жіноцтво повинно плекати народне мистецтво, улаштовувати збірки харчів і 

одягу для українських полонених і студентів, відвідувати хворих вдома і по 

лікарнях. 

Слідували привітипосадника оселі інж. А. Артимовича, о. Е. Гайдукевича 

і привітання Ірини Павликовської. 

Виголошені звіти делегаток виявили намагання жіноцтва якнайбільше 

розвинути громадську працю в своїх осередках. 

Після звітів делегаток д-р С. Парфанавич ознайомила присутніх із структурою 

організації ОУЖ, з триступневою системою цієї організації. Вона також 

поінформувала делегаток про відношення Обласної управи до Головної управи 

ОУЖ і до делеrатур, як також пояснила матеріяльні зобов'язання делеrатур 

до Обласної управи і тієї ж до Головної управи. Важливе також місячне 

звітування про працю делегатур обласній управі, яка збирала б всі звіти і 

приготовляпа б звідомлення для Головної управи. 

Після інформацій, які подала д-р С. Парфанович, обрано одноголосно Обласну 

управу ОУЖ в такому складі: голова- С. Нагірна, заступниця - С. Мороз, 

секретарка- Н. Синявська, допоміжні- Л. Крушельницька і І. Венгринович, 

організаційна референтура- В. Кацуляк, С. Строїч, І. Макогон і А. Кметь, 

культ.-освітня референтура- Н. Савченко. І. Романівська, д-р Л. Бризгун, 

суспільна опіка - М. Добрянська, господарча референтка - О. Маланяк, 

контрольна комісія - В. Величко, Т. Кисілевська іМ. Данилович. 

На закінчення з'їзду голова повідомила присутніх, що Головна управа ОУЖ 

встановила зв'язки з українськими жіночими організаціями США, Канади, Італії 

і Швайцарії та з міжнародними харитатинними організаціями. Вона також 

поінформувала, що на Першому з 'їзді ОУЖ утворено Літературний фонд Лесі 

Українки, завданням якого буде видавати переклади найцінніших творів 

українських письменниць на чужі мови. Щоб зібрати гроші на цей фонд, треба 

улаштовувати виступи, льотерії, забави та інше. В першу чергу будуть 

перекладені на англійську мову деякі твори Лесі Українки. 

Незабаром, з різних причин (переселення, скринінrи, хвороби) перестали 

працювати в Обласній управі три члени: Ніна Синявська, Марія Добрянська 

і Варвара Кацуляк. Також заступниця голови Стефанія Мороз, яка була 

вискринінrована, через різні особисті клопоти відмовилася працювати в 

Обласній управі. Тому в листопаді 1946 р. кооптовано до праці на секретарку 
Ольгу Масник, на заступницю голови колишню голову боденверської делеrатури 

Любов Данилович, на організаційну референтку колишню голову делегатурн 

у Фільзеку Варвару Гуменюк і на референт ку суспільної опіки Іванну Зельську, 

яка прибула з Боденверу. 

В січні 1948 р. виїхала до Америки господарська референтка і скарбничка Ольга 
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Маланяк. Її функції перебрала Іванна Зельська. Тоді склад Обласної управи ОУЖ 
був такий: голова- С. Нагірна, заступниця- Л. Данилович, секретарка

О. Масник, культурно-освітня референтка - Н. Савченко. Організаційна 

референтка- В. Гуменюк, суспільна опіка- І. Зельська, контрольна комісія 

-В. Величко, М. Данилович і Т. Кисілевська. 

Праця Обласної управи проявлялася в ділянках організаційній, культурно

освітній, господарській і допомоговій. 

Обласна управа ОУЖ- 1948 р. В першому ряді зліва- В. Гуменюк і С. Нагірна; 

в другому ряді зліва- О. Маланяк, І. Зельська, Л. Данилович і О. Масник 

Організаційна праця Обласної управи полягала в тому, щоб у кожному 

таборовому осередку утворити жіночу організацію, яка працювала б згідно із 

статутом та інструкціями ОУЖ. 

Як уже було згадано, одинадцять жіночих осередків реrенсбурзької области 

зголосилося до співпраці. Всі вони нараховували тоді біля 800 членів ОУЖ. 
Культурно-освітня і виховна праця Обласноїуправи ОУЖ полягала в тому, 

щоб давати делеrатурам напрямні в культурно-освітній і виховній праці. В тій 

ділянці Обласна управа помагала делеrатурам так, що посилала членів управи 

до таборів з рефератами на культурно-освітні теми, або готові реферати 

висилала делеrатурам, розмноживши їх в багатьох примірниках. 

В ділянці культурно-освітної праці майже всі делеrатури проявили велику 

діяльнісь. Ухвалою пленуму Головної управи ОУЖ визначено княгиню Ольгу 

патронкою жіночої організації. В липні, коли припадає день св. Ольги, кожна 

делеrатура влаштовувала свято з більшою чи меншою програмою. 

Також дуже врочисто згадували делеrатури героїв Листопадових подій, в яких 

і жінки брали активну участь та річницю трагічної смерти Ольги Басараб. Не 

один вечір присвячувана славній нашій поетці Лесі Українці як також матері 

Лесі Українки, відомій етнографці та письменниці Олені Пчілці. 

Культурно-освітній референт мав теж своїм завданням опікуватися молоддю, 

зокрема дитячими садочками. В реrенсбурзькій області були чотири дитячі 

садочки. У Реrенсбурзі відвідувало дитячий садок 240 дітей, у Ноймаркті -
Нова Говерля 45 дітей, в Ноймаркті- Друмонт 22, в Ляндсгуті 35, у Фільзеку 
15. 
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З рамени культурно-освітньої референтурп улаштовувано в різних таборах 

виставки українського народнього мистецтва, які мали великий успіх, головно 

у чужинців, і так служили доброю пропаrандою українського народнього 

мистецтва. 

В ділянці суспільної опіки для узгіднення праці, Обласна управа ОУЖ 

розсилала делегатурам обіжники та інструкції. Вона співпрацювала з СХС. Там 

одержувано інструкції в справі закладання порадень для матерів із взором 

картотеки і статистичні листки із запитами про стан жінок і дітей. Особливо 

важлива була справа сиріт і півсиріт, яким грозила репатріяція. Статистику 

сиріт вислала Головна управа ОУЖ до· жіночих організацій США і Канади з 
проханням заопікуватися цими дітьми. Ця акція знайшла за океаном велике 

співчуття і позитивний відгук. 

Жіноцтво реrенсбурзької области виявило велику активність при збірці харчів 

і одягу для полонених і звільнених з полону і постійно опікувалося хворими, 

що лежали у наших чи німецьких лікарнях. 

Господарська праця Обласної Управи ОУЖ полягала в тому, щоб через 

закладання варстатів праці дати жінкам можливість заробітку, а через 

організування фахових курсів вишкалити жінок у якомусь фаху. 

У зв'язку з цим постали в делеrатурах різні майстерні - кравецькі, 

трикотарські, вишивкарські, моднярські, пантофлярські. куховарські та інші. 

Для координації і узгідненя праці в жіночих майстернях скликала Головна 

Управа ОУЖ до Реrенсбурrу Господарський З'їзд на 19 і 20 квітня 1947 р., в 
якому взяло участь 25 делеrаток від 13 майстерень американської зони. В 
резолюціях, прийнятих на З'їзді, підкреслено конечність фахового практичного 

й теоретичного вишколу у зв' язку з можливостями переселення. 

Як виглядала праця в делеrатурах реrенсбурзької області виявляють поодинокі 

звіти, хоч не завжди докладно і вміло написані. Праця показана тільки в 

головних зарисах. 

Як знаємо, перша жіноча організація, що включилася в ОУЖ вже 9 грудня 
1945 р. була Жіноча секція в реrенсбурзькій оселj. 
Чергова жіноча організація, яка підпорядкувалась ОУЖ, це "Союз Українок" 

у Боденвері, який вже в липні 1945 р. співпрацював з Українським Комітетом,
що постав в окрузі Нойбурr. Зорганізовано мішаний хор, аматорський гурток, 

який дав вистави "Перехитрили" і "На перші гулі". Улаштовано для дітей 

і дорослих Миколаївський вечір і спільний Святий Вечір. В листопаді цього ж 

року зорганізовано народну школу, в якій вчила Любов Данилович. 

9 червня на загальних зборах делеrатури ОУЖ обрано управу в такому складі: 
голова - Любов Данилович, заступниця - Іванна Зельська, господарча 

референтка - Стефанія Красівська, суспільна опіка - Марія Малинович, 

культурно-освітня - Лідія Кузик, контрольна комісія - Ярослава Кушнір, 

Северина Данилович і Марія Романюк. 

Культурно-освітня і виховна праця. Виголошено реферати на тему ''Жінка 

в українській історії'' і ''Княгиня Ольга''. У лаштовано концерт у честь Тараса 

Шевченка і Свято в честь кн. Ольги. Учителька Любов Данилович, крім навчання 

в народній школі, вела курс для неграмотних і малограмотних, яких було 

дев'ятеро. Багато праці вкладено в улаштування виставки українського 

народного мистецтва у Швандорфі, осідку УНРР А. 
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Управа ОУЖ в Боденвері. Стоять зліва: С. Красівська, О. Качала, Я. Кушнір, Л. Кузик, 

С. Данилович, Л. Данилович, І. Зельська, М. Малинович, М. Штендера 

Суспільна і санітарна праця. Зорганізовано порадню для матері і дитини під 

керуванням д-ра А. Борисова і медсестер О.Шеремети та І. Зельської. Делеrатура 

зібрала 70 кг. одягу для полонених. Вислано до СХС в Мюнхені 15 пачок з 
харчами для полонених. 

Господарська праця. Зорганізовано фаховий курс з таких ділянок: в' яз анн я 

із шнурка поясків, торбинок, крайок, пантофлів, курси виробів з відрізків шкіри, 

плетення светрів і рукавиць. У делеrатурі були 34 члени. 
З кінцем жовтня 1946 р. мешканців табору переселено до оселі в Реrенсбурзі. 

Члени управи делеrатури включилися в діяльність ОУЖ на оселі. 

Делеrатура ОУЖ у таборі Пассав постала 12 травня 1946р. Головою обрано 
Ірину Яким, а секретаркою Наталку Володко. Зорганізовано ЗО членів. 

Культурно-освітня референтка Юлія Писарева виголосила два реферати: ''Славні 

українські жінки" і "Початки української історії". 

10 серпня 1946 р. улаштовано "Свято кн. Ольги". Разом з управою табору 
і Пластом відбулося ''Свято листопадових днів''. Учителька Юлія Писарева 

зорганізувала 1-шу клясу гімназії і стала їі директоркою. Також улаштовано 

курс англійської мови. Зібрано на Фонд видання творів Л.Українки 189 нім. 
марок. 

В грудні 1946 р. більшість мешканців табору переїхала до Реrенсбрrу. 
Делеrатура ОУЖ у Фільсбібурrу працювала спочатку як жіноча секція при 

управі табору, а 7 липня була оформлена як делеrатура ОУЖ. Головою стала 
Ольга Недільська, а секретаркою Ольга Цвик. 

Хоч існування цієї делеrатури було коротке, бо вже наприкінці жовтня 1946 р. 

вона була переселена до іншого табору, жіноцтво цього табору проявило гарну 

діяльність. Зорганізовано два садки у Фільсбібурrу і в r рісгавзені, 28 серпня 
влаштовано дитячий фестин як також прогулянку до відпустового міста 

Альтетінrу, Миколаївське свято для дітей, Маланчин вечір для всієї оселі. 

Спільно а управою табору зорганізовано курси куховарства і хатнього 

господарства. 
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Делеrатура ОУЖ у Фільзеку також не існувала довго (від 7. 7.1946 до 
30.11.1946), але під головуванням Варвари Гуменюк гарно розвивалася. 
Культурно-освітня праця проявлялася в освідомній роботі серед жіноцтва 

й молоді в напрямі національного виховання і підвищення рівня освіти. Голова 

мала декілька рефератів на тему "Роля жінки в плеканні народнього здоров'я", 

"Визначні жінки України". Зорганізовано 2-місячний курс для неграмотних, 

в якому взяло участь вісім жінок, курс доповнюючих предметів для 17 учасниць 
і обов'язковий курс історії України з участю ЗО слухачок. 

В річницю смерти О. Пчілки В, Гуменюкона виголосила доклад на тему 

"Заслуги Олени Пчілки". В серпні 1946 р. влаштовано гостину для 42 членів 
студентського хору з Мюнхену і чотирьох бандуристів. 

Для підвищення кваліфікації вислано вчительку Павлину Миськів на курс 

садівничок до Ельванrену, а четверо дівчат до школи хатнього господарства, 

яка постала в реrенсбурзькій оселі. Старанням ОУЖ утворено дитячий садочок 

для 15 дітей. 
В грудні 1946 р. табір переселено до реrенсбурзької оселі. 
Делеrетура ОУЖ в Ноймаркті під головуванням Дарії Бойчук працювала 

спочатку як секція при управі табору. В лютому 1946 р. вона включилася в ОУЖ. 
В склад управи увійшли М.Винник, М.Лиса, М. Шиприкевич, Шимановська, 

Матулко, Змага. Контрольна комісія - Боровська, Лапунько, Гуцуляк. В 

такому складі управа працювала до 29.11.1947 р. коли на других загальних 
зборах обрано нову управу головою якої стала Софія Сиротинська. Незабаром 

утворено дитячий садок на 40 дітей під проводом Апольонії Книш. 19 липня 
1946 р. відбувся вечір присвячений Лесі Українці - дохід у сумі 170 марок 
вислано до Головної управи ОУЖ на Фонд Л.Українки, а 25 вересня влаштовано 
Свято кн. Ольги - дохід був призначений на виїзд дітей в Альпи і на пластову 

зустріч. Зорганізовано ряд інших свят, рефератів, виставу народного мистецтва, 

як також кравецьку майстерню під керівництвом М. Осаківської, яка в липні 

1948 р. перемінилась у фахову школу жіночого кравецтва. У жовтні шість 

робітниць склало челядничі іспити. 

В допомоговій акції ведено реєстрацію сиріт і півсиріт, які мали виїхати до 

Америки. Кожного року ОУЖ виготовляло святочні пакунки для українських 

полонених і хворих у лікарнях, особливо для туберкульозних в Амберrу. 

Делеrатура ОУЖ у Ляндсгуті. 12 лютого 1946 р. створено жіночий гурток 
при Таборовій Раді, який у травні приєднався як делеrатура до Обласної Управи 

ОУЖ у Реrенсбурзі. Обрано управу на чолі із Стефанією Мороз і секретаркою 

Оксаною Луцькою. 15 червня 1947 р. через від'їзд двох членів управи до Англії, 
скликано надзвичайні загальні збори і обрано нову управу на чолі з Мартою 

Саган та секретаркою Надією Недільською. Члени управи - Л.Соробей, Д. 

Жарська, Я. Хархаліс, Е. Гаврилюк. Контрольна Комісія: О. Самотулка, К. 

Марків і М. Воляник. 

Культурно-освітня праця в Ляндсгуті була багата й різноманітна. В лютому 

1946 р. виголошено реферат на тему "Завдання української жінки на еміrрації". 
В цьому ж місяці вшанована пам'ять героїні Ольги Басараб, а в березні Тараса 

Шевченка. Також делеrатура помагала управі табору в улаштуванні свята в честь 

Івана Франка. 8 листопада 1946 р. скликано святочні сходини з нагоди річниці 
Листопадових подій реферат О. Луцької. 10 липня 1947 р. відбулося Свято кн. 
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Ольги з рефератом про постать кн. Ольги як жінку і володарку, деклямацією 

"Посли деревляп до кн. Ольги" О. Олеся та сольоспівом. У вересні І947 р. 

відсвятковано 76-ліття народин Лесі Українки. ЗІ січня І948 р. Я. Хархаліс 

виголосила реферат про "Різдвяні звичаї". І2 лютого відбулись сходини 

присвячені Ользі Басараб, реферат- Л. Соробей. І? лютого проф. Лащенко 

мав доклад на тему ''Українська жінка і наше майбутнє''. 25 лютого І948 р. 
відбувся концерт у честь Лесі Українки. Святочну програму виголосила Марта 

Саган, співав жіночий хор під кер. І. Шуплата, а місцевий театр підготовив 

інсценізацію' 'Грішниця''. 

Після концерту появилася позитивна рецензія в ляндсгутському часописі 

"Новини" з 27 лютого І948 р. Цитую: "Академію в честь Лесі Українки ... треба 
вважати небувалою подією в нашому культурно-освітньому житті. Не лише 

з огляду на багату і гарну програму, але перш за все з огляду на загальне 

оформлення і бездоганне виконання.". 

В березні І948 р. на пошану Т. Шевченка улаштовано вечір, на якому проф, 

Лінченський виголосив доповідь на тему "Шевченко, пророк України". Також 

у березні ОУЖ гостила у себе жіночий квартет "Богема" з Реrенсбурrу. 

В січні І946 р. постав у Ляндсгуті дитячий садок. Відбуто цілий ряд імnрез 

для дітей, як наприклад Миколаївський вечір, "Ялинка", дитячий карнавал, 

де діти виступали в гарних костюмах, і т.п. 

Допомогова праця. У І946 р. зроблено дві великі збірки харчів і одягу для 

українських полонених - 230 пачок по 5 кілогр. 
В травні того ж року жіноцтво зайнялося приміщенням і прохарчуванням 12 

безпритульних на протязі шести тижнів. 

25 вересня ОУЖ подбало про приміщення і харч для Капелі Бандуристів. У 

жовтні того ж року проведено збірку харчів для полоненого інваліда на протязі 

ІІ днів. 

ОУЖ співпрацювала з місцевою станицею СХС. В січні І947 р. спільно 

влаштовано Свячене. В жовтні того ж року проведено збірку харчів для 

полонених у Деrендорфі. Виготовлено 33 пакунки. В грудні І947 р. передано 
станиці СХС пакунки для хворих і колишніх бійців УПА. Також ОУЖ 

жертвувало І ,800 нім. марок на убрання для УПА, а перед Великоднем в 1948 
р. провело збірку печива на спільне Свячене для УПА. 

Делеrатура ОУЖ закупила на виставку українського народного мистецтва 

в Лондоні декілька експонатів на суму І ,200 нім. марок. 
В лютому І948 р. жіноцтво займалося розміщенням дитячого хору з 

Реrенсбурrу і помагала в організації концерту. 

Господарська діяльність. В таборі були дві майстерні, трикатарська і 

вишивкарська, в яких працювали членки ОУЖ. Також улаштовано курс ручних 

робіт, де виготовляли забавки, капелюхи, рукавиці і штучні квіти. 

ІЗ жовтня почався санітарний курс, який відвідували 33 жінки. Викладав 
таборовий лікар д-р Сахно. Господарська референтура також приймала 

видатних гостей. 

В місяці квітні 1948 р. завітав до табору єпископ Іван Бучка. У прийнятті 
Достойного Гостя взяли участь представники місцевої американської влади, 

німецького духівництва і представники всіх українських місцевих установ. В 

липні І948 р. делеrатура ОУЖ у Ляндсгуті нараховувала 136 членів. 
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Делегатуру ОУЖ у Міттертайху зорганізовано 1 грудня 1946 р. Головою 
обрано Наталю Дорошенко-Савченко, а секретаркою Стефанію Зеневич. За час 

свого існування від 1 грудня 46 до 31 грудня 47 р. делегатура проявила дуже 
активну діяльність, особливо в культурно-освітній і допомоговій ділянках. 

Особливо багато виголошено рефератів, більшість авторства Наталі Савченко, 

з нагоди різних свят чи дитячих імпрез. 

Голова ОУЖ Н.Савченко читала реферати на такі теми: "Княгиня Ольга", 

"День 1 Листопада 1918 р.", "Ольга Басараб", "Свято книжки", 

"Матеріялістячний і християнський світогляд", "Становище жінки в минулому 

і теперішньому''. 

Заступниця голови О. Губчак виступила з такими рефератами: "В День 

Матері", "Значення організації і пропаганди", "Народні звичаї на день св. 

Андрія". 

Організаційна референтка О. Кульчицька прочитала доклад про "Лесю 

Українку'', а секретарка ОУЖ С. Зеневич у своєму рефераті змалювала сильветку 

видатної історичної постаті кн. Ольги. 

Для дитячого садка жіноцтво улаштувало Свято Миколая, День Матері, 

Ялинку, Костюмовий баль та інші виступи, які мали завжди гарну програму. 

Допомогова акція ОУЖ у Міттерайху була досить активна. Збірки на ту 

справу грішми, одіжжю і переважно харчами відбувалися майже завжди разом 

з Українським Комітетом при управі табору,де й розприділювалися для 

потребуючих, як СХС, студенти, Пласт, УПА, інваліди, хворі. Також 

організовано великі збірки перед Різдвом і Великоднем. 

Грошеві збірки з імпрез, які улаштовувала делегатура, розподілювали самі, 

як приміром для Пласту 100 нім. марок, інвалідам на протези 197 нім. марок, 
і готівкою 300 нім. марок. Збірки в користь СХС делегатура проводила кожного 
місяця. Починаючи травнем 47 р. це були харчеві збірки, інколи одіж і грішми. 
При ліквідації табору при кінці грудня 1947 р. делегатура решту своїх фондів 

передала інвалідам у Ноймаркті. Деякі члени ОУЖ переїхали до реrенсбурзького 

табору. Під кінець свого існування делегатура ОУЖ Міттертайху мала 56 членів. 
Наймолодша делегатура ОУЖ регенсбурзької области в малому таборі 

Ганакер, зорганізована 31 жовтня 1947 р. мала 35 членів. Склад управи: голова 
Стефанія Ковальська, секретарка- Евгенія Остап'юк. 

Культурно-освітня, господарська і допомогова діяльність делегатурп не могла 

широко розвинутися на протязі неповного року існування. Все ж таки на трьох 

ширших сходинах прочитано три реферати, а саме про Ольгу Басарабову, Лесю 

Українку і Катрю Гриневичеву. Також члени брали участь в улаштуванні 

національних свят, в таборовому хорі і в аматорському гуртку. На Великодне 

снідання деякі члени ОУЖ прийняли у себе одного самітного •:и незаможного, 

які не мали нікого з родини. В травні зорганізовано для дітей Свято Матері, 

яке пройшло дуже гарно. 

Члени ОУЖ брали участь у збірках на Український Червоний Хрест, на УПА, 

на "Коляду", на "Писанку", на студентів, на УВАН, на виставку українського 

мистецтва в Гановері, на пластове Джемборі, та на пам'ятник Катрі 

Гриневичевій. 

Делегатура ОУЖ у Пфаркірхені постала З вересня 194 7 р. Обрано управу 
делегатурп на чолі з УляноюТерпецькою і секретаркою Марією Сабат. 
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У вересні проведено збірку грошей на УПА. Зібрані гроші передано до станиці 

СХС у Пассав. 

Жіноцтво брало участь у влаштуванні Листопадового свята у таборі Авфбах. 

Також старанням делеrатури влаштовано Свят-вечір для самітних. 

У травні 1948 р. проведено збірку на Український Червоний Хрест як також 
улаштовано першого дня Великодміх Свят спільне свячене для самітних, а в 

травні Свято Матері для шкільної молоді. 

Одні сходини присвячено рефератові Анни Бойцун ''Опіка над молоддю''. 

Також старанням ОУЖ зорганізовано три курси: крою і шиття дитячої білизни, 

вишивкарства і трикотарства. 

Делеrатура ОУЖ у Волькерінrу постала 12 лютого 1947 р., але через виїзд 
деяких членів до Бельrії, делеrатура не проявила самостійної діяльности, однак 

Обласна управа піддержувала зв'язок із жіноцтвом табору так, що час до часу 

посилала декого з членів управи з рефератами, як наприклад про Ольгу Басараб, 

Лесю Українку, а в липні 1947 р. влаштувала у Волькерінrу своїми силами Свято 
кн. Ольги з гарною програмою. Там виступав хор з Реrенсбурrа під 

керівництвом Олени Кокодинської. 

Маленька група у польському таборі у Фльоссі тяжко пробивалася крізь життя 
серед ворожого оточення. Але без огляду на це, йшла громадська праця. 

Українське жіноцтво й тут проявило свою діяльність. 

2 липня 1946 р. зорганізовано делеrатуру ОУЖ, голова Е. Скрут, де 

працювало всього 17 жінок. Тому, що жили в польському таборі, мусіли 
працювати скрито і через те не могли розгорнути ширшої діяльности. Працю 

провадили так, як дозволяли обставини, а саме: ширили укра'інську пресу серед 

молоді, читали їй книжки, провадили гутірки, освідомлюючи П національно, 

а також підтримували морально. Дівчата і хлопці з табору Фльоссенбурr 

сходилися до Фльоссу, і серед них велася освідомлююча робота. 

Допомогона праця: утримувано 40 українських вояків інвалідів у Нойштадті, 
кожного тижня висипано одну пачку для полонених, проведено збірку грошей 

на допомогу студентам високих шкіл. 

1 листопада 46 р. зліквідовано табір у Фльоссі, частину українців перенесено 
до реrенсбурзького табору. 

Делеrатура ОУЖ у Фронберrу, яка постала 19 березня 1946 р., також існувала 
тільки кілька місяців. На загальних зборах зібрані жінки поставили своїм 

завданням поглибити своє знання у вихованні дітей, у плеканні народнього 

мистецтва і в ділянці домашнього господарства. 

Вибрана голова делеrатури Анастасія Кметь і секретарка Мирослава Шевчук 

з іншими членами управи старалися працювати згідно з наміченим пляном праці. 

І так зорганізовано передвеликодні рекалєкції з участю майже всіх мешканців 

табору, подбано про приміщення і про харч священиків, а на закінчення 

улаштовано спільний обід. 

Проведено збірку харчів для полонених. Гроші, зібрані за шутки у Квітну 

Неділю, передано Українському Червоному Хрестові у Мюнхені. 

Спільно з управою табору влаштовано свято Тараса Шевченка. Жіноцтво 

прибрало залю і підготовили програму. Свято Лесі Українки відбулося величаво. 

Старанно підготовано Панахиду за Симона Петлюру і Евгена Коновальця. 

Символічну могилу прибрано квітами і вінками. 
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В серпні 1946 р. улаштовано виставку українського народнього мистецтва. 
Делеrатура ОУЖ давала постійно харчову допомогу хворим в українському 

і німецькому шпиталях. Також проведено збірку на фонд "Мати і дитина". 

Зорганізовано курс трикотарства для 19 учасниць, який вела О. Гнатушко. 
Матеріяли давала УНРР А. Готові вироби частинно віддаванс УНРР А, а решту 

роздаванс дітям у таборі. 

Табір був зліквідований у вересні 1946 р. Деяких членів ОУЖ переселено до 
реrенсбурзької оселі. 

Загально беручи, громадське життя делеrатур ОУЖ у реrенсбурзькій області 

проходило нормально до вересня 1946 р. У цьому місяці, на розпорядження 
УНРР А, почалося переселення малих таборів, як Фільсбібурr, Боденвер, 

Фільзек, Фронберr, частина Пассав і частина Фльосс до реrенсбурзької оселі. 

Після ліквідації табору в Міттертайху в кінці жовтня 1947 р. частину жителів 
табору також переселено до Реrенсбурrу. Майже всі вони включилися в 

реrенсбурзьку делеrатуру ОУЖ і брали дуже активну участь у їі діяльності, яка 

в той час була ще в повному темпі, аж до 1949 року, коли почалося загальне 
переселення еміrрації у заморські країни. 

З 12 делеrатур реrенсбурзької области залишилося тільки 5, які в той час 
проявляли діяльність, а саме: Реrенсбурr, Ляндсгут, Ноймаркт, Ган ак ер і 

Пфаркірхен. Але майже всі ці оселі ступневе були зліквідовані. 

Головна управа ОУЖ, хоч також сильно здекомплетована через виїзд своїх 

членів, старалася нав'язати контакт з жіноцтвом нових клітин. Коли траплялись 

там колишні члени ОУЖ, організовано делеrатури, і вже від 1952 р. почала 
знову проявлятися діяльність. Переглядом громадської діяльности жіноцтва 

були з'їзди ОУЖ, які відбувалися що два-три роки. Від заснування ОУЖ, себто 

від 1945 р. досі відбулося 12 з'їздів. 
Головна управа ОУЖ в Німеччині навіть видала у 1980 році збірник під назвою 

"35 років ОУЖ у Німеччині 1945-1980", під редакцією Дарії Ребет, з дуже 

цікавими статтями редакторки, Ірини Павликовської, Валентини Терешкун, 

Ольги Штайнер, Ірини Козак та інших, де яскраво змальовано кризу, яка постала 

після масового переселення втікачів у заморські країни і ступневе відновлення 

делеrатур ОУЖ з допомогою членок, які з різних причин не еміrрували. 

Переселювані з місця на місце, розгублені, часто не давали собі ради в 

неунормованих умовах, аж поки знову, в силу необхідности, гуртувалися, 

утворюючи делеrатури ОУЖ, які старалися, хоч у скромних розмірах, 

допомогти собі і іншим, головно жінкам і дітям, і вести культурно-освітню 

працю, закладаючи садочки та суботні школи українознавства, де знову 

жіноцтво виявило свою ініціятиву, жертовність і працьовитість. 

Ця діяльність українського жіноцтва, завдяки жертовній праці деяких одиниць, 

при матеріяльній допомозі жіночих організацій США, Канади, Австралії і інших, 

розвивалася і продовжується по сьогоднішній день. 
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Марія Голуб 

ДЕЛЕrАТУРА ОУЖ в РЕrЕНСБУРЗІ 
''Не треба слів, хай буде тільки діло'' 

(Олена Теліга) 

Проминуло вже понад ЗО років, як ми покинули Реrенсбурr. Це довгий шмат 

часу, у якому можна було багато призабути, однак у пам'яті залишилось ще 

дещо, що хочу згадати. 

Оселя в Реrенсбурзі почалась в 1945 р. під опікою УНРРА, а пізніше ІРО. 
В грудні 1945 р. прибула до нашої оселі референтка жіночих справ при ЦПУЕ 
в Мюнхені Ірина Павликовська. На зібранні жінок вона з'ясувала причину П 

приїзду і основні напрямні, що торкались жінок еміrранток, а зокрема українок. 

"Ми мусимо зберегти нашу ідентичність, нашу силу духа і тіла, щоб гідно 

сповнити наш обов'язок дружини, матері, виховниці, вартісної громадянки 

українського суспільства. Допоможе нам у цьому жіноча організація під назвою 

Об'єднання Українських Жінок (ОУЖ)" говорила п-і Ірина. 

Вибрано організаційний комітет, який повинен скликати загальні збори і 

обрати провід ОУЖ (Делеrатура Реrенсбурr). Так і зроблено. Багато жінок 

стало членками і обрано управу ОУЖ з усіма відділами, ділянками, як 

організаційною, культурно-освітньою, господарською, виховною і т .д. 

Потреба жіночих рук до праці, досвіду, серця і материнської теплоти стала 

нашим гаслом для праці. Жінки разом з чоловіками несли повинність, працю 

і труд, на добро загалу, пам'ятаючи, що "Де згода в семействі, там мир і 

тишина" ... 
В неділі чи свята відбувались відчити, концерти, театральні вистави, сходини 

студентів, збори Пласту чи СУМ-у та інших організацій. На жіночих сходинах 

читали спільно жіночий журнал ''Громадянку.'' 

Управа Делеrатури ОУЖ в Регенсбурзі 1947 р. 
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До Реrенсбурrу приїздили гості на різні з 'їзди, професори, політичні 

провідники, церковні достойники з Англії, Канади, США, Арrентіни. ПрШІосили 

нам вісті про хід еміграції в майбутньому, коли наші опікуни з ІРО перестануть 

нами опікуватись. Наші господарські референткимали повні руки роботи; гостей 

пригостити, улаштовувати вечори-прийняття і т.д. 

Найбільшою атракцією в житті нашої оселі були гості з УІ<раїни-учасники 

героїчного Рейду УПА в 1947 р. З радістю і сльозами вітали ми наших Героїв. 
Старались дати їм заслужений відпочинок в нашій оселі серед своїх рідних 

людей. 

Членство ОУЖ зростало, скоро переходило поза сотню. Почали 

організуватись різні практичні курси: вишивкарство, курс крою і шиття, курси 

виробу капелюхів, варення, домашнього господарства, курси англійської мови, 

медичні курси для підготови медсестер і шпитального персоналу і т.п. 

В кравецькій робітні жінки могли заробити собі на прожиток, пошити новий 

одяг, переробити старий. 

Робітня була під проводом п-і 

Стефанії Нагірної, п-і Людмили 

Драгоманів-Демиденко та інших 

співробітниць. 

Зорганізовано дитячий садок, 

народну шІ<олу, гімназію, 

торговельну гімназію, фахову 

школу, високу школу УТГІ. На 

майданах роїлось від дітвори і 

молодих людей, що навчались в 

школах оселі. Було в нас в оселі 

багато славних, визначних 

людей, які залишили нас вже 

навіки. 

До оселі прибували все нові 

люди. Про них мусїла управа 

оселі подумати, "приписати", 

удокументувати, не раз 

нагодувати та приодіти. ІРО 

давало свою матеріяльну 
Курс крою і шиття. допомогу, і треба сказати, що 

Стоять Е. Доберчак і Ірина Руснак ''йшли нам на руку''. До управи 

оселі належало розумно господарити приділами, що вони й робили, а ми їм 

помагали. Про наплив нових людей та різні клопоти з ними міг би дуже багато 

сказати мrр Володимир Кліш, секретар ОПУЕ і заразом допомоговий референт 

станиці СХС. 

Ось одного дня прийшла жінка десь аж з Чехії, з наплечниІ<ом і паличкою 

в руці. То була наша письменниця Галина Журба, без посвідок і документів 

- сама одна. Наша управа вистаралась для неї право перебування в оселі і 

приділи -це один такий приклад, а було їх більше. 

У одної молодої дівчини, що працювала у німців, народилася дитина. Зі 

сорому бідна мати віддала своє дитя на власність своїм господарям. Почула 
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вона про табори для біженців, подалась до Реrенсбурrу. Тут серед своїх людей 

згадала про дитину .... Пішла до прибраних батьків, просила віддати їй дитину. 
Господар не згодився. Пішли розправи, пертрактації поміж управою оселі, 

ОУЖ, медичним сектором (д-р Любчак), мrр. Володимиром Клішем і німцем. 

Боролись і вибороли право матері на власну дитину. В радувана і вдячна мати 

невдовзі виїхала з сином Павликом до США. 

Був у нас між діть:ми: на оселі чорний хлопчик, що різко називав себе українцем; 

називався Володимир Мороз, хлопчинка трьох років, якого ми всі дуже любили. 

Був ще й сирота, лемко, улюбленець директора Юрія Теодоровича. Були ще 

й інші цікаві випадки, яких не вичнепити на пальцях. 

Так серед метушні і праці, смутку і усмішок долі підходило Різдво. Парох 

німецької церкви св. Віта радо відступав нам П для наших потреб, вона стала 

"нашою" церквою. Туди приходили наші діти і старші, і церква була вщерть 

виловнена нашими оселянами. А це мало великий вплив на моральне й релігійне 

життя нашої молоді. Порядок в оселі був зразковий, вулиці і скверики чисті, 

житлові приміщення під оглядом санітарним дбайливо втримані. Санітарна 

комісія (д-р А. Плітас- голова) наглядала за порядком. 

Перед Різдвом відбулись ширші сходини ОУЖ, на яких схвалено, щоб 

привітати зі святами наших хворих у лікарні ''за Дунаєм'' і тих самітніх старших 

людей, що потребуватимуть відвідин. Постановлено, що членки господарського 

відділу при помочі співробітниць випікатимуть коржики та медянички з окремих 

приділів на ту ціль. Кілька вечорів нагрівались наші жінки у таборовій пекарні 

і випікали сотнями солодне печиво. 

На Свят-Вечір вибрались ми в трійку з д-ром О. Любчаком, прямуючи до 

лікарні "за Дунаєм", попередивши д-ра В. Андрієвського про нашу візиту. 

Прийшли на залю. Тут ми застали накриті столи до Свят-вечері. На столі кутя, 

узвар і інші свят-вечірні страви. Серед залі стояла висока із засвіченими 

восковими свічками, прикрашена ялинка. Почалась "трапеза": промови, 

побажання, спогади і смачна вечеря. У декого видно було сльози. Згадали 

давнину. 

Нагло великий стовп полум'я освітив всі закутки залі. Загорілась ялинка! 

Паперові прикраси - воскові свічі. Д-р В. Андрієвський, начальник лікарні, 

схопився з місця, дужими рукамисхватив горіючу ялинку і, б'ючи нею сильно 

об підлогу, погасив вогонь і спас нас від пожару. Було потім і сміху, і жартуючи 

прозвали доктора сміливим "фаєрманом". Затягли Бог Предвічний і інших 

колядок, а "делеrація" готовилась до повороту у свояси, на rанrгоферзідлюнr. 
На саме Різдво церква повна людей. Співав хор, о. декан Е. Гайдукевич 

відправляв співану Службу Божу. (Були ще й інші священики в оселі: о. Дереш, 

о. Шпилька, о. Оришкевич, о. Дурбак, о. Кашубинський, о. Джулинський і інші, 

яких прізвищ вже не пригадую; були теж православні священики: о. Шевчук, 

о. Тит Яковкевич, о. Борис Яковкевич, був Високопреосвященний єпископ 

Володимир). У когось защеміло серце, згадавши рідний край, сім'ю залишену 

на "приізвол" долі під суворим окупантом. 

На другу неділю по Різдві ОУЖ приготувало ''просфору", кутю для 

мешканців оселі. Було гамірно, багато гостей сиділо за столами, жінки наші 

при помочі молодих пластунок подавали смачну вечерю, поділивщись перед 

тим проефорою з відповідними побажаннями: "Веселих та Щасливих Свят". 
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Пізнім вечором, наспівавшись колядок, розходились домів. 

Проминула зима, почав топитися сніг, засвітило довго очікуване сонце. 

Великий піст, великодня сповідь, рекалекції і врешті Великдень! Перед 

В еликоднем ми знову пекли ласочки, щоб обділити ними потребуючих. Вечером 

у суботу жінки з родинами і повними кошиками '' снідів'' уставлялись на 
майданчику перед церквою і з горючими свічками чекали на посвячення. 

Так минали дні за днями. Щораз частіше і голосніше говорилось про 

ліквідацію ІРО і про виїзд з таборів, знов виїзд у незнане - невідоме. Вже у 

1948 році почали деякі виїздити з оселі до Брітанії, Бельгії та на окремі афідавіти 
чи визави до США і Канади. Допомогли тут З'єднаний Український 

Американський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), Католицька Акція, Комітет 

Українців Канади (КУК), і інші спонзори. Населення оселі рідшало. Врешті 

надходив час переселенчої акції. Виїздили всі, хто лише міг виїхати, а решту 

переселено до Нового Ульму, де чекали своєї дальшої долі. 

На зиму 1949 р. випав і мій виїзд з родиною до США. Із сумом покидала 

я ряди ОУЖ і мешканців оселі Ганrгофер, де прожила кілька років. На останнім 

засіданні ОУЖ порушено багато актуальних справ, а теж жінки заплянували 

улаштувати мені прощальний вечір. Вечір пройшов у дуже щирій атмосфері. 

При столах засіли гості з управи оселі, духовенство, жіноцтво, відпоручник ІРО 

та представники мистецького світу. Пізнім вечором розходились домів, 

попрощавшись може і навіки де з ким ... 
Вранці перед самим від'їздом зійшлись школярі, молоді і старші громадяни, 

щоб сказати ''до побачення!'' Діти з садочка стояли купкою з учительками, 

п-і Марією Яримовичіп-і Варварою Гуменюк. Дівчатко, здається Ярина ГуІ<, 

піднесло мені зелену галузку мірту (то була зима), подаючи її мені, сказало: 

"Дякуємо! Щасти Вам Боже, дорога наша пані Голово". Рясні сльози полились 

з моїх очей за це слово ''Дякуємо''. 

ЧлеНІ<и управи ОУЖ подарували мені відзнаку св. Ольги як почесну відзнаку 

на дальше моє життя і почесну грамоту за довголітню працю як голова 

делеrатури ОУЖ в Реrенсбурзі. 

З того часу пригадую собі імена активних членок ОУЖ оселі в Регенсбурзі. 

Було їх багато більше, але через давність всіх не пам'ятаю- за що прошу 

вибачення: Степанія Нагірна, Ірина Гук, Анна Біловус, Ірина Руснак, Анна 

Оришкевич, Марія Дурбак, Наталя Савченко, Ольга ПавловсьІ<а, Анна 

Мандзенко, Анна Самохвал, Ірина і Степанія Кашубинські, Н. Мельник, Уляна 

Андрушенко, Галина Журба, Ольга Пеленська, д-р Зоя Плітас, Н. СинявсьІ<а, 

Ліда Кузик, Марія Данилович, Ольга Середа, д-р Людмила Бризгун, 

Володимира Кавка, Пелягія Теодорович, Ольга Масник, Марія Яримович, 

Варвара Гуменюк, Дарія Бойчук, Мирослава Приймак, Анастасія Смеречинська, 

Ольга Олійник, Анна Руда, С. Повалячек, Ольга Стефанович, Володимира 

Брикович, Людмила Драгоманів, Інна Черняхівська, Віра Павлушенко, Ольга 

Черник, Антоніна Кордуба, Ольга Німилович, Варвара Кацуляк, Н. Бігус ... 
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Михайло Бойко 

САНІТАРНО-ХАРИТАТИВНА СЛУЖБА 

Потреба санітарно-харитативної опіки виявилася вже в перших повоєнних 

днях життя українців в Реrенсбурзі. Її виконував в міру можливостей 
Український Обласний Комітет через свого референта Суспільної опіки, о. 

Миколи Дереша - його звіт за час до 29 липня 1945 року залучений до 
загального звіту УОДК. 

Коли з часом кількість потребуючих, а особливо характер допомоги 

збільшився, тоді для завдань медично-санітарної допомоги та для певно 

означеної категорії потребуючих покликано 1 жовтня 1945 р. окремого референта 
в особі д-ра Осипа Любчака. 

Не розпоряджаючи ніякими засобами, д-р О. Любчак все таки вспів 

зорганізувати в приміщенні УОДК амбуляторію, яку при помочі п'ятьох лікарів 

та одної мед-сестри провадив д-р А. Плітас. Проблему браку ліків прийшлося 

розв'язувати особливим "промислом" - у великій мірі робили це лікарі, 

використовуючи прихильне ставлення американського лікарського персоналу, 

але в більшості приходилось їздити до Мюнхену, де було легше роздобути 

конечні лікарства. 

Другим важливим завданням того часу була опіка та поміч полоненим -
про що буде докладніше подано в загальному звіті про полонених. 

При референтурі працював дуже добре зорганізований відділ розшуків, який, 

після розв'язання Комітету (УОДК) американською владою, з причини браку 

приміщення мусів припинити свою важливу діяльність. 

На терені УОДК були в тому часі ув'язнені 22 вчені (в тому 10 українців
переважно з центральних земель) під закидом приналежности до штабу 

Розенберrа. Їм грозила небезпека видачі більшовикам, але клопотання 
референтурн охоронили їх від певної загибелі. 

Згадуючи ці початкові вияви братерської помочі, зокрема священиків, які мали 

більші можливості доступу і дуже часто були єдиними посередниками контакту 

із світом (полонених), треба мати завжди на увазі два моменти: а) потребуючий 

відчуває брак чи вияв "серця" в часі найбільшої його біди, і саме такі моменти 

залишаються в його пам'яті на ціле життя, і б) поміч подавали українці, які 

в тому часі ще самі не були певні "завтрішнього дня", але радо відступали свою 

частку більше потребуючому братові. 

Коли ж 14 грудня 1945 р. Обласний Комітет американська влада розв'язала, 
а потреба допомоги потребуючим не меншала, д-р О. Любчак почав з рамени 

''Санітарно-Харитативної Служби при Апостольськім Візитаторові греко

католицької Церкви в Німеччині" - така була офіційна назва Централі в 

Мюнхені - організувати станицю СХС в Реrенсбурзі. 

Тому, що в більших скупченнях, які діяли в системі ОПУЕ на Долішню 

Баварію і Горішній Пфальц (Пассав, Пфаркірхен, Ляндсгут, Ноймаркт та 

Байройт), створено самостійні станиці СХС, які організаційно підлягали 

безпосередньо Централі в Мюнхені, станиця в Реrенсбурзі була обмежена до 

самого Реrенсбурrу та місцевостей, де малочисельні українці не могли створити 
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самостійних станиць. В тих місцевостях діяли уповноважені станиці в 

Реrенсбурзі. Таких уповноважених було початкова 8, а пізніше тільки 6: 
Нойдорф- ред. Бедрило, Штравбінr- Рудакевич Т., Волькерінr- Корсунь 

В., Швандорф - Медвідь В., Амберr - о. Лозинський Б., Міттертайх -
Козьолковський Ф. 

На терені діяння станиці в звітному часі мешкало (з деяким відхиленням в 

різних періодах) приблизно 7 тисяч українців, а саме: 

а) в таборах під опікою УНРР А чи ІРО 

б) в таборах, але не користали з опіки УНРР А 

в) поза таборами під опікою УНРР А 

г) поза таборами і не користали з опіки УНРР А 

Час організації та початкової праці тривав до 1 квітня 1946 р. 

5,600 
100 
130 

1,200 

12 березня 1946 р. відбулися організаційні збори, на яких покликано до життя 
Раду з представників діючих церковних і громадських організацій, а вони обрали 

з-поміж себе Президію Ради: о. декан Е. Гайдукевич - голова, проф, С. 

Комарецький- заступник голови, директор Ю. Теодорович- секретар. Тоді 

й обрано управу в складі: д-р О. Любчак- голова, міністер А. Макаренко

заступник голови, о. О. Шарамевич-заступник голови, мrр В. Кліш- секретар 

і допомоговий референт, по його виїзді в Канаду- М. Бойко (1948 р.), д-р О. 
Синенький - організаційний референт, д-р Б. Мартинович - скарбник. 

Від того часу багатий архів незвичайно докладно насвітлює працю станиці. 

В тому архіві знаходимо дуже точні протоколи трьох річних зборів, ширших 

нарад, що їх скликала Рада, протоколи засідань управи, щомісячні звіти до 

Централі, збіркові списки, всебічну кореспонденцію, викази різних підмог, 

посвідки отриманих підмог, поіменні списки багатьох категорій, які 

заслуговували на підмогу (про це докладніше в спробі огляду праці). 

Верстаючи той оребагатий матеріял, не можна позбутися подвійних 

переживань. З одного боку боляче, що стільки народу знайшлося в тому часі 

в розпачливому становищі, а з другого почуття гордости наповняє за те, що 

в той час не тільки знайшлися ще такі численні "самаританські" працівники, 

але й широке коло громадян, що останнім шматком хліба ділилися з більш 

потребуючим "меншим братом". Маркантним прикладом жертвенности може 

послужити хоч би такий приклад, що працюючих за їх щоденну працю 

винагороджувана малим приділом цигарок, якими вони (при попереднім 

домовпенні з управою табору) ділилися "при виплаті", віддаючи частину 

цигарок тим, що ними опікувалась СХС. Тут треба згадати готовість праці та 

помочі жіночих організацій, членство яких незвичайно радо помагала в 

проведенні збірок, зладжуванні та висилці пачок і т. п. З часом для кращого 

успіху всіма допомогами розпоряджала "трійка", в склад яко1 входили 

представник СХС, референт суспільної опіки при ОПУЕ та відпоручниця ОУЖ. 

Звідки станиця черпала фінансові і річеві ресурси? - Поважну позицію у 

фінансах творили надходження з членських внесків, але більшість походила із 

сталих ("Коляда, "Писанка") і спеціяльних (для полонених, упістів, студентів) 

збірок, що їх проводилось в Реrенсбурзі і в тих скупченнях, де діяли 

уповноважені. Деяку підмогу харчами становили приділи Централі- вони були 

звичайно призначувані для точно означеної категорії потребуючих. Певну суму 
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принесла також льотерія. Велику проблему створила була заборона УНРРА 

проводити збірки речей, а передовсім харчів американського походження -
мовляв, ті речі призначені для конечно потребуючих діпістів, як же вони можуть 

їх відпускати комусь іншому. Тому треба було вживати різних способів, щоб 

не наразитись на конфлікти з тим розпорядком. 

Спроба огляду праці Станиці 

Називаю цей огляд спробою, бо характер книжки не дозволяє на вичерпні 

інформації великого розміру діяння станиці. 

І. Медично-санітарна служба 

А. Воравді велика більшість еміrрантів мала запевнену медичну опіку 

УНРР А, але поза нею залишалося ще певне число людей, які були 

змушені жити приватно, тому для них з рамени Станиці (після її 

формального визнання) д-р К. Бризгун провадив амбуляторію аж до 

липня 1947 р., коли то й тою категорією людей почала піклуватися 
медична служба ІРО. 

Б. Станиця провела два курси для медично- санітарного персоналу. На 

жаль, відносно мале число жінок (48) використало добру нагоду 
перевишколу. 

В. Заходом станиці багато лікарів виголошували реферати, в яких 

приступним способом ознайомлювали загал мешканців оселі з 

практичними проблемами медицини. 

11. Допомогова служба 
Обов' язки допомогового референта виконував секретар станиці, мrр В. Кліш, 

після його виїзду до Канади (1948 р.) М. Зацухний, а наостанці д-р Рубінrер. 
Станиця опікувалася різними категоріями потребуючих: 

А. Допомога інвалідам. На терені станиці перебувало стало біля 50 
інвалідів. Деякі з них (пересічна 8) одержували постійні допомоги 
харчами, а від листопада 1947 р. 32 одержували сталі місячні грошові 
допомоги в висоті від ЗО до 100 нім. марок. 

Б. Допомога вдовам і сиротам. Із 32 зареєстрованих сиріт станиця 
опікувалася повністю сімома, інші були під опікою приватних людей. 

Всі сироти діставали скромні святочні подарунки, а в разі особливої 

потреби поміч харчами та грішми. Дещо більшу доромогу одержували 

зареєстровані особи (14) - вдови і сироти по упавших борцях за 

українську державність. 

В. Допомога хворим. В Реrенсбурзі були дві лікарні (одна в оселі, а друга 

на вулиці Ляндсгутер), в яких перебувало 100 до 120 українських 
пацієнтів (пересічна). Духовну опіку хворим в лікарні оселі давали 

місцеві священики, а хворими в лікарні в місті дуже жертвенна і 

всебічно опікувався о. Омелян Шараневич- між іншим, його цінним 

надбанням була численна бібліотека і стала достава преси. У 

виняткових випадках хворі, які потребували додаткового 

доживлювання, діставали його від станиці. В обох лікарнях знайшло 

місце паважне число хворих, звільнених з полону дивізійників, а 

пізніше бійців УПА, які, крім шпитального харчу, діставали додаткові 

приділи від станиці. 
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Через уповноважених станиця мала кожночасно відомості про 

наших хворих у лікарнях у Веллярсдорфі, Льор ам М., Швандорфі, 

і в разі потреби приходила їм з допомогою. 

Г. Допомога туберкульозно хворим. В санаторії в Амберrу перебувало 

стало (одні коротше, другі довше) понад 100 українців. Ролю опікуна 
і "милосердного самарянина" виконував цілий час українсько

католицький священик, о. Богдан Лозинський, який побіч священичих 

повинностей був зв'язковим між хворими і станицею. Своєю гідною 

поставою та своєрідна громада здобула для себе серед чужинців 

повагу. Гідним відзначення була хоч би така подія, що управа і 

робітники лікарні погодилися приготовити безкорисно для всіх 

українців Святу Вечерю 6 січня, хоч таке святкування мали всі хворі 
вже 24 грудня. Раз у місяць відвідини когось з Реrенсбурrу приймали 
хворі з великою вдячністю - тоді звичайно діставалося їм щось з ліків 

та харчів. Бібліотека з 350 книжками і сталадостава преси стали їх 
здоров'ям. 

Г. Допомога в'язням. Вправдів порівнянні з іншими національностями 

не багато, але все таки попадали до в'язниць і наші люди- були між 

ними й засуджені за перехід кордону з Чехо-Словаччини, яких не 

можна було залишити без опіки. Саме збережені в архіві благальні 

листи-прохання найбільш зворушливі. Головна в'язниця в околиці 

Реrенсбурrу була в Штравбінrу, де стало перебувало біля 20 українців 
(одного разу було їх 39), якими з батьківською любов'ю та 

виразумінням опікувався о. П. Іванець, українсько-католицький 

священик з Плятлінrу і о.о. К. Данилевський і Т. Гурк о, які разом 

з д-ром Л. Мурським (тепер лікар в Ілліной) доїздили з Реrенсбурrу. 

Правну опіку безкорисно давали два адвокати (на жаль, не подано 

їх прізвищ) з Реrенсбурrу. Великим досягненням наших опікунів було 

перенесення всіх українських в'язнів до одної келії (ч.46), де вони могли, 

не наражуючись на вульrарну поведінку співв'язнів, спокійно 

перечитати книжку чи рідну газету. 

Крім згаданої в'язниці, попадали наші люди й до в'язниць в 

Амберrу, Фюрті біля Нюрнберrу, Тіршенройті, і Швандорфі. Як 

тільки вістка про такі особи доходила до управи станиці, нав'язувано 

з ними контакт. 

Д. Допомога студентам. В Реrенсбурзі була деяка кількість студентів, 

які з різних причин не мали статусу ДП; дехто з них користувався 

доривочною допомогою СХС, а одну проведену в оселі спеціяльну 

збірку повністю передано у їх розпорядження. 

Е. Допомога приватникам. Страх перед видачею ''на ро діну'' був такий 

великий, що деяка частина українців, маючи на те всі дані, воліла 

взагалі не реєструватися в УНРР А, а не перейшовши відповідних 

скрінінrів, залишилася жити приватно без забезпечення, що його 

давали УНРРА чи ІРО. Таких приватників, як це згадано, було в 

Реrенсбурзі біля І ,200 осіб. До тої категорії дійшли згодом ще й інші 
''приватники''. В повоєнних роках багатьом особам, які не могли 

своєчасно видобутися з теренів Польщі, Чехо-Словаччини чи Східньої 
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Німеччини на Захід, вдалося все таки "з душею" добитись до вільного 

світу, а тому що Реrенсбурr був першим на сході Західньої Німеччини 

українським осередком, тому й дороги тих щасливих дуже часто були 

спрямовані до Реrенсбурrу. А вже тут треба було їх приодіти, 

нагодувати і дати на початок "пару центів", а що найважливіше, 

помогти оформитися. Скільки таких приватників ( обох родів) 
перейшло через незамітну стрпхову кімнатку, де урядував 

допомоговий референт, напевно ніхто не знав і не буде знати. А всі 

потребуючі виходили від нього з маленькою цидулкою до різних осіб, 

які займали відповідальні "урядові" становища. Часто й таке бувало, 

що коли не можна було полагодити чогось на місці ( в Реrенсбурзі), 
тоді ще й треба було дати кількадесять марок на запізничий квиток 

до Пассав, Деrrендорфу чи Амберrу - з такою помічною запискою. 

При тому треба підкреслити, що той референт втішався таким 

довір'ям і авторитетом, що його паперці респектували не лише 

"урядовці" українці, але й іншого національного походження. Ще й 

сьогодні пригадую часті відвідини тої кімнатки панею М. Голуб, яка 

зуміла своїм материнським підходом "зм'якшити серце" референта, 

який не міг опертися її заступництву і вишукував способи допомогти 

людині, якій він, вичерпавши всі засоби, був перше змушений 

відмовити помочі. 

Є. Допомога воякам УПА. Це мабуть найбільш "драматична" сторінка 

дій станиці, і вона вимагала б найдокладнішого насвіт лення. На жаль, 

з незнаних мені причин саме про ту діяльність є найменше документів. 

Писати лише на підставі того, що я пам'ятаю, чи на підставі знайдених 

в архіві виказів не принесло б нікому жадної користи. Вірю, що 

міродайні особи, до яких комітет своєчасно звертався і тепер поновлює 

своє прохання, постараються, щоби їх побут в Реrенсбурзі був гідно 

записаний в нашому збірнику. 

Ж. Допомога полоненим. Це найповажніша акція станиці, а теж дуже 

докладно задокументована в архівних матеріялах. Впраді звітний час 

короткий (до половини 1946 року), але праця була дуже інтенсивна 
і вимоглива. 

1. Табір у Міхельсбуху біля Плятлінrу. Це один з таборів 

полонених, де відбулися трагічні сцени при видачі частини полонених 

совєтам. В тому таборі перебувало теж біля чотириста полонених, 

які себе називали українцями. Їх відвідав голова станиці разом з о. 
Е. Гайдукевичам. Вони двічі інтервеніювали в командуванні табору 

і з частинним успіхом. На свята Різдва Христового (січень 1946) 
передано туди 150 різних частин одягу і 800 харчових пачок. При 
ліквідації табору перевезено полонених недалеко Мюнхену, де ними 

заопікувалася Централя СХС. 

2. По перевезенні полонених з Ауербаху опинилося в таборі 

полонених біля Реrенсбурrу 538 членів Української Дивізії. З ними 
вдержувала станиця сталий контакт - спершу через священиків, а 

згодом харчами, одягом і друкованим словом. Якщо йдеться про 

матеріяльну підмогу, то саме число 1,604 пачки, вислані в часі від 15 
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грудня 1945 до кінця червня 1946 року, говорить само за себе. Але 
мабуть важливіша для полонених була моральна підтримка, яку їм 

своїми частими відвідинами давали наші священики. Ми не маємо 

даних, щоб позитивно ствердити, чи численні інтервенції та петиції 

мали вплив на поліпшення їх становища і остаточного звільнення, але 

вже сама свідомість полонених, що хтось про них думає, піддержувала 

їх на дусі. Шодо останнього питання (інтервенції) годиться звернути 

увагу на такі моменти: а) При перелитуванні полонених стосована 

іншу форму до балтійців, а іншу (подібну як до німців) до українців. 

Коли недовго після тих допитів балтійці були звільнені, українців 

залишено дальше за дротами. Станиця старалась довідатись про 

причини того і повторно з' ясувала перед командуванням табору 

становище українських полонених. б) Перед остаточним звільненням 

полонених якийсь німецький урядовець, який був ''правою рукою'' 

коменданта, постарався, щоб всіх звільнених українців перевезено на 

працю десь до Вестфалії, де його приятель мав велике підприємство. 

І в тій справі станиця інтервеніювала і децизія була змінена, так що 

полонених частинами звільнюван о таки на місці, а численні рідні і 

приятелі могли відразу багато з них забрати до себе. в) Із 538 
полонених залишилося 36 старшин і вищої ранrи підстаршин, які 

попали в депресію, бо небезпека видачі більшовикам була дуже велика. 

На їх прохання приходив щоденно до табору котрийсь з 

реrенсбурзьких священиків і від них наші відповідальні чинники мали 

відомості про кожночасну ситуацію. 

Саме звільнення і перші дні після нього настільки цікаві, що залучую 

відбитку відповідного звідомлення станиці до Централі. Як 

доповнення треба додати, що всі звільнені дістали в Реrенсбурзі 

"першу поміч", а 26 залишилися на постійно в Реrенсбурзі, де 
діставали сталу опіку. 

Коли стало відомим, що залишених 36 старшин мають перевести 
до Дармштадту, всіх забезпечено харчами на дорогу, а шістьом з них 

вже таки в Дармштадті висилано аж до їх звільнення підмогу. 

Як виявляється з оживленої кореспонденції з Централею, серед 22 станиць, 
які були в організаційному обліку, реrенсбурзька станиця мала опінію одної 

з кращих так під оглядом діяльности, як і під оглядом внутрішньої дисципліни. 

Одним з прикладів є проведена в американській зоні збірка на "Писанку". Не 

тільки зібрана сума (19 тисяч марок) значно перевищила всі інші місцевості, 
але коли деякі станиці задержали в себе значні суми, реrенсбурзька станиця, 

хоч мала в себе великі зап от ребування, в ідіслала Централі точно призначений 

процент. Про сумлінну роботу свідчать точні щомісячні інвентури маrазину 

(ним відав п. Новосад), які можуть бути прикладом сумлінного господарювання 

громадським добром. 

Звичайно в таких оглядах подається і цифри, чи радше грошові зведення. 

Відступаю від тої практики з двох причин: 

а) Вартість повоєнної німецької марки часто мінялася, тож, щоб визначити 

їі об'єктивну вартість, треба б провести цілий ряд порівнянь, зведень і т.п. 
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б) Серед тодішніх обставин критерієм вартости була не так висота допомоги, 

як радше висловлена в одному заклику управи СХС девіза: ''Хоч які тяжкі 

часи ми всі переживаємо, але не сміємо допустити до того, щоб хтонебудь 

з українців блукав беззахисно та безпомічно серед членів тої самої нації!'' 

Нехай же цей короткий огляд допомоги ''рідному братові'' залишиться 

вдячним спомином про тих (більшість з них вже відійшла в "кращий світ"), 

що старались улегшити земське горе. 

Для кращого з' ясування справи допомоги полоненим містимо надісланого 

автором статті листа станиці СХС до Головної управи СХС. Мова листа як 

в ориrіналі. 

СХС- Станиця Регенсбург 

Регенсбург, дня 27.6, 1946 р. 

п.т. 

Головна Управа СХС 

в Мюнхені. 

В звязку зі звільненням полоненнх,які перебували в тут. таборі, хочемо поінформувати Вас 

про перебіг допомогової акції для тих осіб, які затрималися на день чи два в Реrенсбурзі. 

Дня 26.6.1946 р. звільнено з табору полонених около 430 осіб, в першій мірі стрільців а також 
нижчих підстаршин. При звільненні був присутній о. Джулинський, який спеціяльно тоді виїхав 

до табору. Ми встигли повідомити про це, що мають вони бути звільнені якраз у дні 26.6.
деякі табори в Дол. Баварії та Гор. Пфальці- так шо багато кревних та знакамих ожидало 

полонених недалеко табору. Згідно з попередніми відомостями мали полонених перевезти до 

Фрайзінгу та там примістити іх на працю в якійсь фірмі. Люди ждали, щоб бодай в дорозі зі 

знакомями побачитись. 

Як виявилось, команда табору змінила намір чи може одержала інші інструкції і зарядила 

звільнення полонених таки у нас в Регенсбурзі, проголошуючи рівночасно, що охочі можуть 

виїхати військовими автамп на роботу до Фрайзінгу. Таких знайшлося пятьдесять кілька і вони 

виїхали у Фрайзінг. Багато полонених позабирали кревні і знакомі до себе в Регенсбург та інші 

даоколичні табори. Більшість із них роз'їхалася залізницею по знаних адресах. В Регенсбурзі 

залишилося около 200. Ті згуртувалися в льокалі - нами визначеному - і там одержали від 

нас харчі, гроші, папіроси та одяг а також потрібні інформації щодо дальшого поступовання, 

На харч одного полоненого складалося менш-більш: половина пачки Черв. Хреста, зі збірки кільо 

хліба, одна пачка 10 цигареток, та з одягу: блюзи, сорочки, штани, і т.д. (кожний брав те, що 

йому було найбільше потрібне). Грішми одержав кожний ЗО марок. Видачу грошей ми зазначували 

на пасвідках звільнення. У цей спосіб у ділено в дні 26.7.1946 р. помочі 151 особам. Велика частина 
тих осіб виїхала в дні 27.6.46. дальше, дехто на посідані адреси, дехто до праці, дехто до Мюнхену. 
Було кількох ранених та хворих і тих ми з окремими письмами вислали до поблизьких таборів 

з проханням ними там заопікуватися. Тому що їх було небагато сподіємося, що вони знайшли 

належну поміч. 

В дні 27.6.1946 р. зорганізовано для решти полонених, які лишилися ще на нічліг, обіди та 
вечері., на так довго, як довго будуть мусіли залишитися в Регенсбурзі. Побут їх в Регенсбурзі 

не може однак тривати довше як два-три дні і до того часу мусимо їх десь розмістити чи розіслати. 

Кромі цього в дні 27.6.46 р. одержало таку саму допомогу ще додатково 35 звільнених з полону, 
які знайшли переходова приміщення у нашому таборі або в місті. 

Для полонених згл. звільнених з полону подбали ми також про можливість перебути ніч. Велика 

частина мусіла ночувати в нічліговому приміщенні коло стації. 

У цей спосіб розділили ми майже всі харчі, які були в нас в запасі, а також майже всю одіж, 

білля і т.д. (черевики). Це, що залишилося є так маловартісне і так його мало, що вважаємо 
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за недоцільне Вам пересилати. У цей спосіб не можемо Вам помогти та виконати Вашого 

посліднього доручення. Зазначуємо однак, що дещо одягу зібрано у Швандорфі, Боденвері та 

Ноймаркті. Тим Станицям ми вже дали доручення вислати одяг негайно до Мюнхену, а тепер 

ще поургуємо виконання цього доручення. В таборі полонених залишилося около 60 українців. 
З них ще 20 має вийти в суботу, це є дня 29.6.1946 р. Тим будемо старатися також дати відповідну 
поміч. 

Старшини і деякі підстаршини залишилися - як це було вже перед тим подано нам до відома. 

Деякі полонені стверджують, що вони мають переходити ще т. зв "процес", після якого мали 

б бути евент. звільнені. Ті інформації не є однак певні. Подаємо їх тому що часом можуть вони 

до певної міри служити як вказівка відносно того, що зі старшинами та підстаршинами мало 

б статися. 

Ми тут цікаві, як багато полонених перейшло через Вашу допомогу. Просимо також 

повідомити, чи багато було із тих, які у нас дістали поміч. Просимо також написати, які внеліди 

інтервенцій Голови і о. Воякоаського-якщо вони вже в міжчасі вернулись з поїздки. Було б 

також побажане подати нам, де після Ваших міркувань належить тепер спрямовувати звільнених 

з полону. Може є де нові місця праці згл. нові табори, де можна тих полонених примістити. 

Було б це для нас дуже побажане на день 29.6.1946 р. 
Голова: 
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТИ 
ЛІГИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ В'ЯЗНІВ 

ФІЛІЇ В РЕГЕНСБУРЗІ 
(Копія з архіву Миколи Марковського~ УВАН~ Нью-Йорк) 

Почин до організації філії Ліrи Українських Політичних В'язнів в Реrенсбурзі 

дала Централя Ліrи Українських Політичних В'язнів в Мюнхені. Організаційний 

референт Централі Ліrи Українських Політичних В'язнів (в скороченні ЛУПВ) 

д-р. М. Марунчак скликав 22 грудня 1945 р. в Реrенсбурзі сходини бувших 
політичних в'язнів, на яких було обрано Ініціятивний Комітет для переведення 

підготовчої праці до організації філії. Ініціятивний Комітет після підготовчої 

праці скликав 10 березня 1946 р. Перші (установчі) Загальні Збори філії в 

приявності 13 дійсних членів Ліrи та двох кандидатів. Збори прийняли статут 
філії та обрали: 1) управу в складі 4-ох осіб: голова - Ілля Городецький, 

заступник голови- Омелян Коваль, секретар- Олексій Козловський, скарбник 

-Матвій Мелешко; 2) провірну комісію в складі чотирьох осіб: голова- ред. 

Спиридон Довгаль, заступник голови - Микола Зацухний, секретар - Теодор 

Крочак, та кандидат Микола Оленич. Далі збори намітили плян праці на 

ближчий час. З цього часу організація виступає як нормальна статутова одиниця 

під назвою "Ліrа Українських Політичних В'язнів, філія в Реrенсбурзі". 

Стан членства 28 квітня 1946 р. - 16 дійсних членів філії ЛУПВ та 9 
кандидатів. Виконуючи директиву централі, філія розвинула широку акцію в 

області по реєстрації бувших політичних в'язнів, яка найшла прихильний відгук. 

Короткий час існування філії не дав можливости побороти технічних труднощів, 

які пов'язані з такою акцією. Тому можна вже сьогодні очікувати, що число 

членів філії подвоїться, одначе при довшому терміні впису можна було би 

сподіватися ще кращих результатів. 

За півтора місяця свого існування філія не могла ще розвинути ширшої роботи. 

Все ж таки за цей час управа філії перевела такі акції: 

1. вже наведену акцію прийняття нових членів 
2. лікарський огляд та виявлення стану здоров'я членів філії 
3. активну участь в громадському житті української оселі в Реrенсбурзі 

(вибори до місцевих громадських органів, участь в харитатинних і т. п.) 

4. реєстрація та поміч родинам погиблих політв'язнів 
5. влаштовано імпрезу (концерт) на посилення фондів філії 
б. встановлено сталий зв'язок з Централею та їі пресовими органами 

7. організовано домівку філії 
Фінансовий стан філії: на прибутках 1,112 рм., на видатках 15 рм. Майна філія 

не має жадного. 

Динаміка таборового життя не дозволяє розробляти плянів діяльности на 

ширшу скалю та на довший період. Числячися з місцевими обставинами 
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приходиться обмежитися розв'язанням пекучих потреб. Тому філія намітила 

покищо такі акції: 

1. реєстрація родин погиблих політв'язнів і несення їм допомоги. 

2. посилення матеріяльних засобів філії, зокрема її харитатявних фондів, 
організування імпрез 

З. допомога членам філії, що потребують лікування 

4. з метою піднесення авторитету організації мається на увазі організувати 

серію викладів-спогадів поодиноких членів про тюрми та концентраційні 

табори 

5. активна участь в громадському житті оселі 
6. реєстрація та допомога політичним в'язням ненімецьких таборів та тюрм 

Побажання до централі ЛУПВ, які має наша філія і яких вимагає хоч і коротка 

практика організаційного життя: 

1. узгляднити й взяти під свою опіку ту категорію політично переслідуваних 
німецьким режимом осіб, які не сиділи у в'язницях і таборах і уникали 

ув'язнення та шибениці скриваючись довгий час по лісах та пустках. 

2. узгляднити сталу поміч та захист вдовам і сиротам по погиблих 

політв' язнях 

З. знайти можливість притягнення до організації політичних в' язнів з 

ненімецьких карних закладів. 

4. бути оборонцем громадського організованого життя на засадах західньої 
демократії і підпнрати всі акції до консолідації національно-творчих сил. 

Короткий огляд діяльности Ліrи Українських Політичних В'язнів, філії в 

Реrенсбурзі, підписали: голова- І. Городецький, секретар- О. Козловський. 

Зустріч Українських Політичних Вязнів з рейдуючаю УПА, 15 лютого 1948 р. Сидять в І-му 
ряді, зліва: Мих. Мороз, Юліян Тарнович, ген. Г. Стефанів, о. П. Шпилька, командир УПА Байда, 

сотник УПА Мар, дир. Микола Величко, п-і Марія Голуб, за сотником Маром сидить д-р Ме.1опія 

-Крук. 
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Лев Кокодинський 

УКРАЇНСЬКІ ВЕТЕРАНСЬКІКОМБАТАНТСЬКІ 
ОРГ АНІЗАЦІЇ В РЕГЕНСБУРЗІ 

Заки приступити до опису ветеранських організацій в оселі, належало б хоч 

коротко згадати про організації колишніх вояків українських армій взагалі. 

Після української визвольної боротьби та окупації українських земель 

ворогами українські комбатантські організації легально існували лиш поза 

українськими землями. Були організації колишніх українських вояків у Франції, 

Чехо-Словаччині, Бельгії, а в західній Польщі в Каліші було "Товариство Вояків 

Армії УНР''. Там також існувала організація воєнних інвалідів під назвою 

"Спілка Українських Воєнних Інвалідів". Ці дві організації об'єднували 

колишніх вояків Армії УНР. У Львові існувало товариство комбатантів 

"Молода Громада". Воно існувало як клюб, з уваги на політичні умови під 

польською окупацією. У Львові існувала також організація українських воєнних 

інвалідів під назвою ''Українське Товариство Допомоги Інвалідам'' (У КТО ДІ), 

що мало кільканадцять філій у краю. Воно давало поміч українським інвалідам 

обидвох армій, які перебували на терені Галичини. 

Під час Другої світової війни українські комбатантські організації в Европі 

не діяли. Колишні українські вояки гуртувалися в окремих клітинах при 

легальних загальногромадських установах, як"Українська Громада" в 

Німеччині, чи при ''Українськім Центральнім Комітеті'' та його ''Допомогових 

Комітетах" у Генеральній Губернії. 

Зараз після Другої світової війни деякі українські комбатантські організації 

відновили свою діяльність, а також постали нові, що об'єднували колишніх 

вояків у нових українських військових формаціях, як: Карпатська Січ, згодом 

"Братство Колишніх Вояків Першої Дивізії УНА," вояки Української 

Повстанської Армії (УПА) та інші. 

На терені Західньої Німеччини зорганізувався і діяв ''Союз Українських 

Ветеранів" (СУВ), заснований в 1946 році; він мав кільканадцять філій в 

місцевостях, де були більші скупчення українців. Централя СУВ була в Ульмі. 

Одна з тих філій СУВ була в таборі в Регенсбурзі. Регенсбурзька філія була 

досить численна, об'єднувала понад 150 колишніх українських вояків. Членами 
нашої філії були колишні вояки українських армій з часів визвольної боротьби 

та різних військових формацій, таких як члени Української Військової Організації 

(УВО), Карпатської Січі, І-ої Української Дивізії Української Національної Армії 

(УНА), колишні вояки Легіону ''Нахтігаль'', Дружин Українських Націоналістів, 

а також українці - колишні вояки чужих армій, як польської, совєтської, 

чехо-словацької, румунської, німецької і ін. Серед членів нашої філії були 

старшини високих військових ранг, набутих ще в часі визвольної боротьби, а 

не на еміграції- полк. Дітель, полк. М. Євтушенко, полк. Йосип Мандзенко, 
полк. Микола Омелюсік, полк. Петро Самутін, майор Кость Мандзенко, сот. 

Василь Сердюк, сот. Іван Сторожук, й інші. Названі старшини - це колишні 

вояки Армії УНР. Були теж старшини УСС і УГА, згадати б хоч сот. А. 

Артимовича (УСС), сот. Іллю Карапінку, пор. ПетраБігуса та багато інших, 
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яких прізвищ і ранr не пам'ятаю. Старшини дивізійники: сот. Богдан Підгайний, 

сот. Богдан Бігус, сот. Роман Бойцун, сот. Степаняк, пор. І. Зарицький, та інші. 

Були теж старшини чужих армій, але про це не можу нічого певного сказати. 

Не було в нашій філії старшин і вояків рейдуючих частин УПА. Автор цих рядків 

з доручення управи філії звернувся до командира рейдуючих частин УПА, 

курінного Байди, з пропозицією всім воякам УПА вступити в члени нашої філії. 

На цю пропозицію курінний Байда заявив, що вояки рейдуючих частин УПА 

ще не злемобілізовані і підлягають своєму військовому і політичному проводові. 

Члени нашої філії походили з усіх земель України та були різних віровизнань, 

як також різних політичних переконань (крім комуністичних). 

Головою філії СУБ був полк. Йосип Мандзенко, заст. голови полк. Микола 
Омелюсік, організаційним референтом майор Кость Мандзенко, член управи 

сот. Василь Сердюк. Головою Надзірної ради був полк. Михайло Євтушенко, 

головою Товариського суду сот. Антін Артимович. До управи філії, Надзірної 

ради і Товариського суду входили ще такі особи: сот. Богдан Підгайний, сот. 

Богдан Бігус, пор. Лев Кокодинський, пор. І. Зарицький, Омелян Кушнір, 

Теодор Крочак, Роман Шевчик, Йоахим Вишневецький, але не всі їхні 
старшинські чи підстаршинські ступені мені відомі, тому їх не подаю. Між 

членами нашої філії не було ніяких спорів чи непорозумінь на тлі політичних 

чи релігійних питань. Серед членів панував правдивий дух вояцького 

побратимства, взаємопошани до своїх побратимів, тому праця членів управи 

проходила дружньо і охоче. 

В 1947 poui, з початком травня, зближався день річниці смерти гетьмана 

України Павла Скоропадського, який помер від дуже важких поранень під час 

бомбової летунської атаки на містечко Плятлінr у Баварії, 26 квітня 1945 р. 
В цей день рік-річно відбувалися на його могилі святочні поминки, з відправою 

Служби Божої і Панахиди за спокій душі покійного Гетьмана. Член управи 

нашої філії полк. М. Євтушенко звернувся до управи філії з проханням вислати 

від філії представників на ці святочні поминки. Члени управи філії без дискусії 

погодились на це і делеrували як представників полк. М. Євтушенка, полк. Дітля 

і сот. І. Сторожука репрезентувати нашу філію на поминках. Вернувшись із 

поминок, наші делеrати на засіданні управи склали звіт з перебігу святкувань 

та передали подяку Ділового комітету святкувань нашій філії за участь. 

Та інакше зареаrувала на це Головна управа СУВ. Управа нашої філії 

одержала листа від Головної управи за підписом ген. Смовського, голови 

Головної управи СУБ, і майора Татарського, здається, організаційного 

референта, в якому вимагала прислати двох відпоручників нашої філії для 

з'ясування участи наших представників у святкових поминках в честь Павла 

Скоропадського (дослівно ''Павла Скоропадського'', не гетьмана, ані навіть 

не генерала). Управа філії делеrувала до Ульму полк. Миколу Омелюсіка

заст. голови і пор. Лева Кокодинеького - культурно-освітнього референта 

управи. 

В У ль мі прийняли нас члени Головної управи СУБ ген. Смовський - голова, 

майор Татарський, полк. Пекарчук і ще один член Головної управи, прізвища 

якого вже не пригадую. Слово забрав майор Татарський і в піднесеному тоні 

та досить гострими словами почав оскаржувати управу філії СУБ в Реrенсбурзі 

за несубардинацію і зломання наказу (такого наказу, до речі, ніколи не було) 
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не брати офіційно участи у всяких імпрезах для звеличування генерала П. 

Скоропадського (тим разом вже генерала), і вимагав вияснення, а радше 

оправдання в цій справі. Наша відповідь на оскарження майора Татарського, 

бо тільки він один нас оскаржував, була така: 1. Ніколи ніякої заборони не було 
в українському суспільстві, щоб не брати участи в імпрезах для вшанування 

гетьмана Павла Скоропадського, ні за його життя, ані, тим більше, по його 

смерті, і хто мав право таку заборону видавати? Тому не може бути мови про 

"несубординацію."- 2. Ген. П. Скоропадський в 1917 р. перший українізував 
З4-тий корпус російської армії, що ним командував. З цих українізованих ним 

частин він зформував І-ший український Корпус в силі коло ЗО тисяч добре 

здисциплінованої військової одиниці і віддав під накази Української Центральної 

Ради. Отже, був українським вояком-генералом, а тим самим українським 

комбатантом і як такий заслуговує в нас, ще живих комбатантів, на повну 

пошани пам'ять про нього. -З. Ми стверджуємо і пишемо, що ми мали в роках 

1917-1920 Українську Самостійну Суверенну Державу. В тому часі українська 
держава мала також устрій гетьманської держави, а її сувереном був гетьман 

Павло Скоропадський. Чи його правління було розумне і корисне, чи ні, не нам, 

українським комбатантам, про це рішати- це зроблять прийдешиї історики. 

- 4. Вкінці гетьмана Павла Скоропадського не виключено з членів української 
спільноти, ані не проголошено якогось національного бойкоту його особи. Тому 

ми, українські комбатанти, маємо не тільки право, але також і обов'язок 

вшановувати пам'ять колишнього комбатанта і гетьмана-суверена України. 

Майор Татарський на це заявив, що є постанова Головної управи СУВ 

розв' язати управу філії СУВ в Реrенсбурзі і обрати нову. Ми доказували 

присутнім членам Головної управи, що реалізація цієї постанови не принесе 

жадної користи ні Головній управі, ні філії СУВ в Реrенсбурзі, ні українській 

справі взагалі. Зокрема викличе невдоволення, а то й обурення серед членів нашої 

філії. 

Наші арrументи, здавалося, переконали присутніх членів Головної управи, 

а різкий тон майора Татарського помітно злагіднів, і вкінці він замовк. В 

переконанні, що справа позитивно полагоджена, ми розпрощались дружньо з 

членами Головної управи та пішли відвідувати знайомих, що жили в таборі. 

Опісля оглядали місто Ульм і пізно ввечорі повернулися в Реrенсбурr, з 

постановою наступного дня по полудні скласти звіт управі філії про перебіг 

і вислід нашої поїздки. Яке ж велике було наше здивування, коли в ранніх годинах 

наступного дня ми довідалися, що майор Татарський ще попереднього вечора 

особисто доручив листа ГУ СУВ про розв'язання управи філії в Реrенсбурзі 

та наказ обрати нову управу. 

В часі надзвичайних загальних зборів філії, скликаних для обрання нової 

управи, члени філії одноголосно переобрали повністю дотеперішню управу і 

про це повідомили ГУ СУВ. В реакцію на це Головна управа СУВ розв'язала 

філію, а майор Татарський доручив трьом особам організувати нову філію, 

зазначуючи при тому виразно, щоб до нової філії не прийняти в члени нікого 

з членів дотеперішньої управи, а взагалі при прийманні в члени належить 

застосовувати свого роду '' скрінінr''. У висліді цих усіх потягнень до нової філії 
вписалося всього 19 осіб, з того майже половина таких, що досі не були членами 
філії. 
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Велика більшість членів розв'язаної філії постановила організувати нову 

комбатантську організацію, щоб не ходити одинцем-самопас. Ініціятивна група, 

на чолі з полк. Йосипом Мандзенком, скликала основуючі збори, приготовила 
проєкт статуту для нової організації, що мала оформитися на цих зборах. На 

збори прибуло коло 150 осіб, колишніх вояків українських армій та різних 
формацій, а також українці-вояки чужинних армій. Після докладного 

зреферування цілої справи та короткої дискусії члени основуючих зборів схвалили 

зорганізувати нову комбатантську організацію під назвою "Об'єднання 

Українських Комбатантів" (ОУК), схвалили проєкт статуту, приготований 

ініціятивною групою, як обов'язуючий статут для ОУК, обрали управу, яка 

майже в цілості була управою розв'язаної філії СУВ та доручили новообраній 

управі зареєструвати організацію в Центральнім Представництві Української 

Еміграції (ЦПУЕ) як організацію суспільно-громадського характеру. 

Ще одну помилку зробила Головна управа СУВ, а радше П організаційний 

референт. Вона окремим листом повідомила всі свої філії про подію в 

регенсбурзькій філії та про її розв'язання, зазначуючи при тому, що в 

майбутньому будуть стосуватись такі самі міроприємства до кожної управи. 

Не прийшлось довго ждати на наслідки такого листа-обіжника. Кільканадцять 

філій СУВ не чекали, аж організаційна референтура ГУ СУВ їх розв'яже за якусь 

то "несубординацію", а самі зірвали організаційний зв'язок з централею СУВ 

і переорганізували свої філії СУВ на відділи ОУК, взоруючись на статуті відділу 

О УК в Регенсбурзі. Делегатський з'їзд тих відділів у Мюнхені створив Централю 

"Об'єднання Українських Комбатантів" (ОУК). Обрано управу Централі, що 

нею стала управа регенсбурзького відділу, поширена представниками інших 

відділів ОУК. З'їзд доручив зареєструвати Централю ''Об'єднання Українських 

Комбатантів" у Центральному Представництві Української Еміграції як 

суспільно-громадську організацію, що й було виконано. Тому, що управа відділу 

ОУК в Регенсбурзі стала Центральною управою ОУК, то для регенсбурзького 

відділу обрано нову управу, що її очолив проф. Омелян Кушнір. 

Такі то зрушення в Централі СУВ виникли у висліді загонистости, 

нетерпимости і нетолеранції деяких осіб - членів її Головної управи, а 

передовсім її організаційного референта. 

В Регенсбурзі мали осідок Головна управа ОУК і управа місцевого відділу. 

Обидві управи дружньо співпрацювали зі собою та взаємно допомагали собі 

в праці. Між членами плекано дружні контакти, влаштовувана доповіді, головно 

з військової тематики, як спомини з визвольної боротьби, аналізовано методи 

воєнних подій найновіших часів і т .п. 

Багато комбатантів були активними в різних ділянках адміністрації табору, 

в суспільно-громадському і культурно-освітньому житті табору. Головна управа 

ОУК видала дуже гарну відзнаку для своїх членів. Спільно з управою відділу 

влаштувала в 1948 році величаве Свято для відзначення 300-річчя Національної 
Революції під проводом гетьмана України Богдана Хмельницького. Програма 

була старанно підготована і виведена на високому мистецькому рівні. 

Виконавцями програми були наші найкращі мистецькі сили. Вікна в будинках 

адміністрації, школи, лікарні та приватних помешкань були прибрані портретом 

Великого Гетьмана (передрук картини r ондіюса). В день Свята були відправлені 
Служби Божі в обидвох українських церквах в наміренні українського народу, 
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а ввечорі відбулася мистецька частина Святкувань. Сцена була вдекорована 

великого розміру по груддям гетьмана, що його для цієї мети виконав спеціяльно 

мистець-скульптор Петро Капшученко. Головну промову виголосив генерал 

Всеволод Петрів. У мистецькій частині виступали найкращі мистецькі ансамблі 

- Капеля Бандуристів ім. Тараса Шевченка, чоловічий хор ''Сурма'', вокальні 

і інструментальні солісти. Своєю формою і змістом Свято зробило велике 

враження на мешканців табору. 

Колишні українські вояки - члени організації "Об'єднання Українських 

Комбатантів'' провадили свою корисну організаційну працю в таборі для добра 

таборяні української справи аж до вересня 1949 р., коли то при кінці того місяця 
табір в Реrенсбурзі зліквідовано, а його мешканців перевезено до табору в 

Новому У льмі. 

Члени Головної управи і управи відділу Об'єднання Українських Комбатантів у Реrенсбурзі. 

Сидять зліва: майор К. Мандзенко, сот. І. Карапінка, полк. й. Мандзенко, сот. У.С.С. А. 
Артимович, полк, М. Євтушенко, сот. І. Сторожук. 

Стоять зліва: сот. Б. Підгайний, О. Кушнір. Р. Шевчик, Ст. Сендецький, чот. Р. Чубатий, пор . 

Л. Кокодинський, І. Малюк, А. Стефанишин, Т. Крочак, пор. Йоахим Вишневецький, пор. І. 
Зарицький. 

438 



СТАТУТ 
О Б' ЄдНАВ НЯ 

УКРАїНСЬКИХ 

КОМБАТАНТІВ 

Комбатантська відзнака 

ОБ'ЄДНАННЯ 

УКРАlНСЬКИХ КОМБАТАНТІВ 

• CEP zt"P:' :влсr rь 
1Іpln61UI:f' І'о(к 

Ci-.n-.1 

rc о t и и и 
81\<f,Jf.t"f)'IIIJІit 

Копія листа Союзу Українських Комбатантів в Кракові до управи 

Об'єднання Українських Комбатантів у Регенсбурзі. 

к • п і ··-

Укра~нських Ном6атаиті• 

і п п: і х 

• Р е г е н с 6 у р г у.-

.По Ваиого nисьма з дJtR 27 к•ітня 48. ,з а я • :1 JІ 1) 1 

як Гопова Союзу Українських номбатантіа у Кракоаі,що no думці 

статуту Со~3У Укр.Иом6.,пра•• на о~ерааиия і на иошеин~ ком-

6атаисько~ аід3накк 3 мечами маІ)ТЬ ті українські аійськоаи~ 

~кі 6ра:.и учас•ь у аиз•охьних зкагаиИRх.Ті укра~Бські •1йсько

амкм,икі 3 иеза:.еаи~ •1• икх причии участи у •изаоиьних зма
ганхах не 6ра:.м моsуть жістат~ і иос~ти JY& саму кок6атаиську 

•іжзиаку,ожиак без мечіа. 

Прихи:ІJІ~ЧИСЬ ~о Вашого прехаявя,и а ж а • к • вак 

ось цим пра•о и а ж а • а т w nо•ищу комбатаиську •іжзнаку 
BamJnІ чиеяам. 

~ а 
Старшину Союзу Українських 

16.5.1948. 

Гаркіш-nартекірхеи. 

Номбатантів у Нрахо•і 

439 

Г о :11 о • а 

У.Х р о я о • • т 

q.7~ 

-~(ь~:...--/ 



Слава М. Кушнір 

ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В ОСЕЛІ ГАНГГОФЕР 

''Наша еміrрація по Другій світовій війні є політичною еміrрацією, 

і цього характеру їі не заслонюють такі правносодіяльні означення, 

як "ДіПі", "втікачі", тощо. Обставина, що приблизно 640Jo нашої 
сучасної еміrрації в Німеччині становлять родини і одиниці з 

селянського, робітничого і ремісничого станів, ніяк не суперечить 

політичності обличчя маси українських скитальців." - М.М. у 

Календарі- Альманаху на 1948 рік, Авrсбурr-Мюнхен стор. 178. 
''Той факт, що українські '' ДіПі'' не були просто ''переміщені 

особи", а політичні еміrранти, надавав особливости партійній 

динаміці та груповій диференціяції."- Василь Маркусь, "Українські 

політичні партії на еміrрації в 1945-1955 роках", Сучасність -
жовтень 1984, стор. 73. 

На теренах українських таборів ДіПі в роках 1945-1950 діяли головно чотири 
політичні середовища: найбільш консервативне монархічне - Союз 

Гетьманців-Державників (СГ Д); Організація Українських Націоналістів 

(ОУН-с); Організація Українських Націоналістів-Революціонерів (ОУН-р або 

ЗЧ ОУН); соціялістичне середовище. В склад останнього входили три 

передвоєнні партії, а саме Українська Соціялістична Демократична Партія 

(УСДРП), Українська Партія Соціялістів-Революціонерів (УПСР) і Українська 

Соціялістично-Радикальна Партія (УСРП), які об'єднались на еміrрації у Союз 

Українських Соціялістів (СУС), та новостворена в 1945 році, дуже активна 
Українська Революційно-Демократична Партія (УР ДП) під проводом 

визначного письменника Івана Багряного, що скоро розкололась на дві фракції. 

Існували офіційно ще інші угруповання, що належали до центровс

демократичного середовища, як старе Українське Національно-Демократичне 

Об'єднання (УНДО) та новозасновані Український Національно-Державний 

Союз (УНДС) і Союз Земель Соборної України (СЗСУ), але ці формації 

проявляли таку незначну організовану діяльність, що їх можна назвати 

мініпартіями. Інші політичні партії, що існували наприклад в Польщі перед 

німецькою окупацією, своєї діяльности на еміrрації не відновили. З цих всіх 

політичних середовищ, О УН-р була в тодішній час, як і при кінці війни в краю, 

найбільш активна і найсильніша, тобто мала найбільшу кількість членів і 

симпатиків, найкращий політичний апарат, найбільший вплив у суспільстві та 

найкращі внеліди у таборових виборах, які давали змогу їі членам займати 

ключові позиції в непалітичному секторі. 

Треба підкреслити, що політичне життя в таборах в 1945-1949 роках 

представлялось трохи інакше, як пізніше в США чи Канаді. Громадські 

організації з чіткою закраскою, як ООЧСУ в США чи ЛВУ або УНО в Канаді, 

не існували.Націоналістичні організації були, так як у краю і під час війни, 

підпільними; їхня щоденна праця, місцеве керівництво, збори чи конrреси 

офіційно були тайними, хоч всі більш-менш знали, хто був чиїм прихильником, 

а часто навіть хто до котрої організації належав. Ця тайність, питома 

нелеrальним організаціям, була теж мотивована обставmrами: Москва вимагала 
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видачі і Бандери і Мельника. Дуже тяжко пояснити тим, що не пережили 

тодішньої політичної дійсності, це парадоксальне явище - цю підпільність 
націоналістичних організацій і в той сам час участь у таборових виборах, 

конфліктах і т.п. Власне таборове життя було дуже важливим, можна сказати 

переломним періодом у розвитку українського політичного життя. Українські 

націоналістичні організації, ще далі підпільні, еволюціонували в бік партій. Вони 

поволі втрачали свій характер і входили у відкритий конфлікт чи партнерство 

з іншими партіями. Сьогодні вони є звичайними партіями, тобто тривалими 

організаціями з постійним членством різного віку і з різних суспільних верств, 

вони наставлені здійснювати владу і шукати для цього підтримки в ширших 

масах суспільства. Власне табори, які творили свого роду ''державу в державі'', 

з їхнім масовим характером та леrальними виборами, створювали можливості 

для аrітації, пропаrанди, приєднання членів, формування партійних кадрів і 

захоплення влади. Таким чином вони дали змогу підпільним організаціям 

зайняти нову ралю в суспільстві. 

Оселя r анrгофер у Реrенсбурзі була наче мікрокосмом, що віддзеркалював 
загальну політичну ситуацію тоді в Німеччині, як також загальні крайові 
відносини, що витворилясь при кінці війни. Рада табору, вибирана кожного 

року чисто демократичним, не фальшованим способом, тобто з виборами, з 

виборчою кампанією і таємним, пропорційним голосуванням, була завжди на 

75-800Jo в руках членів або симпатиків О УН-р. Як і в усіх таборах (лише в деяких 
таборах ОУН-р не мала більшости), бандерівці були тут провідним середовищем 

і поступово ставали провідною партією, хоч ще від партійного статусу 

відмовлялись. Вони мали за собою підтримку більшости табору. Наприклад 

як на 24 членів таборової ради вибрано по різних виборчих округах 18 кандидатів 
з лист ОУН-р, то біля 9007"" жителів оселі голосувало за ними. Це не означає, 
що всі ті громадяни були бандерівцями. Часто голосували за ОУН-р з 

опортуністичних мотивів, просто тому, що це середовище було при владі. 

Переїхавши океан, багато з них прилучились до інших політичних формацій. 

Управа табору була завжди на 900Jo в руках бандерівців та їх симпатиків (в 
області ця пропорція була трошки інша, частинно тому, що голосування 

відбувалось в різних малих таборах). Отже, управа табору в Реrенсбурзі була 

в своїй політично-ідеологічній закрасці еманацією загального політичного складу 

мешканців оселі, загального політичного складу тогочасної еміrрації та 

загального політичного складу української спільноти, що витворився при кінці 

війни на рідних землях. 

Союз Гетьманців-Державників мав свою філію в Реrенсбурзі з досить 

замітними людьми, як наприклад полк. Михайло Євтушенко, д-р Іван 

Максимчук- невтомний заступник посадника, сотн. І. Сторожук та інші. Все 

таки СГД своєї організації не наголошував, співпрацював з управою і завжди 

творив бльок, в таборових справах, з бандерівцями. 

ОУН-с, тобто мельникінці творили в Реrенсбурзі меншість. Люди з різних 

політичних середовищ пригадують собі невелике число провідних осіб з того 

угруповання. Ці особи часом були членами ради табору або области, часом 

були покликані до управи, з огляду на їх особисту вартість і доцільність такої 

політики. Деяких, що співпрацювали з більшим ентузіязмом, навіть називана 

, , з бандеризонаними'' мельникінцями. 
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Новопостала УРДП мала в Реrенсбурзі свою філію, одним з головних 

організаторів якої був відомий совєтолог Борис Левицький. Ця філія так як і 

партія незабаром розкололась на дві фракції. Поет і журналіст Василь 

Онуфрієнко, один з основників УР ДП і секретар реrенсбурзької філії 

демократичної фракції Багряного, казав мені в розмові під час його перебування 

в Торонті вліті 1984 р., де він був учасником Дев'ятої сесії УНРади, що в 1949 р. 

його філія мала 68 членів. Все ж таки, на мою думку, ця партія дуже великої 
активности в Реrенбурзі не проявляла, напевно тому, що П діяльність 

концентрувалась у Новому У льмі, П осідку, де жив Іван Багряний і де ця партія 

видавала свої головні публікації, як наприклад "Наші позиції". Улас Самчук 

пише: "Зустрічався з Багряним, який є тут майже символом громадської 

активности з його численними прихильниками. Тут редакція "Українських 

вістей'', тут централя його УР ДП, тут найближчі його друзі і тут сливе постійно 

повно його партійних товаришів". ("Плянета ДіПі", стор. 318). 
Щодо радикальної фракції УР ДП в Реrенсбурзі, вона не мала жадної 

підтримки мешканців оселі. Слід згадати все ж таки, що їі провідники, як Іван 

Майстренко, Борис Левицький, Всеволод Голубнич:ий, жили в Реrенсбурзі, але 

не в таборі, а на приватних квартирах. 

Були теж у Реrенсбурзі члени соціялістичних партій, що створили СУС. До 

них належали переважно професори УТГІ, що переїхали до Реrенсбурrу з 

Чехо-Словаччини з Українським Технічно-Господарським Інститутом з 

Подєбрад. Майже всі свідки згадують про їхню досить велику , ,претенсійність' ', 
які часто багато вимагали і були тяжкі до співпраці, про їхній патріотизм, але 

також про те, що вони стратили контакт з українським народом. Про цю 

претенсійність можна подати один приклад. У "Вістях УТГІ" (число 6, стор.5, 
з червня 1947 р.) інж. Е.М., говорячи про чвертьстоліття УТГІ на з'їзді інженерів 
абсольвентів УГА - УТГІ в Реrенсбурзі, заявив, що УТГІ не лиш політехніка, 
а теж національно-суспільне середовище, , ,лябораторія українця новітньої 
доби". Доповідач твердив, що вплив подєбрадського академічного середовища 

на рівень українського політичного життя є великий і чекає на солідне 

простудіювання і висновки", та пригадував, "які чуда може творити культурне 

середовище і що значить для політики культура"! 

Як проявлялась на громадському відтинку діяльність політичних, а зокрема 

націоналістичних організацій? Їхньої преси в Реrенсбурзі не було. Пресові 
органи, як "Визвольна політика" і "Українська трибуна" (ОУН-р) чи "За 

самостійність" і "Наша думка" (ОУН-с), виходили в Мюнхені. Діяльність цих 

середовищ проявлялась головно двома способами: 1. через поодиноких людей, 
що займали чільні становища в оселі, старались впливати на інших громадян 

і захищати інтереси своєї організації; 2. під час виборів до таборової ради. 
Політичні організації творили під час виборів різні групи з цікавими назвами, 

що ніби то замасковували їхню політичну фарбу, особливо перед УНРР А чи 

ІРО, які офіційно не дозволяли на політичну активність ДіПі. І ось, наприклад, 

була група "За громадський правопорядок", група "Оборона безробітних і 

скривджених", група "За справедливість", групи з різними християнськими 

назвами. Всі ці групи висували своїх кандидатів та займались їх передвиборчою 

кампанією, що нагадувала такі кампанії в США чи Канаді. Кандидати 

промовляли на вічах, пояснювали, чому громада повинна саме їх вибрати. У 
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той час появлялись летючки, часто драматичного характеру (в стилі: "Б 'є 

дванадцята година ... ''). Слідувало загальне і тайне голосування мешканців оселі. 
"Влади" ніколи не взято наступом, вона була результатом дуже енергійної 

демократичної кампанії. 

Метою політичних чи ідеологічних формацій є "praxis" тобто впливи, виграш, 
влада. Немає сумніву, що в Реrенсбурзі боротьба за владу, тобто опанування 

таборової адміністрації велася. Все ж таки вона йшла прийнятими шляхами 

і неприбирала надто гострих форм. Діялось це частково тому, що ОУН-р мала 

завжди rарантовану перемогу, а частково через поведінку поодиноких місцевих 

керівників О УН-р. "Ішов поміж дощ", згадує один свідок зОУН-р оточення 

про одного з керівних, але дуже дискретної поведінки, бандерівців, що мав 

неабиякий вплив у таборі і області. ''Так, він старався ... '', говорить другий 
колишній мешканець оселі, член УРДП. Поміркованість і толерантність супроти 

противників надавала боротьбі за владу демократичного характеру. Це не 

значить, що ті, що кермували табором не зазнавали з боку противників наклепів, 

пасквілів, неrативної пропаrанди, але ці випадки були досить рідкі. Слід згадати, 

наприклад, що таборовий карний реєстр, який знаходиться в УВАН в Нью 

Йорку (цей реєстр - це надзвичайно цікавий документ для майбутніх дослідників 
таборового життя) свідчить про часті пазивання до таборового суду за 

"клевету" або "образу чести". Щодо нелеrальних вчинків, то був випадок у 

1948 р. що члена середовища О УН-р важко побито, правдоподібно через партійні 
порахунки і правдоподібно людьми з іншого табору. Але це був лиш один такий 

випадок. Поважних таборових конфліктів, фанатизму, доносів, про які, 

наприклад, згадує Василь Мудрий (у статті "Нова українська еміrрація", 

Сьогодні і минуле, ч.1-2, 1949, стор.13), в Реrенбурзі не було. 
Чи боротьба за владу була виключно ідеологічна? Вона була подвійна, в першу 

чергу ідеологічна, але також ішлося о практичні матеріяльні інтереси. ''До нас 

приходили від 1947 р. партизани УПА. Ми мусіли мати одяг, харч, щоб ними 
заопікуватись. Що було б сталось без нашої помочі?" говорить один свідок. 

Треба також згадати, що боротьба була мотивована власне політичними, а не 

реrіональними різницями, тобто її між галичанами і наддніпрянцями в 

загальному не було, хіба в лінrвістичних справах. Багато наддніпрянців 

належало до О УН-р, хоч пізніше часто переходили до УР ДП, створеної 

представниками центральних і східніх земель України. 

Члени ради та управи оселі Г анrгофер здобули прихильне наставлення загалу 

табору для себе, як і для ОУН-р через різні причини, як наприклад, прихід до 

табору рейдових частин УПА, який підкріпив позиціюОУН-рв Реrенсбурзі, 

але головно тому, що давали поміч при прийманні до табору без огляду на 

політичні чи інші переконання, часом навіть без огляду на вказівки більш 

заляканих друзів, що добачали всюди ворожих аrентів. Нікого не 

, ,вискринінrовано''. Не роблено теж різниць при виробленні загублених 

документів, втрачених через воєнні обставини (реrенсбурзькі архіви в УВАН 

повні зізнань свідків у таких справах) або зовсім таки нових, з новими 

прізвищами, новою датою народження і т .д. В тім заслуга керівників табору, 

що виконували свої обов'язки в тяжкій повоєнній ситуації, коли людські емоції 

були розхитані особистим чи родинним стражданням та переслідуванням 

ворожого окупанта. Ми знаємо, що тоді діялось в західніх державах, як 
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Голляндія, Бельгія, Франція і т.д., з їхніми чистками, вендеттами, судами та 

розстрілами політичних противників. На оселі rанrгофер в Реrенсбурзі всі 
знайшли без різниці захист перед злиднями, репатріяцією, самотою, як теж 

свободу думки і слова. Доказ цього успіх з'їздів колишніх мешканців та 

гімназистів Реrенсбурrу, що відбуваються на Союзівці чи оселі Робітничого 

Союзу в США. Члени управи оселі були віддані часто своїй партії, але також 

і загальній справі. Їхнє керівництво було бездоганне. 
Отже, Реrенсбурr може служити свого роду моделем або взірцем для аналізи 

української партійної діяльности в Німеччині і Австрії в 1945-1949 роках. Можна 
зробити три висновки щодо цієї політичної активности. 

Поперше, політичне життя в оселі так як і в інших таборах було підложжям 

суспільно-культурного життя. Воно надавало більшого надтхнення, навіть 

пристрасти до праці. Свідок з соціялістичного оточення, говорячи про 

бандерівців, згадує майже релігійний характер їхньої відданости справі: "Вони, 

як у церкві''. Спори, ділення, дублювання організацій (наприклад, дві організації 

- Ліrа і Товариство- українських політичних в'язнів, дві Спілки українських 

журналістів і т .п.) без сумніву існували, але вони тепер, сорок років пізніше, 

на американському континенті, здається, багато гірші. Тому Василь Мудрий, 

який твердив, що виїхавши за океан, українці мусітимуть важко працювати, 

і не стане тоді "предмету до боротьби, який існує в таборах", поважно 

помилився. Таборове життя з його скупченням різних протилежних політичних 

груп мало вплив на політичне життя, надавало йому інтенсивности, але 

політичні спори не були якимсь таборовим витвором. Спори перенеслись з 

рідних земель на еміrрацію, до Німеччини, а опісля до Америки чи в інші країни 

світу. Джерело цих спорів- не табори, а історичний процес української нації. 

Ці спори також, на мою думку, віддзеркалюють політичний сенс української 

людини. 

Подруге, досліджуючи життя в реrенсбурзькій оселі, бачимо, яким важливим 

етапом в українському політичному житті був еміrраційний таборовий період. 

Раптом вперше зустрілись на чужині українці з усіх земель, з різними 

політичними і релігійними переконаннями, з різним досвідом та "стилем життя" 

і створили в повоєнній Німеччині "державу в державі". Таборове життя було 

для українських еміrрантів, особливо із східніх земель, де існував тоталітарний 

режим, великим експериментом, а навіть школою в політичному 

демократичному житті та співпраці. Сам Реrенсбурr, один з найбільш численних 

українських таборів, культурно один з найважливіших, був зокрема вдалим 

політичним експериментом. 

Потретє, слід ще раз підкреслити, що табором провадили націоналісти. 

Націоналізм, навіть інтеrральний , це окрема ідеологія, визнана видатними 
соціологами чи політичними науковцями, як Ганною Арендт або Реймо Арон; 

це не фашизм, який є завжди супра-націоналізмом, імперіялізмом, расизмом, 

що поневолює нації. Націоналізм- це навпаки життєва течія, що є спільна 

всім народам у їх змаганні до зрілости. Кожний народ, як кожна людина, прагне 

бути собою, бажає бути паном на своїй землі, рішати і відповідати за свою 

долю. У відданості людей, що керували табором у Реrенсбурзі, добачуємо, 

принаймні я, як об'єктивний обсерватор, власне той гін, часом підсвідомий, 

до самовизначення, що є есенцією націоналізму, те прагнення розвивати і 

зберігати свою особистість, як індивідуальну так національну. 
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Культурно-мистецьке життя 

Омелян Кушнір 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД КУЛЬТУРНОГО І МИСТЕЦЬКОГО 
ЖИТТЯ НА ОСЕЛІ 

''Я відвідав 15 таборів, але всі вони гірші від вашого. Ваш табір прекрасний ... '' 
Таку оцінку табору Г анrгоферзідлюнr дав гість з Канади, посол до Оттавського 

парляменту, Антін Глинка, в часі своєї візити на оселі 6-7 січня 1947 р. Зовнішній 
вигляд оселі, чепурні доми в городцях, санітарний стан приміщень і вуличок, 

добре наладнана адміністрація табору з різними відділами (референтурами) 

потрібними для заспокоєння вимог 6000-го населення, школи від садочка аж 

до високої школи - УТГІ включно, бібліотека, видавництва, преса, численні 

хори, оркестра, театр, музики, співаки-солісти, добре організовані імпрези

все це викликало подив достойного гостя. Він не встиг все це побачити, але 

те, що бачив, потверджувало правдивість інформацій, які йому давали 

представники різних відділів адміністрації та установ. Оцінка такої видатної 

людини з Канади мусїла бути об'єктивною. Тож зовсім природно табір славився 

доброю опінією серед загалу української еміrрації в Німеччині, і завжди були 

охочі стати мешканцями оселі. 

Серед населення табору був високий відсоток різних професій інтеліrенції, 

а серед неї науковці, університетські професори, письменники, поети, 

журналісти, видавці, музики, співаки-солісти, мистці сцени, образотворчі 

мистці, скульптори, знавці народнього мистецтва і т.п. Ще до відкриття табору 

почали організуватись в Реrенсбурзі професійні організації, хори, музично

театральний ансамбль, відбувались реферати, мистецькі імпрези, почав 

друкуватись тижневик ''Слово''. 

Коли відкрито оселю і з кожним днем число українського населення стало 

рости, з культурно-творчими групами включно, наукове, культурне та мистецьке 

життя розвивалося стомиленими кроками. Не стану вдруге вичмеляти згадані 

вже вгорі навчальні заклади. Організуються видавництва, видаються різні 

періодичні та неперіодичні журнали, книжки, шкільні підручники замість 

тижневика ''Слово'' видається ''Українське Слово'', відбуваються вечори з 

науковими, науковопопулярними та літературними докладами, святочними 

сходинами, більшає число концертів, театральних вистав, кожного тижня 

"Жива газета". Все це відбувається' заходом і працею місцевих сил. 

Але відвідували оселю також "заграничні" гості з Мюнхену, Інrольштадту, 

Ноймаркту, а навіть з Тіролю. Заля була переповнена публікою. Імпрези 

повторюються кілька днів підряд, щоб задонолити публіку, спрагнену чару 

української музики чи мистецького слова. Всі вечори зайняті. Культурно-освітній 

референт мав повні руки праці. Були й жалі та нарікання- не всі бажаючі могли 

бути учасниками тих справді високоякісних імпрез. Вина була по стороні німців 

- замалу залю-андиторію зб у дували в колишньому їхньому шкільному будинку. 
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Але й вони -бідачиська не сподівались, що заїдуть до них українські ''ді-пісти'' 

і з їх скромної "шулє" зроблять "дім опери і балету". 

Про високоякісність реrенсбурзьких таборових імпрез варто прочитати уривок 

статті-рецензії під заголовком "Симфонічний концерт", поміщений в "Неділі" 

ч.98, від 9 листопада 1947 р. 
Реrенсбурзька оселя може славитися багатьма справді вартими високої оцінки заслугами в 

галузі мистецтва, науки і літератури. Наявність в Реrенсбурзі дійсно здібних та вмілих людей 

робить ті досягнення готовим фактом, перед яким тільки з пошаною можна схилити голову. 

Днями на таборовій сцені виступив несподівано для всіх таборян з концертом симфонічний 

ансамбль, організований при місцевій театральній групі. Десь тихо, непомітно, в театральному 

приміщенні готувався ансамбль до показу свого неабиякого вміння. Ніхто з таборян навіть не 

здогадувався, якого прекрасного дириrента має табір в особі скромної і непомітної людини

п. Володимира Гавриленка. Та не тільки диригента, а майстра, який "із нічого", як то кажуть, 

створив свій ансамбль, перетворивши його в повноцінну мистецьку одиницю. 

Двічі в таборі відбувся концерт ансамблю, і двічі його з великим захопленням відвідали 

любителі музики та прихильники місцевої театральної групи. 

Концерт складався з двох частин- з чужої і української музики. Першу частину складали: 

частина симфонії Г-моль Шуберта, Молитва Тоски з опери Пуччіні (виконання опер. співачки 

п-і Е. Гавриленко), арії Тоски (п. Вол. Гавриленко), арії Парасі з опери Мусорrського 

"Сорочинський Ярмарок", увертюра до "Раймонда" Томи. 

Друга частина складалась з творів українських композиторів: М. Аркаса увертюра до опери 

"Катерина," пісні та арії у виконанні п-і Емілії Гавриленко: Стеценко - "Плавай, плавай, 

лебедоньку ... ", Гулак-Артемовський арія Оксани з опери "Запорожець за Дунаєм", М. Лисенко, 
арія Марильці з опери "Тарас Бульба" та фрагменти з цієї опери. Симфонічний ансамбль 

невеликий, нараховує всього 16 інструментів, але звучить сильно, зіграно. Коли не дивитись на 
сцену, то маєш враження, що перед тобою ансамбль далеко більший, ніж він насправді є. 

На цьому рецензію вриваю, яку подав тільки для підкреслення того, що сказав 

про творчу діяльність мистецьких сил в оселі. 

У культурно-освітній ділянці перед ведуть УТГІ, Учительська Громада, 

Спілка письменників і журналістів, а теж ОУЖ і ЛУПВ (Ліrа Українських 

Політичних В'язнів), влаштовуючи цілий ряд доповідей на різні теми -
політичні, науково-популярні для ширшого загалу, історичні, літературні, 

виховні. Між доповідачами були місцеві професори УТГІ, були замісцеві, як 

проф. Іван Мірчук, проф. Іван Вовчук, проф. Григорій Ващенко, ген. Павло 

Шандрук і ряд інших визначних громадян. 

В організації доповідей брав участь також культурно-освітній референт оселі, 

який загально на кожному відтинку культурної чи мистецької діяльности виявляв 

багато ініціятиви. Це був саме зміст праці того відділу, до якого треба ще 

включити контакт з роботою шкіл. Про осяги чи неуспіхи в тій галузі праці 

він - культурно-освітній референт - кожного місяця складав звіти перед 

управою табору, а які передавалось до УНРР А чи, пізніше, до ІРО. 

Як подають архівні матеріяли (УВАН, Нью-ЙорІ<), в оселі, починаючи вже 
з 1945 р., відбулась ціла низка літературних вечорів: Панаса Феденка, Юрія 

Косача, Юрія Буряківця, Федора Одрача, Тодося Осьмачки, Юрія Клена, 

молодих письменників Леоніда Полтави і Михайла Ситника, групи поетес і 

письменниць: Заленська - поезія, Людмила Коваленко - новеля, Олена 

Кисілевська- спомини, Стефанія Нагірна- новеля, О. Несич- новеля, і ін. 

Деякі з них влаштовували свої вечори кількакратно (1945-1949). Замітне, що 
місцеві поети чи письменники, поза малими виїмками, своїх виступів не 

зорганізували. А були між ними визначні мистці друкованого слова. Крім 
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згаданого вже, дуже творчого тоді Юрія Косача, жили в Реrенсбурзі на оселі 

Євген Маланюк, що мабуть, найкраще репрезентує і віддзеркалює нашу духову 

добу; Богдан Кравців - "поет нової дійсности", як пише Остап Тарнавський 

(Альманах УНС 1981, стор. 120), найбільш ориrінальна збірка поезій якого 
"Глосарій" була створена в Реrенсбурзі і яка вказує, як поважно Кравців 
ставився до поетичної професії, що "вимагає в першу чергу володіння словом" 

(0. Тарнавський); поет і видатний перекладач- Ігор Костецький; Петро Балей, 

збірка новель якого "Пан" появилась накладом Видавничої Спілки "Українське 

Слово" в Реrенсбурзі ще до часу поки він став посадником оселі; Леонід 

Полтава, автор поем з майстерно стриманим сарказмом (''Пані Герта'' -образ 

німецького міського та міщанського пейзажу); Василь Онуфрієнко - автор 

збірки поезій, виданої в Австралії, "Земля незабутня"; Леонід Лиман, що, за 

Володимиром Державином, "своєю елеrантністю зближений до празької школи, 

найкраща надія серед молодої rенерації поетів'' (Календар-Альманах 1948, 
Авrсбурr-Мюнхен, стор. 132). Навіть тепер він повинен видати збіркою свої 
поеми, поразкидані по журналах. 

На підставі збережених статистичних даних (Архів УВАН, Нью-Йорк) за один 
- 1947 - рік відбулись 52 доклади на різні теми, 12 літературних вечорів, 6 
принагідних святочних сходин обмежених тільки до докладів. 

Від 1947 р. починаючи, відбувається майже кожного тижня "Жива газета" 
- це заходами ред. Івана Дурбака, як також з його ініціятиви влаштовуються 

виставки книжки, чи навіть "Тиждень преси і книжки". 

Від часу оснування на оселі української ІМКА-ІВКА приходять на чергу кіно

фільми (5-6 у місяці) і научні фільми для молоді (3-4 в місяці). 
Коли ми спинились на тому відламку культурного життя оселі, то треба 

пригадати, що в оселі була публічна бібліотека, яка приміщувалась з різними 

перешкодами, та труднощами, в шпитальному будинку. Її управителем був п. 
Іван Паньків. Стан книжок в 1947 р. за статистичними даними: 1553 книжки. 
При бібліотеці була випозичальня книжок, читачів у березні 1948 р. було 572, 
книжок прочитано в тому часі 777. Вліті 1948 р. передано бібліотеку в 

завідування ІМКА-ІВКА. Стан книжок у місяцях вересні-жовтні збільшився до 

числа З ,500, число читачів - 270. 
Вокально-музична діяльність почала проявлятись вже в 1945 р. в м. 

Реrенсбурзі, заким зорганізовано оселю. Ініціятором був культ.-освіт. референт 

УОДК, Матвій Мелешко. Початки були скромні, але створено хор, відбувались 

деякі імпрези, створився театральний гурток і при ньому оркестра. Після 

відкриття оселі пожвавлюється праця в тій галузі. Організуються добрі місцеві 

хори - хор української католицької парафії - дириrент О. Лупань, хор 

української православної парафії - дириrент В. Гавриленко, мішаний хор оселі 

- дириrент М. Іваненко, жіночий хор- дириrент О. Кокодинська, переїздять 

на оселю хор "СУРМА" - дириrент О. Плешкевич, а трохи пізніше Капеля 

Бандуристів- дириrент В. Божик, мистецький керівник Г. Китастий, живуть 

в оселі музики, співаки-солісти, приїздить на постійне перебування Ансамбль 

українських акторів під мистецьким керівництвом Володимира Блавацького. 

Наявність стільки мистецьких одиниць створює можливість влаштовувати 

імпрези на високому рівні, які могли задаволити вибагливих 

слухачів-професіоналів, своїх і чужих. Доповнення давали мистці-гості. Для 
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порівняння можна сказати, що в жадному місті на рідних землях з такою ж 

приблизно кількістю українського населення не було можливости влаштувати 

впродовж одного року стільки різних імпрез - свят, концертів, театральних 

вистав тощо, на такому високому рівні. Ширший нарис про цю ділянку на 

іншому місці. 

Ця примітка стосується також до театральної ділянки. Маємо в Збірнику два 

нариси, автори яких досить вичерпно пишуть про працю театральних груп

Музично-драматичний театр під керівництвом Миколи Кавки в перших роках 

існування оселі і Ансамбль українських акторів під мистецьким керівництвом 

В. Блавацького. Цей ансамбль переїхав до Регенсбургу в 1947 р. і залишився 

там до 1949 р., до виїзду за океан. 
Крім вистав цих ансамблів, мешканці оселі втішались також гостинними 

виставами інших театральних груп - гостей з інших таборів, як Оперного 

театру з Мюнхену, Драматичної Студії під керівництвом Йосипа Гірняка з 
Тіролю. Цей останній ставив "Блакитну авантуру" і "Сон української ночі", 

музичні комедії І. Алексеєвича, "Мати і я" за твором М. Хвильового, "Слуга 

двох панів" К. Гольдоні, "Гайдамаки" Т. Шевченка (монтаж Л. Курбаса, 

музикаМ. Лисенка). П'єси повторювана і разом поставлено 16 вистав. 
Дуже активну групу творили образотворчі мистці. Були активними 

громадянами, брали участь в імпрезах, влаштовували свої виставки, співали 

в хорах, в потребі радо служили фаховими порадами, деякі виготовляли афіші 

(А. Малюца, М. Білинський). Ніколи не забуду мистця Мир. Білинського. 

Надзвичайно зрівноважений, дружній, завжди привітливий, ніколи не відмовив 

моєму проханню, навіть, коли я з'являвся з проханням в останній годині. 

Їх група була досить численна: Михайло Бабій, Олександер Бистряків, Мирон 
Білинський, Андрій Добрянський, Андрій Кучер, Степан Луцик. Антін Малюца, 

Михайло Мороз, Михайлина Ольшанська-Стефанович, Леонтій Тимошенко, від 

1948 Северин Борачок. В близькому якомусь таборі мешкав Леонід Папара, але 
постійно перебував на оселі. Таким же постійним гостем був Яків Гніздовський, 

а може він теж в останньому році жив на оселі. Жили в таборі молоді скульптори 

Петро Капшученко і Михайло Дзиндра. Організували секцію УСОМ, обрали 

головою М. Бабія. 

-У грудні 1947 р. вони влаштували Мистецьку Виставку українських мистців 
м. Регенсбургу і округи. В архіві оселі зберігся каталог цієї виставки. У виставці 

брали участь 13 мистців- 11 малярів і два скульптори: М. Бабій, О. Бистряків, 
М. Білинський, А. Добрянський, А. Кучер, С. Луцик, А. Малюца, М. Мороз, 

Л. Папара, Михайлина Стефанович, Л. Тимощенко, і скульптори М. Дзиндра 

і П. Капшученко. Виставлено двісті експонатів, заступлені були малярство, 

графіка, різьба. В окремій залі були поміщені вироби мистецького промислу. 
Виставка викликала чимале зацікавлення українського громадянства і численні 

прихильні відгуки у своїй і чужій пресі. В архіві оселі збереглася дуже прихильна 

рецензія у пластовому журналі "На Сліді", ч.2/48, стор. 11. Автор- "Бистре 

Око, Л. Ч. ". Подаю її в скороченні: 

"В гру дні 194 7 р. група українських мистців у Регенсбурзі влаштувала мистецьку виставку, 
в якій взяло участь ІЗ мистців з понад 200 експонатами. На виставці були заступлені малярство, 
rрафіка, різьба і вироби мистецького промислу. 

Найкраще представлений був відділ малярства. Відвідувачі мали можливість познайомитись 
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з мистецьким дорібком М. Бабія, що виступив чи не вперше. З його портретів найкращий 

"Автопортрет" і жанровий портрет "Молода мати". З натюрмортів цікаві "Гриби". 

Мирон Білинський представлений доброю студією в олії "Діти" і головно "Соняшниками", 

що свідчили про сміливий і доволі опанований темперамент молодого мистця-дебютанта. Крім 

того, Білинський виставив кілька добрих акварель і низку дереворитів. 

О. Бистряков привертав увагу глядачів ефектовною картиною "Українки", з інших треба 

згадати "Краєвид з України" і "Біля криниці". Подібно цікавими були "Овочі" А. Добрянського 

та "Портрет дівчини" А. Кучера. 

З 29 картин С. Луцика притягали увагу "В парковій алеї" і "Сінокоси на Гуцульщині". Крім 

того, С. Луцик виставив низку студій-краєвидів з Баварії. 

Дуже цікава серія рисунків "Мандрівка в темряві" А. Малюци. Це наче новеля ілюстраційна 

про недавноминулі страховинні події на тлі психічних переживань автора. Але його 

образи-символи не завжди були всім зрозумілі. Більш приступними були його гравюри з мотивами 

старих дерев' ян их церков. 

З картин М. Мороза чи не найбільшу увагу привертали краєвиди з Карпат, що багатьом 

нагадували чарівну Гуцульщину з її невичерпним багатством народнього побуту, барв і форми. 

Мороз виставив теж краєвиди з Альп. Добре запрезентувався Л. Папара своїми акварелями, що 

вирізнялися м'якістю і прозорістю барв, як теж особливою малярською технікою. 

Л. Тимошенко виставив портретну студію "Дівчина з України" - в ясному соняшмому 

освітленні. Але куди більше переконували глядачів безпосередністю відчуття "Квіти" і головно 

студії "Човни" або "Місто". 

Зовсім своєрідною виявила себе Михайлина Стефанович. Її праці відрізнялись від інших і 

тематикою і малярською технікою. Вона малює здебільша темперою і нав'язує до традицій 

українського іконопису. Її картини "Княгиня Ольга" і "Плач Ярославни" здобули признання 
відвідувачів. 

Відділ різьби заступлений був двома молодими скульпторами. З їх праць треба відмітити М. 

Дзиндри "Амор і Психе" і "Молитва", П. Капшученка гіпсові шкіци "За волю України" та 

"Або волю здобути, або дома не бути". 

В окремій залі були розміщені вироби мистецького промислу. Тут звертали увагу проєкти 

килимів М. Бабія, проєкти поштових марок А. Малюци і М. Білинського і інше. Виставка 

викликала зацікавлення громадянства і признання своєї і чужої преси." 

В 1948 р. 10-11 листопада Секція УСОМ влаштувала льотерію мистецьких 
картин. Участь у ній брали мистці: Мирон Білинський, Северин Борачок, Яків 

Гніздовський, Степан Луцик, Антін Малюца, Михайло Мороз, Леонід Папара, 

Михайлина Стефанович, Леонтій Тимошенко. Вони віддали на виграш 32 

Володимир Блавацький відкриває Літературно-мистецький клюб 

ориrінальні свої картини. Офіційне відкриття відбулось 14 листопада о год 10-18 
по пол., льосування - 21 листопада. Частина прибутку призначена для 

Студентської громади в Реrенсбурзі. 
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З початку 1948 р. організовано на оселі Літературно-мистецький клюб. На 
основуючі збори прибуло багато громадян різного стану і професії. Збори 

відкрив і реферував про потребу такого клюбу на зразок ЛМК у Львові дир. 

Володимир Блавацький. Вислухавши пропозицію присутні одобрили плян і 

вибрали Управу Клюбу в такому складі: Володимир Блавацький - голова, д-р 

Карикатури малярів, письменників, акторів і ін. 

виконані СевериномБорачком і Степаном Луциком і розміщені на стінах клюбу 

Роман Купчинський (надо мною чорні хмари, 
за мною ... ) 

Зліва: А. Малюца, С. Борачок (на драбині), 

О. Карпяк-Бенцаль, Ст. Ол. (без обличчя) 

Зліва: В . Левицька, Р. Тимчук, 

Л. Шашаровська, М. Мороз 

Дмитро Донцов, Улас Самчук 

Зліва: Б. Кравців (кораблі), Євген Маланюк, 

В. Домонтович (без грунту), над ними: 

Ігор Качуровський, Ігор Костецький 

(крумбрум) 

Диригент О. Плешкевич 
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Осип Любчак - заступник голови, Северин Борачок - заступник голови, Антін 

Малюца- імпрезовий референт, Степан Луцик- орган. референт, Василь 

Сердюк - адміністратор, Людмила Сердюк - завідуюча буфетом. До Клюбу 

належали образотворчі мистці, письменники, поети, актори театру, музики, 

журналісти, і інші. Декорації, карикатури на стінах, виконали Северин Борачок 

і Степан Луцик. Мистці приносили свої картини і ними декорували стіни. Між 

іншими, приніс і тихо повісив свій твір Северин Борачок. Другого дня хтось 

перевернув цю картину, третього дня знову і так перевертали їі майже два тижні. 

С. Борачок тільки підеміхався під вусом. А картина представляла шнурок і на 

ньому невиразна білизна, але коли їі перевернути то виходило зовсім щось інше. 

Відвідували Клюб часто малярі, актори, поет Богдан Кравців з дружиною, 

поручник Лев Кокодинський від Комбатантів. На приміщення відступив д-р 

Осип Любчак велику залю в шпитальному будинку. Клюб був відкритий 

Літературно-мистецький клюб- А. Малюuа читає доповідь 

щоденно від 10. год. ранку. Імпрези відбувались о 7-ій годині ввечорі. Часто 
відбувались реферати на мистецькі теми, які організував і часто виголошував 

Антін Малюца. Між іншими Яків Гніздовський читав доповідь ''По похилій 

площі''. 

В Реrенсбурзі на оселі відбувся теж І. Конrрес Об'єднаних Мистецтв з метою 

об'єднати чотири мистецькі організації "МУР", "ОМУС", "ОУМ", і "УСОМ" 

в одну надрядну організацію "Об'єднані Мистецтва". Конrрес відбувся 28 
травня 1947 р. за такою програмою: 

1. Вступне слово голови тимчасового проводу "Об'єднаних Мистецтв" 
Володимира Блавацького. 

2. Заслухання доповідей від мистецьких організацій: "МУР"- У. Самчук, 

"ОМУС" - Юр. Косач, "ОУМ" - д-р В. Витвицький, "УСОМ" - Е. 

Козак. 

З. Затвердження статуту. 

4. Вибір президента і затвердження Ради "Об'єднаних Мистецтв". 

5. Організаційні справи. 
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Літературно-мистецький клюб. Зліва Степан 

Луцик, Антін Малюца, Л. Тимошенко 

Літературно-мистецький клюб. Сидять зліва Л. Тимошенко, С. Борачок, М. Білинський; 

стоять зліва: Л. Папара, М . Мороз, А. Малюца, С. Луцик. 
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Мистці- малярі. Зліва: Северин Борачок. 

Степан Луцик, Антін Малюца, ззаду редактор Іван Дурбак. 

Літературно-мистецький клюб. Зліва: Баляс, Л. Папара, Л. Тимошенко, С. Борачок, 

А. Малюца, С. Луцик, М. Мороз, за буфетом Людмила Сердюк. 
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Мистці - малярі 

Михайло Бабій, маляр- модель- мистецький твір 

Мирон Білинський, маляр 

- модель - мистецький твір 

Михайло Мороз і модель 
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Збори скликав тимчасовий Провід "Об'єднаних Мистецтв", в склад якого 

входили В. Блавацький - голова, Є. Курило - секретар, д-р В. Витвицький, 

М. Дмитренко, І. Костецький- члени. 

Одною з більших імпрез в галузі культурно-мистецької діяльности на оселі 

був ''Тиждень української культури''. За ініціятивою посадника, Ярослава 

Сербина, в грудні 1947 р. створено Діловий Комітет для переведення цієї імпрези, 
а очолив його директор Ансамблю українських акторів Володимир Блавацький. 

На жаль, не поміщено в програмках імпрези складу цілого Комітету, який дав 

багато праці для того, щоби поставити імпрезу на високому рівні. Імпрезу 

поділено на кілька відділів: 1. Виставка образотворчого мистецтва, 2. Виставка 
українського народного мистецтва, 3. Концерт солістів, 4. Український балет, 
5. Концерт хорів. До участі запрошено місцеві (оселі) і замісцені мистецькі сили. 
Імпреза відбувалася від 7 до 21 березня ум. Регенсбурзі у винаймлених залях. 

Імпрезу започатковано виставкою образотворчого мистецтва в мистецькому 

павільйоні (Кунстгаллє) у міському парку. Виставку відкрито о год 11:15 перед 
полуднем, при участі представників американської військової влади, ІРО, 

німецької місцевої влади і установ та численного українського громадянства. 

Виголосили промови представник американської армії, представник ІРО та від 

німецьких установ урядовий комісар для біженців, а відтак голова ЦПУЕ Василь 

Мудрий, який після короткого привітання урядових чинників і українського 

громадянства та з'ясування ідеї і мети "Тижня української культури", перетяв 

у дверях блакитне-жовту стяжку і проголосив виставку відкритою. 

У виставці взяли участь 34 мистці, які виставили 132 праці, а саме: М. 
Анастазієвський, С. Бабул, М. Білинський, С. Борачок, О. Булавицький, М. 

Бутович, Я. Гніздовський, Р. Вацик, М. Гоцій, М. Дмитренко, М. Дзиндра, 

П. Капшученко, І. Кейван, Е. Козак, Рената Крамар, В. Кричевський, Г. Крук, 

С. Литвиненко, Ст. Луцик, А. Малюца, П. Метик, М. Мороз, Людмила 

Морозова, М. Неділко, Іванна Нижник-Винників, А. Павлось, Л. Папара, М. 

Радиш, Б. Стебельський, Михайлина Стефанович, Л. Тимощенко, М. 

Шрамченко, Ірина Шухевич і Т. Юськів. 

Виставка розкладена в кількох кімнатах, картини деяких мистців 

лорозвішувані по різних кімнатах, і це не давало змоги виробити собі погляд 

про даного мистця. Назагал мистецька виставка виконала своє завдання. Біля 

3.500 осіб відвідало виставку, переважно німецькі громадяни, в тому місцевий 
князь з родиною. Широкий відгомін виставка викликала в місцевій німецькій 

пресі, зокрема в "Міттельбайріше Цайтунг". Німецькі відвідувачі найбільше 

захоплені були картинами Е. Козака, М. Стефанович, С. Борачка, М. Мороза, 

М. Дмитренка, Л. Тимощенка та різьбою Г. Крука і А. Павлося. 

Цього самого дня - 7 березня - о год 19 вечора в Нойгавсзаль, 

Арнульфспляц, відбувся концерт українських солістів. Участь брали Борис 

Максимович- піяніст, оперна співачка Клявдія Таранова, акомпаньямент д-р 

Ф. Галляш і Орест Руснак - оперний співак, акомпаньямент п-і Старосольська. 

Складовою частиною "Тижня Української Культури" була, як це згадано 

вгорі, теж виставка українського народного мистецтва, яка стала цікавою 

сензацією для чужинців і великою пропагандою української культури. Розміщена 

з мистецьким смаком, за вказівками Ірини Павликовеької і мистця маляра 

Михайла Дмитренка, у трьох просторих кімнатах будинку німецького 
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мистецько-промислового Т-ва (Кун ст унд Г евербеферайн), була гарним 

переглядом українського народного мистецтва майже в усіх його ділянках. 

Відкриття виставки відбулося 9 березня о 11 год., при участі представників 

американської військової влади, ІРО і німецьких урядових чинників та при 

численній участі українського громадянства. Були промови представників влади, 

а відкрив виставку посадник оселі Ярослав Сербин. Ця виставка причинилася 

найбільше до успіху "Тижня Української Культури", бо їі відвідало найбільше 

число чужинецьких відвідувачів. Наведу рецензію про цю виставку, поміщену 

в "Міттельбайріше Цайтунr", ч.21, 16.3.1948.: "Виставка українських 

образотворчих мистців у реrенсбурзькому міському парку знайшла своє 

доповнення також у домівці Т-ва мистецтва і промислу при Людвіrштрасе. Тут 

показали українське народне мистецтво і добірний український промисел. Вже 

по одному побіжиому обході довкруги ви надзвичайно заскочені. Направду щиро 

радуєтеся, що наша доба високої індустріялізації не зуміла витиснути геть цих 

прецизних і повних фантазії ручних робіт. Ми відчуваємо найбільшу пошану 

для такого народу, душа якого з такою творчою силою замінює речі щоденного 

вжитку внепроминаючі цінності. Килими, дереворізьба, вишивання і кераміка 

свідчать про прадавню культуру, яка дійшла до найменшої хатини. Виставлені 

предмети - це немов світлий відблиск тих давніх днів людства, коли побіч 

повного труду виконання існував ще змисл для індивідуального о ся гу, для смаку 

та добору кольорів. Така постава життя здасть іспит у кожному становищі'' 

В рамах "Тижня Української Культури" балетна школа Валентини 

Переяславець 11 березня о год 7 вечора відіграла український балет в трьох 
відслонах ''Степова царівна''. Балетмайстер Валентина Переславець, музика 

- Володимир Божик, виконавці - 12 дівчат-учениць балетної школи. 
І врешті 15 і 17 березня два концерти українських хорів. Оба концерти 

відбувалися о год. 7. ввечорі, в Нойгаусзаль, Арнульфспляц. 15 березня 

виступали два хори , а саме чоловічий хор "Сурма" - дириrент проф. Омелян 

Плешкевич, і жіночий хор - дириrент Олена Кокодинська. Акомпаньямент в 

руках проф. Ірини Нанасси. Крім згаданих хорів виступав теж Квінтет 

Бандуристів. 17 березня концерт Капелі бандуристів під мистецьким 

керівництвом Григорія Китастого, дириrент - Володимир Божик. 

"Тиждень Української Культури" осягнув своє завдання. Макс МаріяРойде 

німецький критик, так починає свої рецензії в "Міттельбайріше Цайтунr" ч.19 

з 9.3.1948 р.: "Між українською еміrрацією та німецьким населенням є зумовлене 
долею і конечно потрібне щире та без упереджень співжиття а не тільки байдуже 

життя побіч себе. А де ж воно могло б краще виявитись, як не в гуманній ділянці 

мистецтва, що об'єднує народи. Це зараз таки ми відчули, як лише деякі повні 

вислову мелодії відкрили в неділю 7 березня "Український Тиждень Культури" 
в реrенсбурзькому мистецькому павільйоні. Огдядаючи картини і пластику, нам 

припало устійнити те, що нас лучить, і те, що нас ділить.'' ... Але, крім бажання 
культурного зближення з чужим оточенням, ми ''Тижнем Української 

Культури" хотіли показати нашим чужинецьким співжителям, що ми не попали 

в байдужість, що ми не маємо охоти розплистися в чужому морі, а працюємо 

щоденно і творимо нові мистецькі вартості. 

"Тиждень Української Культури" був найбільшим пописом наших культурних 

надбань перед чужим світом. Але оселя існувала ще півтора року і праця на 
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культурному чи мистецькому відтинках не спинялась. Далі вечори переповнені 

імпрезами - доповідями, концертами, ''академіями'', театральними виставами, 

відбуваються суди над "Ордером" Ю. Косача, спори в справі театральних 

квитків (завжди їх замало) не вгавають, життя плило нормальною течією, дарма 

що вже з кінцем весни 1948 р. почались виїзди за океани більшими групами. 
Звіт культурно-освітнього референта (С. Шевченко) за час від 20 листопада до 
20 грудня 1948 р. подає такі статистичні дані: 

Садок- дітей 160; народна школа- учнів 260; гімназія -учнів 274 
Імпрези: Вистави - 7, в тому числі 2 російські 

Концерти - 2, в тому числі 2 російські 
Кіно- 6 
Вечори-забави - 2 
Доповіді- 8 
Жива газета - 2 
Літературні вечори - 1 
"Академії" - З 

Святочні сходини - 1 
Научні фільми - 1 
Дитячі імпрези - 4, в тому числі рос1иська. 

Для ілюстрації стану діяльности в часі пожвавленого виїзду таборян за океан 

подаю звіт культурно-освітнього референта (Б. Кравців) за час від 11.5. до 
10.6.1949. :Культурно-освітня діяльність у звітному часі трохи пожвавилась, 
не зважаючи на від'їзд Ансамблю українських акторів, Капелі бандуристів та 

інших мистецьких сил табору. Все ж таки участь громадянства табору в імпрезах 

досить слабка. За поданий час відбулися такі імпрези: 

Доповіді - 4 (теми: Берестейський мир, ЦПУН, Приватна і 

усуспільнена власність, Що нас чекає в США?) 

Святкування - З (Пам'яті полк. Є. Коновальця, Свято Матері, 

Пам'яті гол. отамана Симона Петлюри) 

Концерти- 5 (Вечір гумору- Я. Давидовича, концерт стрілецької 

пісні- українська гімназія, концерт солістів під кер. П'юрка, концерт 

Ансамблю бандуристів, концерт опер. співака Михайла Дуди). 

Кінофільми ІМКА - 6 
Жива газета- 2 
Інші- 1 ("День Студента" від 2.6 до 5.6. влаштований Студентською 
Громадою з виставкою праці студентів і діяльности УТГІ) 

Забави- 5 (СУМ, "Червона Калина", Пластова станиця, Студенти, 
"Дансінr" VII пластового куреня) 

Заступником референта був в часі від 11.5. до 21.5. ред. Іван Дурбак. Від 2З 
травня 1949 функції культурно-освітнього референта перебрав ред. Богдан 
Кравців. 

Подаю, мабуть, останній звіт з культурно-освітньої діяльности для з'ясування 

П кінцевого стану напередодні ліквідації оселі. Звіт складений за час від 11.7. 
до 10.8.1949.: Не зважаючи на літній час і настрої, зв'язані з переселенням 

табору, культурно-освітня діяльність в таборі йде нормально. До позитивів 

треба зарахувати створення Українського Драматичного Театру під проводом 

актора і режисера Ярослава Давидовича, який мав би обслуговувати українську 
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еміrрацію в Німеччині. Створено цей театр на загальних зборах українських 

акторів, які відбулися 23 липня 1949 р. в Реrенсбурзі на оселі. В члени ансамблю 
зголосилося 27 українських акторів і три білоруські. 

Імпрези: 

Загальні святкування - 7 серпня заходом окремого Комітету відбулося 
посвячення Пропам'ятної таблиці в церкві Картгавз з написом: "За волю 

і славу України молили Господа в церкві Св. Віта в Реrенсбурзі українці, 

що через переслідування комуністами Церкви і Народу мусіли покидати 

рідну землю" і з датою 1945- 1949. Напис українською і німецькою мовами. 

Доповіді- 5 
Концерти- 2 

Зустрічі - З 

Розвагові імпрези - 4 

Кінофільми - 5 
Забави- 4 

Дитячий балет 

Вечір пісні і гумору Я. Давидовича 

Зустріч представників Управи табору і 

організацій з проф. О.Грановським, 

20.7.1949 
Зустріч з п-і Янда і д-ром Янда 

Зустріч ОУЖ з І. Павликовською, 

головою Централі ОУЖ 

Читання казки "Білосніжка" - ІВКА 

Читання казки "Снігова королева" -
ІВКА 

Читання казки "Юрко Секнюк" - ІВКА 

Вечір факіра Нааві 

Вечерниці Адміністрації театральної залі, 

Студентської громади, Оркестри Кавки, 

Поліції 

Як бачимо із звітів культурна діяльність повільно слабшає і своїм рівнем 

повертається до стану в кінцевих місяцях 1945 р. Вона ще змагається, ще деякі 
культурні діячі працюють, але марево ліквідації табору і перспективи виїзду 

в заокеанські країни щораз більше заставляють людей думати про найближче 

майбутнє своє і своїх рідних. Культурні та мистецькі надбання три і піврічної 

праці поїхали з їх творцями чи повезлись з рештками мешканців оселі в новий 

табір у Новому Ульмі. Одна сторінка творчої праці української людини 

закінчена. 

Джерела 

1. Місячні звіти культурно-освітніх референтів Управи оселі (Архів оселі 
rанrrоферзідлюнr в УВАН, Нью-Йорк) 

2. "Вісники Оселі" -різні числа від 1-66 з 1947-48 рр. 
З. Афіші, програмки, запрошення і т.п. (збережені в архіві оселі в УВАН, Нью-Йорк) 
4. "Українське Слово", тижневик, ч.2, Реrенсбурr, 7 липня 1946, стор.6 

"Українське Слово", тижневик, ч.4, Реrенсбурr, 21 липня 1946, стор.6 
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Володимир Коваль 

РЕГЕНСБУРГ 
Між вуличками стислими спинитись, 

Сліди шукати, що накреслив час. 

Димар ось різьблений, важкі rранітні плити. 

І дві вежі, що так чарують Вас -

Будинки, що здається, ось і впадуть, 

Стрімкі дахи, що крають голубінь. 

Дунай зелений розливає внади. 

Грубезні мури, закутки і тінь. 

Мене збудили ранішнії дзвони, 

Здавалось, лицарі ударили в мечі. 

Ходою рівною проходять леrіони 

Повз герб міський, два схрещені ключі. 

Реrенсбурr, 26. б. 1945 
("Культурно-мистеuький календар-альманах на 1947 рік," Реrенсбурr 1947 .) 

Євген Маланюк 

Як гірко пахнуть липи, що колись 

Так солодко, так лагідно пахтіли! 

Та замість приязні - німовна злість, 

Замість душі - безкриле людське тіло. 

Замість пянкого червня - сірий день, 

Заплаканий невчасними дощами. 

І літа вже не знайдемо ніде -
Ні в тиші снів, ні в захваті нестями. 

Василь Онуфрієнко 

В нас буде Пантеон на березі Дніпра, 

У ее для нього є і все для нього буде: 

У зелені дерев заквітчана гора 

У камінь, і метал для вічної споруди. 

Ми знайдемо усіх із пам' яті і книг, 

Хто велич дав землі, назад здобутій з бою, 

І будемо ходить туди з усіх доріг -
У невмирущий храм над синню Дніпровою. 

Героїв грізний дух і світлий дух умів 

Заповнять храм ясний багатства, слави, сили. 

І, Мамо, в тисячах облич твоїх синів 

Ти будеш та, яку вбивали і не вбили! .. 

("Земля незабутня", Сндней 1976) 
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Леонід Полтава 

ЖОВТІ КАРУСЕЛІ 

Масею Сядньову і 

Леоніду Лиману 

В перефарбованій шинелі 

Ти вийшов здому. Осінь. Дощ. 

Кружляють жовті каруселі 

Втопаючих у листі площ. 

Ти повернувсь у рідний Харків, 

Пройшовши добрих пів-землі, 

Щоб знов зустріть плякат і арку, 

І тінь Монгола у Кремлі. 

Все, як раніш: руда шинеля, 

На бруці- люди, осінь, дощ, 

І ті ж невтомні каруселі 

Втопаючих у листі площ; 

І страшно робиться за Харків, 

Де дійсно щасливіша ця 

Струнка плякатна санітарка 

Біля плякатного бійця ... 
Лише в душі думки закляті 

Стримлять баrнетом: -Вороття! 

Такого, щоб і з цих плякатів

До нас просились у життя! 

1946 

Леонід Лиман 

лягло життя 

Лягло життя, як снігові намети: 

Повторюється Біблія й Коран -
Загрожує перебудовою планети 

З червоного плякату партизан. 

Непередбачені явилися герої, 

На дверях пльомби і наказ - мовчи. 

І не минути попелищ нової Трої, 

До Бога ще незнаного йдучи. 

Із черги випхне вас юрба, що хліба хоче, 

І ви повернетесь в холодний дім. 

Бо не з'єдналося грядуще і пророче 

Із днем линявим і наскрізь пустим. 
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З яких же слів мережати, плести 

Тобі пісні мої сьогодні, Ладо? 

Котрого ж не торкнуся, заблистить 

клейнодом завороженого кладу, 

живоцвітом розквітне - і мости 

в минуле про кладе ... навмань, без ладу ... 
І завжди, завжди гомоном дібров, 

диханням рідних нив нам палить кров. 

Ладі моїй 

- усе ще під чужими зорями -
на Різдво 1949 року 

Сонети із цієї збірки були писані, починаючи від жовтня 1945 до грудня 1948 
року, в Німеччині- у Графендобраху, Байройті, Нюрнберrу та Реrенсбурrу 

-де в ті повоєнні роки жив і працював автор з дружиною Неонілею, і з дітьми 

Гордієм, Дзвениславою і Юрієм. Збірка була приготована до друку й оформлена 

мистцем Яковом Гніздовським ще 1949 року в Реrенсбурrу і в цьому ж 

оформленні - з його віньєтою, заставками й кінцівками - Глосарій появляється 

тепер по двадцять і п'яти роках. Автор задумав видати ці сонети з окремими 

поясненнями - довідками до кожного з них, але ж працюючи в газетних, 

журнальних й енциклопедійних млинах, не встиг цього зробити. На суд Читачів 

передає їх так, як вони були написані. 

Бог дан Кравців 

ЯК ПТАХИ В ДАЛЕЧІНЬ ... 
Як птахи в далечінь, під бурю і під громи, 

від рідних зір і гнізд відбилися давно ми. 

Йшли повенню вогні. І задуми й доми 
згаряли нам дотла - і далі ми з дітьми, 

тікали далі в світ - як птахи - безупину ... 
Хоч промінь спогаду, хоч мрій одну жарину 

хотіли зберегти, голубити в серцях -
про край, про рідний наш! І завжди темний шлях 

одводив далі нас, у далеч невідому ... 
Знайшли чужину ми, згубили путь додому. 

І нині молимось, щоб знявся буревій, 

щоб хоч дітей привів до рідних зір і мрій. 

14 вересня 1945. 
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Богдан Кравців 

З УРОЧИЩ І ГАЇВ ... 
З урочищ і гаїв, із рідного привілля -
В чужину ідучи- узяв я жменю зілля, 

і горсточку пісень, і жмут цілющих слів. 

В дорожній клунок вклав і чаром перевив: 

любисток і чербець, шалвії трішки й рути 

про вроки і дання, від пристріту й отрути; 

а надто ще листків гіркого полину. 

Та стерлося все те у сумішку одну -
і нині гірчавінь на серці безустану ... 
Зберіг окремо я лиш пучечку євшану: 

щоб нюхавши його колись мої сини, 

знайшли додому шлях, далекий та ясний. 

("Зібрані твори," Нью-Йорк 1978) 

х о р 

КРАСНЕПИСЬМЕНСТВО 
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с 
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В журналі ''Хорс'', жовтень 1946, поміщена 
поема "Реrенсбурзька зустріч" Юрія Косача. 

Поет змальовує драматичний момент зустрічі 

Сковороди, "шукальника сузір'їв", з західньою 

культурою під час його мандрівки по Европі. 

У залишеному зшитку в господі подорожній 

гість 

"шукає ім'я і становище, ступінь освіти, 

підписано: правду шукавши, філософ 

Григорій Сковорода у пабігу від хижого 

світу.'' 

В И ДЛ В Іі И Ц Т В О "У К Р Л У Н С Ь К Е С Л О В О• 

ЖОВТЕНЬ 1946 

462 



Скульптор Петро Капшученко працює - 1947 р 

Хори 

Хор православної церкви, 2-а зліва в 1-му ряді Тамара Косач, 3-я справа Інна Черняхівська 
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Український мішаний хор оселі Г анrгофер під ми ст. кер. проф. Михайла Іваненка 

Жіночий хор під ми ст. кер. Олени Кокодинської, бандурист - П. Китастий 
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Церковний хор з Реrенсбурrу виступає 2. V. 1946 у Швандорфі 
В центрі о. О. Шараневич 

Хор при укр. кат. церкві. Похід під шпитальний будинок 

для посвячення води у Водохрища. 
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Хор при укр.кат. церкві під мист. кер. Осипа Лупаня 

Спів церковного хору в часі Водохрища 

1-ий ряд, зліва: п-і Цісарук, Холєвчук, Доберчак-Футала, Осип Лупань - дириrент, Н.Н., І. 

Боднар, Н.Н. 2-ий ряд: Н.Н., п-і Данилович, Любка, Плешкевич, Захарчук, Кокодинська, 

Н.Н. З-ій ряд: мужчини- Гной, Вовчак, Лупань, Сольчаник, Скремета, М. Кузик, Н.Н., Любка, 

А. Хотинецький, Білоскірка, А. Феник. 
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Хор "Сурма" під мист. кер. проф. Омеляна Плешкевича, 1946 р. 

І J. 
Хор "Сурма" під мист. кер. проф. Омеляна Плешкевича, 1948 р. 

Хор "Сурма" під мист. кер. проф. Омеляна Плешкевича, 1948 р. 
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Капеля Баннуристів в Регенсбурзі, 1946 р. 

Хор "Україна" піп мист. кер. проф. Нестора Гороповенка в часі виступу в Регенсбурзі, 

1946 р. (чоловіча частина хору). 

Хор "Україна", 1949 р. 
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Оксана Бризгун - Соколик 

МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ В ТАБОРІ 

До Реrенсбурrу примандрувала наша родина пізньою весною 1945 року. Ми 
мешкали в бараках за містом і бігали до приміщення Українського Комітету 

в місті розвідувати про події, нашу долю, наші можливості. 

Незабаром, таки в будинку Українського Комітету, заснувалася українська 

гімназія, і я, тоді учениця 7-оі гімназійної кляси, опинилася по короткій перерві 

знов за лавкою, хоч у яких то інших обставинах. Наша кляса своїм зовнішнім 

виглядом ніяк не нагадувала нормальну школу ... а наші проблеми були: Що 
сьогодні їсти? Що буде завтра? Чи нас віддадуть більшовикам? ... 
Мене ж хвилювала ще й особиста проблема. Я була студенткою консерваторії 

в Братиславі, Словаччина. Кожний день без вправ на піяні - це не була затримка 

проrресу. Це були мильові кроки дозаду ... Чи зможу далі вчитися? Де? Коли? ... 
Вправляти ходила до німецьких хат, які радо мене впускали на тригодинні 

щоденні вправи в заміну за папіроси, зубну пасту ... Але на лекції не мала куди 
ходити. 

Вже в тій початковій організаційній стадії у нас, біженців, хоч і голодних, 

а відчувалося бажання культурного та творчого життя. 

Так вже 16 вересня 1945 р. відбувся "Веселий вечір" в українській харчівні 
при вулиці "Унтере Бах" в Реrенсбурзі із сольоспівами співачки М. Бунаків.та 

скечами під орудою Миколи Кавки. 

23 вересня відбувся з ініціятиви Батьківського Комітету та Жіночої Секції 
"Чайний вечір" з мистецькою програмою, дохід призначений на допомогу учням 

шкіл. В програмі були сольові виступи п-і Маргарити Бунаків і п-і Кукурудзи 

та мішаний хор під дириrентурою п. Куриленка. На тім вечорі грала і я на піяні 

сонату Бетговена. 

27 і ЗО вересня відбулося в тій же харчівні повтореве ''Свято пісні''. Солістами 

були Г. Артимович- баритон, Теофан Волосянський- тенор, Кукурудза

еопран та Домбровська - альт. Велике враження зробили "Каменярі" -
мелодеклямація М. Кавки, музику написав Іван Повалячек, який і дириrував 

оркестрою. Він також виступив як соліст - скрипаль. Для мене ж, що перший 
раз у житті співала у справжньому українському хорі- дириrент п. Куриленко 

- "Шедрик" "Стелися барвінку" "Ставок заснув" ... були неповторними 
переживаннями. 

Про ті три імпрези є згадка в "СЛОВІ", українському тижневику, рік 1, ч.1, 
в частині ''З культурно-мистецького життя''. 

Тут варта згадати, що хор Курилевка був спочатку чоловічий, а пізніше вже 

став мішаним. Хор співав підчас тихої греко-католицької Служби Божої в церкві 

св. Якова в Реrенсбурзі де солістом бував оперний співак Василь Матіяш. 

Незабаром гімназія перенеслася на оселю r анrгоферзідлюнr, де створився 
український табір і де дістали можливість мешкання та праці багато утікачів. 

В гімназії було багато товаришок, дівчат без родин, і щоб їм було вигідніше 

мешкати і вчитися, заснувалася "дівоча бурса", директоркою якої стала моя 

Мама, св.п. д-р Людмила Бризгун. Почалося "бурсацьке" життя. Мої турботи 

за моє музичне навчання скоро скінчилися. 
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В таборі зорганізувалася ''Музична школа''. Засновником і директором П був 

св. п. проф. Іван Повалячек. Він вчив гри на скрипці та теоретичних предметів. 

Гри на піяні вчили пані: Марія Повалячек-Вірщук, Ірина Нанасем і Ірина 

Костинюк, яка за неповний рік мене знаменито підготовила до вступного іспиту 

до "Гендель консерваторії" в Мюнхені, де була зовсім інша система, як у 

братиславській консерваторії, до якої я недавно ходила. 

Музична школа мала своє окреме приміщення -кімнати на стриху, в одному 

з невеличких будиночків "на горбочку". Бігало туди на лекції може зі сто 

студентів, там можна було і вправляти. 

Дещо пізніше Інна Черняхівська почала вчити співу, і я стала одною з П 

студенток. Фортеліяну я вже тоді вчилася в Мюнхені, куди дозволив директор 

гімназії їздити раз на тиждень. Дозволив- бо поїздкою я тратила цілий день 

науки, а була це 8-а матуральна кляса. Все ж я далі сміла вправляти в нашій 

Музичній школі. 

Мешкали ми тоді вже родиною в VII бльоці; Тато, д-р Константин Бризгун, 
працював лікарем у таборовій лікарні, сестра Олександра вчила руханки в 

гімназії, Мама провадила деякі господарські курси, бурсу покинула, бо 

обставини праці стали неприємні. 

Музична школа влаштовувала свої "пописи", виступи та регулярні іспити, 

на які приїздив звичайно музика з поза нашого табору. Пригадую св.п.д-ра 

Зиновія Лиська. Двомовне свідоцтво з іспиту (українська і англійська мови), 

з оцінками, підписами та печаткою ід UNRRA ід DISTRICT З ід AREA ТЕАМ 
1046ід залишилися мені пам'яткою з тих часів. 

Три жовті вже програмки учнівських виступів є з 12 січня 1947 р., де було 
19 пунктів програми- піяно, спів і скрипка. З 29 березня 1947 р. -програма 
елевівУкраїнської Музичної Школи, присвячена річниці народження великого 

композитора-співця України Миколи Лисенка, де є 12 пунктів Лисенківської 
програми, а по перерві 20 пунктів різних композиторів, з виконанням повного 
"Нашого Сонечка" В. Барвінського. Третя програмка з 25 червня того ж року, 
коли виступали 42 студенти і проголошено вписи на наступний шкільний рік 

і на ''музичні курси для початкуючих'' в часі літніх вакацій. 

Спочатку наш табір, мабуть як і всі інші, з причини обставин був 

культурноімпрезаво самовистачальний. Пізніше приїздили солісти та ансамблі 

навіть здалека, і музичне життя було різноманітне, цікаве, а часто навіть 

хвилююче. 

Традиційні імпрези відбувалися у відповідний час і ангажували переважно 

місцевих виконавців. Концерти і імпрези відбувались в театральній залі оселі 

і ось деякі з них (подаю ті, яких програмки знайшлись в архівах). 

Об'єднання Українських Жінок приготовило ЗО серпня 1946 Свято княгині 
Ольги. В концертній програмі виступали Черняхівська- сопрано, Д.Савкова 

з Ноймаркту - скрипка, мелодеклямацію - музика, Повалячека - виконала 

А. Нещадименко, сольослів- Клюковська з Ноймаркту, вокальний дует -1. 
Черняхівська та О. Віжевська, фортепіянове сольо - Оксана Бризгун. 

Акомпаньямент - І. Нанасси, диригент М. Іваненко, оркестр а Панченка. 

''Свято Листопадових Днів'' 9 листопада 1946 р. влаштували спільно народна 
школа і гімназія. В першій половині програми співав хор народної школи -
диригент проф. Ю. Яримович, у другій половині виступали гімназисти: окремо 
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хор нижчих кл яс і жіночий хор. Я тоді грала на піяно Прелюдію Барвінського. 

Громадський Комітет оселі влаштував ''Свято Державницьке-Соборницьких 

Днів". В музичній програмі брали участь оперна співачка Е. Гавриленко, 

оперний співак Теодор Терен, чоловічий хор "Сурма" - диригент О. 

Плешкевич, гімназійний мішаний хор- диригент проф. д-р Богдан Кушнір. 

У "Святі Карпатської України" 20 квітня 1947 р. виступала солістка Інна 
Черняхівська, хор оселі під керівництвом О. Скремети, хор "Сурма" з 

диригентом О. Плешкевичем. 

25 травня 1947 р. відбулося Свято пам'яті Головного Отамана Симона 

Петлюри і полк. Евгена Коновальця. Співав хор "Сурма", сольослів п. Шостак. 

Об'єднання Українських Жінок вшанувала 21 березня 1947 р. Лесю Українку. 
В музичній програмі брали участь солістка Інна Черняхівська, тріо пань -
І. Черняхівська, О. Домбровська, Е. Черниш, жіночий хор- диригент проф. 

Ірина Костинюк, скрипкове сольо - проф. Іван Повалячек. Акомпаньямент 

- пані: І. Нанасси, І. Костинюк, О. Кокодинська. 

15 березня 1947 р. Ліга Українських Політичних В'язнів влаштувала Святкову 
Академію в поклоні Тарасові Шевченкові з темою ''Тарас Шевченко у світовій 

літературі". В музичній програмі брали участь два хори, 4 оперні співаки. 12 
декляматорів читали вірші Шевченка в українській і чужих мовах. Свято 

відбувалось в місті в Нойгавсзаль. 

В програмі роковин Базару 21 листопада 1947 р. брали участь гімназійний 
хор - диригент проф. Й. Пачовський і жіночий хор ОУЖ - диригент О. 
Кокодинська. 

В концерті, присвяченому митрополитові А.Шептицькому 12 грудня 1948 р. 
брали участь гімназійний хор - диригент д-р Б. Кушнір, хор "Сурма" -
диригент проф. О. Плешкевич і оперний співак Василь Матіяш. 

Українська Студентська Громада влаштувала 29 січня 1948 р. ''Свято 

вшанування пам'яти Героїв з-під Крут". Співав студентський хор- диригент 

В. Корчинський. 

Шевченківський концерт відбувся ЗО березня 1948 р. при участі оперного 

співакаМ. Горохова, оперної співачки Е. Гавриленко і хору "Сурма ". 
Таких концертів можна б згадати більше, і ці якраз згадую для прикладу, 

що українська громада в Регенсбурзі вшановувала різні святкові річниці та 

видатні постаті нашої історії. 

Місцеві мистці виступали також і зі самостійними концертами в Регенсбурзі, 

як напр. в 1947 р. дав самостійний концерт Український Жіночий Хор -
диригент О. Кокодинська, ЗО вересня і 4 жовтня концерт симфонічного ансамблю 
- диригент Володимир Гавриленко, при співучасті оперної співачки Е. 

Гавриленко. Преса писала, що ''програма і виконання її стояли на високому 

рівні ... наша публіка недописала ... значну частину публіки становили національні 
меншини нашої оселі, що належно оцінили високу вартість цих симфонічних 

концертів. Така байдужість до музичної культури - це явище більш як 

прикре ... " З цієї рецензії довідуємось, що на наші імпрези приходили 

чужинці-співмешканці табору. 

Оперний співак Василь Матіяш- баритон (виступав в опері в Грацу), співав 

в Регенсбурзі 25 січня і 22 квітня 1946 р. Акомпаньювала Ерна фон Джованеллі. 
В лютім він співав у регенсбурзькій опері в "Ріrолетто" і в радіовисильні в 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ОСЕЛІ В РЕГЕНСБУРЗІ 

СВ>ІТО ДЕРЖАВНИЦЬКО-СОБОРНИЦЬКИХ ДНІВ 
22 

1918 С І ЧНЯ 1919 
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І. 
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V. кл. r'імн. 
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Гавриленка 
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Неділя, 20. квітня 1947 р~ок о 20 год~ ~ 

ПРОfРАМ~ ··ни 
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'ГРІВ« - деклямаціл пані Е. Шостак 

2. Т. Шевченко: »ГЕТЬМАНИ« 
муз. М. Лисенка } У вико~анні 

П. Куліш: »ПСАЛОМ« оп. сшвака 
муз. Т. Терена 

М. Лисенка 

3. »ВКРАЇНО МАТИ« муз. Сте- у виконанні 
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»ЩО ТО ЗА ПРАПОР ЛО- батутою 

ПОТИТЬ« (повстанська проф. О. 

пісня) ПлешІ\ёевича 
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Мюнхені. 20 липня він знов дав самостійний концерт у Реrенсбурзі, споизором 
якого були Обласна Пластова Команда і Кошова Команда, які запрошували 

на "концерт пластуна сеньйора В. Матіяша." 

З англомовного звіту культурно-освітнього референта до УНРР А видно, що 

існувала теж "джезова оркестра" з 15 музикантів, яка дала в 1946 році три 
самостійні концерти. Програмок з тих концертів нема. 

В жовтні, 11 і 12, 1946, українська драматично-театральна група поставила 
оперу Гулака-Артемовського ''Запорожець за Дунаєм ''. Дієві особи були: 
Карась- Е. Приходько, Одарка- Інна Черняхівська, Оксана- Е. Гавриленко, 

Андрій- Т. Волосянський, Султан- Стаховський, Імам- Куриленко, Селім

Аrа - О. rранат. Режисер - Ю. Григоренко, дириrент - І. Повалячек, 
хормайстер - Ірина Костинюк, балет - Оксана Вікул, ескізи та декорації -
П. Капшученко. 

Драматично-театральна група 1 О, 24 і 28 червня поставила оперету М. Лисенка 
"Наталка Полтавка". Участь взяли в ролях: Наталка- Інна Черняхівська або 

З. Нечитайло, Терпелиха - С. Попель або Барабаш, Петро - Т. Нечитайло 

або Т. Волосянський, Возьний - О. Білоус або С. Шевченко, Микола- Микола 

Кавка або О. rранат. Оперету з успіхом відіграно 10 разів. 
Наші хори також виступали в інших місцевостях-таборах. Наприклад 

осельний хор під керівництвом проф. Михайла Іваненка їздив 19 вересня 1946 р. 
до Ноймаркту і до Волькерінrу. Жіночий хор з дириrенткою О. Кокодинською 

їздив з концертом до Ляндсгуту. 

Також і до нас приїздили гості - виконавці, от назвати б хоч кількох: 9 лютого 
1946 р. дав самостійний концерт чоловічий хор з Ноймаркту "Сурма" -
дириrент проф. Омелян Плешкевич. Той сам хор дав концерт і 8 березня того 
ж року, а по концерті була зустріч громадянства оселі з гостем з Канади, о.д-ром 

Василем Кушніром. Виступали теж в оселі з концертом чоловічий ·хор 

"Трембіта" з Берхтесrадену- дириrент Юрій Біляшевич, Капеля Бандуристів 

ім. Леонтовича з табору в r ослярі в брітанській зоні, під мистецьким 
керівництвом бандуриста Г. Назаренка. В Реrенсбурзі вони дали два концерти 

як частину турне американською зоною. 

13-17 вересня 1946 р. дав шість концертів знаменитий хор "Україна" під 
мистецьким керівництвом проф. Нестора. Хор дав три концерти в театральній 

залі оселі і один для чужинецької публіки в місті в Нойгавсзаль. Два релігійні 

концерти - один в костьолі Картгавскірхе біля оселі для таборян, другий 

для мешканців міста в костьолі Домініканів. Концерти ці діставали знамениті 

рецензії, і шість програм вислухало понад 2.800 осіб, багато американців, німців 
і іншомовних мешканців табору. 

Капеля Бандуристів ім. Тараса Шевченка з Інrольштадту відвідала з 

концертами наш табір 1, 2 і З березня 1946 р. Чотири концерти в місті в 

Нойгавсзаль пройшли з великим успіхом. Дириrент капелі Володимир Божик, 

мистецький керівник Григорій Китастий, концертмайстер Григорій Назаренко. 

Концертів вислухало понад 2.500 осіб, з того багато американців та інших 

чужинців. Про ці концерти у "Віснику Оселі" написано: " ... Вкінці належиться 
признати цілій Капелі Бандуристів, що високо держить прапор української 

музичної культури і в наших невідрадних умовах піддержує національного духа 

серед нашої еміrрації. Небувале захоплення, високе піднесення духу, 
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пробудження, зріст і скріплення національної свідомости серед загалу наших 

запроторенців, ентузіястичні голоси з найвищими похвалами чужинців- все 

це такі високі позитиви Капелі у дволітній службі українській справі, яких ніяким 

чином ані оцінити, ані належно змірити та нагородити не можна!'' (К-ий). 

Програмки концерту були українською та німецькою мовами. 

11 травня 1946 р. відбувся концерт українських студентів з Мюнхену. Участь 
брали Ольга Білозор - сопрано, Іван Рудавський - баритон, Іван Задорож

ний- тенор і Михайло rамула- баритон. Акомпаньювала Галя Клим. 
Із самостійними концертами приїздили: оперний співак Борис Самойлович, 

акомпаньятор і піяно сольо проф. Я. Баранецький. Вечір відбувся 15 березня 
1946 р., програмки мали переклад всіх пісень на анrлійську мову. 

Оперний співак Орест Руснак - тенор відвідав оселю 21 і 22 червня 1946 р. 
Він також виступав у державній опері в Мюнхені. 

Оперний співак Теодор Юськів - баритон влаштував концерт 18 жовтня 
1947 р. Акомпаньювала Ірина Нанасси. Співак якраз приготовлявся до 

сольсвого концерту в Мюнхені, про який в німецькій пресі появилися дуже 

прихильні критики. 

24 жовтня 1946 р. виступала співачка Іванна Іваницька-Синенька. Їй 
акомпаньював Іван Халіїв. 

Турне по таборах американської і брітавської зон дала молода піяністка Кляра 

Скрипчепка. 

1 вересня 1946 р. мали ми нагоду почути ліяніста-віртуоза Бориса 

Максимовича та його дружину Вероніку Бонко-Максимович - меццо-сопрано. 

Подружжя Максимовичів, що саме відбувало своє турне, діставало дуже 

прихильні рецензії німецьких критиків, які підкреслювали його знамениту 

інтерпретацію композиторів-романтиків. Українські критики писали: 

... Борис Максимович справжній мистець у своєму ділі .... одного тільки п. Максимович 
не сміє забувати, що український мистець є творцем і носієм у першій мірі українського 

мистецтва, в даному випадку української пісні. На жаль на його конЦерті в неділю 
ми почули твори Шопена, Шумана, Ліста, а тільки один український твір Косенка. 

У п-і Вероніки критики захоплювалися "глибоким відчуттям стилю, високою 

музикальністю, гарним фразуванням, чистою дикцією''. Співачці акомпаньював 

Борис Максимович. 

З спільною програмою прибули Лідія Горн - драматичне сопрано, Валя 

Переяславець - прімабалерина, Лев Рейнаравич - баритон, і Юрко Гарасим 

- соліст балету в Реrенсбурзі. Концерт відбувся 26 серпня 1946 р. 
20 і 21 вересня 1946 р. відбувся концерт піяніста Романа Савицького, Клявдії 

Таранової - меццо-сопрано та Івана Барвінського - віолончельо. Супровід 

Евген Крахно. Дохід призначений на сиріт по погиблих політв'язнях. Концерти 

пройшли з великим успіхом, і вже 14 грудня того ж року Роман Савицький та 
Іван Барвінський приїхали до нас з новим спільним концертом. 

Скрипаль Володимир Цісик приїхав до Реrенсбурrу з концертом 7 вересня 
1947 р. Акомпаньювала Ірина Нанасси. 
Відбувалися в оселі і концерти спільні кількох національних груп. Наоримір 

І О липня 1949 р. відбувся концерт білоруського і українського фолкльору. 

ЗО і 31 березня 1946 р. відбувся концерт ''Проrрам оф Реrенсбурr Ді-Пі фолк 
мюзік" програма двома мовами: німецькою та англійською. Участь брали 
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литовці, білоруси, росіяни, поляки і українці. Нашу групу репрезентували Інна 

Черняхівська - сопрано, Я. Яримович - бас, фортеліяновий супровід П. 

Драгоманова і хор оселі під мистецьким керівництвом проф. М. Іваненка. 

Та найбільш амбітним проєктом мабуть був ''Тиждень Української 

Культури". Він почався 7 березня 1948 р. відкриттям мистецької виставки в 
міській Кунстгалле. В програмі тижня були 4 концерти: 7 березня в Нойгавсзаль 
концерт українських солістів. Участь взяли піяніст Борис Максимович і оперні 

співаки Клавдія Таранова (супровід- д-р Ф.Галляш) та Орест Руснак (супровід 

- п-і Старосольська). Критик Йозеф Тамм у ''Міттельбайріше Цайтунr'' між 
іншим сказав: "Відомий нам оперний співак Орест Руснак (Рудольф rерлях) 
викликав наш подив мистецьким виконанням низки пісень з його батьківщини ... 
у п-і Старосольській він мав знаменитий супровід ... Клавдія Таранова виявила 
своє зразково вирівняне, темно-забарвлене і мистецько опановане меццо-сопрано 

з величезною скалею ... ліяністом знаменитої техніки виявився проф. Борис 
Максимович ... Так, як він опанував велетенський твір, ''Токкату'' Шумана -
це майже єдиний випадок ... '' 

11 березня відбувся Український Балетний Вечір у Нойгавсзаль. Критик М.М. 
Пр. в тій самій щоденній газеті ''Міттельбайріше Цайтунr'' писав:'' ... Балетна 
школа прімабалерини Валентини Переяславець з Києва ... запродукувала свої 
помислові, повні мистецької насолоди танки ... '' В українській програмі ми 
читали: "Степова Царівна"- український балет у трьох відслонах, музика

Володимир Божик. 

15 березня був Концерт Українських Хорів, також у Нойгавсзаль. Учасниками 
були хор "Сурма"- дириrент Омелян Плешкевич, Український Жіночий Хор 

- дириrент Олена Кокодинська, обидвом хорам акомпаньювала Ірина Нанасси, 

і Квінтет Бандуристів. Йозеф Тамм у "Міттельбайріше Цайтунr" написав: " ... З 
великого числа імен композиторів, що доказують багату музичну творчість 

України, відомий нам дотепер тільки Лисенко ... '' Після позитивної критики 
всіх трьох ансамблів він додає: " ... Так то зберігає Україна і на чужині своє 

українство, не тільки в мальовничих одягах, аж поки українська еміrрація, дав 

би Всевишній, не зможе вернутися на рідну землю, до нового розквіту ... '' 
На закінчення Тижня Української Культури дала концерт Капеля Бандуристів 

- дириrент Володимир Божик, при піяні Роман Стецура. І цей концерт, як і 

попередні, відбувся в репрезентативній концертовій залі Реrенсбурrу 

Нойгавсзаль. 

Тож реrенсбурзький табір мав своїх мистців і запрошував на гостинні виступи 

солістів та ансамблі, не раз здалека. 

Через театральну сцену оселі і залю Нойгавсзаль пройшла велика кількість 

музиків еміrрації. Їх мешканці оселі зустрічали з розумінням, ентузіязмом, а 
деколи з апатією. Критики не раз захоплювалися виконанням і дивувалися 

незацікавленням нашої громади вартісною імпрезою. Таборова управа і різні 

організатори давали мистцям можливість публічного виступу, давали 

таборянам можливість почути мистецькі сили еміrрації. 

В програмах мистців, головно вокальних, переважали твори українських 

композиторів. Місцева українська преса завжди мала більш або менше фахові 

критики про мистецькі виступи. А їх було досить багато. Бо от напр. зі звіту 

культурно-освітнього референта до УНРР А: в 1947 році відбувся 31 концерт. 
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Пишучи цей спомин-перегляд про музичне життя в нашому таборі я повна 

поваги доп. Миколи Марковського, який збирав афіші, програмки і рецензії 

з концертів у таборі, упорядкував їх, робив п 'ять примірників і по одному 

передавав до архівів культурно-освітніх установ на еміrрації. Без його 

систематичної муравлиної праці в таборі цей спомин - розвідка був би дуже 

недокладний. Бо я привезла із собою лише невелику кількість програмок на 

пам 'ятку ... 
До речі, програмки концертів були писані неоднаково. Деколи поданалося 

ціле хресне ім 'я виконавця, деколи тільки ініціял, а деколи саме прізвище. Кілька 

програмок без дати. Так вони опинилися і в цім перегляді. 

Але все це не зменшує вартости музичного життя оселі r анrгоферзідлюнr 
в Реrенсбурзі, в часі по Другій світовій війні, яке було повне, професійно-якісне 

і різноманітне. 

Тиждень Української Культури - відкриття вистави народнього мистецтва, 7.111.1948 . Справа 
- Я . Сербин, ззаду- американський полковник А. Л . Кемпбел, директор округи ІРО Р . Блекмур, 

побіч - п ерекладач М . Руснак, голова ІРО Шапіро , комісар для біженців- німець Е . Л ян r. 
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mit Musik von FRANZ LISZT 

BelustІgungen 
klassische und Ch k 

ата ter-Tanze 

479 

Ucrai nian Cultural Week in Regensburg 

Concert of the Ucrainian National Choir BANDURYST 
оп Wednesda3· i'\lardl 17th, 1948 in thc 1'\'euhaus-llall (Arnutr platz) 

Conductor: Wolodymyt· Bozyk - at the grand piano: Roman S tecura 

PROGRAM 

І. Ра r t у 

1. In the steppe - Ucrainian m'a.rch-song 
Music Ьу К. Stetzenko 

2. The danced - Ucrainian ballad, text Ьу Jurij Fedjkowytsch 
Music Ьу 03t3P Nyzankow->kyj - Soloist: І. Samokisch 

З. The fires at·e ftat·ing - Ucr. Lyt·ic 1 poem. Ьу Taras S:hewt.,;chenko 
Muslc Ьу Isydor Wot·obkewytsch - Soloist: М. Minskyj 

4. Golden stars - Ucrainian ballad about so ldier-life. Tex t Ьу Jurij Fedjkowytsci: 
Music Ьу Ostap Nyzanki\vskyJ - Soloist: W. PoHschtschuk 

І І . Ра r ty 

5. Loafer passio11D.t e for glory jn the foreign country 
Music К. Stetzenko 

6. Early in the morning to morrow the recrutts wІll leave the village - Uc1·ainiar.. 
ballad about Ше in the village. Text Ьу Taras Schewtschenko 

Music Ьу Kyrylo Stetzenko - Soloist: І. Samokisch, М. Minskyj 

7. The dread!ul mower- Ucr. poem Ьу Т. Schewtschenko 
Music Ьу Stanyslaw Ludke\vstsch 

8. Chot·us of the ьubterгanean foгgeгv - Ft·agment f1·om t he MysteІ·J-Play " Dl'enm 
of the Ucrainian Nig ht " Ьу Wasyl Pat>choVІ•skyj 

Music Ьу Stc.my~la\\' Ludke\vyt::)ch 

І І І . Ра,. t у 

9. Му little hund:) ~et t 1rcd ut the wheat-tтop - Uct·ainiun populoн !i>Ong 
Music<Jl treat m ent Ьу n. K o:;chytz - Soloists: Н. RileLtkY . І. Samokischyn 

10. The cat·riaяes went from the Ucroiniaп countrv -а song of the Ucrainian mer
chan ts, the so-called "Tschumak:) 

Musi<:f.ll treatment Ьу D. Kotko - Soloist: l\'1 . MinskyJ 

J І . Evening in the Ucrainc - Text Ьу Tara'i Schewt.schenko 
Music Ьу А. Hnatyschyn - Soloists: S . Hanuschewskyj , В. SІietzkyj 

1:!. The oak-tree bo"·ed to thC' pond Son~ of the Uc-r Sitsch-hunters - Text Ьу 
М. Holubetz 

Music Ьу М. HaJworonskyj - SoJoists: Р Lewytzkyj, W. К \ltschet· 
13. Let's drink, fellow~- Son_g of the LсІ'. S11~d1-hunter~- Text Ьу R. KuptsegybsjyJ 

Music Ьу Ko]essa - Soloists: W. Polischtschuk, М. Minskyj 
І 4. The Jittle subre doe~ not belong to me 

Onc:e m y IІttle 1n othe 1· tol d rnc. 
Two Ucra inian :;oпgs of the mount~i11ous реорІс 

Music Ьу Josef Chomin>kYJ 
(ln~roductJon a nd Rondo) 

І:>. On Mo nday І s ha ll gct up - U<:гainian jok e-:1tong 
Mu~ica l 'treat ment Ьу О. Leontowytsch - for men-choІ r Ьу Wolodymyr Bozyk 

Choтal sonqs u• th ріа по 



Микола Кавка 

ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ В РЕrЕНСБУРЗІ 
1945 - 1947 рр. 

Зараз по закінченні Другої світової війни в Реrенсбурзі, Баварія, був створений 

Український Допомоговий Комітет, який очолив о. Богдан Ганушевський, а 

культурно-освітню ділянку проф. Матвій Мелешко, який почав організувати 

театральне життя. З самого початку було створено "Концертовий Ансамбль". 

Мистецький провід обняв Микола Кавка, музичний провід - проф. Іван 

Повалячек, адміністраційний-Володимир Вірщук. У репертуарі ансамблю 

були сольо-співи, українські національні танці та клясичні. Відкрито теж і 

драматичну секцію і вже в місяці червні 1945 р. виставлено Веселий Вечір під 
назвою"Гірше не буде". Заля була випавнена по береги. Участь брали співаки, 

актори, танцюристи з колишніх театрів Галичини та з Центральних земель 

України. 

Склад Ансамблю: Лузгіна - прімабалерина з своїм партнером Іваном 

Непом'ящим, Ніна Романенко - балерина, Іван Лапінський - хореограф і 

соліст танцюрист, Тихон Нечитайло - тенор, Ніна Нечитайло - сопрано, 

Микола і Марія Кавки, Володимира і Микола Кавки (Мамай), Олекса і Емілія 

rранати, Галина і Осип Барткові, Зенон Василькевич, Микола Паланицький, 
Мирослава Лазаревич, Марія Бендина і інші, яких прізвищ не пам'ятаю. Як гості 

виступали теж: відомий баритон Василь МатіяштаТамара Косач. 

Музичний склад: проф. Іван Повалячек, Володимир Повалячек ("Вова") -
скрипаль - концертмайстер, д-р Володимир Міськевич, Микола Романенко, Іван 
Дмитренко, Ярослав Костишин, Зенон Савчук і інші. 

По певному часі цей Концертний Ансамбль уклав контракт з концертоним 

бюром "Спешил Ентертейнмент" під назвою "Юкрейнієн Фієста" і ми почали 

концерти для американського війська, як теж давали концерти по лікарнях, де 

перебували хворі американські вояки. Керівником "Спешил Сервіс" був 

поручник Гікс. Звичайно ми мали по три, чотири, а то і більше концертів у тижні. 

Крім нашого ансамблю, було ще вісім інших, переважно німецьких. Ми давали 

концерти в містах: Реrенсбурr, Штравбінr, Амберr, Ляндсгут. Ще була одна 

музична група українська (прізвища керівника не пам'ятаю) під назвою "Меррі 

Мен" і це була тільки оркестра. Під час наших виступів для американської армії 

трапився один випадок, який варто згадати. Ми виступали в клюбідля старшин 

американської армії, не знаючи, що на залі є совєтські старшини "репатріяційної 

комісії'' ,що їздила по наших таборах, намовляючи людей до повороту на 

''ро діну''. Коли вони почули українську пісню та побачили український танок, 

захотіли зайти до нас до rардероби. Про це повідомив нас керівник клюбу. Ми, 

очевидно, відповіли: ні. Зараз після нашої заяви ми замкнули на ключ двері 

і нікого не впускали. Коли ми вже сідали до авта, щоб вертатись додому, 

підійшов до мене один американський старшина і чистою українською мовою 

сказав: "Мене поінформували, що до вас хотіли зайти "рускі " і ви їх не 

прийняли. Я гордий за вас, за вашу поставу, rратулюю вам за ваш концерт 

і щасливої вам дороги''. 
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По певному часі наш ансамбль розколовся, і одна частина створила окрему 

танцювальну групу, але це не змінило ситуації, бо всі члени обох ансамблів 

увійшли до новоствореного ''Музично-драматичного театру' 'на оселі 

rанггофер. Таборова управа під проводом посадника Ярослава Сербина, 

секретар Обласного Управління Володимир Кліш і культурно-освітній референт 

Михайло Савчин негайно подбали про побудову сцени у великій спортовій залі, 

підготовлено декорації, костюми й реквізити і почато театральну працю. Склад 

творчого персоналу поширився, нападнано справу технічного персоналу, а 

декоративне оформлення вистав було в руках відомого мистця-маляра і 

скульптора Петра Капшученка. До складу театру долучилися: диригент 

Володимир Гавриленко з своєю дружиною - оперною співачкою Емілією, 

режисер Юрій Григоренко, режисер і актор Роман Тимчук та оперна співачка 

п-і Мирошниченко. 

Роман Тимчук прислав також деякі інформації про Музично-драматичний 

Ансамбль. Він згадує як Управа оселі радо допомагала акторам, давала 

матеріял, замовляла столярів чи електриків. І так сталярі поробили попід 

стінами широкі полиці до характеризування, електрики поробили світла здовж 

(полиць) на стінах. Простора кімната-гардероба була поділена довгими 

поперечними вішаками: жінки- мужчини. Вішаки мали набиті великі цвяхи: з 

одного боку актори вішали сценічну гардеробу, а з другого боку приватну. На 

вішаках були картки з прізвищами акторів. Це все дуже улегшувало працю в 

гардеробі. Кожний мав і знав своє місце. Перед виставою і під час неї сиділи 

в гардеробі два перукарі (німці), які дбали про фризури - перуки чи волосся. 

Пише Роман Тимчук, що йому приємно згадати той час, бо ''багато ми- актори 

наших мандрівних театрів по Галичині натерпілися ізза браку вигоди в тісних 

гардеробах''. Він, згадуючи про регенсбурзький Музично-театральний 

Ансамбль, підкреслює, що музичний сектор був сильніший від драматичного. 

"Були диригенти, музики, інструменти, співаки -співачки. У драматичному 

відділі було кілька акторів і здібні аматори.Але коли пішли проби "Футбольного 

Короля,' 'спортовий жарт на три дії М. Раймана і О. Шварца, в перекладід-ра 

Евгена Гурка і Романа Тимчука, ці аматори виявилися дуже здібними і 

обов'язковими. Очевидно, треба було трохи більше часу на ви кінчення 

поодиноких ролей, але вкінці цілий текст і мізансцени були опановані добре. 

Тому прем'єра "Футбольного Короля" пішла гладко, з короткими перервами, 

ще й в однаковій декорації на всі три дії Петра Капшученка. У тому багато 

помогла оркестра під батутою Петра Владюка, яка грала перед початком 

вистави, під час перерв і при кінці "надобраніч" публіці." Вистава "Футбольний 

Король'' ішла три рази за чергою при виповненій залі. 

Репертуар театру: "Батьківська любов," "Чар однострою", "Мати 

наймичка". Веселий вечір у постановці Миколи Кавки, "Через ненависть до 

подружжя" в постановці Р. Курп'яка і Р. Тимчука, "Футбольний Король" в 

постановці Р. Тимчука, "Запорожець за Дунаєм" постановка О.Білоус, 

''Катерина'' в постановці Ю. Григоренка, музичний провід - Володимир 

Гавриленко. Театр постійно працював в оселі, але виїжджав теж до Ляндсгуту, 

Штравбінrу, Мюнхену і Авгсбургу. Відбувся теж величавий концерт, 

присвячений Іванові Франкові, де поставлено перший раз на українській сцені 
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''Каменярі'' як мелодеклямацію, музику для якої написав проф. Іван Повалячек. 

Зміцнено оркестру членами міської симфонічної оркестри. 

Склад Музично-Драматичного Ансамблю: Емілія Гавриленко, Інна 

Черняхівська, П. Мирошниченко, Марія Кавка, Володимира Кавка, Емілія 

r ран ат, Маргарита Борзаківська, Л. Вовчик, Оксана Малюца, Г. Григоренко, 
Зіна Нечитайло, Галина Бартків, Ніна Романенко, Д. Масна, Мирослава 

Лазаревич, Оксана Вікул і інші, прізвища яких не пам'ятаю. Чоловічий склад: 

Юрій Григоренко, Роман Тимчук, Микола Кавка, Микола Кавка (молодший 

або "Мамай"), Олекса rранат, Олекса Білоус, Евген Приходько, Роман 
Курп'як, Т. Нечитайло, Микола Паланицький, Осип Бартків, Теофан 

Волосянський, Михайло Лісевич, Евген Лукомський, Зенон Василькевич, Іван 

Лапінський, Матвій Мелешко і інші. 

Музичний склад: В. Гавриленко, І. Повалячек, В. Повалячек, д-р В. Міськевич, 

М. Романенко, І. Дмитренко, М. Шиян, Я. Костишин, Петро Владюк, З. Кізима, 

З. Савчук. Декоративне оформлення- Петро Капшученко. 

З приїздом 1947 р. до Реrенсбурrу Ансамблю Українських Акторів під 

мистецьким проводом Вол. Блавацького було безцільно продовжувати працю, 

і тому вирішено театр розв'язати. Деякі члени перейшли до Ансамблю Вол. 

Блавацького, а саме: Р. Тимчук, М.Кавка, Е. і О. rранати, М. Борзаківська. 
Долучую дві рецензії з тодішньої української преси: "На таборовій сцені" 

і ''Футбольний Король''. 

На таборовій сцені. 

Українська театральна група з Реrенсбурrу в складі 7-ох артистів завітала 26 травня до 
українського табору в Цуффенгавзені і дала виставу "Через ненависть до подружжя'; комедія 

в 3-х діях німецького письменника Бенедікса, переклад І. Костецького, у поставі реж. Р.Тимчука 

таР. Курп'яка. Ця п'єса, побудована в жанрі дотепної комедії, легко і з цікавістю була прийнята 

глядачем. 

, , Через ненависть до подружжя'' 
Від ліва: Микола Кавка, Емілія rранат, Роман Тимчук, Роман Курп'як 
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,,Футбольний Король'' 

в таборовому театрі на Фраймані 

Реrенсбурзький театр відіграв на Фраймані ЗО листопада 1947 р. спортову комедію на З дії 
"Футбольний Король" М.Раймана та О. Шварца в перекладід-ра Е. Гурка таР. Тимчука. 

Постава Р. Тимчука. 

Вистава мала успіх. Зміст п'єси не надто хитрий, проте, майстерна обробка простого сюжету 

дала позитивні наслідки. В п'єсі є кілька добре окреслених типів. Сценічна мова легка і не банальна. 

Гумор приємний. Постава п'єси добра. Мізансцени опрацьовані старанно і дія проходить весь 

час в темпі. Гра виконавців головних ролей глядачів задовольнила цілком. Основну ролю 

фабриканта Тідемана проведено Р. Тимчуком якнайкраще. Акторові пощастило створити образ 

німецького "бізнесмена" флеrматика, який уже доробився маєтку і бажає лише спокою. Основне 

гасло п'єси- "спорт у маси" -досить актуальне і на наші часи , і тому вистава сприймається 

з чималим інтересом. Доводиться пошкодувати, що п'єс подібного жанру наші письменники не 

пишуть, і тому нашим театральним групам , ,воленс - ноленс' 'доводиться звертатися до перекладів 
з чужих мов. Переклад п'єси зроблений вдало. 

,,Футбольний Король'' 

Евген Лукомський і Емілія rранат 

в.ш. 

("Українська Трибуна") 

Артистка Шостак в ролі матері, Микола 

Приходько в ролі батька в опері "Катерина" 

483 



Сценка з опери "Катерина" 

Теофан Волосянський- Андрій, 

Емілія Гавриленко - Катерина 

Оксана Вікул - хореограф і соліст 

Емілія Гавриленко в ролі Катерини 

в опері "Катерина" М. Аркаса 

Володимир Гавриленко - музичний керівник 
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Роман Тимчук 

ТЕАТР 

Ансамбль Українських Акторів (А. У .А.) під мистецьким 

проводом Володимира Блавацького на оселі r анrгоферзідлюнr 
- Реrенсбурr 1947-1949 р. 

Треба було щасливого збігу обставин, чи говорячи мовою християнської віри, 

спеціяльної дії Божого провидіння, що Ансамбль Українських Акторів у 1947 р. 
осів на оселі rанrгоферзідлюнr-Реrенсбурr. Був це театр у повному і додатньому 
значенні того слова. Під проводом доброго режисера Володимира Блавацького 

склад акторів в більшості, можна сказати, був професійний. Актори А.У.А., 

виховані в наших українських театрах під такими режисерами як директор Йосип 
Стадник, Микола Бенцаль, Володимир Блавацький та Йосип Гірняк- режисер 
"Гамлета" у Львові, мали багато сценічного досвіду, деякі з них самі були 

режисерами. Була в оселі в Реrенсбурзі театральна заля з rардеробою. Було 

до диспозиції театру багато rардероби в паках привезених на еміrрацію ще зі 

Львова. Був на оселі й глядач, бо табір нараховував коло 6,000 осіб і театральні 
вистави проходили у виповнених залях. Були теж добрі рецензенти-театральні 

критики, які бували на виставах А.У.А. і писали переважно добрі рецензії. 

Писали рецензії так вміло, з таким знанням, що варта познайомитись з тими 

рецензіями, щоби мати повний образ праці і успіхів А. У .А. Ці рецензії є 

найкращим віддзеркаленням творчости А. У .А. 

Рецензії не пишуть актори, а пишуть їх люди, що розуміються на театрі і 

керуються тим, що бачать і чують на сцені. Це не випадкові дописувачі до газет, 

але це пишуть письменники, мовознавці, театрознавці, професіонали зі знанням 

справи. Вони порівнують наш український театр і театральну творчість з іншими 

західніми театрами, виправляють мову акторів п'єс або хвалять її. А навіть 

як щось їм не подобається, то пишуть про це так обrрунтовано, що за це не 

вільно сердитися. Недивно, що мистецький керівник Володимир Блавацький 

говорив акторам: "Ховайте рецензії Шереха (д-р Ю. Шевельов) хочбивони були 

й неприхильні, бо це писав Шерех''. Репертуар, який автори доставляють для 

А. У .А., йде власне на західньоевропейських сценах: "Антіrона ", "Люкреція", 
"Я і моя сестра". В репертуарі А.У.А. є теж українські п'єси: "Ордер" Юрія 

Косача, "Домаха" Людмили Коваленко і інші. 

СпомШІи про творчість театру А. У .А. в Реrенсбурзі поміщую у формі рецензій 

за порадою Юрія Шевельова. Він радить передрукувати ці рецензії або зробити 

з них монтаж. Я рішився використати пораду д-ра Ю. Шевельова в обох 

можливостях і передаю коротші рецензії в цілості, а з деяких подаю тільки 

виїмки. 

У газеті "Час" з березня 1948 р. є рецензія Григорія Шевчука (Д-р Ю. 

Шевельов) на виставу ''Домаха'' Людмили Коваленко в театрі В.Блавацького. 

Подаю частину рецензії, щоб усі познайомилися зі стилем і знанням справи д-ра 

Юрія Шевельова. 

Починає критик так: 
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"Домаха", якщо не помиляємося, дебют досвідченої і культурної письменниці в драматичному 

жанрі. Цим пояснюється, що в п'єсі є незаперечні досягнення, є і виразні провали і прогалини. 

Власне п'єса складається з трьох п'єс. Одна-це історія того, як ті українці, що на початку 

існування совєтської влади не доцінювали вагу української держави, дальшим ходом дальших 

подій були переконані, що тільки своя держава може бути порятунком ... В п'єсі показано це на 
селянах, з таким же успіхом можна було показати це і на всіх прошарках українського народу ... 
Отже це тема широка і вдячна, одначе в авторки вона не вийшла за межі пропаrандивної схеми, 

не обросла живим м'ясом людських характерів. Не дивно, що актори, які грають ролі цієї п'єси, 

не можуть грати ані характерів, бо їх нема, ані масок ... Може найбільше увійшов в образ 
персонажів цієї групи Роман Тимчук, що в образі господаря Максима, згодом розкуркулюваного, 

несподівано підкреслив м'якість вдачі свого персонажу. Риса ця ледве чи була передбачена 

авторським текстом, який підкреслював радше хазяйновитість, твердість. Але актор збагатив 

текст автора, і образ став ближчим до глядача ... 
Друга п'єсауп'єсі-це історія Домахи ... Нераз текстові бракує підтексту ... Не раз просто бракує 

тексту: не встигне акторка промовити, що вона чогось побоюється, як негайно це трапляється. 

Нема павз у тексті ... І все таки образ Домахи і "п'єса" де діє Домаха- великий успіх авторки. 

Домаху грає Ніна Горленко ... В своєму основному спрямованні вона ліпить образ трагічний 
і воднораз оптимістичний. Горленко провадить свою героїню через хвилини одчаю, через моменти 

зневіри- але й тоді вона зберігає величність постави. І тому глядач вірить їй в кінцевій сцені, 

коли вона в гіркій і щирій радості співає: "Мому роду нема переводу ... " 
Другий великий акторський успіх вистави - цілком несподіваний - це Ольга у виконанні 

Е.Дичківни. Власне акторка грає те, чого майже нема сказаного в авторськім тексті ... За автором 
Ольга- образ слабкости ... Дичківна з самого початку грає не слабкість, а силу ... Вона робить 
це з такою цупкою і міцною життєвою енерrією, що стає часом поруч з Домахою і змушує вірити 

- якщо такі дочки у Домахи, то справді не буде нашому роду переводу. " 

Бувають рецензії на театральні п'єси, в яких критики звертають увагу на все: 

на автора, режисуру, акторське виконання, декорації, музичне оформлення. 

Але бувають теж рецензії, в яких критик звертає увагу на визначне виконання 

одного тільки актора, чи в цьому випадку акторки. 

В "Українській Трибуні", неділя 21 березня 1948 р., появилася рецензія Ю. 
Корибута п.з. "Ніна Горленко в ролі Домахи" (До останніх мюнхенських 

rастролів Ансамблю Українських Акторів під проводом В. Блавацького) . 

... ''Під час rастролів Ансамблю Українських Акторів під проводом В. Блавацького в Мюнхені 
7 березня- показано нову виставу театру, п'єсу Людмили Коваленко "Домаха". Заголовну ролю 

в цій виставі грає видатна українська акторка Ніна Горленко, що її сучасна еміrрація так добре 

запам'ятала з виконання яскравих характерних ролей у "Мині Мазайлі" та "Народньому 

Малахієві", але оце вперше мала змогу побачити у великій провідній ролі. Ми хотіли б у коротких 

словах спинити увагу читача і глядача на деяких принципових моментах, зв'язаних з тим 

виконанням ... 
Ми тут цілковито абстрагуємо від самої п'єси як драматургічного твору ... Наша тема виконання 

акторки Н. Горленко з погляду жанру української трагедії. Я цілком свідомий завдання говорити 

про акторське виконання відірване від п'єси ... 
.. . Тут ідеться про Домаху акторки Ніни Горленко, образ, що вона його відчула й задумала, 

спільно з режисером шукала зовнішніх можливостей його втілення, образ, що його акторка 

виносила, ним жила, страждала ... Говорити про працю Ніни Горленко- це говорити про працю 

зрілого майстра, завжди до кінця своєї мистецької мети ... Народити образ може 

тільки сама акторка. Образ народжується несподівано, часто-густо він цілком випадкової 

знахідки: руху, жесту, тону голосу, зорової чи звукової асоціяції. Ніна Горленко знає це, знає 

дуже боляче, бо сьогодні вона вже не початкуюча, а акторка-майстер; майстерність же якраз 

і полягає (нехай це парадокс) у щоденному болючому усвідомленні власної " нездарности" (як 
говорить Ваrнер). Бо усвідомлювати власну ''нездарність''- це в мистецтві означає витиорювати 

шедевр за шедевром. Горленко давно вже стала на шлях і рівень майстерности - і ось хоч би 

за три останні роки маємо її згадані вже прекрасні креаuії з попередніх вистав''. 
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А 18 квітня 1948 р. у газеті "Час" появляється довга рецензія Григорія 

Шевчука (д-р Ю. Шевельов) на сатиру Юрія Косача "Ордер" під назвою "Сон 

же, сон, на причуд дивний". "Ордер" Юрія Косача в драматичному ансамблі 

Володимира Блавацького' '. 

Починає рецензію редакція газети "Час": "Публікуючи рецензію на останню 

п'єсу Ю. Косача, уважаємо своїм обов'язком зазначити, що ця п'єса стрінулася 

з доволі різкою критикою. Одну з таких критик помістимо в найближчому числі 

газети''. 

Тоді щойно починає Григорій Шевчук довгу рецензію на два розділи у двох 

числах газети "Час". У ·першому розділі пише: 

"В антракті після третьої дії між моїм сусідом і мною відбулася така розмова: Чи ви читали 

п'єси Сартра? Я: А чому ви згадали про них? Та ж п'єса Косача нічим їх не нагадує. Він: Досі 

нічим. Але мені здається, деякі нотки в третій дії говорять, що далі будуть наростати сартрівські 
тони і мотиви. 

Мій сусід помилився у своєму передчутті і після вистави сам визнав свою помилку. Хоч як 

ми звикли, що творчість Ю. Косача, при всій своїй ориrінальності, зорієнтована на західні джерела 

і передусім на французькі, в ''Ордері'' найуважніша аналіза не знайде нічого ні від Сартра, ні 

від Кльоделя.'' 

Далі продовжує свою рецензію: 

"А потім починає глядача страх збирати. А чи тільки на сцені є ті риси: гнучкошиєнківщини, 

держимордства, підлабузництва, продажности, безпринциповости, цупкого животіння? 

Глядач обертається до себе (спершу, звичайно, до своїх знайомих, але потім усе таки і до себе) 

і бачить себе змушеним перевірити свій душевний інвентар. І якщо він знаходить щось подібне, 

хай у мініятурі, тоді він починає сердитися. Він сердиться щораз грізніше і починає закидати 

п'єсі всі сім смертельних гріхів. Але так було і з "Ревізором" М. Гоголя, згадаймо, як маси 

зачеплених за живе вимагали зняти комедію після прем'єри з репертуару." 

Так було і з "Ордером" Ю.Косача в оселі в Реrенсбурзі. Публіка 

приглянувшися добре до поодиноких типів, що грали ролі гнучких ший, 

пристосуванства, продажности, безпринциповости (їх дуже не любила Олена 

Теліга, називала їх партачамн життя ... ), збурилася. - "Як можна наше 

суспільство представляти в таких огидних красках?" І зробили суд! 

Чи відбувся суд над "Ордером" і який був його перебіг та присуд чи рішення? 

На це питання дав відповідь авторові цієї статті д-р Іван Гурко, голова 

Таборового суду над "Ордером" , у листі з 5 грудня 1978 р. з Клівленду. 
Д-р І. Гурко пише: ''Питаєтеся мене, чи відбулася судова розправа проти 

письменника Косача за його "Ордер". Це було в 1948 р. і я не можу докладно 

Вам розказати про хід і закінчення цієї розправи. Одне можу Вам під присягою 
сказати, що мені - як адвокатові і заразом судді було доручено нашою 

таборовою владою очолити той "Таборовий Суд" проти Косача з двома 

прибічними лавниками. Відразу почалася авантурнича кампанія під час 

переслухування свідків. Тому, що з того часу минуло щонайменше ЗО літ -
я не пригадую прізвищ судових лавників і прокуратора. Здається, що Володимир 

Блавацький був оборонцем Косача, а д-р Степан Росоха прокуратором. Нині 
не присягнув би. Мені дуже не хотілося провадити тодішнє предсідництво 

''Суду'', але хто і яким способом намовив мене ту ролю взяти не знаю. Одне 

пам'ятаю дуже добре, що я провадив розправу, почав П і дійшов до 

переслухування свідків, але змушений був перервати їі, бо на сцену влетів великий 
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камінь і того було мені досить. Запротоколовано, що Суд розправу перериває 

на неозначений час. Куртина запала. Кінець!" 
У другій частині рецензії в газеті "Час" з 28 квітня 1948 р. Г. Шевчук 

обговорює режисерську роботу над сатирою "Ордер": 

''Спірнішим і менш доробленим видається те, що театр дає у голосі. Від самого початку взято 

дуже підкреслені, різкі, перебільшені тони. Вони спершу вражають, потім стомлюють. Уже після 

2-ої дії реакція багатьох глядачів - утома. Але чи повинна вистава стомлювати? Чи не треба 
дечого в трактуванні голосу переглянути? 

Цікаво, до речі, що один з акторів у хороводі масок - чи за настановою режисера, чи з власної 
волі не пішов за цим перенапруженням ритму. Це Роман Тимчук у ролі професора Іхтіозаврова. 

Наслідок вийшов разючий. Його спокійні, геометризовані і водночас ніби вкрай недоречні рухи 
рук, якась увігнутість елястичної і водночас незграбної і потворної постаті, рівномірно скрипучі 

і одноманітні інтонації витиорюють образ просто демонічного характеру, образ, який чи не 

найбільше запам'ятовується з усієї вистави. У грі Тимчука масковість особливо виразна, підлість 
і гидотність особливо підкреслені, а жадної нотки перенапруження, подиву гідна рівновага і 

внутрішній, істинно мистецький, впевнений душевний спокій мистця. Тяжко сказати, ч:и таке 

враження лишається саме тому, що актор грає у відмінному від інших масок ритмі, чи ввесь 

хоровід масок виграв би, якби був трохи притишений . 
... Що Богдан Паздрій, який грає Жору, прекрасно володіє своєрідним "злодійським шармом", 

це він довів не раз, хоч би, наприклад, цього року в ролі Павла Міке в "Парковій ч.l З". Цей 

шарм він має й тут у п'єсі Ю. Косача .... це все ролі, де театр мав доповнювати і надолужувати 
автора. Зате в хороводі змор актори мали готовий, надзвичайно вдячний матеріял, і тому з цілої 

низки акторських удач навіть важко когонебудь спеціяльно виділити. 

Серафима Лизуна, ділка-афериста воєнних часів, грає Володимир Шашаровський. Свого часу 

ми бачили його в ролі Коржика у "Ворогові" Ю. Косача. Там актор створив рельєфний, майже 

фотографічний побутовий образ. Лизун- це той же Коржик, але розвінчаний з авреолі людяности 

і поданий у гіперболічна гротескових тонах. Актор іноді здрібнює персонаж ... Одначе в багатьох 
місцях ролі Шашаровський переходить до більших маштабів і його Лизун виростає у справді 

завершений образ ... Р. Василенко в ролі поета емеркайла-Зоряного створює якусь апотеозу 
підлабузництва, образ пристосування, що його пристосуванство межує з містикою й сп'янінням, 

це особливо видно на тлі образу редактора Блахмановича, що грає Микола Кавка, не меншого 

підлабузника й мерзотника, але прозаїчного, роздрібленого, незібраного в порив екстази ... Два 
ріжки хустки над головою, надута в безсилому прагненні сказати щось людське щока, еротична 

трясучка - ці риси досконало вптварюють образ захопленої коровами і прагнучої кохання доцентки 

Хіврі Осінньої, як їі подає Ніна Горленко. Не менше тваринного у співачки Крокодилової у 

виконанні М. Степової, яка в свої скупі репліки, зокрема в те кількаразове "доремі фасоль"зуміла 

вкласти стільки переливів примітивного почуття. 

Іноземні змори теж знайшли прекрасних виконавців. Золотого фазана бездоганно грає Євген 

Левицький. Риси нікчемности, душевного хамства, розперезаности і водночас непевности свого 

становища на загарбаній і ощиреній багнетами українській землі знайшли своє втілення в гримі 

трошки під Гітлера, в якомусь вигукуванні слів і цілих реплік, в розхитуванні всього тіла,. в 

непевній ході наче по льоду. Поплічник Золотого фазана і перекладач, ''чеський чижик'', так 

само вирізьблене відтворений, М. Малецький. Але може особливий успіх совєтський майор 

Харін-rероєв у виконанні Володимира Королика. Автор не спокусився рисами карикатури, якими 

так легко було захопитися (до цього спокушало навіть і прізвище персонажа). Він вніс у ролю 

несподівані, здавалось, риски трагічности ... якась майже чеховська тема безконечної нудьги і 

спустошености бринить у його голосі, в одчайдушності розмашистих жестів. 

Тут мусимо зробити авторові "Ордера" поважний закид. Гоголь був досить тактовний, щоб 

у хоровід своїх масок не вставити жадної справжньої людини. В комедії Гоголя діють виключно 

і тільки свинячі рила. Приїзд справжнього ревізора проголошується під завісу - і глядач його 

не бачить. Юрій Косач вставив у дію своєї п'єси кілька позитивних персонажів підпільників і вояків 

українського фронту спротиву. Виправдана їх поява в останній дії - справжній ревізор. Але в 

попередніх діях їм нічого робити ... І тому можна тільки поспівчувати акторам: Е. Шашаровській, 
Є. Дичківній і А. Теплому, які в ролях позитивних героїв справді не мають чого робити протягом 

цілих чотирьох дій. 
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Смілива, безпощадна, бойова, патріотична, стилістично своєрідна п'єса Ю. Косача- новий 

крок у відході письменника від чужих впливів, від барокової розцяцькованости, які, здавалося 

декому, можуть залити його творчість. Цей новий крок у поданні безrрунтянства і в наближенні 

до українських джерел стилю і творчости, тим цінніший, що він робиться в европейському 

всеозброєнні. Поява цієї п'єси на сцені показує, що наша суспільність не боїться найжорстокішої 

самокритики, а це ознака П здоров'я, бо тільки анемічне і хворе боїться жорстокої, але здорової 

критики. 

Театр приготував виставу за якийсь місяць, в тяжких побутових умовах. Тож треба дивуватися 

не з того, що є поодинокі більш-менш дрібні недотягнення, а з того, як можна було за такий 

короткий час створити загалом продуманий, цілісний, своєрідний, цікавий і актуальний спектакль, 

так адекватно відтворити той "сон же, сон, напричуд дивний", що його навіяли Юрієві Косачеві 

окремі гіперболізовані ним риски, на жаль нашої дійсности." 

В тижневику "Українська Трибуна" - 23 травня 1948 р. появилася рецензія 
''Антігона'' Ж. Ануй на українській сцені'', підписана ініціялею (К). Подаю П 

в цілості. Є для цього кілька причин: критик цікаво переповідає зміст трагедії, 

підкреслює ролі у дуже доброму виконанні акторів, подаючи їх прізвища, 

порівнує Володимира Блавацького в ролі короля Креона з німецьким актором 

Отто Верніке, хвалить роботу мистця-декоратора В. Клеха. 

''АНТІГОНА'' 
Ануї на українській сцені 

Полінейк та Етеокл, двоє синів володаря Едіпа, панування якого в грецьких семибрамних Тебах 
було таке блискуче і таке трагічне, посварилися межи собою, і перший з них, укупі ще з шістьма 

іншими ватажками, пішов відвоювати місто від брата. Обоє загинули в братовбивчій борні, але 

Етеокл, герой, оборонець рідного города, був похований з почестями. Полінейка ж, напасника, 

Креон, новий володар Тебів, наказав залишити в полі непохованим, на поталу диким звірям. 

Але була в братів вірна сестра Антігона, яка зважилась порушити цей наказ: вона пішла на поле 

і поховала мертвого брата. Вона знала, що за це П покарають смертю, але думка, що душа 

Полінейкава блукатиме веприкаяна без похорону, була жахливіша, ніж думка про власну загибіль. 

Такий зміст давнього гелленського міту. Він надтхнув багатьох грецьких письменників, що 

писали трагедії для театру, але майбутнім вікам збережено лише одну з цих трагедій, Софоклову. 

"Антігона" являє собою третю частину трилогії (першою є "Едіп володар", другою "Едіп у 

Колоні''). Історія цієї трагедії надзвичайна. Її грали в театрах гелленізован ого світу, грали в 
Римі, грали в добу ренесансу в розкішному театрі Андреа Палядіо в Віченці. Її наново 
опрацьовували в найрізноманітніших варіянтах драматурги аж до Вальтера Газенклевера і Берта 

Брехта. "Антігона" створена в 5 ст, до н.с., не покидає сцени протягом понад двох тисячостоліть, 
бо головна П проблема не тільки не втрачає актуальности, а, навпаки, з кожним новим сторіччям 

хвилює людство з щоразу новою гостротою: постійний конфлікт між правом особистости і рацією 

суспільства. 

Глибоким і, мабуть, всебічним відбитком цієї проблеми в свідомості сучасної людини є 

"Антігона" молодого французького драматурга, Жана Ануї. Створена і вперше грана в 

окупованому німцями Парижі, "Антігона" Ануї сприймалася спершу в П вузькому значенні -
як внутрішній заклик до резостансу. Але по тому, як Францію звільнено і цій трагедії молодого 

автора відкрився широкий світ, у чині головної П героїні поволі прояснився П ширший зміст: 

боротьба людської особистости за право на абсолютну свободу - свободу від пересудів, від 

насильства, від лицемірства і від стандарту, боротьба за свободу навіть коштом утрати того, 

що в міщанському розумінні є "щастям". 

Стародавній міт Ануї оголює до меж можливого і, водночас, він освітлює в ньому найглибші 

закутини, вміщуючи у двогодинному скондензованому дійству цілий людський світ. "Антігона" 

йде в сучасних нам строях, і герої оперують сучасними нам поняттями й речами: кава, кінофільм, 

цигарети, довгі штани, тютюн до жування, пістолі, вечірні убрання. І автор ніби забезпечує 

тяглість існування трагедії в віках, як це робив Шекспір, коли вдягав своїх античних і мітологічних 

героїв у сучасний одяг і змушував їх говорити про стрільний порох. Але, водночас, герої Ануї, 
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як і герої Шекспірові, носять притаманю 1м імена і характери, Антігону не садовлять на 

електричний стілець, а таки замуровують у стіну, а Гемон, їі наречений і син Креона, довідавшись 

про їі смерть, убиває себе не з пістоля, а мечем. Центральною сценою трагедії, як і в Софокловому 

первообразі, є великий діялог Антігони і Креона, речників двох антагоністичних начал, а на місце 

античного хору Ануї запроваджує постать коментатора, що стає зв'язною ланкою між усіма 

rрадаціями сценічних образів, від найпатетичніших до скопійованих із солдафонів ХХ сторіччя 

вартових при трупі Полінейка, а разом з тим, зв'язною ланкою між автором і глядачем, що 

вводить останнього в зміст авторського розуміння трагічного. 

Коли до праці над "Антігоною" Ануї взявся Ансамбль Українських Акторів під проводом 

В. Блавацького (в перекладі молодого автораМ. Понеділка, що його театр опрацював в ході 

проб), то цим не тільки зроблено спробу ще раз відновити перерваний традиційний зв'язок 

української культури з культурою Европи і світу звернувшися до одного з наймаркантніших 

зразків цієї культури на їі сучасному стані. Виставою "Антігони" український театр на еміrрації 

запропонував ще й слов'янський варіянт трагедії, акцентувавши ряд важливих моментів, що 

пройшли непомітно для сприймання їі в романському й германському світах і що маячіли самому 

авторові, можливо, лише напівсвідомо. І ще третя- чисто стилістична заслуга цієї вистави: тут 

зроблено виразну спробу пов'язати сучасне сценічнедійство з якщо не античною, то принаймні 

клясичною традицією европейського 17 сторіччя: Марія. Степова в ролі няні Антігониної і М. 

Кавка в ролі посланця, не зважаючи на модерні строї, цілком відійшли від побутового пляну, 

в якому трактує ці персонажі, наприклад, Баварський державний театр, а грають у добірному 

стилі наперсницю і вістуна з трагедії Расіна. 

І тут замикається кільце між первісним мі том і наймодерпішим його переживанням. ''Антігона'' 

в Блавацького це насамперед акторська вистава, вистава людських персонажів, що з них кожен 

несе певну ідею і разом з тим, втілює окреслений характер, конкретність якого перевіряється 

саме на понадчасовому бутті античної трагедії. Це ціласкаля-від вартових при трупі Полінейка 

(їх дуже добре жанрово виконують Малецький і Хабурський, особливо ж Богдан Паздрій, 

м'ясистий, брутальний службіст і, водночас, добрий якоюсь примітивною добротою велетень, 

"людина цілковито позбавлена фантазії", як характеризує його коментатор)- до Ісмени, сестри 

Антігониної, що П Віра Левицька грає розкішною жінкою - хижачкою, з монументальним 

профілем, з жестами королеви, а разом з тим, слабим створінням, яке схиляється перед чином 

своєї маленької затятої сестри. Єдиним актором, який дещо випадав з пляну вистави був В. 

Королик у ролі Гемона - це пояснюється, либонь, тим, що він є яскраво характерним актором 
(він це ще раз демонстрував, наприклад, у попередній праці театру, в Косаченому "Ордері") 

і почуває себе "не вдома" в ролі коханця. 

Ми не можемо уникнути спокуси зіставити в ролі Креона Отто Верніке, що грає на німецькій 

сцені в Мюнхені, з Володимиром Блавацьким. У цьому зіставленні, власне, виявляється 

принципова відмінність української вистави, їі, як ми це зважились назвати, слов'янська 

відмінність (зрештою, цей термін вжив на генеральній пробі один з незайнятих акторів). У той 

час як Берпіке протягом цілого діялогу з Антігоною величний і зовнішньою, і свого роду 

внутрішньою величчю в свідомості власної правоти, а до катастрофи приходить із чисто 

німецькою послідовною сліпотою супроти того, що діється поза сферою його розуміння, -
український актор відразу, із першого ж німого пантомімічного епізоду, в якому коментатор 

появляє дійових осіб глядачеві, виявляє тенденцію до внутрішього сумніву, до роздвоєння свого 

Креона.До діялогу з Антігоною Креон Блавацького приходить не з готовими тезами, ні, він 

щиро прагне П зрозуміти, щиро прагне знайти компроміс між П невблаганною гордістю і 

потребою підкоритися суспільній рації, як він це розуміє. Він шукає компромісу для неї. щадячи 

П гордість. Він пропонує їй безліч стежок, що їх вона послідовно заперечує і відкидає, він то 

надихається в словесному двобої з нею, то падає духом, і коли він кидається на неї і здушує їй 

руки, то це найменше жест тирана- це жест відчаю, жест відчаю людини, яка стражденно шукає 

ствердження правоти свого чину. Цим Блавацький звисочує й ушляхетнює свого Креона, а, 

виходячи у творенні образу з власної акторської фактури (характеристику Креона як людини 

"огрядної", людини "з животом" викреслено з тексту вистави), він різьбить його чітко в 

найтонших нюансах. Є місця в нього просто блискучі- особливо те, де він розкриває Антігоні 

правду про П мертвих братів, шо за життя обидва були негідниками, і uим зводить до нуля 

конкретну nіль П чину. Високим акторським досягненням є виконання Романа Тимчука 
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(Іюментатор). В особі цього актора, який так яскраво розкрив свої здібності перед тим у 

гротесковому жанрі "Ордера", театр знайшов для "Антігони" вдумливого, виразного, 

інтонаційно досконалого, ритмічно бездоганного, гострого думкою і м'якого жестом 

інтерпретатора оголеної авторської участи в трагедії. Прекрасно характеризоване обличчя цієї 

людини в цератовому плащі, окулярах і береті з'являється на сцені відразу ж по піднесенні завіси, 

і з цього моменту коментатор стає невід'ємною частиною вистави. Чаром свого слова він вводить 

глядача в сферу трагедійного міту: "Ці люди покажуть зараз вам історію Антігони. Ось вона 

сидить, обхопивши коліна руками. Вона думає про те, що мусить сьогодні вмерти. Ми з вами 

можемо спокійно дивитись на її дії, бо, вставши і вийшовши звідси, ми не мусимо сьогодні 

вмерти." Але він, разом із тим, оголює сценічний засіб, як це робили всі великі майстри театру, 

він, за задумом автора, руйнує ілюзію життя, щоб міцно угрунтувати дійсність мистецтва. Він 

коментує, пояснює, появляє, він непомітно входить у дії, ба навіть у думки дійових осіб, але, 

водночас, він непохитно стоїть на краю дії, з гіркою усмішкою непорушного розумного обличчя 

підготовляє глядача до приходу пана і володаря трагедійного дійства: смерти. Бо ''в трагедії 

все зовсім інакше, ніж у драмі''. Трагедія виникає з випадкового руху чи погляду, але відтоді 

невблаганно розвивається за своїми законами, і приречений на смерть ніколи не зможе їі уникнути. 

Ця сутність трагедійного в розумінні Ануї відчута в Єлисавети Шашаровської, знаменної 

виконавиці заголовної ролі, тим разючіше, що вона від початку до кінця трактує свою Антігону 

як істоту слабку, безмежно ніжну й жіночу, істоту сповнену туги за особистим щастям. Якщо 

знов порівнювати, то це Антігона, діяметральна протилежна Інге Лянген, різкій, простолінійній, 

по-своєму прекрасній Антігоні мюнхенської сцени. Шашаровська грає майже дитину. Це негарне 

в клясичному розумінні, але безконечно чарівне дівча, безбожно патлате, якесь нев'ємне й 

недоладне, з босими дитячими ногами, в коротенькій спідничці, з незграбними жестами. Вона 

любить Гемона сором'язливою любов'ю, і вона панічно боїться смерти, жахається чекання 

смерти, передсмертних мук. Слово "мушу", повторюване кілька разів, в устах Шашаровської 

звучить болюче, майже як зойк повного відчаю. І саме в цьому двобої людей, що стоять один 

проти одного кожен із своїм нестерпним "мушу" і що виконують це "мушу" кожен, зрештою, 

з неймовірною огидою, - розкривається справжня сутність екзистенціялістичного розуміння ідеї 
життя Ануї, житя як чину неминучої особистої свободи, що є непереможним внутрішнім "мушу". 

Ми не хочемо профанувати оцінку виконання Шашаровської аналогією ні з українською, ні з 

жадною іншою конкретною дійсністю проте, вважаємо за свій обов'язок зазначити, що особисто 

ми в цьому надзвичайному акторському виконанні знаходимо ствердження того розуміння 

героїчного, яке доступне тільки людині з розвиненою свідомою волею самоперемоги. Цей зразок 

героїчного незрівняпо перевищує псевдо-патетичну деклямацію про героїзм, якої на жаль, не 

бракує в нашій публіцистиці і навіть у щоденному побуті. З цього погляду Шашаровська якраз 

і грає той театр, який є етичним зразком для повсякденної дійсности, зразком тим більше 

повчальним, що П чисто акторська майстерність перевершує в цій ролі все, досі нам відоме в 

П виконані. 

Але ''Антігона'' так само й зразкова в українському театрі режисерська вистава, яких нам 

давно не доводилось бачити. Поява дійових осіб, оригінальне мізансценування на станках 

надзвичайно виразної і ощадної конструкції В. Клеха (на тлі якої, згідно з тим же режисерським 

задумом, зарисовано білий фрагмент античного фронтону, розколотого в сучасній свідомості, 

але вічно живого в цій закам'янілій щербині), смертний хід Антігони, бій годинника- все це 

задумано й здійснено в єдиному ритмі і в досконалій композиції. 

На нaurnx очах театр, переживши побутові труднощі і вийшовши з репертуарної кризи, робить 

крок за кроком у напрямі зростання. Ми зайвий раз пересвідчуємося в можливостях того, що 

може досягнути наша культура, поставлена в нормальні умови і еконтактавана з 

культурнотворчими силами світу. (К) 

У жовтні 1948 р. виїхав театр Ансамблю Українських Акторів на гостинний 
виступ до Мюнхену-Фрайман. Німецькі актори, які грали музичну комедію "Я 

і моя сестра'', заповіли свою присутність на нашій виставі ''Я і моя сестра''. 

Директор Блавацький приділив нашим гостям 19 місць на залі. Мабуть 
подобалася наша вистава німецьким акторам, бо по П закінченні прийшли на 
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сцену і всім rратулювали. Німецький режисер поробив знімки в характеризації. 

Залучую знімок Фільозеля, яку зробив німецький режисер. 

Поміщую рецензію Олега Лисяка на виставу ''Я і моя сестра'' , яка появилася 
в "Українській Трибуні" з датою 31 жовтня 1948. 

"Я І МОЯ СЕСТРА" 

Новий репертуар Ансамблю Українських Акторів складений на 4/5 з вистав легкого жанру. 
Це відношення могло б дати легку здобич шукачам дір в цілому. Але якраз навпаки: ''Мій Бебі'', 

"Поїзд-Мариво", "Тріо" і, нарешті, "Я і моя сестра" є ще одним доказом гнучкости і вмілости 

ансамблю і його мистецького керівництва. 

Коли негайно після грошевої реформи становище було справді катастрофічне, здавалося, що 

наш єдиний професійний ансамбль буде змушений, принаймні на деякий час, припинити свою 

діяльність. Блавацький на запитання: - Що тепер? - відповів: - У моїй театральній праці 

пам'таю часи, коли ми по три дні нічого не їли. Це покищо нам не грозить. А глядач знайде 

шлях до театру. Треба йому цей шлях показати і його привчити до того, що гріш виданий на 

театр, не витрачений марно. 

Музична комедія "Я і моя сестра" Берна і Вернея, з музикою Ральфа Бенацького,- не нова 

на европейській сцені. Її ставили до війни західньоевропейські театри, однак досі українського 
перекладу не було. Добре зробив молодий автор "Мамая" п. Алексевич, переклавши цю п'єсу 

для потреб ансамблю. Вистава йде в цікавому художньому оформленні В. Клеха. Молодий 

художник, який в умовах Ансамблю Українських Акторів дістав змогу інтензивно працювати, 

дав ряд цікавих розв'язок проблеми сценічного оформлення, 

В. Блавацький і Б. Паздрій не пішли за традиційною лінією постави цієї музичної комедії. Вона 

не нагадувала нам ні колишніх вистав у польському театрі, ні вистави у Відні, ні, нарешті, останніх 

постав їі у Мюнхені. 

Коли йдеться про виконання, відзначимо передусім драматичного актораР. Тимчука. Він має 

нагоду демонструвати тут свою різносторонність (пригадаймо проф. Іхтіозаврона в "Ордері" 

і речника в "Антігоні"); зокрема згадаємо використання ним калямбурів перекладача п.А. 

Алексевича. 

П-і Бенцаль-Карп'якова дала повний темпераменту образ Ірми. 

Образ принцеси Сен Ля Біш у виконанні Є. Дичківни надовго зберігається в пам'яті. З 

задоволенням відзначаємо, як від часів виступів у Львові поглибилися їі сценічні образи, техніка 

гри - це наявні наслідки серйозної праці над собою. 

Виконавець ролі професора літератури- бібліотекаря Є. Левицький як у грі, так і в танках 

і співах виявив належний темперамент. 

Б. Паздрій, виконуючи ролю мадярського аристократа, належно Гі приперчив, внісши багато 

гумору. Особливо задоволена була публіка чардашем: Бенцалева-Паздрій. 

Кавка, Хабурський, Мельник, виконавці роль суддів (особливо останній із доброю сценічною 

маскою), а також Данилко і fранатова відповідали тонові спектаклю. 

Оркестра під дириrентурою п. Бунцеля була на належному рівні. 

Взагалі постава становить для Ансамблю, безперечно, чимале досягнення. Глядач відчуває, 

що театр свій задум реалізує успішно. 0 
.л. 

Поміщуємо ще одну рецензію, на ''Безталанну'' Івана Тобілевича, 

надруковану в "Українських Вістях" з 21 квітня 1949 р. в розділі "Театральні 
новини", автором якої є Леонід Лиман. 

З ВЛАСНИХ ДЖЕРЕЛ 

''Безталанна'' І. Тобілевича прем'єрою Ансамблю Українських 

Акторів під мист. проводом арт. В. Блавацького. Сценічне 

оформлення Клеха. 

Поява на сцені артистів Ніни Горленко і Ол. Левитського відразу розвіває вражіння про 

штучність і умовність сценічних засобів (декорації,rриму і ін.), що перешкоджають довести до 
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Р. Тимчук в ролі Фільозеля 

Роман Тимчук в ролі Максима, п 'єса "Домаха" 

Сценка з " Антіrони": зліва: Р. Тимчук, Б.Паздрій, М. Малецький, Б. Хабурський, 

Ліза Шашаровська в ролі Антігони 

493 



свідомости глядача мистецьку безпосередність дії. Для цих артистів характерна спроможність 

стовідсоткового перевтілення в перелаваний ними мистецький образ. З математичною точністю, 

що їі свідомо не помічає, але захоплюється глядач, вони подають і розкривають найглибші нюанси 

і суто індивідуальні прикмети своїх героїв. Це тип артистів, яким не приписується, але вони, 

без сумніву, заслуговують на вчений ступінь артиста. Глибоке навчання з першоджерел численних 

протатипів виконуваних ролей і перепущення цих студій через критичну високу мистецьку культуру 

забезпечує їм кожночасний успіх і відрізняє від того rатунку артистів, що механічно (і часом не 

без успіху) виконують приписи і муштру досвідченого режисера. 

Арт. Н. Горленко, подаючи тип сварливої жінки (матері Гната), входила в таку екстазу, що 

публіка декілька разів переривала їі гру оплесками. 

Рівна гра арт. Ол. Левитського (батько Софії) була так само зворушлива як в окремих репліках, 

так і в монологах (четверта дія). 

Артистки Є. Дичківна (Софія) і Є. Шашаровська (Варка) грали, як завжди, на рівні усталеного 

за ними мистецьким амплюа. Зокрема арт. Є. Дичківна має нахил подавати жіночі образи з 

виразною домінантою в них наївної експресії, дитинности і безпосередньости. Такою була й П 

роля Софії. 

Арт. Б. Паздрій іР. Тимчук виступали в епізодичних ролях кумів. Виглядало так, що ці два 

простакунатих добряки випадково забрели на сцену безпосередньо, як живі експонати, 

повертаючись із Сорочинського ярмарку. І глядачі шкодували, що ці знані артисти так швидко 

зійшли із сцени. 

Інші головніші ролі виконували арт. В. Карп'як (Гнат), М. Кавка (Степан), А. Радванський і ін. 

Розглядаючи виставу "Безталанної" дещо з утилітарного боку, треба підкреслити 

безпосередню користь для емігрантського глядача подібного rатунку п'єс. Побудовані на джерелах 

національної психіки і вдачі, вони служать контактним посередником для людей, що втратили 

власну землю, тепер у повсякденній практиці натикаються на чужорідні впливи, яківроджене 

руйнують, а нового не прищеплюють. З другого боку, недобра слава так званого побутового 

театру (вона вирабилась під впливом спрощення й вульrаризації їх недоброзичливими 

''артистами'', а також нівелюваня деякою критикою) може реабілітуватись новим їх трактуваням 

у досвідчених режисерів і добрих акторів. 

"Безталанна" І. Тобілевича - це остання прем'єра Ансамблю Українських Артистів на 

Европейському континенті. Слідом за іншими мистецькими одиницями АУА також готується 

до виїзду за океан. 
Л.ЛИМАН 

ТЕАТР В. БЛАВАЦЬКОГО ВЖЕ У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ 

Останнім транспортом нових іміrрантів, що причалив минулої неділі до порту Нью-йорку, 
між цілим рядом інших українців, приїхав теж відомий організатор і керівник театру та сам 

знаменитий актор В. Блавацький. Разом з ним приїхало 12 артистів його театру на еміrрації 
в Німеччині, зорганізованого там переважно з професійних акторських сил Львівського Оперного 

Театру. В. Блавацький та інші артисти переїхали на постійний побут до Філядельфії, де місцеві 

громадяни влаштували їм щире прийняття. Приїзд В. Блавацького та інших артистів його театру 

до цієї країни, це черговий здобуток нашої громади". Свобода, четвер, 2 червня 1949 р. 

29-31 травня 1982 р. на оселі "Верховина" в rлен Спей, США, відбувся з'їзд 
колишніх жителів оселі rанrгофер в Реrенсбурзі. Між присутніми були й актори. 
Під час бенкету один стіл був з написом: "Зарезервовано·- ОМУС." Це: 

Об'єднання Мистців Української Сцени. Сиділи при столі: Віра Левицька, Віся 

Дичко-Блавацька, Ліза Чепіль, Люба Тимчук, Марія Кавка, Юлія Шашаровська, 

Євген Левицький, Володимир Шашаровський, Роман Тимчук, Микола Кавка, 

Ярослав Климовський, Володимир Чепіль. 

Подяка від стола: щиро дякую від себе і від театру А. У .А. Управі оселі в 

Регенсбурзі за піклування театром А. У. А.- на руки п. Я. Сербина, колишнього 

посадника оселі Регенсбург і теперішнього голови Комітету колишніх жителів 
оселі Реrенсбурr. 
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Крім акторів, яких знімки поміщені в збірнику, в склад театру А.У.А. в 

Реrенсбурзі в 1947-1949 роках входили: Мстислав Малецький, Горняткевич, Л. 
Кульчицька, Наталя Литвиненко, Марія Ломакіна, В.Клех-Клехновський, Петро 

Владюк, Іван Кащинець, Петро Прус, Павло Бунцлер, Петро Мак, Микола 

Колініченко, А. Світич, В. Кіт, М. Цегелик, Володимир Варвара, Ботнійчук, 

Туз, Туровський, М. Кульчицький, Пастернак. (Редакція збірника не одержала 

їх знімків). 

Ансамбль Українських Акторів під керівництвом 

Володимира Блавацького 

Володимир Блавацький -
мистецький керівник 

Роман Тимчук - режисер 

Бог дан Паздрій - режисер 

Ярослав Барнич - музичний 
керівник 
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Володимир Шашаровський -
режисер 

Євдокія Дичко-Блавацька 



Єлисавета Шашаровська Евген Левицький Віра Левицька 

Ярослав Давидович Ніна Горленко Евген Курило 

Олексій Левитський Володимир Карп ' як Володимир Королик 
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Марія Степова Ростислав Василенко 

Андрій Теплий- співак Юліян Сухар - музика 

Марія Мельник -Сухар Анатоль Радванський - співак 
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Олена Карп'як-Бенцаль 

Володимир Чепіль - музика 

Марrарита Борзакінська -
співачка 



Володимир Мельник Олександер Данилко Микола Кавка 

Василь Сердюк Людмила Сердюк Богдан Хабурський 

Емілія rранат Оленса rранат 
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Видавнича діяльність і преса 

Омелян Кушнір 

ПРЕСА ОСЕЛІ 

В культурному світі преса займає передове місце. Вагомість їі ролі в різних 

ділянках людської творчої діяльности величезна. В першу чергу преса- це 

зв'язок людини зі світом, з країною її замешкання, з національною групою, 

членом якої людина себе вважає. Це й була одна з основних причин, чому зараз 

після закінчення Другої світової війни українська еміrрація, яка знаходилась на 

терені Західньої Европи, почала, в першу чергу, організувати свою пресу. В 

кожному більшому скупченні українських еміr;,dнтів постають видавництва, 

видаються спершу циклостилем, а згодом друком бюлетені, журнали, газети. 

Віктор Приходько у своєму Щоденнику (ще в рукописі) 2 січня 1946 пише: 
"До редакції "Вісті УТГІ" стали надходити в обмін різні журнали, що видає 

наша еміrрація переважно в американській зоні. Боже, яка кількість і 

різноманітність. Передовсім два журнали, що видає Українська Автокефальна 

Православна Церква - це "Церква і Нарід" (Еслінrен) і "Христова 

Громада"(Майнц Кассель), на Велику Гессію. Далі "Єдність" - орган 

Українського координаційного комітету, два студентські журнали -
"Стежі"(Інсбрук - Мюнхен) і "Студентські Обрії" (Мюнхен), пластовий 

журнал, жіночий журнал ''Громадянка'', мистецько-літературний журнал 

"Рідне Слово"(Фюрт), орган Головної переселенчої управи "Переселенець", 

санітарно-харитативний "Вісник", і інші". Це тільки частина журналів, які 

появилися в тому часі на терені Західньої Европи. 

В Реrенсбурзі видавання газети пов' язане з іменами двох молодих, в тому 

часі, поетів- Леоніда Полтави і Леоніда Лимана. Оба Леоніди працювали у 

воєнному часі в м. Пляуен в Німеччині у видавництві журналу ''Дозвілля '', 
призначеному для українських робітників в Німеччині. Працювали там теж 

Спиридон Довгаль як редактор і Ігор Костецький. Коли наприкінці війни 

наближалась совєтська армія, всі вони залишили Пляуен і виїхали в Західню 

Німеччину, затримуючись в Реrенсбурзі. У Пляуен залишився ручний склад 

українських черенків. Хоч Пляуен знаходився в совєтській зоні, молоді хлопці 

не злякались, але в порозумінні з головою Українського Обласного 

Допомогового Комітету і отримавши від нього транспорт - вантажну машину 

-поїхали туди влітку 1945 року по залишені черенки. Не обійшлось там без 
сутички з німцем- власником друкарні, але черенки забрали і без перешкоди 

привезли до Реrенсбурrу, де розпочали друкарську роботу. Коли ж черенки 

знайшлись вже в нашому розпорядженні, почалась боротьба за право на їх 

вживання. Зголосив свої права теж С. Довгаль. Український Допомоговий 

Обласний Комітет, уважаючи себе, як громадську установу, власником черенків, 

передав їх в ужиток кооперативі "Українське Мистецтво" для видавання 

місцевого тижневика. Як результат цього, молоді поети програли боротьбу 
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за черенки, хоч це було несправедливо. Коор:ератива "Українське 

Мистецтво' 'покликала на редактора заплянован ої газети С. Довгаля і від 

листопада 1945 р. почав виходити в Реrенсбурзі тижневик "Слово". Згодом 

тижневик прийняв "лівий курс", що не відповідало управі табору, яка після 

закриття американською військовою владою Українського Обласного 

Допомогового Комітету була відповідальною перед владою за тижневик. 

Прийшло до непорозуміння між управою табору і видавництвом "Слово", в 

результаті якого управа табору поробила зміни, а саме: створила нове 

видавництво під назвою"Українське Слово", передаючи його керівництво ред. 

ЮліяновіТарновичу. І так ЗО червня 1946 р. появився замість "Слова", новий 
тижневик - "Українське Слово". На жаль, після випуску 20-го числа, 

американська військова влада його закрила, не подаючи властивої причини, хоч 

в тому часі в американській зоні виходили українські тижневики з більшим 

тиражем і, до певної міри, з політичною закраскою змісту. Саме видавництво 

залишилось і видавало невеликі книжкові видання. Але управа табору, щоби 

збутись додаткового клопоту, передала видавництво в перших місяцях 1947 р. 
в приватні руки місцевих громадян, які перетворили видавництво у Видавничу 

спілку "Українське Слово". Видавнича спілка не робила заходів для видавання 

часопису, а присвятила свою увагу видаванню і друкові книжкових видань та, 

на замовлення, різних дрібних форм і друків. 

Управа оселі замість тижневика "Українське Слово" почала видавати від 

лютого 194 7 р. офіційний орган управи ''Вісник Оселі''. Я ужив слово ''замість'', 
але "Вісник Оселі" не міг замістити ні "Слова", ні "Українського Слова". Він 

не був справжньою газетою, беручи до уваги його зміст, його характер чи хоч 

би його форму. Це був собі офіційний орган управи оселі з П оголошеннями, 

розпорядками і такого ж характеру оповістками УНРР А чи опісля ІРО. У 

першому його числі від 9 лютого 1947 р., у передовій статті, написаній кимось 
з управи табору, вміщені вислови подяки працівниці УНРРА, п-і Сміт, окрема 

подяка пп. директорамУНРРАза їх "батьківську" опіку, заклики берегти добре 

ім'я своєї групи і Батьківщини і коротке вияснення ролі чи завдання тижневика: 

"Управа оселі довший час відчувала брак свого пресового органу. Від тепер 

"Вісник Оселі" буде зв'язковим між управою та мешканцями оселі, якого 

потребу всі відчули. Він міститиме всі розпорядки УНРРА, військової влади 

і управи оселі, пояснюватиме важніші розпорядки, інформуватиме про життя 

і працю оселі. Зокрема звертатиме пильну увагу на перевишкіл мешканців оселі, 

на шкільні та культурні справи, на виховання молоді, спорт тощо. Розважатиме 

оповіданнями та сатиричними фейлетонами з життя скитальців. Міститиме 

оголошення управи, установ, організацій та мешканців оселі". От і все завдання 

"Вісника Оселі''. Він це сповияв і сповияв добре. Його редактором був пресовий 
референт оселі ред. Іван Дурбак. У "Віснику Оселі" було все, що відносилось 

до внутрішнього життя табору. Крім згаданих вже розпорядків усіх категорій 

''власть імущих'', ви знаходили оповістки про всякі реєстрації, місячні перевірки, 

поліційні повідомлення про обмеження і заборони, про обов'язок праці і кари 

за 'їі неви:конування, про обмеження електричного струму, про санітарні вимоги. 

Статути таборової ради і управи, правильники, про таборовий суд, а згодом 

ще й про поліційний, оголошення судових вироків покарань порушників ладу 

і порядку в таборі. Майже в кожному числі подавались повідомлення харчового 
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відділу про харчові приділи з рубрикою їх висоти і харчової вартости. Часті 

повідомлення про різні перевишколи, фахові курси, мовні курси, варстати, 

підприємства, про потребу дозволу на ведення підприємств. З початку літа 

оголошення про таборові вибори, виборчий правильник, виборчі округи, списки 

кандидатів, внеліди виборів, склад Таборової ради, призначення тою радою 

посадпика оселі. В 1947-49 важливою темою стали переселенські справи. Це 
була б урядова частина "Вісника Оселі". Далі подавалась хроніка оселі -
релігійні свята, порядок Богослужень, оголошення про різного роду імпрези, 

спортові змагання. Містились оголошення шкіл, ректорату, УТГІ, звідомлення 

про працю молодіжних організацій, діяльність української ІМКА- ІВКА, про 

загальні збори різних організацій. З нагоди свят Різдва чи Великодня друкувались 

на перших сторінках пастирські послання. Поміщувались рецензії на відбуті 

імпрези чи передрукавувались такі з німецької місцевої преси. Часом появлялись 

передовиці, які теж заторкували здебільша таборові проблеми чи справи 

переселеІПІя. Сказати б загально, зі сторінок "Вісника Оселі" можна багато 

вичитати і створити досить вірну картину таборового життя. 

Серед таборової преси займала своє місце "Жива газета". Вона відбувалась 

(за звітуванням культурно-освітних референтів оселі) два- три рази в місяці, 

залежно від отримання авдиторії в шкільному будинку. Учасників приблизно 

100 осіб, організував Пред. Іван Дурбак, він їі відповідальний редактор, крім 
нього брали участь запрошені ним доповідачі. Теми доповідей були різні: 

політичні, суспільно-громадські, жіночих справ, виховні, про переселення і т.п. 

Укладення змісту як у звичайній газеті- передовиця, статті другого порядку, 

міжнародні новини, місцеві, фейлетони, повідомлення, оголошення і т.д. 

В 1946 р. появився на оселі старанням УНРРА тижневик "Інформаційний 
Бюлетень,'' офіційна його назва Weekly lnformation Bulletin, чотири сторінкового 
формату. Завданням Бюлетеня було подавати на першій сторінці різні 

розпорядження УНРР А, а решту сторінок заповняли кожну своєю мовою окремі 

національні групи, що в той період ще жили на оселі (українці, поляки, росіяни, 

білорусини). В архіві УВАН в Нью Йорку збереглись 14 чисел цього Бюлетеня, 
чи, може, появились більше чисел - не можемо запевнити. На підставі 

знайденого матеріялу можемо подати, що в тій ділянці ми теж мали успіх. Коли 

росіяни і білоруси перестали заповняти сторінки Бюлетеня, українська частина 

поширилась обсягом і змістом. Хто відповідав за українську частину, не знаємо. 

Короткі статті в кожному числі були підписані Вук, під короткими рецензіями 

на імпрези стрічаємо ініціяли Ю. К. Заголовки статтей: В ім'я завтрішнього, 

За духове збереження, На крайностях, В нових умовинах і т.п. В останніх п'ятьох 

числах статті довші, популярного змісту, теми - замітніші події в нашій історії. 

Крім статтей і згадуваних рецензій друкувались також короткі повідомлення 

про доповіді, імпрези, окремий куток гумору, місцями поразміщувані 

па тр і от ичні заклики. 

УК))аїнський Технічно-Господарський Інститут видавав циклостилевим 

способом журнал "Вісті УТГІ", орган внутрішньої інфамації професури і 

студентів. В ньому вміщувались короткі статті та нотатки про життя і працю 

Інституту. Інколи друковано звідомлення про студентське життя, як наприклад, 

звідомлення ІванаКуземського та Івана Фура. 

Студентська громада при УТГІ видавала циклостилевим способом власний 
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журнал-місячник - ''Студентська Думка,'' якого появилось кілька чисел. В 

журналі порушувалась актуальна студентська тематика. 

Українська ІМКА- ІВКА на оселі видавала журнал "Листки ІМКА-ІВКА", 

циклостилеве видання на правах рукопису головної управи ІМКА-ІВКА. 

Осередок праці сеньйорів у Пласті видавав циклостилевим способом журнал 

"Сеньйорська Ватра" впродовж 1946-49 рр. 
Спортоне товариство "Січ" видавало в 1946-48 р. "Спортовий Довідник". 
При нагоді різних важливіших подій появились одноразові видання як 

"Зустріч" - часопис присвячений з'їздові Українських Січових Стрільців 19 
і 20 червня 1948 р., а дальше окремі видання української народної школи в 

Регенсбурзі і т .п. 

Розвиток української преси в Регенсбурзі небагатий. Крім коротко триваючих 

тижневиків "Слово" і "Українське Слово", всі інші бюлетені служили місцевим 

справам, всю свою увагу приділяли справам оселі, школи чи установ, які їх 

видавали. В загальному розвитку української еміграційної преси вони не зайняли 

важливе місце і не відіграли замітнішої ролі. Але вони виконали важливе 

завдання, а саме: залишили багато джерельного матеріялу, яким зможуть 

користуватись в майбутньому дослідники української еміграції після Другої 

світової війни. 

УКРАЇНСЬКЕ ІНЕ UICRAINDAN 

слово 
WORD 
WEEKLY РАРЕВІ 

ТИЖНЕВИК в.,.~вть: ЩО!1ІЖІІR ПІЮТП ··~'>і, цІн А 1 РМ. 

ч. 4. Регенсбург, недІля 21 лиnня 1946 РінІ. 

The Word"- Ukrainian Weekly 

УНРАІНСЬНИИ ТИЖНЕВИН 

Рін 11. Регенсбург, Різдво Христове, 7 січнА 1946 Ч. 2. (9) 

Символ ЖИТТSІ 
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СаrреІІІН sltop "·іІІ• :1 '"'"·kшсІІ 
~;teclric shov wilh . :! "·мkІПСІІ 
SP\viпR ;Іаор "·іІІ• . . . tr. \\·o•·kmeп 

ТІшs оп Fcbruary 1, 1\Hti ІІІ~ оссuрі.-ІІ tн·r~ОІІ~ ін аІІ tltP 
'vork\hOJ>! numbrred 35. 

DuriІІJI ІІtе moпlh о( Februory 19-16 li~t• !'"ІІо\\-іІІ;.: "·o•·kslюp< 
Іщн heen orgaпi1ed: 

Barber ahop wilh . -1 "·orkmi'П 
111.-ІаІ shop willt ;, "·orkmeп 
Tallor ,hop "'і ІІІ . . . • 11 ",.,-k ІІІеn 
\\'ошеп'з Embroidery sІюр wilh S \\·orkmen 
\\'ood Тоу !hop wilh . :і "·оrkІІІt'ІІ 

On March 1. 1\Н6, 83 Реrзо11з wrre occut>icd. 
DuriпJІ Marclt 1946 ltave bern orJІanlzPd: 

\'аІі~е shop wilh . . t "·orkmeІІ 
l.calhercraft !hop with . . . . :! "·orkшe11 

Оп April І. 19~6. 92 репоІІ! wcrl' occtІ('iPti. 
Dнring Arril h~v'! bc~!l ~r;:~!!;!~~· 

Ccramic Guild with. \\orkmeІІ 
Doll G11ild "'ilh . . . \\'UJkmcn 

On Мау І. 1946, 17!1 p~rsoп~ WNI' occupi•-d 
Іп Mav 19~6 has Ьесп orкnнizetl: 

Small Ccraпtics Guild willt . . 4 "·•нkпнш 
Оп JtІnP І. 1!1·18, 2і9 persons were ос:сщ•і•чІ. 
Jn JшІІ' l10s l>l'l'n orRanize•l: 

,fi'WI'().-r (;uj(І\ with . . '! \\ІІГkІІ\еІІ 

Ов July 20. 11116 ІІІС /:ГRІНІ ІоІаІ nr :оІІ l'"r'"'" t>CCІІ(Iirtl іІІ 
~11 ІІ1с <Іюр\ ~1111 ,;uild! \\':\~ ;)~5 "·ltich Іп·ІоІІR Іо ІІІ<' І'оіІоwіщ; 

nаІіОІІ:tІ J:ГOit)ІS: 
І'krаіІІі:шs :!!Г. р••г<оn, 
PoJ.,, іі pгrsn\19 

\\'IІilr-Hullн•nian~ :1 І JН'ГSОП! 
(;Гt'l'k-oriJІ. 21 )Н'Г"ІІІS 

І.іІіно:ші:шs . І prr<ons 
І.аІРІ~· 1111, 111\1\ІІЛ \\·огk~ІІІІ)" <l~rlt•tl рннІtос;ІІ~ 
Сt•rаоІІЇІ'< "illt nrlislicяllv рnіІІІ~rІ раІІ~rв': ІІІіІІ~' ra<l front 

ntl'lal ns fryiщ: [1~115, <killt>l<, ~І'""ІІ' n< wcll "' ІІІІ'І:оІ pnrls nf 
,-:ІІі''''· DІІrіІІ;.: nll Іltt'ir ІintP lltr '""rkslюrs рrо•ІІІсr~І 21121 
t>Їt'<'t'' nf \'ttГЇOUS І)ІЇІІ)::S, 1231\ (ІЇІ'<'І'~ \\'NC 5('\\'11 or· rep:oit'l•tl, :lПtl 
:ЇІі8 p:-~irs nf foni-\\'(':IГ Vo'('fl' Гt·pairl'ol 

l'rшn JІІІ)' 2!1. І!ІІГ. l)tr аrІі'<ІІІ <сІнюі іІІ Іt-а.-ІІіІІ~ Іо rв:ok•· 

"''". foot.,.·car is ЬсіщІ nt'j/:\ІІЇlr•l. аrнІ frnr11 Atr~ІІsl І. 1!116 Іltr 
<І·ІшоІ іІІ lcacltirн; \'ttriotІs lt:tІнlil-r:ol'l< \\'іІІ Ін•І(іІІ. 

п,.,;,),., , .... practil'nl inslпrrlimts ;,, \':ІГЇІІ\1, ···:нlrs Іltt' (Іttpit, 

\\'іІІ ~llt•вd II'Ciurcs or КІ.'ПІ'ГІІІ cІIІІrnlion:tl clнtrnclrr. 

RZEMIOSLO І JEGO IIOZ\\'OJ, UNІ\11,\ 'f•·шu 1211 

\\' polo\\·it· slyczвia r. h. па ,,.,., ... ;., nанР::о О~і•·•ІІа. •lti•·~ і 
inicjatywie Mt. Curl N. Hillz'a O\\'ClІ''IIt'~" Ро·іІІІ'іраі \\'••ІГ:н··· 
Officl'r, роІпІаІу nвslcpujac(' zakla•iy :t шіаІНнІ·ісіt•: Sli'\Hki•' 
F.R(І·udoiajace 14 pracOІVПiko\\·, sloІ:tr~kit> (3), І'ІсkІrІІІесІІ· 
ni<"zпe (2), oraz sz\\·olпia z 16 prncn\\·ІІirnmi. Оj;СоІІ'ІІІ Ь~·іо z•· 
ІrшІпіоnпh З5 osob. 

IJalsz;· rnZІ~oj ilu~lrtІj:\ в~<lt•pttjar•• ІІ~щ·. \\' lrtl~·ш zn,laly 
nl v.·nt·(~ zak l:tdy:. rryzjcr!kl (4), ~IІІ!:t.tsk і (5), k.o·~\\ ЇІ'сk і (8), \\-~-
robu zabawek dzieciunyclt (3). orзz robot ГІ'СZІІ}'СІІ "' ІltarctІ 
ОІІІІсm zatrudniajoc 63 osoby. \\' Іушzе ntil'si:~rІІ zоr~аІІіІо
"''ВІЦІ warsztaly wyrobow :;аІаІІІсrуjІІО·)>оdrоzІІ)'СІІ (!!), orзt. 
pumocnicza pracownie &arbarska (2). Na dzicot І k.wietnla ЬуІ11 
JІІR.ІІ7 osoby z.alrudпione w warsrtatacl>. \V lymze miesiacu ,.,. 
.."-arto zaklady c:eramiczпe (-І) і wylworпie la1ek (І). W maju 
І іІІ «І!оЬ zпalazlo zalrudnieпie, рн)·сzеnІ obJer'IHІjrmy dal~zy 
І'ОZІІІіОj CrfDmiki. 
У,' .lniu І ~r.rrwra r. Ь. o:;olcm pr~co,•.-alo jul ..,.r v.·szelk.irlo 

zaklaolaclt :?і9 osob, przyc1em ni\Y:.rlo pr~r .. .--.,j~ jІІbiler.~k:J І:!·: 
okulo 20 Іі(ІС'!І r. u. l!cziJ:І J•raco"·•riko"- "-)rІ<><іІа зв;, "'"І' 
rt.•prCZt:'IІttІ j:JC~'("IІ pO!IiZCZt•J.:oltІ (' .:rttpy ll:lГOtlfІ \\'ВС\С'ЇО\\'t•, Н ІН і :І ІІІ І 
"·icir: 2~6 lJkг~iпco\\·, 77 І'ІІІаkо"·· 21 (;г,·kІІ-ОrІІІ<Іоk>о"'·· ,1 
lliaiІІrtІ~inrtw і 4 І.іІ"·іво"-

\V c-i::..~~u еіІІ•·~о оkп·~ІІ '".\ar-.zl:tl:'--· \\·урrІІ~Іt~ktІ\\;ІІ~· :!R~l r·11r 
nyrl• prr.rtlmiolow tІnJІІU\\'І"І:ІІ ш~·ІkІІ t>r7t'\\37ІІio· 1 ІІІ•·І~ІІІ. "У 
kоІІttjІІС' 12:\Н IIJIJІГ:t\1' "'\Zt•lkifJ:O ruнlajtr, :1 JІІІ1:ІІ\ ІІІ 1rІ')Іо'<fІ· 
\\':Іnо ЗІ іН par оЬuwіІІ. 

\\і ~ЇеrрІІЇU JІГlС\\ЇdІІjІ' 'ЇІ' <І(,.·:оп·j(' Г07ІІусіІ \.rtrІІW \\C'(rud· 
7:Іr::r)І \\' zakrPч rr.t•ttJio>la. І•Г~)'СlС\11 IJII1:t ll:t1Jk:t г~rІІ•І ... 3 

'luclt:lC'~•· bctlo rnieli mozno~c о;::оІон•;.:о tlol~z1.1lr:шi, чі~. 

MARCTEPHI УНРРА І іХ РО3ВИТОН 

,111 ІІІІМВІІUИ СЇ'ІПR 1 !J ІІі. r- :10р1 J.lliJ<JS31111 11:& fJ,·c.li ІІЇJ. ~·· 
р:rш;щТRU.ІІ ГІ. L\н,rt:І. t:.ІІt~НІчі wіжІІ:Щ:•ІІІJ..lІ,ІJЇ "''~·І~І>НІ 
УІІРРА: 

ШС&і'ЬІ:~- J f.1 рОІІі'ГІІІІК<ІІІН. 
ПО:ІJІІІСЬt;~· J 3 [•OUЇ'IIIIIIiJ\111, 
r•.Jt•~'!'p. ![іН!~І;Іn 1 2 р-'>і!:'Т!!:J!:~І!~~. 

жін~ч~ r:,,ав~ньr.у J 16 1'''~~-,:lІІІЩ<ШІ. 
\,1ІІJІ І. Ll. Іt- р. " усі~ •~ikn·J•ІІJІ! ІІJ·LU•·•~L1•І :~~, .lr••J."ii. 

В .lІІІТІtі Іt. J). зорr.:ші.~()МІІО ІІ<lііСН\ІІІЇ: 
ф~ІІз!срсt.~>r J 4 ро6ітrtиt:<tки. 
C.1kН"<IJ1f!.I:0-6.ІJІX3JICI>hj" З !) роІіі1ШІІ::LІІН 
ЧІІ.1ІІІІЇ 1 1~- );[r:tllt'1)!,І~y ~ К (ІОіІіlІІІІІ::І\ІН, 

ЖЇІ/0'1~. jІу>ІІІІІ~ !111\''f~lllol\11:-r JІІІUІТ :r :-\ JІІІ•)іІІІІІІІПІІ~ 
і :vпrтеІІІ.t:ІІ! nІІр-t.U;в ~ 3 ІюбіпІІ,І;:tил. 
ДІІJІ \.ІІІ I!J-16. ПІ•ЩІІІМ.ТО ·:: ,.·jx :\ІїІЇ~1РІІІІіП r;:: оlІІО(•'ІЇ. 
8 0\'~С:ІІІ; IL. і'· З•ІJtІ':ІІІЇЗtJПОІІІІІ щjj,·l••pнi· 
ІІ:ІJІі.І J ~ /юftі1ІІІІК.11111, 
ІІІІ:ірЮІІІ:t І: ІІІ•·''• і~ J ~ І>•Jloolll :rІ:.ІІІІІ, 
по)ріfщІ о-;.іІІІІ J ~t rоіі;ТІІІІІ::J\111. 

ДІІ:r І. !і'. 1~111). ІІІ•·ЩІr•t:.І.І•J ·а ~-,·:х м.rіі··т•'І•ІІ:tІ ~1·2 .ІІ"trіі. 

~~ІІjІНJfІІІ<Г. I;CirtiJI 11. р., .';ІІ)•І.ІІІІ.СftІ:.rІІІІ I(>'J: І:•ї•'І~І'НІо1.і 
:1 .і j'ІОііі11111І::ІІІІІ j .lІІ.JІ,J:ІІІ:ІІ~ J j і"'" ТІНІІ>.І~ІІ. 

:{rіІІ І. ,._ 11. р. ІІр;ІІІN•іІu.1~ 1: 1 .·і'І. JІ:>іі•НІ•ІІ:І\: І ї~І ~''".' т_ 
І~ тр;1n11і 11. І'· :·••J•ГJІІІіІ,-~~·:r" ІІ•'\ · 'i'Їf•rtl)i r.•Jr •~;;;,, :: 1 ! ·•

,-,-1ІtІІІі,І1ІП. 

,\1111 ]. \"1. I~J.&G. ІІjІJЦ~JІІ;r.ІІІ 11 !'І.\ :'ІІrіі·1~ІІІІП '!і~',_ 

В 'Іf/ІDІІЇ З~jlf<lRЇ.ІOII~JI(): 
kІІІі.1ерtІІІЇі МХ З 2 j~бі·пш;~_\fJІ. 

;11111 20. \'JI. \941і. ),1Т,J.1kІІІІІЇ r.ІLI1 ІІJІ~ІІІ•І!••'ІІ1t ,; '•rf
І'TPr/10 NHHIYLRIЬ ~85 Оо'ЇІІ. 

If~ІLi~tr~.1LJI:J. ПрНІІ:І.JІІ";і;ІІ;, •. ,L 11/t.I:I~Іiot'IIH: 

~І;рJ.ЇИІІ:~І "!lfi 
ПІІJІІІ~ІІ, '' біJІор ~( r ~ 34 
Opf().-0-"L:iв 2! 
JІІn()В-ІІЇІІ 4 

lJ•:Т<І-ІІІІЬ() 11 :J.H•'TP.J>II; ІІОЧ~ . .:111 11~ і''"і.~ іП Н Г.РІ>іІ'ІІ К r 1 111'~-
СТСЦЬІІj) J)OJIII.ibO~IIIIJIИ )'-І~р~ІІІ, rljlf).(ІІnJІ Вll,.lИ'IJ:J.III :J •P'I':r· 
.liO (ІІ;JТ\'Jь.Ві, рНІІІОІІ . .lO:R,_II~. Jl~ те;ж МЄТа.ІЄ'ІІЇ '1.\Cl"lt J.IW 8~
JнJURIЩTM ва.аіз. 

Bti ІІІІч..~ну :с11~ ~на~ ІJH<'I'"!>f'~L. вк~;.І•ІІІ): "!~21 
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Іlінв 1 н. и. 

ОРГАН УПРАВИ УНРАЇНСЬНОЇ ОСЕЛІ В РЕrЕhСБУРЗІ 

Ч.17-1В (61-62) РеІ'енсбурІ', Веnиндень Рону Божого 1948 РІН 11 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Привіт і благословепн.и 
зі Світлим Празвиком Христового Воекреееини 

ДОРОГІ В ХРИСТІ БРАТТЯ Й СЕСТРИ-
І ще один раз пркходит~оси нам зустрічати 

Пра:ІІІИК Хри~тового Воскресении на далекій чу~ 

живі, та ще й у важких умовинах нашого ски

тальчого жнтrв. Вітаючи Вас усіх наnІим приві
том - Хриnос Воскреr! - передаю Ваи .РUИ:\І 
nисьмом нашим ~тарим звича(м мої найираw,і по
бажання і благословення, бажаючи першзавсс, 
щоб цьогорічвий Ве.зикдеиь ми всі ноетакне сант
кували на чужиІrі, а в майбутньому році стріча

ли це велике Свято у Рідному Краю. 
Та хоч і на чужині будемо rвятк~·вати цІ.ого

річвий ВеJІ.Иидень, хоч і не легко буде нам ро"1-
бнти нашу тижку тугу за Рідним Краем, ми 11с 
смі(МО дати волю почуванням болю і смути)'·. бо, 
як кожвою року, так і цього року св. Церква 

взиватиме нас, своіх вірних дітей, до ра.:..мти 1 

втіхи, повторюючи .:лова Псальмопівця: "Сей 
д:ень, ~гоже сотвори Господь, Вlпраду~мrя в о нь." 

На те, і тільки на те дозволив нам Господь до
жити цього дня світлої пам'яті наймогутнішого 

чуда Хрисrового, щоб ми радувались і весс:Іились 
що нас Ісус Христос, Госnодь і Цар наш, такий 

могуrвій, що навіть пекло і смерть переміr і дав 
d:·JM певну запоруку перемоги над діиволом, над 

ВOtJuroм и~шоrо спасеини. Бо наша сила - Хрис
тос, Боr иаw, а якщо Бог з нами, то хто ж проти 
нас вс:тоітьси? 

То ж н~хай у світлий Празник Христового 
Воrкресенни сумують ті, що Христа не .. "Іюб .. 1ять, 
нехай плачут~. ті, Що не мають ніякої надії, а на

ша надів - Христос, Боr всемогучий і Цар цілої 
Вrеленної. 

Ми не даром називасмоси християнамм. тоб
то Христовими учнями, ісповідникамн Його сан
тоі науки, вірними підданими Його Цар<тва. Тер
ИІІстий W.1RX9 яким мусимо йти в нашому жи'n'і, 
хоч і дуже nрикрий, а .. 1е він одиноко певний і без

печ ..-ай, бо непомильно веде до перемоrи Правди. 
Бувають на тому ШЛRХ)' такі хвилі, що в нас ІІро
кидастьси зневіра, а то й :.неохота до витривало
сти. Втомлений важкою мандрівкою не бачимо їі 
кінця, не зиасио, куди повернутись, часом буває 
- затрачуrио змисл християнської терпеJІиІІО("ТІf 

заІWртаІ"мо з правильного шляху, збивасмоси "J дu
роги, щоб шукати якого безпечного і спокійного 
місця, як ті учні Христові з Еммаус:у. що, ке ро
зуміючи трвrєдії Голrофти, не чекали на СІІрав
дженни заповідженоrо Христового Воскресення. 
В таких хви.nивах звичайно Христос дас наи ві,'J.
чути в денкий спосіб, що Він з на!ІПІ, так ик дав 
Себе відчути учням з Еммаусу, що хоч і не пізиа
ли Йоrо зразу, все ж таки захопились Його пал
кими понснениями про конечність Хриnових 
страдан•- А що вже вечоріло, проси.1и Христа. 

хоч не пізнали Йоrо як слід, щоб оставен з ними. 
І в нинішніх умовинах нarnoi скиталЬчої ман

дрівки виrлида( так, що вечорі~. западас темрява. 
не видно нвоrось певноrо виходу з нашого важко

rо положения. Здасться, ~ всі нас опустили. 11ро 
нас: забули, ніхто· не цікавиться нашою недо .. 1ею. 
Але Христос щораз да~ rеМ відчути і nроиов.лиr 

PermltUd Ьу IR.O A.ru Reallqoarterв Re.enвburІ. W~lfart' 
Otflи, from Zltb .Jaauary 194'7. 

"Ca.mp Bulletln'•. Nr. 17-18. Regcnsbur~г. м.аі 2. НJ.ІН 
ConiC"nls: 1. F..astcr Grc-etrng from Ukrшnran Cath ВІ\Іюр 
Iwan Buczko. Лpost. \." ··tator fог Ukrainian in WC'st. Eut"O()(' 
2. Wclcomc Our Bisho._ - З ArchbiscopІa] I.cttC'J" !rnm 
L"krainran. Oгtrx:io)( Btsh,.,.. Vt'()]ndymyr - 4 81shop І\\';ІП r 
our C'arnp. -- .') ECІstt'Г \\. ... 11с~ - б. GГІ'<ІІ Ea~tPr О Ht·
~ettlcmcnt Pag(.': ar Tгuth about Argcntшa; Ь) t:m1gratron~ 

affaircs; с) L<'tlп from EnglancJ - 8. IRO-OrdNs· а) Prorг~
sional Couгs~s 1n Ambє>rg: br Am<>rІcan Mi!Іtar;: chcck;; 
с) Labor dі!'сLрІІП('. - 9. Camp Posta] Stamps - 10. Ukг<:~,
ni.an Youth at .... .-огk - 11 Annnнncem('nl." - 1? Syюr! 

солодко до нвwого серця: "Не бійтес•, - Я ·• 
Вами••. 

Оттоді і ми, ик Христові учні 'J Еммаусv, за
просім Христа Спасителя: "Останься з нв";и. не 
опускай нас!" Повторюймо безна~танно оці запро
сини, блаrа.ймо Христа, щоб не покидав на~: на 
поталу сатані, щоб Всемоrучою СВО€'ю рукою бо

ронив нас перед вапастими, щоб провадка нас, 

хоч і шляхом тернистим до певної rлавиоі nере
моrи над вороrами Божої Правди! 

доко в Реrен<бур1і, дин 25. квітни 1948. 
Г ІВАН - ЄПИСКОП 

Апосто.льський Ві'Jктатор для українців 
у Західній Европі 

Привіт Владиці 
Достойний JІюбий наш Владико! 

В безраді<и.і виги~иии дні 
Оце дітвора українська 

ВІта~ Вас на чужині. 

Які бу .. 1н ба.1 МJ~ щаслИJІі9 
Коли б вітвтв Вас моrли 

Не тут, а там - де наwі ниви, 
Де ми родилмсь і росли. 

Хоч діти ми, але ми знаєм 
Невтишну туrу, серц.я сплін 
За рідвим домом, рідним Кра(м, 
За шумом рідних полонин. 

Та ми не заrубиJІн в.іри 
У Божу nравду на 1емлі, 

Бо Боr живе в ссрцих дитячих, 
Неначе з~рно у ріллі. 

І думка в ное усіА сдин-.. -
Це наших предків заповіт, 

І1 га<дом .,Боr і Украіна ·· 
Ми підемо в далекий світ. 

І будем Го('nода б.1аrати 

В щоденних наших молитвах, 
Щоб повернув на< в рідну хату, 
Під nрадідів<ький рідний дах. 

Прийміть від на<' ві"ГdННн щире 

І враз запевнении тверде: 

Не сплямІІм стигів правди й віри 
Ми, поколінии молоде! 

Блаrословіть нас на дорогу, 
Що 110 розпуnях чужини 

У <Л)·жбі Батьківщині й Богу 
У дійсиі('ТЬ змінить наші сни. 

Р. Завадови'І 

(Цей привіт. сn~ціяльно написаний на при
lз;t ВПрсосв. Кир ]вана відо~им ·нашим поето~1 
Романом Завадовиче;..,, виголосив підчас Акаде
УІіі в Чf'СТЬ Тх Ексц~ЛЕ'НЦіl 25.4. в н.ашій Осел; 
учень 11 а кл. Української Нзродн01 Шко.-ти -
Нрсма Цісарук). 

У день Великоrо Пра1ника Хри<товоrо Во. 
сиресення вітаю в.:іх Мешканців Української О
селі в Реrеисб~·р"Jі і від щироrо серци баJКаJО Ти 
сповнении всіх мрій і бажань та сильної вірм у 

Воскресіння УкраїнсьІl:оrо Народу! - Хрисrо<: 
Воскрес - ВOCNJ)E'CRe Україна! 
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ЯРОСЛАВ СЕРБИВ 
посадник 

Архипастирське 

Послання 
З ласки Божої <миреІІІІИЙ Володм ... р, Єпис

коп У~q~аінськоі АІrГDкефальвоі Пра1110<:JІВвваі 
Церкви, Церковноі округи Реrевсбурr-Баііроh
Нюриберr та Східвьоі Баварії. 

ДО ВСЕЧЕСНОГО ДУХОВЕНСТВА й БОГО
ЛЮБИВИХ ВІРНИХ! ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Улюблені Брати і Сестри во Христі! 

Вітаю Вас оц•м• велиЧИІІмн:, rJІІІбок:орадіс-
N11, безмежно дороntми споваІІІІИ хриnк.авсь.коrо 
привітвІІВн 1 иаrодн Свита Христовоrо Воскресев
вв, та бажаю всім щмро поввої духовяоі ра~. 
НаІРВИ'І.ВЙвою раді.,..... споввюютьсн серцв віру
ючих у цей день, "що йоrо створка Го~подь" . .Ик. 
і не радіти, коли "вебес:а веселвтьсв і :.еКJUІ ра
діє", коли Церква зак.лииае: "нехай празвуе ке 
створівня", все, що ісвуе! Така велнна раlІіст. 
Воскре<іННJІ. Ніхто R<' віднидаєтьсн від ціеі pa
цott~~: ні тоі, хто, :Ja сл.оваІІІІ св. Івана Золотс.ус

rоrо, .,приі:шов о 6. rодиві, ні той, що приі:wов о 
9. годині, і майже оставиій о 11. rо;r;ив::і": ,.не біі
са спі1вевия, бо Щецрий ДомовлаДJІХІІ приЙІІІ.О€ 
Dnанвього, як і пepworo ... : всі увіідуть в pa.:.icn. 
Господа". 

І ваИUІивість свята Великодня і урочистість 

церковRІІх боrослужб і особливість Веливодвоrо 
привітавия, навіть сама пора року - весна - Bt;F 
це зак~'Іика~ нас до особливоі. вищоі, неземної ра
дости. JІк радісво чути на чужині mоввеиі везви

чайвоі урочистости духовні пісні в ваІІІJІх табо
рових церквах9 Часто дуже скромних, але прІІИра
ш~них щирим у~ердям наших вірних, що :sбf!pe
rJІи на чужині нашу давню nобожІrість, ваші ча
рівні обрвди, священні традиціі мииулоm. Ик 
6."Іагодатно діс на серця вірних nривітаная -
,.Христос Воскре<е!" 

Що це 10 раді<ть? Хри<тос воскрес: і1 мер
твих, смертю смерть. подолав j тим, що в rpo6ax. 
ЖІІТТJІ дарував - ось nричина ціеі радости. "Су
щим у гробах" даровано вuптя. Всім людин даво 
вічне житrв, бо переможена Всм:в:рес:шкм страш
на сила смерти. Вів nерший - у ньому ми бачи
мо і своt: майбутнє 1вільвеиия від <мерти. У цьо
му радість бути христиннином. У цьому дороrо_
цінвий ие1рівиявий скарб нашої віри. Смерть не 
страшна длн тих, хто йде до Хр11ста. Хто не :sнас 
ПІЛИ RірИ у 1ВИЧОЙВі дні, веха/і Пр8Й,JІr ДО цер
КВИ: на Великдень і відчуе нашу радість в уро"DІІ~
ТІІХ церковних співах, відчу~ вашу віру, перемо
rу світла над темрявою, прав.ци вад злом. Хто, де 
А копи так переможно міг питати: ,.(Мерте, де 
'І'ІІІІИ жало? А де твои перемога?" (Слово Ів. Зо· 
1Ю'І"оу<тоrо, Осії ІЗ, 14). У світлі Хри<тового Во
скресіння віди:риваеться вам, що сиерrь ие rr 
смерть духа, а лиш початок йоrо 6утrя, смерть и 
с кінець нашого життя, а лиш початок иовоrо 

жиnв, ширшого А вищого, світлішоrо і бJІВжев
"Іішоrо д . .'ІR тих, що JUОблять Боrа. 

Кому не властива і не приступва радість Во
скре<іиия? Хто приймає раді<ву участь у тор•е<
тві світлого Христового ВocкpeciRRR? За спова
Премудрого ,.бпаrословєиня Господ;в:е на rо ... ові 
прааедника і не ма~ йому впасти туrв на серце". 
(Притчі Со.1. Х. 22). У коrо "серце чи<те·і дух пра
аедний'', той і радіс ~правжвьою христиввськ.010 
радістю. Ця рвдіrть не така, як наша житrfйс•ка 
радість, що подібна до бурхливоrо вихру захоп
."Іюс часто наше серце далеко від Боrа, розспаб
."Іюс нашу душу, запаморочує розум. розтліаає 
чистоту тіла. А від евитоі радости ще більше під
нсм:итьси иаwа душа, просвіща(тьси розум, тiJJ:o 
(Тас здатним до прийнятrи святого Духа. Чита
ючи со. Письмо ми можемо уявити собі ту бeЇno
pa;uty розгубленість і безнадійвість Апостолів, ко
.ІІИ Хри<то< був положевий у rробі ... Глибока віч 
навнеда над землею. озбрО(На ~торожа повкава 

63ула охороняти Того, кого боялися, хоч Вія і був 
в обііімах <мерти (Мат. 27, 64). Подібна <трашна 
віч була в серцях бли:.ьких Ісусові. Здавалос:я:, що 
В(<е дли них утрачено: JООбов іхия: розп'ята на 
хре~і. честь потоптана, надів вбИ'П!. Вони "ппа
ка.,и і ридали" (Йоан 16, 20), ро1nорошеві без по
"Ііхк. вони бачили перед своїми очима тільки о.ц
ІІе. думали і розмовлили про одне, і це одне -
був rріб, що в ньому був похований Христос:, іж
ІІііі: Учитель, іхня Правда, іхній Ідеал. 

А нечестиві надіялися на багате жниво, с:по
діваJІи~я стати володарнии світу . .Ви: слуrм з.по
бв вови були пипьві серед заr~воі тиші і ЧКІІ 
дaJJi тривала ця тиша, тим мевпrим ставdв іхвіі 
<трах: Господь перебуває у rробі мертвий ... але :111 

ПІІJІИлилкся Беззаконники, бо з rроба встала віч
на Правда і ЖІПТи, воскрес Христос і засві~в 

Св.ос Воскресіння явпіІDІям Своім учням і апо
сто.лаи. 

Чи не nереживаєте іі Ви, Улюблені, щось по
;J,ібнє до тоrо, що персживали учні Христові т.з 
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Лев Кокодинський 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТАБОРІ 

Зразу після закінчення Другої світової війни буйно розвинулася видавнича 

діяльність серед численної політичної української еміrрації в Німеччині й Австрії. 

У більших осередках скупчення наших людей, зразу появляються бюлетені, 

друковані на цикльостилях. Але вже в короткому часі появляються видання, 

друковані друкарським способом, як: книжки, газети, книжки релігійного змісту, 

белетристика, поезія, шкільні підручники та інші. 

Наукові установи, що перенесли свої осідкп до Німеччини, чи новозасновані 

в Німеччині, розвивають жваву видавничу діяльність, а саме: Український 

Технічно-Господарський Інститут (УТГІ) в Реrенсбурзі, Український Вільний 

Університет у Мюнхені, Українська Вільна Академія Наук (УВАН) в Авrсбурзі, 

Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ) у Мюнхені. Всі вони взялися 

інтенсивно до видавничої праці, кожна з них у ділянці свого заінтересування, 

чи запотребування. Літературу релігійного змісту для українців-католиків 

постачала Апостольська Візитатура в Мюнхені, а для українців православного 

віровизнання духовна влада Української Автокефальної Православної Церкви 

-Православна Педагогічна Академія. 

Видавнича діяльність українців на еміrрації бу ла всестороння і задовольняла 

потреби української громади. У більших осередках українців постають 

видавництва, на базі суспільно-громадських установ чи на базі приватних 

підприємств. 

В таборі в Реrенсбурзі видавничою діяльністю займалися такі установи: 

Видавнича Спілка "Українське Слово", Український Технічний Господарський 

Інститут, Книжкове Товариство "Універсальна Бібліотека", Видавництво 

Михайла Борецького, Кооператива "Українське Мистецтво" і інші принагідно. 

Видавництво "Українське Слово" створено, мабуть, в червні 1946 р. при 
управі табору. Його управителем був ред. Юліян Тарнович. В перших місяцях 
1947 р. управа табору передала Видавництво групі громадян-мешканців табору, 
які оформили його в громадську установу. Прийняли для видавництва назву 

Видавнича спілка "Українське Слово", обрали з поміж себе Раду і Дирекцію 

видавництва. До Ради видавництва увійшли: о. Євстахій Гайдукевич, парох оселі 

і декан реrенсбурзького деканату, інж. Антін Артимович, голова Таборової 

Ради, д-р Осип Любчак, директор таборової лікарні, мrр Володимир Кліш, 

секретар обласної управи ЦПУЕ, Юрій Теодорович, директор народної школи 

на оселі, мrр Ілля Городецький, і п. Микола Зацухний, суспільногромадські і 

політичні діячі. До Дирекції видавництва обрано Лева Кокодинського, 

Мирослава Богдана Бігуса і Юліяна Тарновича. В тому складі Рада і Дирекція 

працювали до кінця існування видавництва, себто до ліквідації табору у вересні 

1949 р. 
Видавничу діяльність "Українського Слова" треба поділити на два періоди 

- перший, коли видавництво існувало при управі табору як "Українське 

Слово", другий, коли видавництво діяло як Видавнича Спілка "Українське 

Слово''. 
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В першому періоді друковано малі речі, об'ємом від одного до чотирьох 

аркушів друку, переважно накладом установ, організацій, як ОПДЛ, школи або 

самих авторів. В цьому періоді у видавництві видрукована такі книжки: 

1. Ю. Бескид, "Теофанова дочка", оповідання 1946 р., стр. 64 
2. Ю. Бескид, "Люди без прізвищ", нарис 1946 р., стр. 64 
З. Юр. Землян, "Праця - основа життя" 1946 р., стр. 48 
4. Гр. Божок, "Українці в Єгипті" 1946 р., стр. 24 
5. М. Чубатий, "Українська Католицька Церква" 1946 р., стр. 24 
6. rренджа-Донський, "Байка про козу та вовка" 1946 р., стр. 14 
7. rренджа-Донський, "Пригоди зайчика" 1947 р., стр. 20 
8. Наталя Забіла, "Хатина на ялинці" 1946 р., стр. 24 
9. Наталя Забіла, "Пригоди з автобусом" 1946 р., стр. 24 

10. Ю. Косач, "Чудесна Балка", новеля 1946 р., стр. 16 
11. Ю. Косач, "Скорбна симфонія" 1945 р., стр. З2 
12. Ю. Косач, "Анна Реrіна", драматична поема 1945 р., стр. 32 
1З. Ю. Косач, "Зазулена дача" 1946 р., стр. 24 
14. Ю. Косач, " Вікінr і Ярославна", драматична поема 1946 р., стр. 32 
15. Звідомлення української народньої школи в 

Реrенсqурзі за 1945-1946 роки стр. 24 
16. Українське шкільництво в Реrенсбурзькій області стр. 24 

Позиції чч.: 6, 7, 8, 9- це наклад ОПДЛ (Об'єднання Письменників Дитячої 

Літератури). Позиції 15 і 16 накладом української школи в Реrенсбурзі, всі інші 
позиції - виданя з'являлися накладом авторів. 
В тому періоді видрукувана в в-ві "Українське Слово" разом 490 сторінок. 

Крім цього, друковано ще бюлетень управи табору, що виходив періодично 

кожного тижня. 

В період від половини 1947 р. до вересня 1949 р., тобто до кінця існування 
Видавничої спілки "Українське Слово", що діяла як суспільно-громадська 

установа, видавнича діяльність значно пожвавилась, тобто збільшилася. Крім 

видань малих за своїм обсягом книжечок для дітей накладом, як р:осі, ОПДЛ, 

видавництво видало власним накладом більші обсягом твори для юнацтва і 

старшого громадянства. Видавано нові твори сучасних авторів, а в більшості 

перевидавано давні твори, тому що нових багато не було. В тому часі Видавнича 

спілка ''Українське Слово'' видала або перевидала такі твори: 

1. Ніна Буряк, "Гусеня" накладом ОПДЛ 1947 
2. Наталя Забіла, "Півник та курочка" накладом ОПДЛ 1947, стр. 24 
З. Р. Роляник, "Чорний Долька", накладом ОПДЛ 1947, стр. ЗО 

4. Р. Завадович, "Князь Марципан", накладом ОПДЛ 1948, стр. З8 

5. Р. Завадович, "Коли сходить сонце", накладом ОПДЛ 1948, стр. 24 
6. М. Утриско, "Гри та забави в пластовій домівці" 1947, стр. 40 
7. М. Утриско, "Життя молоді в Реrенсбурзі" 1947, стр. 16 
8. І. Городецький, "Тернистим шляхом" 

(Мартирологія Української Католицької Церкви) 

9. о. М. Дядьо, "Історія Вселенської Церкви", нарис 
10. Оскар Вайлд, "Велитень себелюб" 
11. Оскар Вайлд, ''Зоряний хлопчина'' 
12. І. Смолій, "Дівчина з Вінниці", оповідання 
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ІЗ. П. Балей, "Пан", оповідання 

14. Д. rопаль Мукерджі, "Пригоди хороброго голуба", 
оповідання з індіянського життя, переклад 

С. Нагірної" 

15. І. Франко, "Захар Беркут", оповідання 

16. М. Кавиль, "Ростань", поезії 
17. Б, Нижанківський, "Щедрість", поезії 
18. Ю. Косач, "Abend Ьеі Rozumowsky" 
19. Ю. Косач, "Ukrainische Literatur der Gegenwart" 
20. Ю. Косач, "Дійство про Юрія Переможця" 
21. Т. Осьмачка, "Поет", поема 
22. Ю. Тарнович, "За родиме право" 
2З. Ю. Тарнович, "Хочу бути здоровий" 

24. Статут Марійської Дружини 
25. Статут Українських Комбатантів, 
26. В. rжицький, "Чорне озеро", повість, І-ша частина 
27. В. rжицький, "Чорне озеро", 11-га частина 
28. А. Чайківський, "На уходах", повість, І-ша частина 
29. А. Чайківський, "На уходах" повість, 11-га частина 
ЗО. В. Стефаник - Твори, за ред. Ю. Гамарака 

ЗІ. Ю. Косач, ''День гніву'', частина перша 

З2. Ю. Косач, "День гніву", частина друга 

ЗЗ. Д. Корбутяк, "Граматика англійської мови" 

З4. М. Лебедь, "УПА - Українська Повстанська Армія", 
їі генеза, ріст і дії, накладом УГВР 

З5. Проєкт - організація і праця штабів військового 

центру при ЗП УГВР 

36. П. Новина, "Вовки", фраrмент хроніки одного Відділу 
УПА ''Вовки'', передрук крайового підпільного 

видання, журнальні видання 

37. "Хорс", журнал красного письменства та мистецтва, 
ред. Ігор Костецький 

З8. Літературно-Науковий Вісник, Річник ХХХІІ, 

ред. В. Шульга 

З9. Літературно-Науковий Вісник ХХХІІІ, ред. В. Шульга 

40. "До зброї", журнальне видання ЗЧ ОУН 
41. "На сторожі", журнал, 2 числа, передрук крайового 

підпільного видання 

Все це разом становило понад чотири тисячі сторінок друку. 

1948, стр. 128 

1947, стр. 94 
1947, стр. 158 

1947, стр. 46 
1947, стр. 46 
1947 
1947, стр. 46 
1947, стр. 154 
1948, стр. 102 
1947, стр. 48 
1947, стр. 24 
1948, стр. 20 
1948, стр. 120 
1948, стр. 128 
1947, стр. 104 
1947, стр. 124 
1948, стр. 348 
1948, стр. 156 
1948, стр. 264 

стр. 198 

1947, стр. ІЗО 

1947, стр. 182 

стр. 64 

1947, стр. 192 

стр. 160 
стр. 160 
стр. 160 

Висота накладу книжок була десь між п'ятьма а вісьма тисячами примірників. 

Збут книжки був задовільний, від шість місяців до одного року. Висота накладів 

була приблизно на рівні передвоєнних накладів на західньоукраїнських землях, 

але збут книжки був кращий, як у краю. Це можна пояснити тим, що в людей 

в таборах було багато вільного часу, і вони використовували його на читання 

літератури. Друга причина- це низька ціна книжки, що була в межах від 5 
до 8 німецьких марок. Коли пригадаємо собі, що ціна американської цигарки 
на чорному ринку була 5 нім. марок, то ціна книжки була дуже низька й тому 
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багатьом дуже приступна. Великий вплив на збільшення збуту книжки мав 

кольпортаж. Видавництво мало добре налагоджену справу кольпортажу. На 

терені оселі воно мало два власні кіоски і в них продавалися книжки, газети 

та шкільне приладдя. Майже в кожному більшому скупченні українців 

видавництво мало своїх кольпортерів, при допомозі яких поширювало не лиш 

свої видання, але також і виданя інших видавництв, які видавнича спілка 

"Українське Слово" перебирала в цілості, себто цілий наклад, або частину 

накладу, до кольпортажу. 

Ми подали ті важливі фактори, що сприяли розвиткові і ростові видавничої 
діяльности на терені Німеччини після закінчення війни. Але були також некорисні 

умови для праці видавництв, як брак українських черепок для ручного складу, 

брак українських матриць до лінотипів, а найбільшою проблемою було 

роздобуття паперу. Офіційного приділу паперу ми не діставали. Треба було 

роздобути його на ''чорному ринку''. Дуже помічними в цій акції були 

американські цигарки, кава, цукор й інші речі з американських приділів, а їх 

теж треба було купувати на ''чорному ринку''. Але книжкового паперу не можна 

було дістати навіть при помочі згаданих товарів. Тому книжки друкувались 

на газетному папері. Також було тяжко отримати дозвіл від американської 

окупаційної влади на друк книжок. Американська влада давала дуже рідко, по 

довгих стараннях, дозволи на шкільні підручники чи книжки релігійного змісту. 

Тому на один якийсь дозвіл друковано кілька (п'ять-шість, а навіть більше) 

книжок. Треба, однак, ствердити, що американські чинники ставилися до справи 

видання книжок дуже поблажливо і з цієї причини видавництво не мало ніколи 

ніяких неприємностей. Крім книжок і журналів, у друкарні друковано афіші, 

програмки, різні оголошення чи повідомлення. У таборі було п'ять мистецьких 

ансамблів. Всі вони друкували в друкарні видавництва свої програмки і афіші 

не лише для своїх виступів в таборі r анrгоферзідлюнr, але також і для своїх 
виступів у інших таборах українських переселенців. 

У Видавничій спілці ''Українське Слово'' працювало 11 осіб, а саме: чотири 
ручні складачі, один складач на лінотипі, один метрамлажист, один в експедиції, 

один книговод і три члени управи. Друкарня видавництва містилася в німецькій 

друкарні, з власниками якої видавництво мало відповідну умову. 

Крім Видавничої спілки "Українське Слово", були діяльними на оселі ще інші, 

як вже згадано було вище. Ширшу видавничу діяльність розгорнув - видання 

і перевидання - Український Технічно-Господарський Інститут УТГІ. Для 
прискорення видавничої праці переведено децентралізацію роботи, відкриваючи 

так звані ''Поліграфічні бази'' в різних таборах, де можна було використати 

місцеві технічні засоби. Такі бази відкрито в Мюнхені, Авrсбурrу, Франкфурті, 

r ослярі, Байройті. Завдяки цій новій видавничій системі до 1947 р. видано 17 
підручників, а разом, від осені 1945 до осені 1950 видано чи перевидано 42 
підручники. Крім підручників, Науково-дослідний сектор УТГІ зібрав і 

зредаrував ориrінальні лекторські праці. Частину зібраних праць видано друком 

під назвою Наукові Записки УТГІ, випуск І(ІУ), Реrенсбурr 1948, а решту, коли 
не стало грошей, вміщувана в циклостилевому виданні Науковий Бюлетень 

УТГІ. (Український Технічно-Господарський Інститут, Том 11). 
Книжкове товариство" Універсальна Бібліотека", власник М. Самусь і інші 

члени-акціонери видали такі твори: "Кобзар" Т. Шевченка в 3-ьох частинах 
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формату 4 х 5.5 інчів, 8 оповіданІt А. Кащенка, "Козацька помста" А. 
Чайківського, "Микола Джеря " І. Нечуй-Левицького, "Україна", поезії, 20 
стор., С. Черкасенка, "Вишневі усмішки", Остапа Вишні, 20 стор., "Я", М. 
Хвильового, "Шукачі блакитних перлів" і "Мандрівка в безвість", В. Гай, 

"Заколот атомів", Е. Ефер, "Навздогін за ворогом" К. Яворського та В. 

Росовича. Останні чотири книжки - невеличкі, кількадесятсторінкові повісті. 

Теж видано архиєпископа І. Теодоровича "Благодатність єрархії УАПЦ", О. 

Мардена "Воля і успіх", Д. Чуба "Шевченко в житті", О. Панченка "Техніка 

рибальства'', Е. Жарського ''Рибництво''. 

ВидавництвоМ. Борецького видало: Англійсько-український і Українсько

англійський словники В. Захаркова, повість "Без rрунту " В. Домонтовича, 

збірку оповідань "Талізман" Ю. Косача, Самовчитель еспанської мови П. 

Меденка, роман "Ост" У. Самчука, повість "Крутіж" Б. Лепкого. 

Кооператива "Українське Мистецтво" видала в 1946 р.: С. Руданського 

"Співомовки" , Т. Шевченка "Кобзар", Л. Українки "Поезії", Марка Вовчка 
"Маруся", Л. Глібова "Байки", І. Франка "Лис Микита". Після 1946 р. 

''Українське Мистецтво'' більше займається кольпортажем-перелрод уванням 

книжок інших видавництв у своїй крамниці і кіоску. 

Цей гарний розвиток видавничої діяльности припинюється з масовим виїздом 

таборян на нові поселення за океаном, а в більшій мірі некорисним матеріяльним 

станом української еміrрації як наслідок німецької грошевої реформи. 

Діяльність Видавничої спілки "Українське Слово" закінчилася формально 

і фактично з датою ліквідації табору в Реrенсбурзі і з переселенням решти 

табор ян до табору в Новому У ль мі. 

В дні проголошення грошевої реформи управа видавництва мала невеличку 

готівку в здевальвованих німецьких марках. Але мала теж поважні зобов'язання 

супроти німецької друкарні. Це могло створити трудну грошеву ситуацію, якщо 

б управа німецької друкарні зажадала сплату довгу в новій валюті. Одначе 

управа німецької друкарні виказала багато доброї волі і розуміння вптвореної 

ситуації і погодилася на сплату довгу старими марками, антидатуючи день 

сплати. 

Видавництво мало досить великий запас книжок власних і інших видань. З 

оголошенням про ліквідацію табору, управа видавництва в порозумінні з тими 

членами Ради, які ще не виїхали з табору, постановила розділити весь запас 

книжок по рівній частині поміж молодіжними організаціями: СУМ і Пласт. Для 

СУМ перебрав ці книжки, за письмовим потвердженням, інж. Богдан Підгайний, 

а для Пласту поет Богдан Кравців. 

Так закінчилася видавнича діяльність Видавничої спілки ''Українське Слово'', 

що в тих невідрадних часах й умовинах виконувала корисну роботу для 

української громади не лиш на оселі rанrгофер, але громади в цілому. 

Автор цих рядків свідомий того, що в цій статті можуть бути деякі 

недокладності, помилки, чи недотягненя; вони могли заіснувати не зі злої волі 

чи занедбання автора, але тому, що цілу статтю, за малими виїмками, писано 

з пам'яті, не маючи джерельних матеріялів. Писано про дії, які мали місце понад 

35 років тому. Пам'ять автора могла в деяких справах не дописати, а тому 
можуть бути, вже згадані автором, помилки чи неточності. З тих міркувань 

проситься шановних читачів бути виразумілими і вибачливими для автора. 
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Омелян Кушнір 

ТАБОРОВІПОШТОВІМАРКИ 

Вже в давнині між культурними, на той час, державами Асирією, Вавилоном, 

Грецією чи Римом існувала густа мережа дипломатичних та торговельних 

поштових зв'язків. Але вони не нагадують нічим нинішній поштовий загально

прийнятий зв'язок. У давнину, чи навіть у середновіччі, відбувалися ці зв'язки 

за допомогою піших чи кінних лісланців- кур'єрів. Користувалися ними володарі 

держав, міста та торговельні об'єднання. Але життьова конечність держав, 

щоденні потреби їх громадян вимагають досконалішого влаштуваня зв' язків. 

Врешті винайдення друку, розвиток знання писання і читання впливає у великій 

мірі на пожвавлення зв'язків між щораз ширшими кругами людей. Постають 

постійні кур'єрські сполучення, фінансовані державами, містами чи великими 

торговельними спілками, що за відповідними оплатами, кур'єрами, а згодом 

амбулянсами перевозять різні письма й посилки дедалі частіше приватних 

людей. На дальший розвиток поштових зв' язків впливають три основні мотиви: 

1. потреба контролі державними чинниками різних пересипок міжнародньої 
кореспонденції; 2. бажання забезпечити своїх громадян достаточною поштовою 
обслугою; 3. здобуття нового джерела державних прибутків. В окремих 

державах організують поштові уряди, завданням яких є керувати тими 

справами. Рівночасно починають творитися поштові станиці, вони за 

відповідною оплатою приймають різні посилки, а для посвідчення витискають 

на них печатки. В ХУІ столітті, 1563 р., в Парижі міська поштова станиця 
впроваджує паперові бандеролі, що їх наклеювали на посилках в доказ 

отримання поштової оплати. Заведено там також поштові скриньки, що в них 

вкладали листи з наклеєними бандеролями. В Сардинії 1818 р. виданоковерти 
з надрукованими штемплями з вартістю оплати і з рисунком кур'єра з трубкою. 

Ці бандеролі і коверти треба вважати щораз дальшими етапами на шляху 

розвитку поштової служби, назустріч здійсненню видання поштової марки. І, 

врешті, вона появляється. Її ідею піддав шотляндський друкар Джемс Чалмерс, 
який в 1834 р. передав поштовому лондонському урядові проєкт поштової марки, 
залучуючи два їі зразки. Перша поштова марка видана в Лондоні 1840 р. В 
скорому часі появляються марки в Швайцарії, на американському континенті 

в Бразілії, та за ними і в інших країнах світу. 

В Україні вже у київській державі інформаційний зв'язок здійснювався за 

допомогою спеціяльних посланців. Деяку ролю в утримуванні зв'язку з чужими 

державами відограли купці - ''гості''. 

В 13-му ст. на центральних і східніх землях України поштовий зв'язок для 

пересилання наказів і повідомлень був організований за татарськими зразками 

і здійснювався за допомогою стоянок з кіньми і візниками. В 15-16 ст. 

використовувались "путні" бояри як кур'єри між адміністраціями замків і їм 

підлеглими дворами. В другій половині 16-го ст. Краків був сполучений 

поштовим трактом зі Львовом і Луцьким. Першу постійну пошту у Львові 

зорганізував італієць Р. Бандінеллі в 1629 р. Вона відбувалась між Львовом 
і більшими містами Польщі. 
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У козацькій державі Богдана Хмельницького існувала пошта для військових 

потреб. Її виконували козаки-підпомічники при генеральній і палкових 
канцеляріях з використанням утримуваних на поготові підвод і кур'єрів. За 

гетьманування Дам'яна Многогрішного рішенням Глухівської ради в 1669 р. 
встановлено постійний поштовий зв' язок між Києвом, Ніженом, Батурином 

і Москвою.Коли ж Москва поставила свої залоги в містах України, запровадила 

в 1674 р. свій поштовий зв'язок, витрати якого покривали по половині дані 
українські міста і московська скарбниця. Внутрішня пошта, введена 

Петербурзьким Сенатом в 1736 р., почала діяти в Украї!fі щойно з 1760 р. Вона 
була під виключним наглядом російського уряду. Перші поштові марки 

випущено російським урядом в 1857 р. 
В Австрії перші поштові марки появились в 1850 р. Поділена між двома 

займанцями, Україна своєї марки не мала. На східніх ії землях діяли російські 

марки, а на західніх - австрійські. 

В перших роках нашого століття були заходи видати пропам'ятні поштові 

марки. Вони не мали права обігу, видали їх різні українські інституціі і партії. 

Одною з перших була серія поштових марок т .зв. Хлопського фонду, що їі 

видала українська радикальна партія в перших роках століття. З початком 

Першої світової війни Головна Українська Рада видала у Відні поштові марки, 

на одній з них портрет Т. Шевченка, а на другій його могила. Одні і другі -
це добродійні видання і мають передусім пам' яткове значення. В часі Першої 

світової війни Леrіон УСС видав велику серію пам'яткавих поштових марок; 

на них зображені сцени стрілецького побуту. Вони сповнили велику 

пропаrандивну місію, з'ясовуючи перед світом ідею визвольної боротьби 

українського народу. 

Перші українські державні марки, за проєктом Нарбута і Андрія Середи, 

появилися в Києві в липні 1918 р. за гетьмана Павла Скоропадського. Їх серія 
складалася з п'яти купюр з рисунком державного тризуба і народніх типів. 

Наклад невеликий, тож Міністерство Пошти України, маючи великий запас 

російських поштових марок, веліло, на основі закону гетьманської держави з 

20 липня 1918 р., передрукувати їх державним гербом та випустити в обіг. Цю 
"українізацію" російських марок переводили поштові округи: Київська, 

Полтавська, Харківська, Катеринославська, Одеська і Подільська, а також і 

різні поштові станиці, що одержали уповноваження для цієї справи, з уваги на 

неможливість дістати постачання поштових марок з округ. 

У травні 1919 р. Поштове Управління Української Народньої Республіки 
випустило в обіг як продовження першої обігової серії поштову марку, 

приготовлену ще Гетьманським Урядом України, за проєктом Обозненка, з 

написом "Українська Держава" і з рисунком тризуба. В грудні 1919 р. 

появляється серія поштових марок, замовлена Урядом УНР у військовому 

географічному інституті в Відні, складена з 14 купюр. Їх тематика: державн 
ний тризуб, будинок Центральної Ради, історичні українські постаті, краєвиди 

та побутові сцени. Але їх уже не введено в обіг з уваги на большевицьку 

окупаціюУкраїни і виїзд Уряду УНР на чужину. 

В Західній Українській Народній Республіці державні марки появились вже 

12 листопада 1918 р. Це т.зв. львівське видання, що складалося з 4-ох купюр. 
Це австрійські поштові марки з надрукам у восьмикутному обрамуванні 
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галицького лева і з написом ''Українська Народна Республіка''. В дальшому 

появились ще два подібні випуски: т.зв. коломийське видання, 12 грудня 1918 р., 
і 18 березня 1919 р. т .зв. станиславівське видання. Поруч з ними появляються 
спеціяльно виготовлені марки без рисунку для порученого листування. Замовлена 

в 1919 р. в віденській державній друкарні серія нових поштових марок ЗУНР, 
що складалася з 19-ти купюр, наспіла для продажу кілька днів до евакуації 

Уряду ЗУНР перед наступом польських військ. 

В Карпатській Україні, 15 березня 1939 р., в дні відкриття Карпато

Українського Сойму в Хусті, вийшла перша й одинока державна марка, бо вже 

16 березня, вдерлося в Хуст, за дозволом "всесильного" Гітлера, мадярське 
військо, з метою окупації Карпатської України. 

В період між двома світовими війнами Уряд УНР на еміrрації випускає серії 

пам' яткових поштових марок. І так в 1923 р., з уваги на можливість збройного 
перевороту в Україні, випущено три провізорії на невикористаному випуску з 

1919 р. з надрукам нової вартости та з літерами УПП Українська Полева 

Пошта. Трохи пізніше випущено три пам'яткові серії: в 1935 р. серію із З-ох 
купюр у 10-ті роковини трагічної смерти С. Петлюри, в 1938 р. 2 марки в 950 
річницю хрищення України і, в 1939 р. для відзначення 60-ліття голови Уряду 
УНР на еміrрації, Андрія Лівицького. 

В часі Другої світової війни випуск службової серії поштових марок 

Українським Допомоговим Комітетом у Холмідля внутрішнього вжитку та 

дві марки української дивізії ''Галичина'', виконані за проєктом С. 

Гординського, не дістали дебіту від німецької влади. 

У 1945 році закінчилася Друга світова війна. Маси еміrрантів, утікачів або 
вивезених німцями на роботи, опинились в таборах ДіПі. Наділені деякими 

автономними і екстериторіяльними управненнями, ці табори становлять окремі 

громади, що ними керують обрані таборові Ради і управи. Вони ро~будовують 

господарче, культурне та наукове життя. Між іншими інституціями· публічного 
характеру організуються таборові поштові станиці для внутрішньої обслуги 

таборів і для зв'язку з зовнішнім світом. Таборова поштова станиця доручує 

щоденну пошту, приймає рекомендовані листи, телеграми, пачки, грошеві 

перекази і кожного дня відставляє їх до німецького поштового уряду. За ці 

послуги побирає встановлену поштову оплату в формі, спеціяльно для того 

виданих, таборових марок. Це цікавий рід льокальних поштових марок. Такі 

льокальні поштові маркипоявлялись вже раніше. От, хоч би в 1918 р. в Україні 
поштові станиці видавали марки в випадку немож!Іивого їх сполучення з 

поштовими окружними урядами. Такі марки випускались в 1945-46 роках у 
советській зоні Німеччини, аж поки не випущено Головним Поштовим Урядом 

обов'язуючі марки в усіх зонах Німеччини. Це діялось для удегіднення поштової 

:клієнтелі, яка мусїла б усі посилки оплачувати готівкою. Але серед льокальних 

випусків поштових марок різних краJ"н не знаходимо такого типу льокального 

виnуску, що ним є випуски цілого ряду таборів ДіПі в Німеччині. Вони, хоч 

виnущені на території Німеччини, являють собою марки даного народу і це 

дакументує факт небувалої в новій історії людства мандрівки народів, 

зумовленої страхіттями останньої війни. 

Бже в 1945 році почали поялятись на терені окупаційних зон Німеччини в 
деяких таборах таборові поштові марки. 
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І так, наприклад в 1945 р. випустили польські таборові марки: 1. Табір у 
Дахав-Аллях, 2. Табір у Фрайман біля Мюнхену, З. Табір у Любек. У 1946 р. 
табір у Етлінrен. 

Балтійці випустили в 1947 р. спільну балтійську марку в Шонrав, Баварія, 
серію литовських марок у таборі в Авrсбурrу, та серію балтійських поштових 

марок Естонія і Латвія у таборі в Ганав. 

З українських таборів для переміщених осіб оселя r анrгофер в Реrенсбурзі 
була першою, що випустила поштові марки. Вони своєю тематикою та 

мистецьким виконанням перевищують згадані вже таборові поштові марки. 

Згідно з постановою управи оселі від З-го квітня 1947 р. про встановлення 
поштової тарифи для внутрішнього і зовнішнього поштового листування 

випущено в червні 1947 р. обігову серію поштових марок, складену з восьми 
купюр. Проєкти виконали мистці-малярі Антін Малюца і Мирон Білинський, 

а саме: проєкт п'ятьох менших виконав А. Малюца, а трьох більших М. 

Білинський. Серія складалася з таких купюр: 

Червона, вартости 5 пфен. - загальний вид оселі 

Синя, вартости 10 пфен. - реrенсбурзький костьол 

Бронзова, вартости 20 пфен. - реrенсбурзький костьол 

Зелена, вартости ЗО пфен. - загальний вид оселі 

Темночервона, вартости 50 пфен. - rльобус з написом 

"УНРРА 1940" і з 

прапорами УНРРА. 

Три більші марки нав'язують до історичної тематики: 

Зелена, вартости 1 марки - портрет Т. Шевченка 

Фіолетночервона, вартости 2 марок - портрет митр. 

А. Шептицького 

Бронзовосиня, вартости З марок -український тризуб. 

Перша обігова серія поштових марок, складена з 8-купюр, випущена в червні 1947 р. 
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На всіх марках напис "Таборова Пошта" і англ1иською мовою 

"Кемп Пост Реrенсбурr". Видані на гарному rумованому папері, зубковані, 

внесли великий вклад в українську еміrраційну філятеліюта виконали широке, 

пропаrандивне, культурне і добродійне завдання. Вживані як оплати за обслугу 

таборової поштової станиці, наклеювані побіч і нарівні з німецькою маркою. 

Друковані в одній з друкарень у Реrенсбурзі. Наклад 5075 зубкованих і 125 
незубкованих повних серій. Маючи на увазі факт, що майже повністю був 

вичерпаний перший випуск, в жовтні 1947 для заспокоєння потреб мешканців 
оселі, випущено нову - другу серію поштових марок, т. зв. добродійних, з 

додатковою доплатою на фонд таборової суспільної опіки. Серія складалася 

з 10 купюр, проєкту мистця-маляра С. Гординського, з рисунком зразків 

української народньої ноші в різних областях України. Чудові рисунки, 

мистецьке виконання надають цілій серії справді мистецького вигляду й 

варт ости. Друковані на rумованому папері, зубковані 11 і Vz, кожна вартість 
іншого кольору, деякі вартості двох різних кольорів. Друковані звичайною 

друкарською книжковою технікою в друкарні фірми r реrоріюс Ферляr унд 
rрафішер rросбетріб, форм Ф. Пустет, в Реrенсбурзі. Серія складалася з таких 
купюр: 

Живозелена, вартости 

Смарагдова, вартости 

Бронзовофіолетна, вартости 

Чорнофіолетна, вартости 

Яснофіолетна, вартости 

Темнокобальтова, вартости 

Кармінова, вартости 

Оливкова, вартости 

Вишнева, вартости 

5 

5 

10 
10 
15 
20 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

5 пфен. - пара буковинців на 

тлі церкви 

5 пфен. - пара буковинців на 

тлі церкви 

10 пфен.- пара бойків 

10 пфен.- пара бойків 

15 пфен.- пара лемків 

20 пфен. - жінка з Полісся і молодий 

поліщук на човні 

ЗО + 20 пфен. - пара подолян на 

тлі краєвиду з церквою 

40 + ЗО пфен. - полтавська дівчина в танці 

і хлопець грає на бандурі 

50 + 50 пфен. - гуцули на тлі гір і 

гуцульської церкви 

Сепія, вартости марка + 50 пфен. - на тлі низовинного краєвиду 

кубанські козаки на конях. 
Дві останні марки більшого поперечного формату. Наклад: 480 аркушів 

кожної вартости, по 25 марок в кожному аркуші. Випущені в обіг таборової 
пошти 16 жовтня 1947 р. 

Крім згаданих вище поштових марок, табір випустив серію пропам 'ятних 

марок, складену з п'яти купюр, що зображують український державний герб 

у декоративному обрамованні на мотивах стилізованої калини. Для їі 

надрукування вжито клішу з першої раніше видрукован ої т .зв. обігової серії, 

проєкту мистцяМ. Білинського з додатком історичних дат визвольних змагань 

українського народу, а саме: 

1. з нагоди ЗО-річчя проголошення Самостійної Української Народньої 

РеспубліJ<и, з датою 21. І. 1918 р. 
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2. з нагоди 29-их роковин Листопадового Зриву, з датою 1. ХІ. 1918 р., 
3. у 29-річчя проклямації Соборности Українських Земель 
4. у 9-річчя проголошення Незалежности Карпатської України, з датою 15. ІІІ. 

1939 р. 
5. для відзначення Відновлення УкраїнськоїДержавности, з датою 30. VI. 

1941 р. 

Добродійна серія поштових марок в Реrенсбурзі 

випущена управою оселі в жовтні 1947 

Зразок марки серії пропам 'ятних поштових марок 

з історичними датами з визвольних змагань 

Як завершення цієї серії, випущено цікавий з філятеліетичного погляду 

бльок-стяжку, що складається з п'яти згаданих уже саме пропам'ятних марок 

з історичними датами, але в інших кольорах і сполучених разом у формі стяжки. 

Бльок-стяжка, друкована в семи кольорах, був вершком того, що можна було 

зробити в тому часі в німецьких можливостях книжкового друку. 

Після грошевої реформи в Німеччині, управа табору на оселі rанr
гоферзідлюнr в Реrенсбурзі вважала конечним достосувати обов' язуючу 

поштову тарифу до нових умовин і встановити нову ціну для наявних ще запасів 

таборових поштових марок. Зміну ціни переведено у формі надруків нової 

вартости на всіх десяти купюрах другого ''добродійного' 'випуску, що його 

тематикою була народна ноша, а колишню вартість передруковано двома 

поземими рисками різної величини. Так, силою умовин, появилася нова серія 
поштових марок, що стала цікавим документом переживаних подій мешканцями 

табору. 

Передруковано тоді також і купюри третього випуску з історичними датами 

в той спосіб, що попередню вартість, яка була видрукована на обидвох долішніх 
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ріжках марки, передруковано зіркою, а між ними вміщено нову вартість. 
І врешті український табір у Реrенсбурзі випустив останню серію поштових 

марок, вже також після грошової реформи, в пам'ять 100-ліття "Весни 
Народів''. Рисунковою тематикою послужили головні моменти в житті 
українського народу в Галичині, пов'язані з 1848 р.: поява першої 

української газети ''Зоря Галицька'', ''Національна rвардія ''-перша українська 
організація військового характеру, "Знесення кріпацтва" і "Головна Руська 
Рада" у Львові. З цієї нагоди випущено серію, складену з чотирьох купюр. 

~·•••••о••• ••••••~ 

ТАБОРОВА ПОWТА ~ і ТАБОРОВА ПОWТ4 ~ 

Українська на ро дня школа на оселі r анrгофер випустила також бльок 
поштової марки з портретом Т. Шевченка в молодому віці, з відкритою головою. 
У 25-ліття свого існування 1922-1947 Український Технічно-Господарський 

Інститут випустив пам'ятковий бльок. 

Всі ці поштові марки, згадані вище, не мають офіційного характеру і їх треба 

вважати тільки приватними виданнями. Вони не реєстровані в міжнародніх 

каталогах поштових марок. А все ж таки, їх збирають ті, які цікавляться 

приватними виданнями марок. Вони відіграли визначну ролю в житті української 

еміrраційної громади як форма оплати, допомагали організувати поштову 

обслугу в таборі й на-зовні, своїм вкладом підсилювали допомоговий фонд 

потребуючим мешканцям оселі, а своїм мистецьким оформленням вони провели 

культурну і пропаrандивну роботу серед чужинецького оточення. 
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Медична опіка 

Омелян Кушнір 

МЕДИЧНО-САНІТАРНА СЛУЖБА 

Внезабарі після заіснування в Реrенсбурзі Українського Обласного 

Допомогового Комітету починаються заходи організувати медично-санітарну 

службу на цьому терені. З ініціятиви декількох лікарів, які жили в тому часі 

в Реrенсбурзі, скликано 4 липня 1945 збори медичного персоналу. Метою зборів 
було зорганізувати медичну секцію при Українському Обласному Допомоговому 

Комітеті, яка зайнялась би справою захисту професійних інтересів медичного 

персоналу та організуванням медичної допомоги серед українських еміrрантів 

в Реrенсбурзі. До управи секції увійшли: д-р Олександер Плітас- голова, д-р 

Юрій Гвоздецький, д-р Микола Дуб і абсольвент медицини Іван Іванців- члени. 

Згідно із звітом управи секції, який переслапо до управи Українського 

Обласного Допомогового Комітету з датою 28 липня 1945 р., урухомлен о у 
звітному часі амбуляторію, при чому отримано від Військового управління 

дозвіл декільком лікарям працювати в с;імбуляторії, але лікувати тільки 

українське населення в Реrенсбурзі; переведено реєстрацію українського 

медичного персоналу і зареєстровано: З фахові лікарі, 8 лікарів загальної 
практики, 1 абсольвент медицини, 8 студентів медицини, 2 медсестри, 1 
ветеринарний лікар, З маrістри фармації; зроблено заходи для влаштування на 

працю медичного персоналу через Військове управління; переведено санітарно

медичний огляд в таборі на Райхсштрассе і в їдальні при Українському 

Обласному Допомоговому Комітеті; пороблено старання про допомогу ліками 

і перев'язочними засобами від американського військового управління. А дальше 

запляновано: 1. Відчинення зубної амбуляторії. 2. Організувати зв'язок з 

більшими осередками українських еміrрантів. З. Прийняти активну участь в 

разі потреби в організуванні Українського Червоного Хреста. 4. Покращати 

відживлювання осіб з лікарської точки зору. Звіт підписав голова медичної секції 

д-р Олександер Плітас .. 
Коли пізно восени 1945 р. УНР РА відкрила табір ДіПі в оселі r анrгофер в 

Реrенсбурзі, вона перебрала медично-санітарну опіку над мешканцями табору. 

В оселі організується лічниця, в якій отримали працю всі місцеві українські лікарі. 

Медична секція при УОДК перестає існувати, а згодом на П місце із зміненими 

завдання:ми організується Українське Лікарське Товариство. В таборі від початку 

його існування мають чисельну перевагу українці, а в жовтні 1946 р. УНРР А 
перемінює цей табір з національно-мішаного в український табір з дуже малим 

відсотком інших національностей - росіян, поляків і балтійців, при чому передає 

в руки української управи самоврядування табору. Тож лічниця оселі, якою 

керують і в якій працюють майже самі лікарі українці (двоє росіян), в якій вся 

обслуга і адміністрація господарської частини українська, стає теж українською 

лічницею. Директор лічниці д-р Осип Любчак, головний лікар д-р Лев 
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Стаховський, санітарний шеф д-р Олександер Плітас. Лічницю пряміщено в 

будинку колишньої німецької школи, віддано їй до вжитку цілий поверх, вона 

має 62 ліжка. Приймали до лічниці хворих, які потребували першої лікарської 
помочі, ІШІитального лікування і опіки та менших хірургічних заходів. В лічниці 

працює цілий гурт лікарів. Лікарі спеціялісти: д-р Лев Стахопський-недуги 

вуха, горла і носа, д-р Михайло Завальник - недуги легенів, д-р Іван Жовніравич 

і теж одна росіянка (прізвища їі не пригадую) - дитячі недуги, д-р Микола Хиляк 

- гінеколог. Лікарі з загальною практикою: д-р Костянтин Бризгун, д-р 

Ярослав Буката, д-р Юрій Городиловський, д-р Микола Дуб, д-р Олександер 

Плітас (теж внутр. недуги), д-р О. Любчак, д-р Лев Мурський, д-р Микола Равич 

(помер в Реrенсбурзі в 1949 р.), д-р О. Синенький, д-р Солтикевич, д-р 

Харлампов (росіянин), д-р Флюнт, д-р Чепак. Сподіюсь, що працювало більше 

лікарів, на жаль, їх імена призабулись. Був при лічниці окремий відділ- зубна 

клініка, їі завідувачем була д-р Зоя Плітас, крім неї працювали в клініці д-р 

Тетяна Приходько, д-р Іван Кизик, д-р Недільський (помер в Реrенсбурзі в 1947 
або 1948 р.). Головна медсестра лічниці- п-і Омелюсік, приблизно 15 медсестер. 
Старанням СХС станиці в оселі з допомогою лічн:.вці відбувся курс для 

медсестер. Управа курсу д-р О. Любчак і д-р О. Плітас. Навчання провадилось 

в українській мові. Курс тривав 8 місяців. Переведено кінцеві іспити, в склад 
іспитової комісії входили: д-р Віктор Андрієвський, д-р Іван Жовніревич і д-р 

Флюнт. Курси закінчили 33 курсантки. Після закінчення курсів відбулось окреме 
прийняття, на якому роздано дипломи. 

Д-р О. Любчак вітає учасницю медсестерського курсу 
з дипломом успішного закінчення курсу 

Господарчою частиною завідувала адміністрація лічниці, якої начальники 
часто змінялись. Адміністрація вела кухню, дбала про харч для хворих, про 
шпитальне білля і взагалі про лад і порядок в лічниці. Духовну опіку організували 
священики обох наших церков. 

При лічниці працювала аптека, завідував нею мrр. фармації А. Якубовський, 

інші працівники- мrр-и фармації: Васюк, п-і Городиловська, п-і Моралевич, 
д-р Тарас Буката. 

Важко хворих і тих, яких заведужання потребували поважніших операцій, 

пересилаво до дистриктопої лічниці в місті, за Дунаєм, де головним лікарем 

був українець, знаменитий хірург, д-р Віктор Андрієвський. З українців лікарів, 
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які там працювали, пригадую д-ра Юрія Гвоздецького і мабуть там працював, 

тоді молодий лікар, д-р Тарас Ганушевський. Треба підкреслити великий вклад 

праці в духовну опіку в тому шпиталі о. Омеляна Шараневича, який влаштував 

там каплицю для хворих українців, дбав про доставу хворим української преси, 

зорганізував гарну шпитальну українську бібліотеку. 

За старанням Станиці СХС д-р Костянтин Бризгун провадив в місті 

амбуляторію для українських еміrрантів, які жили приватно поза табором. В 

1947 р. ІРО перебрало й ту ділянку опіки у свої руки. 
Осельну лічницю ліквідовано з хвилиною ліквідації оселі r анrгофер як табору 

ДіПі, коли решту мешканців цього табору перевезено до Нового У льму. 

При цій нагоді дякую п-і д-р Зої Плітас за всі дані потрібні для опрацювання 

цієї короткої статті. 

Д-р Олександер Плітас, санітарний шеф, 

у своєму бюрі. 

У шпитальній аптеці. Сидять зліва: 

Н.Н. (працівниця аптеки), д-р Зоя 

Плітас. Стоять: мrр Олександер 

Якубовський, д-р О. Плітас 

Посол А. Глинка відвідує таборовий шпиталь. 

З ним говорять д-р Любчак, директор шпиталю 

і, в білому, д-р Стаховський, начальний лікар. 
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Іванна Зельська 

ВИШКІЛ І ПРАЦЯ 

Табір ДіПі rанrгоферзідлюнr- оселя в Реrенсбурзі була немов би невелика 
держава, в якій усе суспільне життя було наладнане як слід. Наші протектори 

удосконалювали наше перебування у ньому, а також застановлялися над тим, 

як допомогти людям пристосуватись до заморської далекої еміrрації, щоб на 

нових місцях поселення ми зразу були корисними одиницями. У зв'язку з цим 

були зорганізовані для нас курси англійської мови кількох рівнів, курси інших 

практичних потреб. 

І так, започатковано було курси медсестер. Одним з таких курсів був 

шістьтижневий курс у шпиталі за Дунаєм, де директором шпиталю був д-р 

Віктор Андрієвський. Іспити були частинно німецькою мовою, тому що були 

курсантки різних національностей. Тут можна було набути кваліфікації 

медсестри-помічпиці (нирсес ейд). В оселі був восьмимісячний курс, що обіймав 

знання трирічної медсестерської школи, який після п'ятимісячної практики в 

шпиталі та амбуляторії кінчався іспитом українською мовою перед Іспитовою 

комісією Санітарно-Харитативної Служби. Я успішно закінчила обидва згадані 

курси, що були в той самий період, лиш з тою різницею, що курс за Дунаєм 

був вдень, а курс в оселі ввечорі. На вечірньому курсі в оселі викладали місцеві 

лікарі, які жили в таборі. Викладалися на ньому такі дисципліни: анатомія, 
фізіологія, бактеріологія, фармакологія, внутрішні хвороби, інфекційні хвороби, 

загальна хірургія та перша допомога, гінекологія і положництво, дитячі хвороби 

і плекання немовлят, шкірні і венеричні хвороби, плекання хворих~ гігієна, 

суспільні недуги. Разом 17 предметів. 

Диплом підписали- управа курсів: д-р О. Любчак і д-р О. Плітас. Іспитова 

комісія: проф. д-р В. Андрієвський, д-р І. Жовнірович, д-р Флюнт. Іспит здали 

33 курсантки й місцева таборова преса вітала нас від імени управи філії 
Об'єднання Українських Жінок (ОУЖ) у Реrенсбурзі. 

Нові медсестри відбували практику в різних місцях у лікарні й поза нею. 

Деякий час я заступала (покійну вже) Олю Німелович у дитячому відділі з д-ром 

І. Жовніровичем у проводі. Опісля я працювала як "літаюча сестра" на оселі. 

З того часу запам'ятався мені деталь, про який розкажу. Маленьке кількамісячне 

дитя кількакратно завертали до шпиталю, бо мало сильне розвільнення. Було 

підозріння, що з приготуванням дитячої їди вдома є якась неправильність. 

Дискусії з матір'ю дитини були безуспішні. В шпиталі дитину підлікують, а 

за кілька днів дит11 знову хворе. Мені доручено цей процес перебування дитини 

вдома прослідити. Я посвятила немало часу, щоб це прослідити, незбуджуючи 

ніякого підозріння у матері. Напевно вам також цікаво дізнатися, що це таке 

було? Перед кормленням маляти, мати давала дитині в ротик крихту (з пів 

ложечки) свіжого масла. Робила це, напевно, в добрій вірі, бо ж масло в той 

повоєнний час було незвичайним здобутком, не всім навіть воно було доступне, 

а мати, мабуть, думала, що тою крихтою масла прискорить малій дитині ріст 

і здоров'я. 
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Наступним етапом моєї праці медсестри був літній відпочинковий табір для 
дівчат у Мосгам. З рамени ІМКА- ІВКА цей табір для дітей зорганізував і 

ним опікувався керівник світової ІМКА - ІВКА в Реrенсбурзі лотиш Александр 

Зеленой. Він був прекрасною, добросердечною людиною, опікуном працюючих, 

люблячим батьком дітей. Якесь відношення до того табору мав також п. 

Микола Нагірний, але яке, на жаль, я ніяк не можу пригадати - та все ж він 

декілька разів відвідував наш табір. (Від редакції: Проф. Микола Нагірний був 

головою таборової української ІМКА - ІВКА, яка насправді організувала літні 

табори для дітей оселі, між ними й в Мосгам). 

Відпочинковий табір в Моегам був розташований у прекрасному, плеканому 

баварському лісі, що радісним шепотом вітав дітей. Шатра для дітей були колом 

уставлені на горбочку, на галявині. Осібно були шатра кухні, їдальні, трохи 

дальше кухонного персоналу. Зовсім на боці, в лісі, були два шатра медичної 

обслуги- доктора і медсестри. Таборовим лікарем був д-р Константин Бризгун, 

а медсестрою Іванна Зельська, яка додатково пильнувала у таборі гігієни, що 

було конечно потрібне для незвичного перебування в лісі багатьох учасників. 

Табір існував виключно в час вакацій, тобто в липні і серпні. Що два тижні 

присилали нам певну кількість дітей шкільного віку з різних ДіПі таборів, що 

належали до тої самої округи ІРО. Особовий склад персоналу не мінявся. Діти 

за двотижневий побут у лісі, при легкій виховній програмі й доброму харчуванні, 

набиралися нової охоти й завзяття до чергових зайнять і навчання, що чекало 

на них у шкільному році. Коменданткою табору була молода енергійна дівчина 

-Олена Бучацька. Головною виховницею цілого штабу співробітниць була 

Леся Бризгун. Осібне таборове звено (незвичайно потрібне) становила кухарка 

з їі співробітниками, до яких включався постачальник товарів, відомий під 

кличкою "сапляй". 

Добре запам'ятався мені спомин з того часу, як дітвора проводила вечірні 

години при вогнищі. Деякі огники були незвичайно цікаві, головно у видуманих 

скечах зі щоденного життя. Увазі дітей підпадала все замічене й не часто бажане 

згадувати. Це одначе було творче й веселе, що віддзеркалювало свободу, якою 

користувалася молодь. Вечірній огник часто закінчувався (ніби молитвою до 

Магомета) хитанням і поклоном до землі з багато доробленими 

стрічками-видумками, що співались, а рефрен "джім бала-бала" повторювався. 

Деколи додавалось ''0, сапляй, чаколяди ти нам дай'' і діставаличоколяду або 

інші солодощі чи овочі. Одного вечора було інакше закінчення. Діти хором 

закликали: ''0, сапляй, шкірку з хліба ти нам дай'' - мабуть були голодні, 

бо того дня в дорозі зіпсувалося тягарове авто, що везло харчі до табору й ми 

його очікували ввесь день випорожнюючи свої запаси. Ще в повітрі пізньої 

вечірньої години бриніла просьба дітей, як на обрію показалися світла нашого 

тягарового авта, що везло харчі. Дітвора самочинно з вереском кинулась до 

воріт, автові на зустріч і там же дістала булки і чоколяду, щоб опісля вернутись 

до спільної молитви і своїх шатер. 

Праця медсестри, лікаря і виховників не була легкою у такому таборі. День 

і ніч ''щось діялося'' і на стійці послуг треба було бути 24 години. З малими 
недомаганнями ми - медичний пункт - справлялися в таборі самі, однак, коли 

під вечір підскакувала у пацієнта температура, то не було вибору, або з хворим 

сидіти цілу ніч, або відвезти до найближчої лічниці, що ми й робили звичайно, 
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бо не хотіли брати на свою відповідальність евентуального розвою комплікацій 

захворювання. 

В кінці тижня, під неділю, до нашого табору все прибували гості з оселі, які 

харчувались разом з дітворою, та разом стояли в черзі по харчі і миття посуду 

за собою. Службу Божу правив о. Пантелеймон Шпилька, що доїжджав з оселі 

щонеділі. 

Цей табір відбувався в 1947 році. Сьогодні тяжко по стільки роках пригадати 
характеристичні деталі, тому мусимо бути вибачливі одні одним. І мені вибачте 

за можливі неточності. 
В наступному році був приготовлений подібний табір у Марієнталі. На одному 

пагорбі розіп'ято шатра для дівочого табору, а на іншому горбі віддаленому 

півтора кілометра був розміщений такий самий табір для хлопців. Медичний 

персонал мав обслуговувати обидва табори. 

Коли вже все було наладнене й приготсване для відкриття табору -
несподівано прийшла вістка з оселі в Реrенсбурзі, що оселя закрита карантеною, 

бо виявилось захворювання на полійо, з яким у той час медицина ще не могла 

.справлятись. Ми (персонал табору) були також ізольовані. Відкриття табору 

не відбулося. Незабаром нас почали викликати до лікарських комісій у 

переходових таборах для виїзду . Ми виїхали за океан, покидаючи гостинних 

німців, що дали нам тимчасовий притулок у своїй зруйнованій війною країні . 

Д-р Іван Жовніревич приймає пацієнт ів. 
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Персонал таборового шпиталю. Посередині д-р О. Плітас 

.. 

Персонал таборового шпиталю 3-я зліва в 1-му ряді стоїть д-р Зоя Плітас 

Персонал таборового шпиталю 
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Лікарі, медсестри, працівники таборового шпиталю 

, 

Медсестри. Зліва стоїть Іванна Зельська 
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Таборовий шпиталь за Дунаєм (де відбувались операції) 

531 

Операція. Ззаду стоїть в окулярах 

д-р Андрієвський. 



Д-р Синенький і д-р Мурський бадають хворого. 
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Д-р І. Кизик, таборовий 

дентист. 



Бадають маленького ... 

Упісти в шnиталі 
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Санітарна комісія. 
Справа: Н.Н., д-р О. Плітас, 

Володимир Романовський, адміністратор, Н.Н. 

Санітарна комісія при праці 

Санітарі 
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Безпека оселі 

Теодор Крочак 

ТАБОРОВА ПОЛІЦІЯ 

Організація оселі 

Незаперечним фактом є те, що оселя rанrгофер під кожним оглядом була 
якщо не першим, то одним із передових таборів системи УНРРА-ІРО в 

американській зоні повоєнної Німеччини. А коли говорити про репрезентацію 

українського імени, то Реrенсбурr таки міг хвалитися першенством не лише 

поміж українськими таборами, але взагалі в міжнаціональному відношенні. В 

очах чужинців - німців, американської військової влади, УНРРА-ІРО та 

біженців інших національностей, український табір у Реrенсбурзі (оселя 

r анrгофер) був престижевим і вельми респект о ваним бастіоном українських 
політичних біженців. 

Адміністраційний апарат (управа табору) був зорганізований на зразок 

державної самоуправи, а підбір поодиноких референтів відбувався не по лінії 

принципу політичної більшости (так, як декому здавалося), але кваліфікації і 

соборність правили мірилом підбору під кожним оглядом найкращих фахівців 

на кожний пост. Це був розумний і державницький підхід посадників оселі. 

Цей принцип започаткував перший посадник св. п. інж. Антін Артимович, 

поширив його і удосконалив посадник Ярослав Сербин, за урядування якого 

(подвійна каденція) оселя досягла вершини росту й розвитку; ту систему 

продовжував наступний посадник мrр ПетроБалей і, як мені відомо, не змінив 

Постанній посадник мrр Африкан Хрущ. 

Нераз приходилось слухати в формі докору або признання, в залежності від 

кого це походило, що українська оселя rанrгофер є "державою в державі". Такі, 
на перший погляд, наївні твердження, фактично, далеко від правди не відходили. 

Бо так, як у кожній демократичній більшій чи меншій державі, так й у цій 

мініятюрній "державі"-оселі були сильні і слабі місця, додатні і від'ємні сторінки 

повсякденного життя й тут саме приходить питання про безпеку, забезпечення 

охорони цієї мініятюрної держави на вигнанні. 

Як кожний табір ДіПі, так і оселя були на екстериторіяльному статусі, тобто 

німецькі урядові і цивільні чинники не мали права вступу на територію табору 

без спеціяльного дозволу від таборової влади. Згідно з законом ОН відносно 

"переміщених осіб" (ДіПі) до адміністративної і переселенчої опіки була 

покликана до життя міжнародна організація УНРР А, а згодом ІРО. Зовнішня 

фізична й юридична охорона таборів належала до американської військової 

влади. 

За внутрішнє забезпечення оселі, лад і порядок відповідала таборова поліція. 
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Небажаний елемент 

Тут, напевно, в неодно го читача вирине питання - а від кого і від чого треба 

було охороняти табір? 

Перш за все треба взяти під увагу, що оселя плоІЦИною біля двох квадратових 

кілометрів, розташована на південному краю міста Реrенсбурrу, мала відкритий 

доступ із усіх сторін, а це творило легке пресікання на оселю різних небажаних, 

ворожих і небезпечних елементів. 

До ворожих і небезпечних елементів належали в першій мірі т .зв. 

''репатріяційні місії'', а В діЙСНОСТі, це були Kar еБівські ЛЮДОЛОВИ - політичні 
пірати двадцятого століття, які часто послуговувалися наївними урядниками 

УНРРА, один із яких напевно закарбований в пам'яті багатьох, горезвісний 

совстофіл ''товарищ'' Штурман, один із перших директорівУНРРАна терені 

Реrенсбурrу. 

Ми добре пам'ятаємо страховинні акції Штурмана і Ко., метою яких була 

підготовка репатріяції "на родіну". Населення оселі - всі як один: жінки, 

чоловіки, старі, молоді й діти, під проводом посадпика і церковної ієрархії 

-зареаrували протестаційним маршом до обласної квартири УНРР А в центрі 

міста Реrенсбурrу. Це була перша, мирна, але рішуча демонстрація, що 

відбулася під кінець березня або на початку квітня 1946 року. Незабаром після 
цього, пригадую одну неприємну, напружену конфронтацію таборової поліції, 

з т.зв. "репатріяційною місією", що на двох "джіпах" пробувала в'їхати до 

табору, але вісім поліцаїв "живим муром" загородили дорогу і авта зупинилися. 

"Місіонерам" було сказано, що, як тільки переступлять межу оселі, їхні авта 

правдоподібно будуть спалені, а за безпеку пасажирів поліція не бере жадної 

відповідальности. "Мироносці" не відважилися переїхати таборової межі, 

завернули й поїхали туди, звідки приїхали. Перед від'їздом небажані "гості" 

не забули нас запевнити, що "ми ще побачимось". 

Після цієї пригоди вже ніколи жадні офіційні ''місії'' не показувалися й не 

пробували вступати на оселю. Натомість рух провокаторів і їхніх інтриr (в чому 

вони виявились неперевершиними майстрами) помітно зростав, а це творило 

чимало турбот для невишколеної, неозброєної таборової поліції. 

Згадані провокатори були вишколеними майстрами брудної професії. Вони 

стосували до кожної ''назначеної'' жертви відповідну тактику. Одних 

підмовляли до добровільного повороту, іншим грозили, а ще інших папросту 

шантажували. Коли ж це не приносило бажаних успіхів, вони тоді імпровізували 

різні провокативні ситуації, щоб творити хаос, недовір'я, побільшували 

ворожнечу поміж національними меншинами, розсварювали, ділили українців 

на "східняків" і "галичан" (це їм до певної міри вдалося), а далі, творили різні 

внутрішньо-політичні інтриrи, щоб розпалити ненависть і взаємопоборювання 

політичних партій і фракцій і, врешті, безконечні анонімні доноси, адресовані 

до команди таборової поліції, в яких "викривалося" бувших членів 

комуністичної партії, совєтських шпигунів і т .п. В доносах до німецької 

кримінальної поліції "викривалося" багато кримінальних злочинців, які 

грабували німецьке населення і знаходили теплий сховок і забезпечення під 

опікою таборової поліції на оселі, а в доносах до американських військових 

властей і до ІРО писалося про фашистів ес-есів і коляборантів, які знайшли 

536 



теплий куток в оселі, охорону таборової поліції і опіку ІРО. Провірюючи не 

раз ті доноси між командою таборової поліції, відділом безпеки ІРО та відділом 
безпек~ Мілітарі Пост, траплялося, що два або три різні доноси відносилися 
до одної особи. Таким чином, на підставі цих доносів дана особа повинна б 
бути комуністом, фашистом і кримінальним злочинцем, а справді жертвами 
цих ганебних фалшівок були люди високих наукових кваліфікацій, заслужені 
українські патріоти та переважно учасники визвольних змагань. Такими 
комічними фарсами провокатори самі собі ломили зуби. Холоднокровна і 
зрівноважена постава населення оселі у легшувала таборовій поліції викривати 
та запобігати провокаторським затіям. Та все ж таки було кілька випадків, від 
яких, на жаль, ані запобіглива таборова поліція не могла вберегти невинних 

людей. 

Кровааа провокація 

Один випадок мав місце весною 1948 року. В пізніх вечірніх годинах груnа 
американської кримінальної поліції (Сі-Ай-Ді), в супроводі двох членів німецької 

кримінальної поліції, увірвалась кількома автамн в оселю, зіrнорувавши 

поліційну стійку при в 'їзді до табору, блискавично вломились до одного малого 

будинку без жадного попередження, почали стріляти в нутро одної кімнати. 

Жертвою цього нападу був важко ранений в живіт Володимир Кадиляк, член 

рейдуючої частини УПА. 

Цей випадок викликав у таборі велике замішання, невдоволення і багато 

протестів. Слідство виявило, що цей ганебний напад був ще однією провокацією, 

та тим разом, на жаль, американська поліція впала жертвою провокаторських 

інспіраторів, що принесло незаслужений сором американській військовій владі 

на терені Реrенсбурrу, яка, в засаді, як перед тим, так і після цього випадку 

ставилася до української громади дуже прихильно та ніколи не відмовляла 

помочі, якщо такої було потрібно. 

Під час судового переслухання, комендант Сі-Ай-Ді п. Штайнбек, який керував 

цією ''експедицією'', заявив, що він був свідомий екстериторіяльного статусу 

оселі, але він не мав часу на формальності, бо на підставі отриманих інформацій 

від німецької кримінальної поліції, на оселі в даному будинку мала б бути 

озброєна банда, яку він (Штайнбек) хотів несподівано заскочити і роззброїти. 

На питання чи арештовано підозрілих "бандитів" і чи знайдено зброю

відповідь була неrативна, хоч на початку деякі переслухувані американці, а 

особливо німці, пробували драматизувати фраrмент типічного американського 

кримінального фільму, що, нібито, як двері від удару ногою відлетіли, вони 

побачили спрямовані на них дулапістолів і тому вони мусіли стріляти у власній 

обороні. Очевидно такі зізнання не витримували критики і справа була дуже 

ясна без коментарів. 

Одне питання, однак, ніколи не було вияснене, а саме: чи інформацію npo 
"озброєних бандитів" одержала німецька кримінальна поліція і Сі-Ай-Ді у формі 

анонімних доносів із знаного джерела, або чи тим джерелом не були таки самі 

члени німецької поліції, які булинауслугах комуністичної агентури. Ми далекі 

від того, щоб робити неслушні закиди німецькій кримінальній поліції як такій, 

з якою, таборова поліція, а зокрема наш слідчий відділ вдержували 
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добросусідські взаємини. Наш здогад про можливі "аrентурні услуги" базуємо 

на тому, що після цього випадку розійшлася вістка, що один німецький поліцай 

на прізвище Гоппе, який брав участь у цьому нападі, був активним членом 

німецької комуністичної партії. На гострий протест команди таборової поліції, 

таборової управи та дирекції ІРО, містер Штайнбек був перенесений, а таборова 

поліція незабаром одержала зброю, про що робились безплідні старання багато 

раніше. 

Очевидно, з одержанням зброї збільшилась відповідальність команди поліції, 

але для поліції це було велике моральне піднесення, а також в загальному в 

таборі піднісся престиж і якість охорони. 

''Війна'' проти аль ко голю 

Небажаним елементом, від якого треба було теж охороняти оселю, були 

звичайно різні типи людей, що пробували щастя в таборі. Вони звичайно 

оминали поліційну станицю і тим самим іrнорували реєстрацію і дозвіл на вступ 

на оселю. 

До таких елементів належали в першій мірі різні гандля рі чорного ринку т. 

зв. "паскарі". До цього роду порушників поліція поступала по різному, тобто 

на "торгівців", що приносили на оселю харчеві продукти (масло, сир, яєчка, 

сало і т.п.), а з оселі виносили цигарети, поліція дивилася жмуреними очима, 

маючи на увазі інтерес населення оселі, здоров'я немовлят, дітей і жінок. Це 

йшло на рахунок неписаних законів звичайної гуманн ости. Таких ''порушників'' 

таборового закону придержувалось на поліційній станиці кілька годин за 

нелеrальний вступ до табору, давалось застереження і звільнялось. 

Інакше поліція ставилась до "торгівців" алькоголю, т. зв. "самогону". Вони 

ніколи не мали симпатії ані толерантности в таборової поліції. Такі порушники, 

якщо перший раз були спіймані, як кажуть, на гарячому, з "самогоном", були 

автоматично придержані на поліційній станиці через двадцять чотири години, 

їхній ''крам'' конфіскувався, а порушники одержували стро ге попередження і 

були звільнені. Порушники цієї катеrорії, що повторно були затримані разом 

із "самогоном", передавались до американського суду з актом обвинувачення. 

Гостре стеження і переслідування алькогольного товару, що проникав до 

табору, почалось зимою 1946 року після того, як в недалекому Інrольштадті, 
під час новорічної забави, затроїлись смертельно п'ятнадцять молодих поляків, 

які служили в "Вартівничих компаніях". 

Напевно не один із бувших таборян пригадує собі цікаву ''картину'' одного 

весняного ранку 1946 р. На розі головного перехрестя перед будинком поліції 
нагромаджено велику гурму різних, примітивних приладь як каністри, металеві 

бочівки, бляшані рури, більші й менші спіральні рурки, тимчасові печі або 

"змодифіковані" кухні, а побіч цього "виструнчена батерія" заповнених пляшок 

і rальонів. 

Народ сходився і оглядав це "видовище" з допитливим зацікавленням. Це 

був продукт загальної поліційної, при співучасті бльокових, "чистки" таборових 

пивниць від самогонного ''іскушенія''. 

Відтак переведено публічну "екзекуцію". Спочатку відкорковано всі пляшки 

й rальони і господарчий інтендант почав ''педантно '' виливати одну по одній 
пляшку в придорожній канал, під акомпаньяментом глухих звуків ОООооо-йй 
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- АААааа-й, що виривалися від здивованої зростаючої юрби глядачів. Після 

цього, двоє здорових поліцаїв, озброєних великими молотами, почали розбивати 

"самогоноробні" приладдя на дрібні куски. До цього моменту назбиралось 

чимало зацікавлених таборян, які виявляли мішану реакцію. Одні жалібно 

охкали, але подавляюча більшість оплескувала цю рідкісну, але конечну і завжди 

оправдану ''операцію''. 

Злочинні нахили і протизасоби 

Як кожний табір, так й оселя, мала свою "долю" тобто т .зв. злочинний 

елемент. Це була переважно молодь, продукт примусової висилки під час війни 

до Німеччини на роботу, позбавлена батьківської опіки і виховання. Повоєнна 

безнадійність, таборова бездільність- все це творило сприятливий rрунт для 

духово морального заламання неоформленого ще характеру молодої людини. 

Тут треба признати, що українські існуючі тоді молодіжні організації - Пласт 

і СУМ зробили колосальну роботу, організуючи українську молодь, 

відпорашую чи їі ідентичність та вказуючи їй нові перспективи життєвого шляху. 

Та все ж таки малий процент незорганізованої молоді попадав під 

"приманливий" вплив гулящого, здавалося б безжурного життя, керованого 

й інспірованого більш заавансованими ''ватажками '', які організували дрібні 
внутрішні крадіжки, порушували нічний спокій, та без всякого опору, несвідомо, 

ставали помічним матеріялом для різних провокативних акцій, керованих 

з-зовні. Були між ними й такі, що переховували підозрілих осіб з-поза оселі, 

які сповняли більші крадежі й грабункові злочини поза оселею. 

Завдяки слідчому відділові при таборовій поліції, який справді стояв на висоті 

своїх завдань, та добрій співпраці німецької кримінальної поліції та 

американської прокуратури, нам вдалося майже вповні ''вичистити'' оселю і 

забезпечити від напливу цього злочинного й провокативного елементу з-поза 

оселі. Очевидно, тут не обійшлось без чинного спротиву з боку підозрілих 

елементів особливо тоді, як поліція була без зброї. Зразу ж, як тільки поліція 

одержала зброю, чинних спротивів майже не траплялось. Не було занотовано 

ані одного нещасного випадку вжитку зброї. 

ІРО ''Скринінг'' Центр 

Немало клопоту для команди пол1ц11 творив т. зв. ''транзитний бльок''. 

Фактично це була частина оселі, віддалена 400 метрів у сторону міста. Був це 
комплекс шістьох триповерхових будинків. Чотири будинки належали до оселі, 

мешканцями яких були білоруси, литовці і латиші в двох будинках, українці 

в наступних двох, а останні два будинки становили т. зв. "Скринінг Центр", 

що були під адміністрацієюІРО, але під охороною таборової поліції. 

Це був фактично переходовий табір, до якого з'їжджалися різно-національні 

біженці з американської зони, а також нові втікачі з "раю" (чехи, мадяри), що 

бажали одержати статус ДіПі, тому мусіли перейти т. зв. '' скринінr'' 
(перевірку). Процес цей тривав кілька днів, а не раз кілька тижнів, щоб отримати 

призначення до якогось ДіПі табору. Цей центр завжди був переповнений. 

Найбільше мороки творили поліції колишні члени розв' язаних т. зв. 

"Вартівничих компаній", які великими групами переходили "скринінrовий" 
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процес. Це були, переважно, молоді, буйні, часто безвідповідальні польські 

мужчини, які виявляли дуже мало респекту до всякої влади, а до української 

таборової поліції ще менше. Це був елемент нічного, гучного, гулящог.о життя, 

і не раз треба було висилати цілий рій, щоб вдержати нічний спокій. Тут 

звичайно не обходилось без фізичних спротивів. Одного разу треба було 

викликати американську військову поліцію (МП) на допомогу. Хоч це коштувало 

багато зусиль і наражування поліцаїв на постійну небезпеку, за те поліція ніколи 

не тратила контролі, а чотири сусідні будинки мешканців оселі були завжди 

вповні забезпечені. 

Непрошені гості 

До зовнішніх небажаних елементів належали теж дівчата і молоді жінки 

"легкої поведінки", переважно німкені, хоч траплялись жінки й інших 

національностей, які під різними претекстами пробували дістатись до оселі 

"шукати щастя". Деякі пробували зареєструватись в поліції, подаючи навіть 

певні адреси, та коли прийшло питання про причини відвідин, тут справа ставала 

ясною. Це був зовнішній елемент, перед яким треба було хоронити мешканців 

табору і добре ім'я оселі. Для подібного роду гостей вступ до табору був 

заборонений. Впродовж існування оселі не було чутки про поширені випадки 

венеричних недуг. 

Внутрішня служба, організація поліції і українізація оселі 

Поліційна внутрішня служба в таборі, як хтось пригадує таборові початки 

1945-46 років, не належала до приємної і легкої щодо виконання функції. У 

вигляді несприятливих зовнішніх впливів, про що вже згадувалось, не менше 

було різних буденних таборових проблем, що в них поліція мусїла бути 

заанrажована. 

Крім нормальної денної і нічної служби безпеки, поліція вдержувала лад і 

порядок у повсякденному таборовому житті. Всюди, де тільки творилася 

"черга" за харчовим приділом, за паливом, за молоком, за одягом або різні 

реєстрації, "скринінrи", комісії, театральні вистави й інші імпрези, політичні 

віча, таборові вибори, спортові (часто емоційно запалені) змагання - там 

завжди, як правило, був один або й більше поліціянтів, щоб забезпечити лад 

і порядок. Тут часто траплялись непорозуміння між поліцаями та таборовим 

"хитруном", який мав у запасі ряд "причин" (для кожної ситуації іншу), що 

звільняли б його (або їі) від стояння в ''черзі''. Коли ж поліцай прикликав такого 

"хитруна" до порядку, тоді сипались на адресу поліцая й поліції взагальному 

знані епітети, як' 'невиховані селепки' ',''ординарні поліцаї'', ''баверські слуги'' 

і т .п. Такі справи звичайно кінчились на поліції або в таборовому суді. 

Правдою є і той факт, що спочатку таборова поліція була досить хаотично 

зорганізованою, команду поліції репрезентувала тільки одна некваліфікована 

особа, а поліційна служба була аматорською. 

Проте, незаперечним є й те, що поліційні адепти в пересічному не мали високої 

ані середньої освіти, не мали жадних поліційних кваліфікацій, вони 

рекрутувались з молодих ідейних українських патріотів, готових до служби і 

самопосвяти для добра свого народу. Це був надзвичайно цінний елемент для 
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школи й вишколу. Ці молоді люди одягали поліційний однострій з ідеї, а не 

за професією. 

Цей пересічний тип таборового поліцая, часто знаходився в службовій 

ситуації, якої не передбачали обмежені писані "Правила внутрішньої служби", 

тут треба було діяти швидко і вживати власну ініціятиву, логіку і рішення. В 

таких випадках поліцаї часом переступали межі своєї компетенції, що викликало 

суперкритичні реакції, крики і скарги, хоч це була звичайна людська помилка. 

Тому з жалем треба визнати, що в пересічному відношення населення оселі 

до таборової поліції не завжди мало довір'я і не завжди було доброзичливим. 

В такій ситуації, весною 1946 року запропоновано мені працю інструктора 
при команді поліції. 

Хоч я не мав жадних поліційних кваліфікацій, а також, керуючись почуваннями 

української ментальности, поліційна служба як така мені зовсім не імпонувала. 

Натомість, сповнивши саме двадцять чотири роки життя, я пройшов добрий 

вишкіл, заправу і досвід трирічної бойової активности українського визвольного 

резистансу в рядах ОУН і в початках творення УПА, а відтак дворічну "заправу" 

в німецьких концентраційних таборах (Авшвіц і Мавтгавзен), звідки (чудом) 

я виніс значне нагромадження досвіду самозбереження. І саме тут, керуючись 

критеріями самооборони, самозбереження, що було тоді основною метою 

української людини на чужині, я погодився прийняти працю інструктора 

таборової поліції української в оселі rанrгофер. 

Поліційний персонал нараховував тоді 36 осіб. Забезпечити оселю 

24-годинною службою, це було зовсім замало персоналу. В той же час існувала 

також польська поліція для польської дільниці оселі і російська поліція для 

"русской общини", яка теж була частиною оселі. Усі поліційні станиці 

адміністративно належали до своїх таборів, а службово підпорядковані т. зв. 

'' Дженерел Полісмайстер'', який мав свою управу на оселі, хоч безпосередньо 
підлягав УНР РА. Самим ''полісмайстром'' був Михаїл Полєтіка, бувший 

білоrвардійський полковник, який не раз чванився походженням його роду від 

славних Полуботків. Ця "управа полісмайстра" фактично нікому не заважала 

і нікому в нічому не помагала. 

Це був період тихого але завзятого, інтенсивного міжнаціонального змагання 

за першенство в оселі. 

Українська громада творила найбільшу частину оселі, зуміла задемонструвати 

одностайність (рідке, але здорове явище в нашому суспільстві), здисци

плінованість, чистоту і творчу організаційну динаміку в усіх галузях суспільно

громадського життя. Поряд з цим станиця української таборової поліції 

переходила основний вишкіл. 

Врешті, на рішення ''з гори'', оселя прибирає чисто український характер. 

Інші національні меншини, за малими вийнятками, були вивезені до таборів 

їхніх національностей. Повна влада таборової самоуправи переходить в руки 

виборної таборової Ради, яка вибирала посадника, а відтак затверджувала 

запропонований посадником склад таборової управи, тобто референтів усіх 

відділів таборової самоуправи. Посадник назначунав теж коменданта поліції, 

який мусів бути потверджений офіцером безпеки при ІРО. При таборовій управі 

був також референт безпеки, який фактично був живим зв'язком між командою 

поліції а управою оселі. Пост референта безпеки виявився дуже придатним, 
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практичним та надзвичайно помічним, особливо в арбітражному 

полагоджуванні різних спірних справ поміж поодинокими особами. Цей пост 

причинився до росту поваги і репутації таборової поліції. За час моєї праці в 

таборовій поліції я мав честь і велику приємність співпрацювати з трьома 

референтами безпеки, якими були по черзі, капітан-емерит австрійської армії 

Зенон Дрималик, інспектор Іван Малюк і майор Костянтин Мандзенко (пізніше 

генерал і міністер УНРади). 

Реорганізація поліції - вишкіл 

З реорганізацією і ''українізацією'' оселі таборова поліція теж перейшла 

грунтовну реорганізацію. Тепер команда поліції перебрала відповідальність за 

безпеку цілої оселі. Стан поліції піднесено до 60 осіб, а поряд з цим переглянено 
і складено нову програму вишколу. 

Цілий вишкіл базувався на військових правилах внутрішньої служби -
тактика оборони, контроля натовпу, перша поміч, тактичні денні й нічні польові 

вправи і впоряд. Окрема серія викладів про бонтон, а крім того, хоч одну годину 

денно лекція українознавства, в програму якої входила історія України, географія 

України і суміжних країн, українська мова і література. 

Був зорганізований окремий спеціяльний семінар, в програму якого входили 

дисципліни: криміналістика, карний кодекс, психологія (поведінка людини в 

особливих обставинах), гуманістика і американське карне право. Викладачами 

були найкращі кваліфіковані педагоги. 

Організація таборової поліції від осени 1946 р. виглядала так: команда: 

комендант, заступник-інструктор, секретар, перекладач, господарський 

адміністратор. Порядкова поліція: чотири рої по дванадцять поліцаїв у 

кожному. Слідчий відділ: шеф відділу, три слідчі службовці, дві слідчі уряднички 

та один правний дорадник. 

Комендантом поліції був св. п. Яків Гомзяк, дуже добрий виховник, 

розважний, прямолінійний і холоднокровний провідник, який був взірцем 

самодисципліни. Влітку 1947 р., після його виїзду до Бельгії, посадник оселі 
призначив мене на пост коменданта. На цьому пості я перебув аж до мого виїзду 

з кінцем вересня 1949 р. На пост заступника-інструктора я покликав одного з 
передових вишкільників- св. п. пор. Гілярія Зарицького. 

Військово-поліційний вишкіл провадився на перманентній базі. Новоприйняті 

поліцаї мусіли, як правило, перейти двотижневий початковий поліційний курс, 

а потім, відповідно до вишколу, були приділені до порядкової служби. 

Одночасно всі поліцаї по черзі відбули додатковий тритижневий вишкільний 

курс, що був організований і ведений військовою поліцією американської армії 

-МП- для всіх поліцаїв таборових станиць американської зони. Ця школа 

мала осідок у нашій оселі. 

Поряд з формальним поліційним вишколом нам удалося перевести повний 

військовий підстаршинський і старшинський курси, з яких скористало біля 

вісімдесят молодих курсантів. Багато з них після виїзду за океан на стале нове 

поселення, служили в американській армії і брали участь у корейській війні. З 

деякими мав я приємність зустрічатись після корейської війни. Під час зустрічі 

всі вони, мої колишні курсанти, виявляли щиру вдячнісь за набутий на курсах 
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досвід, який не раз ставав у пригоді і неодноразово рятував життя, здавалося 

б, у безвихідних ситуаціях. 

Для мене був це найкращий дивіденд імени ''піт щадить кров''. Це було мотто, 

під яким проходив кожний наш поліційно-військовий курс. Це мотто встановив 

один з наших гостей-викладачів, неперевершений і загально відомий вишкільник, 

виховник, любитель молоді, визначний теоретик бойової тактики та воєнної 

стратегії, полк. Євген Побігущий. 

Таборова поліція остаточно досягла фахового рівня, а разом із цим пошану 

і респект своїх і чужих. 

Наступив великий зворот. Колись, у початковій стадії організації оселі, 

таборова поліція була останнім місцем, де молоді люди шукали праці. Тепер 

таборова поліція стала взірцевою установою, де люди із середньою і вищою 

освітою, із старшинськими військовими кваліфікаціями пробували дістати 

працю, але вакантні місця траплялись переважно тоді, коли хтось виїжджав 

за океан або в Західню Европу на сталий побут. 

Передумови прийняття на поліційну службу були досить вимогливі, та мимо 

цього, команда поліції мала багато добрих аплікантів. 

Чи таборова поліція виконала своє завдання? 

На це важливе питання можуть відповісти тільки колишні мешканці оселі 

і члени таборової адміністрації. На це питання мусіли б теж відповісти офіційні 

чинники, як ІРО, Секюріті- св. п. д-р Іван Кутинський, св. п. д-р Дереш і їхній 

штаб, з якими команда поліції була в найкращій комітиві, американський суд, 

прокуратура, яка оцінювала наш слідчий відділ як зразок фаховости і 

справедливости, німецька кримінальна поліція, яка була в постійному фаховому 

контакті з нашим слідчим відділом і врешті, американська військова влада 

"Мілітарі Пост" -як наша охоронна одиниця, з якою команда поліції мала 

близькі відносини. 
Мені особисто, було б не можливо відповісти на питання ''чи таборова поліція 

виконала своє завдання" з тих простих причин, що це мало б тільки значення 

самооцінки, як це каже наша стара паславиця - ''кожний циган своїх дітей 

хвалить''. Тому це питання залишимо, нехай дадуть відповідь інші компетентні 

особи. 

Натомість, на підставі моїх спостережень, як інструктор і заступник 

коменданта, а згодом як комендант поліції, стверджую, що цілий штаб команди, 

кожний відділ і кожний працівник поліції виконували свою службу совісно, 

віддано і фахово, як на це дозволяло їхнє знання і кваліфікації, набуті під час 

вишколу. 

Для мене бу ла велика честь бути вишкільником, виховником і комендантом 

цих молодих людей, які в небезпеці і в невигодах знаходили чар певної 

романтики, душевного задоволення. 

Зараз я собі дозволю висловитися про тих, які вже відійшли від нас на вічний 

спочинок. Нехай пам'ять про них залишиться в нас назавжди. 

Всім друзям, колишнім співпрацівникам і службовцям таборової поліції в оселі 

rанrгофер хай мені буде вільно, вперше від 1949 р., публічно висловити велике 
признання і щире вояцьке спасибіг. 

543 



Окремо хочу висловити мою щиру вдячнісь і признання слідчому відділові, 

а особливо його шефові, людині хрустального характеру, джентлменові, 

доброму знавцеві кримінології і карного поступовання, людині безкомпромісової 

справедливости, безпартійности, строгої дисципліни праці супроти себе самого, 

що було мірилом дисципліни праці для його підлеглих, людині- скромність 

якої переходила людське поняття, відданого українського патріота. Це -
людина, яка користувалась популярністю і респектом у своїх і чужих, а навіть 

тих, що в наслідок слідства, мусіли приймати рішення судової справедливости. 

Комендант поліції 

Функція коменданта поліції не належала до категорії рутинної праці. Це була 

праця двадцять чотирьох щоденних обов' язків. Комендант поліції був 

відповідальний за безпеку всіх мешканців оселі і відповідав перед кожним 

мешканцем. 

Кожна подія, кожна справа, що вимагала поліційної інтервенції, залишала 

по собі завжди певний посмак у меншої чи більшої частини мешканців оселі, 

які по своєму інтерпретували кожну таку інтервенцію і відповідно до цього 

осуджували коменданта поліції - бо ж він відповідав за те. 

Будучи комендантом, я старався бути справедливим, об'єктивним і 

холоднокровним у всіх рішеннях. Це була моя девіза, хоч для одних вона була 

не сприятлива, а для других- неймовірна. Це було одиноке, що мене як молоду 

людину іритувало. 

Це найбільше відчувалось на політично-партійному відтинку. Були певні особи 

політичної партії, якої я був членом, і які чомусь трактували це як правило, 

що поліція повинна завжди "йти на руку" та виконувати або не виконувати 

певні функції в залежності від інтересу даної партії. 

Застерігаю, що це не було наставлення ані ідеологічне, ані програмове партії 

як такої, але це були "забаганки" поодиноких осіб із охоронного рам'я партії, 

т. зв. "Служби Безпеки". Очевидно, що ані я, ані ніхто з команди поліції тих 

"забаганок" поважно не трактував і поліція ніколи не діяла поза нормами 

обов' язуючих правил поліційної служби. 

З другого боку, провідники "конкуруючих" політичних партій теж не вірили, 

щоб поліція не була на услугах партії, членом якої є сам комендант поліції. 

Ніхто з тих політичних "діячів" не завдав собі труду, щоб доказати бодай 

один випадок, де член однієї партії був трактований поліцією інакше, як член 

іншої партії в подібних обставинах. 

Таборова поліція і поліційні працівники ніколи не були в жадній ситуації для 

услуг якоїсь політичної партії. Працівники поліції належали до різних політичних 

середовищ. Між працівниками поліції були два репрезентанти Русекої Общини, 

які теж належали до двох різних російських угруповань. Поліційний правильник 

нікому не забороняв належати до партії по власній вподобі, з одним тільки 

застереженням - не застосовувати своїх політичних переконань на терені 

поліційної станиці і під час поліційної служби. 

Згодом, я призвичаївся приймати ці несправедливі інсинуації як конечне зло 

в громадській праці, тільки досада брала мене тоді, як ворожі провокатори 

повторювали ці безпідставні арrументи в своїх доносах, щоб скомпромітувати 
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особу коменданта поліції в очах військових і ІРО-вських управ, а що їм ніколи 

не вдалось. 

Праця коменданта поліції була такою різноманітною, що за чотири роки 

можна було б написати велику й мабуть доволі цікаву книгу. 

Крім вишколів, що мені найбільше подобалися, велике задоволення я мав 

також і від безпосередньої помочі мешканцям оселі в скрутних для них хвилинах. 

Таких моментів було чимало. Багато разів, при співучасті керівника слідчого 

відділу, нам вдалось полагоджувати спірні справи двох сторін полюбонним 

способом - без суду. 

Я уважав особливим щастям для себе, коли мені вдалось у двох випадках 

поєднати молоді подружжя, які були майже на дорозі родинної руїни. Мені 

особливо було жаль одного з них, яке мало гарну дволітню донечку. 

Часто в напружених чи перевтомлюючх ситуаціях я знаходив психічне 

відпруження, як я міг чимось допомогти театрові Блавацького, молодіжним 

організаціям, а особливо студентам-одинакам, які самотужки пробивались 

здобуваючи знання, "забуваючи" при цьому реєструвати свій побут на оселі 

в таборовій поліції. 

На кінець, хочу розказати про деякі пережиття наших людей в переселенчому 

центрі в Амберrу. Ці епізоди мають певну історичну вартість. 

Я думаю, що це було пізньою осінню 1948 року. Саме тоді почався рух у виїзді 
наших людей за океан. Чим більше виїжджала людей до переселенчого центру 

в Амберrу, тим більше почали кружляти майже фантастичні історії про 

адміністративні надужиття, різні наруги, знущання, включно до завернення до 

таборів через якісь адміністративні чи документальні несправності. Те, що на 

перший погляд, виглядало фантастичними оповіданнями, виявлялось у багатьох 

випадках правдивими подіями. Це почало тривожити мешканців не тільки нашої 

оселі, але й інших таборів. 

В тому часі появилась серія статтей в ''У країнській Трибуні'', що виходила 

в Мюнхені, автором яких був мrр Петро Балей, що невдовзі після того став 

посадником оселі замість Я. Сербина, який виїхав до Канади. У своїх статтях 

мrр П. Балей представив у драматичній, але правдивій формі долю тисячів 

молодих українців, які були примусово вивезені на невільницьку роботу до 

гітлєрінської Німеччини. Переживши нацистські наруги та воєнні 

бомбардування, врешті, коли блиснув промінь надії зажити вільним, 

нормальним життям у заокеанських країнах, знову стали жертвою 

бюрократичних іграшок то топтання найелементарніших привілеїв людської 

гідности. Ці знаменні статті били в дзвін на тривогу. 

Тут треба згадати, що одним із обов' язків коменданта поліції було тижневе 

і місячне звітування посадникові, місячні звіти до ІРО - Секюріті та т. зв. ''звіт 

ситуаційний'' командуючому офіцерові Мілітарі Пост. Останній звіт мусів 

писати комендант поліції німецькою або англійською мовами. В цьому звіті, 

звичайно, подавалось про важливіші справи, що мали місце в таборі, а особливо 

про настрої населення. Два місяці я писав у цих звітах про те, що події, які 

відбувалися в Амберrу, аж ніяк не витворюють доброго настрою в мешканців 

оселі, що люди пригн'облені і стривожені. В черговому звіті, після прочитання 
статтей мrр П. Балея, я написав звіт у дещо більш нервовому тоні і накінець 

попросив коменданта Мілітарі Пост уможливити мені поїздку до Амберrу для 
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дослідження правдивого стану речей. Через день я одержав позитивну відповідь, 

військове авто і шофера. Два дні пізніше, вранці, я вже ''гостив'' інкоrніто в 

переселенчому центрі в Амберrу. 

Провівши цілий день в різних частинах цього людського ''муравлища'', я 

побачив деяких знайомих,запізнав людей покривджених, провів час із родиною, 

що розпачливо шукала якогось порятунку в важкій ситуації. Це було досить 

молоде подружжя з трьома дітьми. Виглядало, що все йшло досить гладко, 

пройшли всі комісії, назначено день виїзду до Бремену, а звідти до ЗСА. Аж 

тут, півтора дня перед виїздом, їх повідомили, що тільки жінка з дітьми може 

їхати, а чоловік не може бо знайшли якусьплямкуна його легенях, отже мусить 

залишитись для лікарськогообслідуй евентуального лікування. Про виїзд зараз 

не може бути й мови. Це не був перший випадок цього роду, оповідали мені 

люди, які знали подібні випадки. 

Ось другий випадок. Середнього віку мужчина вже два місяці сидить в 

Амберrу. З ним справа зовсім проста. Він з родиною теж мав все полагоджене 

і був готовий до виїзду. Два дні перед виїздом у нього зібралось на відвагу стати 

в обороні ближніх і під час одержування обіду в кухні він голосно висловив свою 

думку про каригідне поступовання кухонного персоналу супроти безборонних 

людей та про жалюгідний санітарний стан кухні. На другий день його ''чемно'' 

попросили, щоб він зголосився до помічної праці. Він відмовився, мотивуючи 

тим, що це останній день перед виїздом, отже, є справи до полагодження, що 

було правдою. Та забув сердега, що там існувала інша "правда", якою 

торгувала кліка людей, що опанувала адміністрацію переселенчого центру. Коли 

ж прийшов день виїзду, нашому оборонцеві людської гідности заявили, що 

частина його документів десь закинулась та, якщо не знайдуть до двох годин, 

він мусить тоді чекати на наступний транспорт. Документи, очевидно, не 

знайшлися, а йому дали вибір -їхати туди, звідки приїхав і чекати аж знову 

покличуть або сидіти і чекати на транспорт тут і відплачувати кошти таборового 

мешкання щоденною працею в кухні. Оце вже третій тиждень наш ''оборонець 

правди" шурував стіни й долівку та мив котли в кухні. 

Не меншої сваволі й знущання над безборонними людьми допускались різні 

''клерки'' в різних інстанціях, включно до консульських представництв. Оповідав 

мені очевидець одної події. 

Це трапилось одному нашому землякові, середніх літ книговодові, з околиці 

Пфаркірхен. Здається, що цілий процес підготовки до виїзду пройшов дуже 

справно. Ось він прийшов по останній підпис до канадського консульського 

представництва. Тут, молодий урядник довго міряв очима нашого книговода, 

неначе коня на торговиці, тазаким поклав підпис на документі, попросив його 

через перекладача підійти до вікна. Коли наш чоловік підійшов, отримав друге 

"доручення" -плюнути на двір. Збентежений до краю чоловік не знав, що 

робити, вагаючись, поглянув на урядника - цей не скривав гумористичного 

настрою, глянув на перекладача- а цей, як добре вишколений лакей, хоч сам 

діпіст із балтійської нації, мабуть любувався "спортом" свого пана, почав теж 

заохочувати ламаною російсько-німецькою мішаниною. Подумав наш чоловік 

-"ну і дивні ж звичаї, химерна культура у тих заокеанських країнах, важко 

буде привикати, але, якщо це має дати мені підпис на візу, то хай вам біс"

нахилився через вікно й плюнув. В тому моменті, урядник змінив настрій 
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веселого кльовна на авторитетну позу "судді" і намаганим тоном звернувся 

до перекладача: - "Скажіть цій людині, що для книговодів, які плюють через 

вікно, в Канаді нема місця". Збентежений, до краю розбитий наш чоловік, хотів 

щось сказати, але побачив руку урядника, яка" маєстатично" вказувала на двері, 

а перекладач хихотаючи про цідив: "Ви чули, що він сказав". 

Позаписував я тоді більше подібних історій від людей, які були жертвами 

або спостерігачами сваволі таборової адміністрації та '' спортів'' різних кльовнів 
на державних урядових посадах. 

Повернувшись до оселі пізно вночі, я написав звіт із висліду моєї поїздки до 

команди Мілітарі Пост, а вранці доручив нашій секретарці перекласти його на 

англійську мову, щоб оминути німців перекладачів у штабі команди МП, а щоби 

передати безпосередньо в руки самому командирові, звіт був висланий 

спеціяльним посланцем. 

На другий день, а була це субота, я постановив трохи довше відпочати після 

втоми четверговою поїздкою. Але о 10-ій год. ранку прибігає до мого мешкання 

поліцай і сповіщає, що два військові старшини хочуть мене бачити. 

В поспіху прибув я на станицю і був заскочений приємною несподіванкою, 

коли ввійшовши до моєї канцелярії побачив командира Мілітарі Пост полк. 

Картера і його адьютанта майора Велша. Звичайно, полк. Картер завжди 

перший простягав мені руку, тим разом, однак, навіть не відповів на мій привіт, 

але, як тільки я ввійшов, він у піднесеному тоні почав скоро говорити до майора, 

час від часу вказуючи головою на мене і тицькаючи на червоно позначені місця 

тексту мого звіту. 

Майор Велш пробував дуже елабою ламаною німецькою мовою пояснити 

мені, в чому справа, але в цьому не було сенсу. Настрій і вигляд полковника 

зовсім розвіяв мою приємну несподіванку. Я впав на спасенну думку й попросив 

майора зачекати кілька хвилин, щоб я міг послати по англійського перекладача. 

Та ідея моїм гостям теж подобалася. 

Mrp Мирон Руснак, який не раз ставав мені й оселі в пригоді з добре 

опанованою англійською мовою, на щастя, був дома і скоро прибув до 

канцелярії. Після формального знайомства полковник, далі в піднесеному тоні, 

переповів цілу ''літанію'', вказуючи на кінцевий параrраф звіту. 

Mrp Руснак старанно прочитав цілий звіт і тоді звернувся до мене словами: 

''Слухайте уважно, я перекладу вам на українську мову'', що звучало так: '' ... 
У виді вище наведених фактів, констатую, що події в Амберrу нагадують мені 

Авшвіц, коли брати під увагу нехтування людської гідности другою людиною, 

з тією різницею, що в Авшвіці не було масового нищення людей ... '' 
Наступила загальна мовчанка. Відчуваю зосереджену на мені увагу присутніх 

з допит лив им виразом очей у кожного. Змагаючись із собою я не міг довше 
вдержатись і щиро розсміявся. Полковник виразно прибрав збентежений вигляд. 

Я витягнув із мого бюрка мій рукопис цього звіту, що був писаний українською 

мовою і попросив п. Руснака уважно перекласти нашим гостям, що звучало 

так: "Підсумовуючи вище наведені факти, я ніяк не можу позбутися привидів 

із Авшвіцу, які нагадують мені подібне нехтування людської гідности другою 

людиною, з тією різницею, що в Авшвіці нищили масово людей, що було на 

денному порядку''. 

Обличчя наших гостей стали погідними, полковник простягнув руку і висловив 
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признання за працю добре зроблену, обіцяв, що особисто займеться провіркою 

справи Амберrу та, на кінець в доброму настрою, порадив, щоб провірити чи 
наша перекладачка створила цей ребус для "гумору" чи це була людська 

помилка інтерпретації. Ми розійшлись як добрі друзі. 

Заключення 

Невідомо чи повища інтервенція мала якийнебудь вплив на зміни в Амберrу. 

Важливим є те, що зміни заіснували, байдуже, з нашою чи без нашої помочі. 

Коли я виїжджав приблизно рік після цієї інтервенції, Амберr був не той, що 

рік тому, хоч певні нюанси незадоволення будуть завжди мати місце там, де 

є багатонаціональне скупчення людей. 

На марrінесі- в ім'я правди треба признати, що в Амберrу працювало кілька 

українців, перекладачі й урядники, які гідно себе запрезентували і багато наших 

людей завдячують їм свій щасливий виїзд у новий вільний світ. 

На кінець я дозволю собі висловити щиру вдячність колишнім посадникам 

Ярославові Сербинові і Петрові Балеєві за доручення мені такої відповідальної 

праці. Дякую всім колишнім референтам управи, керівникам виховних, 

суспільногромадських і політичних організацій та всім колишнім мешканцям 

оселі за довір'я, виразуміння і співпрацю. 

- - - - -...... 
Цей нарис присвячую моїй дорогій дружині Галі за її 

виразуміння і моральну підтримку в часі моєї служби 

українській громаді в Реrенсбурзі, 1946-1949 рр. 

Поліцаї 

Ком. Т. Крачак і його заступник св. п. пор. 

Г. Зариuький випрацьовують нову вишкільну 

програму 
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Таборова поліція, 1947 р. 

Весна 1947 р. Станиця таборової поліції -
посередині сидить тодішній комендант св. п. Яків Гомзяк 

Відділ поліційної станиці 
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Службовий відділ поліції після інспекції, яку перевів відпоручник ІРО "Секюріті"св. п. д-р Дереш 

(сидить посередині). Зліва ком. Т. Крочак, справа пор. І. Скіра 

Під час іспиту 

Поліцисти здають іспит 1947 р. В центрі пп. Футала, Я. Сербин, майор Кость Манцзенко 
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Частина третя 

СПОГАДИ 
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Людмила Ярко-Почтар 

З ЮНИХ ЛІТ У РЕГЕНСБУРЗІ 

Нелегко писати спомин з-перед майже сорок років. Так багато вже цілковито 

стерлося з пам'яті, деякі дати й події "поперемішувалися", особи й імена 

призабулися, дещо тільки мріє, як сон, але деякі моменти залиІШШИся "живими" 

на ціле життя, і про них хочеться згадати. 

Порівнюючи з іншими етапами нашого еміrраційного життя -
чотири-п'ятьрічна таборова "ера"- відносно короткий час. Але в тому часі 

події ішли швидкими темпами, кожен день приносив нову непевність, 

переживання були загостреними, і, можливо, тому з перспективи часу той період 

здається значно довшим, ніж, скажімо, якісь навіть десять чи більше років 

спокійного монотонного життя. 

Про таборові часи різні люди мають різні спомини, різні погляди. В одних 

- це була лише тимчасова зупинка в довгій мандрівці, яка не залишила 

триваліших вражень; в інших - болючі особисті переживання і невдачі, про 

які хочеться забути, позатирали все проче; ще інші запам'ятали чомусь тільки 

партійну боротьбу, різні непорозуміння і побутові невигоди. Але для більшості 

- це був час життя в сукупному українському середовищі з усіма його плюсамп 

й мінусами, з дотриманням релігійних і національних традицій; час громадської, 

суспільної і наукової праці, час будування "нормального" життя на тимчасових 

і непевних підвалинах, час боротьби за гідність, час росту, себевияву і мистецької 

творчости. Бо не слід забувати, що помимо переходовости, непевности, 

матеріяльної убогости, примітивних умов і страху перед репатріяцією, 

невідомістю майбутнього - громадське, культурно-мистецьке, освітнє і 

релігійне життя майже процвітало. Це значить, що були люди, які повністю 

посвячувалися, працювали, творили, вчили і вчилися, не зважаючи на ніщо, 

забуваючи про побутові й особисті невигоди. Не буду тут аналізувати всього 

многогранного життя, ані впливів таборового побуту на різних людей - хай 

це роблять фахівці- а хочу поділитися деякими особистими споминами. А 

мій своєрідний сантимепт до "таборової ери" зумовляється, мабуть, ще й тим, 

що там пройшли мої юні роки, коли людина є дуже вразлива на всі переживання, 

коли сприймає все з інтенсивною чутливістю, коли дивиться на світ і людей 

широковідкритими очима, абсорбуючи і внутрішньо перетоплюючи всі 

враження, які глибоко западають у серце й душу. Одним словом - юні дні, 

дні весни. Також належу до того покоління, яке вже не переживало тих 

''найкращих років' 'у своїй Батьківщині, тому до певної міри табори й були 

нашим "рідним краєм", нашим "євшан-зіллям". Думаю, що не дуже помилюся, 

коли скажу, що багато молоді з Великої України в таборах вперше зустрілися 

з такими релігійними і національними аспектами, про які не могли знати в 

совєтському ''раю''. 

Моя перша зустріч з Реrенсбурrом, з оселею Г анrгоферзідлюнr, відбулася 

в половині листопада 1945 року, коли холодного й мрячного осіннього дня, 
промерзнувши до кісток, я з Батьком приїхала з Деrrендорфу якимсь випадковим 

вантажним автом (потяги ще реrулярно не курсували), щоб записатися до 
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української гімназії. Вже не пам'ятаю, як ми знайшли оселю і знайомих, з якими 

колись разом "передиралися" через Карпати, і в них зупинилися. Насамперед 

треба було довідки з Українського Допомогового Комітету, який знаходився 

в центрі міста, тож не зволікаючи ми до нього подалися. Поки полагодили 

справу, вже добре стемніло, і ми цілком заблудили в незнайомому місті, ледве 

пізно добравшись до оселі. На другий день було трохи "крутанини" з 

оформленням по різних урядах, в дирекції школи, в бурсі. В кінці-кінців мене 

прийняли до бурси та до четвертої кляси гімназії з умовою, що через тиждень 

здам іспити. Батько від'їхав, а я, одержавши ліжко, матрац і якийсь коцик, 

замешкала в бурсі та почала відвідувати школу. Школа тоді ще знаходилася 

в місті, в приміщенні УДК, на другому поверсі. Ходили ми в школу пополудні, 

повертаючись уже смерком. 

Через якийсь тиждень професори почали "іспитувати" мене, деякі на своїх 

лекціях, деякі зранку, поміж лекціями в старших клясах. Батько підготував мене 

добре з математики й альrебри, і та підготовка була мені доброю підставою 

майже на кілька років. Проте не обійшлося і тут без "курйозу": математику 

вчив нас тоді Євген Маланюк, і в 4-ій клясі ми проходили початкову альrебру. 

Але професор був дещо розсіяний, і ніяк не міг знайти часу і місця для мене. 

Нарешті взяв мене з собою до 6-ої кляси, де саме мав виклад, посадив на 

порожній лавці і дав завдання- рівняння з двома невідомими, що вони саме 

проходили в тій клясі. Глянувши на це я не могла навіть нічого пробувати, бо 

ціла задача виглядала мені принайменше на китайську азбуку. Мені було більше 

досадно, ніж "страшно", бо ж матеріял до 4-ої кляси я таки знала. Сидячи, 

як бовван, червоніючи й бліднучи під поглядами "старших" учнів, я 

представляла, мабуть, жалюгідне видовище. Чомусь, як сьогодні, пам'ятаю, 

як Юлько rной (зараз знаний кардіолог у Нью-Йорку) давав мені знаки, щоб 
перекинути йому тему. Я показувала "на міrах", що це даремний труд, бо я 

зовсім завдання не розумію. Все ж таки, на його настирливе прохання я кинула 

йому шпарrалку і за кілька хвилин мала готову відповідь, яку одначе не 

використала, бо не могла вдавати, що знаю те, в чому не маю зеленого поняття. 

(Ту шпарrалку я потім довго тримала на пам'ятку, аж поки ми прийшли до 

розв'язування рівнянь з двома невідомими і "маrія" прояснилась). Після 

закінчення лекції я повернула нерухану задачу, відповівши на кілька усних 

питань. Так і не знаю, чи професор побачив свою помилку, чи сприйняв мене 

ще за одного "тумана". Решта іспитів пройшла без пригод. Я переписувала 

від товаришок попередні виклади і з них вчилася. Може, найтяжче приходилася 

мені латина, бо за кілька чи кільканадцять днів треба було вивчити всі деклінації 

і коньюrації та купу слів, які мої співклясники пройшли за два з половиною 

місяців. Вирозумілий проф. Будурович сам добровільно відложив іспит на трохи 

пізніше. Мої товаришки, одначе, найбільше дораджували мені натискати на 

історію, яку викладав у нас сам директор Величко, перед яким усі тремтіли. 

Попереппсувала я від товаришок усе про старинну Грецію (а треба тут 

пригадати, що тоді жадних підручників ми не мали, тому цілковито полягали 

на свої конспекти - одні вчителі дещо диктували, інші - до них належав і 

директор - цілу лекцію розповідали, а ми нотували, хто що міг, потім 

порівнювали нотатки і писали конспекти, через те не раз траплялися й 

перекручення або помилки), і визубрила це все трохи не на пам'ять. Директор 

був, видиме, досить заскочений моїми "знаннями", бо перед тим не дуже вірив 
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у мою розторопність, коли при записі до школи ганебно загикувалась і 

червоніла, пояснюючи, чому маю такий "східняцький акцент, коли "народжена 

і вихована" в Галичині. Взагалі та справа "вдавання" із себе "галичанки" зі 

страху перед примусовою репатріяцією спричинювала мені моральні страждання 

і важким тягарем гнітила душу. На щастя, скоро ми всі пізнались і зблизились, 

здобуваючи взаємне довір'я, і та проблема обмежилась до офіційщини та 

скрінінrів. 

Після іспиту я вже формально стала гімназисткою, і потекли дні за днями 

сповнені різних школярських зайнять і турбот. Спочатку було багато дечого 

нового й незвичного, але в юності все абсорбується досить швидко. 

Понад рік жила я в бурсі. Бурса спочатку була дослівно холодна й голодна. 

Через брак опалення і теплої води я майже цілий час була перестуджена. Щодо 

"голоду", то трохи допомагали батьки, які то одній то другій завжди щось 

привозили "з дому". В нашій кімнаті було нас чотири, всі з однієї кляси. Жили 

ми дуже дружньо, хоч і були різні вдачами та походили з різних частин України. 

На дівчат старших кляс- уже панночок, які мали гарні манери і якось завжди 

умудрялися елеrантно вдягнутись, я дивилась із тихим подивом. Більше 

приступними були веселі дві Марійки, "біла й чорна", які завжди співали -
біжучи по сходах, замітаючи кімнату, чи помагаючи в кухні. 

День у бурсі починався і кінчався спільною молитвою у їдальні, хоч пізніше, 

із зміною настоятельок, радше з браку їх, та з відходом багатьох дівчат, цей 

звичай трохи занедбувано. У неділі, після Богослуження, всі ми збиралися в 

їдальні і помагали нашій куховарці Ксені ліпити вареники. Потім з величезним 

апетитом і задоволенням ці, хоч і не завжди помащені, вареники уминали. 

Щоденного "меню" не пам'ятаю, хоч найчастіше це була горохова зупа, вівсяні 

платки й "клюски". Якщо колинебудь було м'ясо -то хіба в зупі. Хліб і готові 

продукти ми одержували на руки, і до того на снідання мали чорну або із 

спорошкованим молоком "ерзац" каву. 

Якийсь час, після відходу нашої куховарки, ми самі мусіли по черзі вибирати 

на цілу бурсу- дівочу і хлоп'ячу- з харчового відділу приділ харчів і варити. 

Не пам'ятаю, чим то все закінчилось, хоч пригадую, що клопоту було чимало. 

Мені якось особливо з тим господарюванням "не щастило": раз, колега, який 

завідував нашими харчами, забув видати мені денну порцію і я мусіла бігти 

до школи за ключем, де на коридорінаткнулася на директора і трохи не впала 

зі страху; вдруге, приготувала з бурсацького городу зелену салатку, але відразу 

посолила й полила її оцтом, то поки хлопці прийшли на обід- з моєї салатки 

залишилися лише мокрі й зів'ялі сумні клаптики ... 
Крім харчів, УНРР А теж час від часу постачала одяг - в більшості це були 

вживані речі, подаровані може й нашими земляками в Америці. Тієї першої зими 

я ущасливилась цілком добрим і теплим зимовим плащем, який вірно охороняв 

мене від холоду не лише вдень, а й вночі, бо теплу ковдру я "зафасувала" 

пізніше. 

Хоч надто строгої дисципліни в бурсі ми не мали, то все таки без спеціяльного 

дозволунастоятелькине мали права нікуди виходити. Один час брама була 

постійно замкнена, в інший -лише у вечірніх годинах. 

Крім холоду й не зовсім задовільного харчування ми ще нарікали на дижури: 

в кухні, в митті лазничок і сходових кліток, а згодом і в кухні і їдальні. З часом 
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все більше дівчат відходило мешкати з родинами, і "територія" бурси постійно 

зменшувалась. Я прожила в бурсі майже точно рік, бо при кінці листопада 

1946 р. перейшла мешкати до товаришки, якої батьки перенеслися до табору, 
пізніше ми з братом мали свою кімнатку, а у вересні 1948 приїхали на оселю 
і мої батьки. 

В міжчасі життя в таборі "кипіло". Школа вже від початку 1946 р. мала гарне 
приміщення на оселі, повною парою працювали різні організації і установи, 

курси, майстерні і т .п. На головній вулиці вздовж оселі повиростали кіоски з 

газетами й книжками, де були й інші дрібнички, а деколи навіть можна було 

купити овочі або городину. Були й інші крамнички, кооператива, фото-ательє, 

пекарня, фризієрня, лазня і т.д .. Був шпиталь, театральна заля, спортова площа. 
Була власна адміністрація і поліція. Виходив власний часопис "Вісник Оселі". 

Для духовних потреб на самій оселі бу ло три церкви. Одним словом - оселя 

в Реrенсбурзі мала майже всі властивості малого українського міста. 

Для нас найбільше привабливими були різні театральні вистави й концерти. 

Всякими правдами й неправдами ми старалися їх не пропускати. Дістати квитки 

не завжди було легко. Як правило, заля майже завжди "тріщала", а ми десь 

у куточку "підпирали стіни" із стоячими квитками. Та це нам зовсім не 

перешкоджало захоплюватись. А втім, стоячі квитки для учнів були майже "в 

моді", і ми були щасливі, як вдалося їх дістати. Концерти, вистави Ансамблю 

Акторів Блавацького, театру-студії Гірняка, Оперного Ансамблю довго й 

докладно обговорювались; ми знали майже усіх артистів, бандуристів, солістів 

і хористів. Наче й досі перед очима стоять: "Украдене щастя", "Безталанна", 

"Жайворонок", "Мина Мазайло" та інші в постановці Блавацького, "Блакитна 

авантура", "Мати і я"- Гірняка; "Мадам Батерфляй" і "Циганський барон" 

Оперного Ансамблю (вони ставили ще й "Тоску", але мені не вдалося П 

побачити). Не пропускали ми й святкувань, мистецьких і книжкових виставок 

та інших імпрез, а згодом і забав. І це не було просто розвагою - ми все 

збуджено сприймали, глибоко переживали, а при тому вчилися, виховувались, 

виробляли смак і ... виростали. Більшість з нас пережили свої перші романтичні 
пригоди, перші захоплення і перші розчарування. Наші дні були заповнені по 

самі вінця, і ми й не зчулися, як пролетіли чотири роки. Життя на оселі, після 

"зеніту" розвитку й активности десь від половини 1946 до половини 1948 року, 
почало поволі спадати через щораз частіші й численніші виїзди до нових країн 

поселення. Вліті 1949 року табір готувався до ліквідації, і наша кляса стала до 

приспішеної матури. Залишилось нас у клясі 18 осіб, бо багато друзів у різний 
час уже від 'їхали до різних країн. Час був уже якийсь тахий ''гарячковий''. Школа 

на очах маліла. Щодень були нові розпорядки і нові чутки. Крім "нормальної" 

матуральної нервовости, ми ще до останнього дня не були певними, чи нам 

дозволять до неї приступити. Директор Величко прикладав усіх сил, щоб перед 

ліквідацією табору й перевезення решток гімназії до У льму ми одержали 

"атестат зрілости". В тому часі це здавалося надзвичайно важливим і 

необхідним. Через усі ті формальні ''заковики'' ми здавали двома групами, (24 
червня і 7 липня 1949 р), і одні других морально підтримували. Пам'ятаю, коли 

здавала перша група (поділ був за азбукою), першого дня вранці я зайшла до 

Люби К-н, щоб "підкріпити" П на дусі та відпровадити до школи. Заходжу 

- пані К-н у розпуці, а Люба в сльозах у ліжку. Що сталося? Виходить, що 
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Люба ріІІШла не йти на іспит, бо "комплетно всьо забула". Ледве-ледве вдалося 

нам їі заспокоїти, умовити, витягнути з ліжка та завести до школи. Розуміється, 

що Люба, одна з найкращих учениць школи, здала матуру без закиду з дуже 

добрим успіхом. Потім прийшла черга на нашу групу, а наші друзі ''вже по 

матурі'' ходили попід вікнами та переживали за нас. 

До Іспитової Комісії входили: 

голова - директор Микола Величко 

українська мова- Галина Карпова 

англійська мова- д-р Андрій Бойкович 

німецька мова - д-р Богдан Кушнір 

латинська мова - Іван Попель 

математика - Теофіль Пашківський 

історія, географія- д-р Степан Горак 

природознавство- Чубатий (ім'я забула) 

Не пригадую, чи був матуральний іспит із хемії, яку нас вчив від початку до 

кінця Ілля Демиденко. Також не пам'ятаю, чи і хто був при іспитах із Відділу 

Освіти. 

Письмові іспити з української, англійської і німецької мови та математики 

пішли не зле, але з латиною вийшла "халепа". Іспитував нас проф. Попель, 

який латини в нашій школі ніколи не вчив (викладав історію, географію і 

психологію), а тому й задачу дав нам не по наших силах, мабуть, на рівні 

передвоєнних гуманістичних шкіл. І наш, всякими правдами й неправдами 

''спільно'' зладжений переклад, виявився цілком неправильним (переможці 

вийшли переможеними, напасники- нападеними, чи щось подібне. Теми й 

автора не пригадую). І на наше несподіване й велике огірчення- ціла група 

мала здавати латину ще й усно. Не знаю, як кому, а мені прийшлося тяженько, 

хоч професор і пробував помагати, і я вийшла, як мокра курка. Якщо пам'ять 

не підводить - усно ми здавали всі предмети в один день, переходячи від 

професора до професора. Поза латиною великих труднощів у мене не було, хоч 

за малим не посперечалась із екзамінатором з природознавства. Був це зовсім 

новий викладач (прізвища не пригадую), який перебивав і ''поправляв' · мене 
на кожному реченні, хоч я без зупинок відповідала з матеріялу, який нас роками 

вчили професори М. Котисі О. Кушнір. Мені було тим більше досадно, що 

питання попалися легкі і я їх знала. Спочатку це мене '' спешило'', а потім 
роззлостило, і- професор своє, а я своє. Другі професори ховали свої усміхи, 

і я не знаю, по чийому боці були їхні симпатії. 

Та нарешті, вичерпані й збуджені, виходимо з кляси і попадаємо в обійми 

друзів, які вірно ждали нас під дверима. На офіційний впслід ще треба день 

чи два чекати, але деякі професори натяками дають нам знати, що ніхто з нас 

не перепав. Гуртом виходимо зі школи й розходимося по своїх мешканнях. 

Прийшовши додому того дня я мала дуже дивний настрій: замість радости 

й задоволення з успішного закінчення школи, мене опанував якийсь незрозумj.'lИй 

смуток і жаль, почуття порожнечі. А, може, воно й не дивно, бо ж раптом 

увірвалося все, чим жила кілька років. Закінчився один етап життя без жадних 

перспектив майбутнього. 
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Та молодість не дає журитися й сумувати задовго. Вже сходимося і плянуємо 

поматуральну вечірку. Досвіду в нас нема жадного, тому розпитуємо інших 

наших попередників, сперечаємося. Нарешті рішаємо запросити лише тих 

професорів, які нас вчили. Вечірка в одній з більших клясних кімнат була чудово 

приготовлена завдяки хистові і вмілості кількох зарадних дівчат, при меншій 

чи більшій допомозі нас усіх. Ми чемно гостили наших професорів, хоч і 

почувалися трошки ніяково. Хлопці наші з радості з переходу в "зрілий стан" 

розстаралися десь пляшку чи дві з алкогольними напоями, і пізніше за це були 

гостро покарані пластовим проводом. Ми вирішили з ними солідарозуватись 

і самі звернулись до проводу з постановою, що якщо карають наших товаришів 

-нехай таку саму кару дають і нам, бо всі ми були разом. І так майже цілий 

наш гурток "Калина" має нагану котрогось там степеня за порушення точки 

''пластун дбає про здоров' я''. З того приводу, вислухавши прилюдну нагану 

і діставши їі ще й на письмі, ми почувалися малощо не героями, хоч більшість 

з нас того алькоголю навіть не нюхали. Після вечірки ще кілька днів живемо 

враженнями, а потім стежки так зжитої і дружньої кляси починають помалу 

розходитись. Дві з товаришок -Люба К-р і РомаМ. - одружуються, дехто 

від'їжджає до переселенчих таборів на комісії. Культурне життя на оселі 

завмирає, бо транспорти відходять один за другим, ще тільки влаштовуються 

часті "прощальні" забави. Я ще кілька тижнів працювала у Відділі Суспільної 

Опіки. Відділ мав табелю всіх таборян, на якій зазначувалося, хто, коли і що 

одержав з одягу. Тому що речей було обмаль, ці речі дуже скрупулятно 

розподілювалися, а моїм обов'язком було виписувати на окремій картці 

приділені кожній особі речі, а згодом зазначувати на табелі, хто що отримав. 

З початком осени всіх таборян, які ще не мали візи на виїзд, перевезли до 

У льму. Не знаю чому, але я зовсім не пригадую виїзду з Реrенсбурrу, цілком 

не пам'ятаю, як прощалася я з містом моєї юности ... 
В Ульмі, через якісь непорозуміння, наш транспорт кілька днів "мешкав" 

на хіднику, згодом мали цілком пристойні помешкання на Седанштрассе і менше 

пристойні в Седан Касерне. 

Горстка колишніх гімназистів ще пробувала створити Літературно-історичний 

гурток, ще мали кілька сходин і рефератів. Ще продовжувала навчання зменшена 

гімназія, ще діяв Пласт. Ще працювала таборова адміністрація. Ще 

влаштовувалися академії і забави. Але все це вже без ентузіязму, на меншу 

скалю, і ніби якось по інерції. Десь з початком січня 1950 р. я записалася до 
Інституту мов, але у зв'язку із скорим виїздом, курсу не закінчила. А там

переселенчі табори: Людвіrсбурr, Бремен, Бремеи-гафен і ... прощай, прощай 
Стара Евро по ... 
Той пригноблений настрій, ту атмосферу розлук, прощань, глибокого жалю 

за втраченим, невідомістю майбутнього і неясних надій на поновні зустрічі, ту 

мелянхолійну роздвоєність знову відтворили в моїй душі слова недавно 

приеланої однією товаришкою пісеньки, яку співалося в переходовому таборі 

в Амберзі: 

Покриті маривом в тумані 

Стоять на Рені кораблі, 

То ж до побачення, Оксано, 

На ще небаченій землі. 
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Майбутнє наше невідоме; 

Нью-Йорк, Чікаrо чи Бостон 
Не вернуть втраченого Львова, 

Що залишивсь неначе сон. 

І дужче серце битись стане, 

Як корабель потоне в млі, 

То ж до побачення, Оксано, 

на ще небаченій землі. 

Закривалася одна сторінка нашого життя. Ми покидали "острови" рідної 

стихії, все більше віддалюючись від Рідного Краю, до якого тоді ще так щиро 

прагнули повернутись ... 

Табльо останньої матури в Реrенсбурзі, липень 1949 
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Борис Вітязь 

НАГАДАЛИСЬ РОКИ ... 

Відтворити з втертих спогадів збіднілою мовою кольористий рельєф 

минулого є річчю майже неможливою. Пригадуються деякі події пов'язані з 

певними особами, але це далеко не віддзеркалює минувшини. Беручи 

хронологічно, мій побут на Оселі rанггофер був короткий, але це був один з 
головних переходових періодів мого життя і залишив по собі якесь хвилююче 

почуття. Це можливо тому, що оточення, в якому я тоді перебував, відповідало 

сприятливіше мому єству і я менше пристосовувався до обставин, як деінде. 

Довгорічна воєнна перерва в навчанню з півторарічним повоєнним 

перебуванням в американській військовій частині причинились до того, що я 

вважав поворот до шкільної лавки несамонитим дитячим вчинком. Ну, і до того 

сама назва "гімназія" була для мене незвичною, хоч вона й називалася 

"українська". Але в той самий час я гостро переживав повоєнну зміну, коли 

вже не страх перед смертю і інстинкт самозбереження рівняли всіх і керували 

життям, а інші нові чинники стали регуляторами суспільства. Це відбувалося 

всюди, а особливо в українській еміграційній спільноті, де, зокрема, існувала 

"концентрація" титулів. В тій новій ієрархії вартостей я знав, що я був нічим 

і в мене кипіла революція. Ставали в уяві пророчення одного комуніста ''якщо 

не вернешся "на родіну", то будеш чистити черевики капіталістам." Як знайти 

шлях, який вивів би мене з тих пригноблюючих почувань? Після короткої і 

неуспішної ініціятиви в автомеханіці, я нарешті погодився, щоби батьки вписали 

мене до гімназії. Хоч навчальний рік вже був почався, при допомозі знайомого 

професора хемії все було швидко оформлено і я попав в п'яту клясу. Моє 

упередження і мій страх перед шкільною лавкою досить швидко розвіялись, 

бо крім того, що я перестав почуватись "застарим" до шкільної науки, теж 

рівень загальний учнів був неоднаковий. Поза небагатьма, які менше-більше 

регулярно продовжували навчання, було багато таких же як я. Ця швидка 

акліматизація до нових умовин була приємним відчуттям, але не стала рушійним 

фактором. Реальний стан не відповідав моїм почуттям майже повновартости, 

бо крім предметів навчання, які я міг дігнати беручи приватні лекції, були інші, 

про які я ніколи не чув. Такою була латинська мова. Всі ті тексти славнозвісних 

авторів, які, до речі, розумів лише наш професор, затроювали багатьом з нас 

наше існування. Наші дві останні лавки витягував з тієї скрутної ситуації Ігор, 

який мав добру базу і працював на себе і на нас трьох бездарних сусідів. Одного 

разу мала бути контрольна робота з латини. Ігор захворів і не прийшов до 

школи, а ми всі троє, звичайно, в доброму здоров'ю і не підозрів аю чи жадної 

халепи, привалили і ось сиділи нещасні сироти в безвиглядній ситуації. Ігор 

мешкав через дорогу напроти гімназії і треба було діяти швидко. Я попросив 

в професора дозволу вийти по потребі, але відповідь була негативна. 

Зрезигнувати з моєї так би мовити серйозної потреби не було як і я настоював. 

Врешті професор дозволив мені вийти але з застереженням, що моя праця буде 

уневажнена. Виходу не було, ну, і крім того я міг посвятитись для "друзі своя". 

Вмить, з трьома текстами я був в кімнаті Ігоря. Він лежав в ліжку, червоний, 

в гарячці і збентежений моєю несподіваною візитою. На швидку "ногу" він 
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нашкрябав, що міг для кожного з нас і я з виглядом великої полегші повернувся 

до кляси. Хоч професор й не дотримав своєї погрози і прийняв мою роботу, 

але приємного "сюрпризу" ми не мали, всі троє отримали недастаточну оцінку. 

За малим вийнятком всі мої знайомі по гімназії були законспіровані підпільники 

зі своєю ієрархією, сходинами і курсами. Байдуже, що всі ті шляхи і стежки 

губились поза межами табору; позбавлені нормальних умов життя, ми 

пояснювали речі в нам властивий спосіб і вірили в те. 

Не зважаючи на різні перепони на моєму шляху, я все таки перейшов без 

великих труднощів в шосту кл ясу. Це дало мені великий поштовх до моїх інших 

потягнень. Для випуску стінної газети ми створили колеrію: Василь, Данко і 

я. Хоч ми і випустили лише два числа, але це наробило руху. Мені пригадується 

один інцидент з того приводу. Для якогось там комічного порівняння 

пригадалась мені байка Крилова в російській мові. Шукаючи за чимсь подібним 

в українській мові я без жадного упередження звернувся до проф. Є. Маланюка, 

який в той час викладав в нас математику. Зненацька я спитав його чи часом 

Руданський в своїх співомовках не створив щось подібне. В моїй наївності я 

не міг уявити ефекту, який зробить на гордого українського поета таке ніби 

невинне питання. Він обрушився з обуренням на мене цитуючи Езопа, Ля 

Фонтена ... і що Руданський не є ніяким наслідувачем Крилова в українській мові. 
Цей спонтанний гнів так мене збентежив, що я забув моє питання, а він 

відповідь. 

Богдан Маланяк, Борис Вітязь, Василь Боднарчук - редактори стінної газети в гімназії 
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Моя тодішня музична формація була обмежена до спогаду про фортепіяно, 

яке купили батьки перед війною і яке залишилось у нашому папіврозбитому 

будинку. Знайомство з Віктором, який грав на скрипці відевіжило цей спогад 

і я записався на лекції фортепіяно в українську музичну школу на оселі. Моєю 

професоркою була одна молода пані з гострими рисами обличчя і з такими ж 

гострими рисами характеру. Її технічні зауваги діяли на мене в такий спосіб, 
що я тратив усяку контролю моїх пальців і мій зір бігав без послідовности по 

нотах. Можна собі уявити, як кінчалася кожна така лекція. Не знаю, в якому 

стані була моя професарка після годинного змагання, але мені доводилось 

частенько брати холодну душ, щоб відзискати мою рівновагу. Та чи це було 

моє підсвідоме розчарування, а чи може справжній нахил до музики, але я ще 

настирливо продовжував клацати по клявішах пару років після реrенсбурзької 

музичної школи. 

На оселі я займав малу кімнату в малій квартирі з двох кімнат, кухні і 

лазнички. Моїми сусідами була родина західнього зразка інтеліrентів з Буковини. 

Співчуваючи моїм труднощам в музиці і латині, пані розповіла мені історію 

зі своїх шкільних років. Як ми з латиною, так вони з грекою мали труднощі. 

Не опановуючи достатньо мови, вивчали на пам'ять лекції і на тому була крапка. 

Їх професор греки так любив ту ніби співучу мову, що замість вживати терміну 
"читати" просив учнів "співати". Одного разу якийсь учень так добре 

'' відспівав'' лекцію, що аж розхвилював професора, який в радості просив 
продовжувати "співати" те, чого не передбачуван о в програмі того дня. Серед 

мовчанки учня і прохань "співати" професора почулось з сусідньої лавки "тепер 

ся свище''. 
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Батьки мої хоч приписані до тієї ж малої кімнати, в якій я мешкав, жили в 

місті і це, звичайно, задоволяло всіх. Кожного ранку я поспішно, якщо мав час, 

готував собі, перед тим як бігти до школи, якийсь сніданок. Спочатку я біг повз 

житлові бльоки, пробігав пу стир і нарешті через спортову площу, на яку 

виходили вікна моєї кляси. Оттак майже кожного ранку ціла кляса брала участь 

в моєму кінцевому ''спринті''. Справа була в тому, що як якийсь учень приходив 

в клясу після ранішньої молитви, його зараховували відсутнім. А якже мене 

можна було зарахувати відсутнім, коли всі учні разом з професором бачили 

крізь вікно, скільки сил і енерrії я докладав, щоби вирятуватись зі скрутної 

ситуації. Одні благали професора не починати молитви, інші підбадьорували 

мене, щоби швидше бігти. Накінець, захеканий і червоний, я вбігав в клясу і 

не зарахований до відсутніх повторював за професором в дружньому гурті: ''Во 

ім'я Отця і Сина і Святого Духа" ... Це ранішнє видовисько було досить часте 
і ввійшло, майже, в звичку до такої міри, що в останній день шкільного року, 

коли на формальній лекції роздавались навчальні висліди, я заховався за 

спортовою площею. Коли ж в клясу ввійшов наш опікун клясний, проф. Процик, 

мені дали знати і я в останній раз '' спрінтував '' через нашу спортов у площу 
під крики і оплески друзів. Це був кінець мого навчання в українській 

реrенсбурзькій гімназії, яка мені уможливила продовжувати в зовсім інших 

умовинах шлях "вибитись в люди". 

Крім друзів по клясі мав я ще й позашкільних. З Віктором познайомився в 

таборі. Мого віку, стрункий, з гордим виглядом, був моїм "односельчанином". 

Перервавши навчання під час війни, залишив науку і старався пробяватись в 

житті зі своєю скрипкою, яку він називав своїм ''куском хліба''. Вчився він гри 

на скрипці в українській музичній школі і брав теж приватні лекції у німецького 

професора музики, який його, здається, частенько обзивав "шустером". Хоч 

не був він в ті часи професійним музикою, але вся його зовнішність інспірувала 

вигляд мистця. Наприклад на музичних імпрезах під час перерви він з апльомбом 

тримав свою скрипку між підборіддям і плечем настроюючи ноти. Знайомство 

з ним затягнуло мене у світ муз і ради його товариства тинявся з ним по різних 

музичних імпрезах в німецькому світі. Не маючи належної музичної бази, ті 

імпрези частенько не робили на мене жадного приємного вражіння, але я того 

не показував і намагався хоч частково дорівнювати ентузіязмові Віктора. Всі 

ті опери і концерти коштували в ті часи дрібні гроші і лише мій голос сумління, 

що трачу багато часу дорогого не на науку, обмежував кількість тих музичних 

вечорів. У Віктора були специфічні проблеми пов'язані з музикою. Мешканці 

бльоку, в якому він жив зі своїми батьками, мали досить його вправ на скрипці 

і він міг лише в означеній годині вправляти на піддаші. Але і звідти пронизливі 

ноти скрипки в'їдались в серце малообізнаних в музиці людей, навіть в сусідніх 

бльоках і створювали неприємності. Під час доброї погоди можна було 

пописуватись без ускладнень в полі за оселею. Часом моя кімната служила 

концертсвою залею. Мої сусіди були виховані люди, а крім того пані була 

вчителькою музики, отже Віктор користувався повним іммунітетом. З 

погашеним світлом і з зажмуреними очима я слухав його вибрані твори. 

Василь, чи пак Вася, як його я по звичці звав, був моїм старим знайомим 

ще ''з дому''. Старший за мене і височиною десь поза два метри, ми робили 

з ним кумедну пару. Майже щосуботи і у всі свята він приїздив до свого батька 
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з Мюнхену, де він працював асистентом на природознавчому факультеті. Все 

було б добре й гарно, але Вася не міг стерпіти ''Паrаніні'', як це він називав 

Віктора. Для мене було скрутним моментом, як я мусів когось з них зраджувати. 

Васю і мене цікавила природа, але він мав до справи фаховий підхід. Для потреб 

його лябораторії він ловив польових мишей. Якщо б робив це хтось менший 

ростом, воно б пройшло непомітно. Але двометровий мущина, який сидить 

непорушно над норою і чекає, коли вийде звідти миша, щоби схопити їі за шию, 

це було небуденним явищем. І навіть в безлюдних місцях він почував себе 

ніяково. Але інші прогулянки в природу були в загальному без окремої цілі, 

а тільки просто моментами простісінької насолоди. Вона наповняла наші груди 

і ми співали. Часом до нас приставав Володимир, маляр, який мав гарний голос. 

З зачаруванням нагадую хвилини, коли наші почування радости випивались в 

пісню. Ми любили теж ходити на Дунай плавати. Після головного річища було 

друге менше, вода якого протікала з великою швидкістю під мостом. Плисти 

в тій течії, майже перескакуючи з хвилі на хвилю, було нашою великою 

приємністю. Але треба було уважати, щоби не відхилитись від середини і не 

спустити ніг в долину, бо по обидвох боках були небезпечні водорості. Одного 

разу, пропливши під мостом, я оглянувся і не побачив жадного з моїх друзів, 

які пливали разом зі мною. Потім уводоростях почали показуватись і зникати 

їх голови. Нарешті Вася прибився до берега, а Володю струя занесла на 

протилежний бік на малий острівець коло "бика" мосту. Володя знайшовся 

в прикрій ситуації, бо міст був високий і вилізти на нього було годі. Ну, і 

стрибнути у водорості, які були довкруги острівця Володя не наважувався. Його 
побут на острівці був досить довгий і нарешті німці допомогли нашому 

Робінзонові дістатись на берег. 

Юрко був одним з моїх пізніших знайомих. Молодший за мене, він вражав 

мене своїм розумом. На оселі УНРРА відкрила школу перекладачів і ми 
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вирішили туди вписатись. На вступний іспит прийняв нас американський офіцер, 

який нам обом разом ставив питання. Як треба було говорити, то це робив 

я з моїм солдатським акцентом. Коли ж справа торкалась граматики, це була 

Юркова робота. Наш екзамінатор напевно не був ні педагогом ні фахівцем від 

мови і прийняв нас до останньої - термінальної кляси. Наш вхід в клясу створив 

заворушення, не лише тому, що ми були наймолодші між присутніми, але теж 

тому, що між учнями кляси були наші професори- мовники. Наступного дня 

викликав нас директор М. Величко і запропонував вибирати між гімназією і 

школою перекладачів. Всі наші арrументи і настоювання нічого нам не дали 

і ми мусіли залишити затію, яку нам з легкої руки подарував американський 

ляйтенант. 

Час моєї гімназійної науки на оселі пролетів, здається, блискавкою. Але хоч 

зжився з гімназією, надбав друзів, мусів їх і школу залишити та виїхати з 

батьками поза межі Німеччини. 

АНГЛіJf 
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Іван Полатайко 

У ТРИДЦЯТИШОСТУ РІЧНИЦЮ 8А КЛЯСИ 

На дворі морозна лютнева ніч, але в одній з більших кімнат будинку таборової 

гімназії був шум і гамір. Новоспечені абсольвенти зійшлись востаннє, щоб 

належно попращатись один з одним і подякувати своїм учителям за терпеливість 

і працю, не тільки педагогічну, але й виховну з гуртом тих молодих людей, 

які згодом мали прийти їм на зміну. 

Вечірка добігала кінця. Товариші взаємно прирікали різні обіцянки, як 

вдержувати між собою постійний контакт, хоча б з кінця світу. Дехто навіть 

просльозився. Ще потиск руки, ще останній прощальний погляд і всі розійшлися. 

Кожний ніс у серці почуття радости але й тривоги. Вилетівши з затишного 

гнізда, мусів думати про нове завтра. Ще раніш кожний мріяв повернутись 

додому, але доля не судилась; мріяв про виїзд до Америки, яка на екранах 

американських фільмів була дуже приманчива. Були це наївні мрії, які бувають 

часто у молодих недосвідчених людей. Оптимістичні сподівання скоро розвіялись 

при зустрічі з дійсністю. 

Інакші були в нас настрої восени 1946 року, коли то нашу маленьку гімназію 
в Бо денвері перевезли до Реrенсбурrу. 

Ця гімназія, творцем якої був проф. Омелян Кушнір, мала кілька різних кляс, 

які були створені до потреб та знання учнів. З тих часів, крім проф. Кушніра, 

який був їі директором, пригадую проф. Дурдело, який вчив англійську мову 

та колишнього посадпика Станиславова, проф. Івана r олембйовського, який 
вчив нас латину. Завдяки йому я дістав добру основу латинської граматики. 

Це була людина високої культури і як викладач, один з найкращих, якого я мав 

щастя пізнати. 

Восени 1946 року табір в Боденвері зліквідовано, а з ним і гімназію. Більшість 
чи може й всі мешканці табору переїхали до Реrенсбурrу, і ми, колишні учні 

цієї гімназії, залишились без "училища". До місцевої восьмої кляси, яка вже 

почала навчання, нас не прийняли, мабуть треба було "нострифікації", а 

приписати до 7-ої було б принижуючим, тим більше, що більшість учнів 

боденверської гімназії були старші віком та ходили вже до 8-ої кляси. 

Не знаю деталів пертрактацій та клопотів, які мав проф. Кушнір в тій справі, 

одначе завдяки його інтервенціям створено спеціяльну 8-му клясу, яка спочатку 

мала сім чи вісім учнів. Згодом до нас долучились колишні дивізійники як Роман 

Андрушко, Андрій Буrель і інші. 

З перспективи років припускаю, що директор Величко та педагоги, не мали 

великих надій на цей збір людей різного віку та знання, бо вік учнів був дуже 

різноманітний, від 18-28 років, і знання теж були дуже нерівні. Ми- учні самі 

відчули, що нам бракувало ще досить знання, щоби зрівнятись з існуючою 8-ою 

клясою, тим більше, що кожний з нас прагнув осягнути атестат зрілости. 

Спочатку деякі учителі кепкували з нашого знання, та ми трактували ue як 
анахронізм старої Австрії і Польщі, одначе більшість викладачів відносились 

до нас як до зрілих людей і всі свої знання, уміння, енерrію присвячували нам. 

Вони залишились у нашій пам'яті справжніми педагогами нового покоління і 
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за те ми їм глибоко вдячні. Наругою і кепкуванням навчити тяжко, а ще 

дорослих людей. 

Десь до половини року ми всі пріли за наукою, а згодом слабші учні підтяглися 

й знання кляси дійшло до певного рівня. Тепер деякі стали оглядатись що діється 

кругом, шукати ширшого товариства, брати участь у різних позанавчальних 

гуртках, бо "не хлібом єдиним" людина тільки живе. 

Пригадую, що до шкільного хору, яким дириrував п. Й. Пачовський, з нашої 
кляси "завербували" Бориса Савина, Володислава Зайця, Романа Андрушка 

і мене, а може й ще декого. Ми з Романом відразу підкріпили ''баси'', бо назагал 

там були лише "підбаски". Як пригадую, хор був на доброму рівні, давав 

концерти, та члени хору ходили з колядою. 

Навесні трьох з нашої кляси почали грати копаного м'яча у шкільній команді 

"Бескид", а тоР. Андрушко, А. Буrель і я. Мене обрали на деякий час капітаном 

дружини. Спочатку ми грали з дружинами інших українських гімназій та іншими 

національними дружинами, а потім як "вибилися з піря", змагалися деякий 

час з німецькими юньйорами. Була теж добра команда відбиванки, кошівкита 

стільного м'ячика (пінr-понr). Крім спертових дружин, учні нашої кляси брали 

активну участь у драматичному та літературно-історичному гуртках. 

В травні 1947 р. опікуни нашої та сьомої кляс рішили поїхати з нами на 

кількаденну прогулянку. Сповнені радістю та сподіванням пригод, кожний 

приготовлявся до мандрівки, збираючи різні харчі та убрання. Ми, бурсаки, 

дістали трохи харчів з нашого приділу. На реrенсбурзькому двір ці рух і біганина. 

Мами наказують своїх дочок поводитись пристойно. Нарешті відчинився 

семафор і всі прожогом кинулись у вагони. Поїзд взяв напрям на Мюнхен. 

Першою зупинкою було містечко Оберамерrау, де ми оглядали сценічну 

містерію хресної дороги, звідти поїхали до Пріну біля Хімзее і тут нам трапилась 

перша пригода. Кількох з нас залишились оглядати сувеніри і так "заrапились", 

що не помітили, куди пішла наша група. Ми тим дуже не перейнялись, бо знали, 

що внезабарі поїдемо кораблем на Герреп Інзель, а тому туди направились. 

Чекали на товариство, а вони мабуть шукали нас. Нам урвався терпець і ми 

рішили найняти човни і погребти самим на острів, щоб зустріти наших 

товаришів "хлібом-сіллю". Спочатку наша плавба була досить мізерна, бо 

"пірати", як ми себе назвали, не вміли в унісон веслувати і човен часом 

повертався назад до пристані. Але, як то кажуть, "святі горшки не ліплять", 

і ми якось таки причалили до острова. Тут дещо перекусили і попливли дальше 

до того місця, де причалював корабель. Нарешті появився корабель і ми 

побачили нашого "вуйця" -проф. Пашковського та проф. Котиса і решту 

братії, але з їх вигляду ніщо добре нам не віщувало, тому ми поскидали наші 

"піратські" хустки і пішли вислухати "музику". А довелось їі слухати у 

присутності усіх. Називали нас і сепаратистами і чорним дітьком і ще іншими 

епітетами. 

Не помогло нам це чистилище, довелось ще й покутувати. Після оглядин тут 

чудесного баварського замку, корабель відплив, а ми мусіли ще відставити човни 

до пристані. Наші товариші, що не були з нами в човнах, ще деякий час нас 

іrнорували, мабуть брала їх досада, що й вони не були з нами. Дальша подорож 

відбулась спокійно і без пригод, не враховуючи того, що деякі наші любителі 

танцю, вночі на простиралах, з міттенвальдських касарень з другого поверху 
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таки потрапили спуститись і чмихнути на кілька годин забавитись. 

У моїй пам'яті залишився чудовий краєвид з Чорним озером. З двох боків 

озера високі скелясті гори, а ген-ген на краєвиді, в контраст до чорної води, 

видніє білий як голуб будиночок. Хоча сонце в зеніті й на небі ні хмаринки, а 

тут у кінці озера прохолодь, а в рівчаках ще лежить сніг. 

По вакаціях ми знову '' присіли фалди'', бо обіцяли нам невдовзі кінцеві 
"матуральні" іспити. Нашу клясу перезвали на "А", бо надійшла нова 8-ма 

кляса. Часом ми з Петром Татарським заходили до клюбу ''Січі'' і з того 

вийшла опісля нам халепа. Директор Величко переловив нашу пошту, де нас 

запрошували на загальні збори "Січі", а треба пам'ятати, що учням гімназії 

не вільно було належати до жадних позашкільних товариств. 

Директор викинув нас обох з гімназії та наказав забирати "манелі" з бурси. 

Ми відпирались, що ніколи не вносили туди заяв членських, тому ми й не були 

членами ''Січі'', а це ще більше розгнівило директора. Він не хотів вірити, щоби 

не-членам висилали запрошення на загальні збори. Ми були в клопоті та тривозі, 

бо переконати нашого директора в нашій невинності нам невдалось. В пригоді 

нам став посадник табору Ярослав Сербин, який тоді був теж головою "Січі". 

Ми розказали йому нашу біду і на його інтервенцію нас прийняли назад до 

гімназії. Деякий час ми смиренно виконували усі приписи, але молода вдача 

не може примиритись надовго, щоб не шукати щось нове. У той час було дуже 

в моді танцювати американські "буrі-вуrі", і ми у трійку з Романом Величком 

і Петром Татарським ходили скрито ввечорі за Дунай на лекції. Це був відкритий 

секрет між нашими товаришами, що скоро дійшов і до директора. Цим разом 

нам обійшлось без ''перепетій'', коли підійшов до нас директор і наказав нам 

привести наших інструкторів до табору вчити й інших учнів. Він волів мати 

ці вечірки під наглядом, чим слідкувати за учнями, які крутими дорогами 

скрадались до міста на танці. 

Останні два місяці наша кляса працювала дуже наполегливо, бо крім 

звичайних лекцій, ми мали доповнюючі, на яких проходили вже пророблений 

матеріял. 

Нарешті прийшов довгоочікуваний день, якого ми бажали, але й одночасно 

боялися, це ж день кінцевих наших іспитів. У шлунку болі, по тілі мороз, а в 

грудях брак віддиху. Так ми почувались у першому дні писемних іспитів. По 

них прийшли усні, які до певної міри тяжчі, бо за столами засідали три 

екзамінатори та вчитель даного предмету. На вильосовані запити треба давати 

відповіді відразу, нема коли надумуватись, бо кожний тебе чекає. З першої такої 

сесії я вийшов зовсім спітнілий. Але усьому приходить кінець. Скінчилось і наше 

чистилище і кожний нетерпляче чекав висліду. 

Тут хочу додати, що до "матури" допускали тільки таких учнів, в яких була 

"шанса" її здати. Були у нашій клясі й такі, яких до "матури" не допустили. 

Двадцятого лютого 1948 р. завершились мрії шістнадцяти молодих юнаків. 
Це день побіди і тріюмфу тих, що в таборових злиднях не піддались спокусі 

шукати тимчасового легшого життя, а завзято й послідовно змагались, щоб 

одержати середню освіту і промостити собі шлях до вищих учбових інституцій, 

щоб корисніше опісля служити своєму суспільству. До них належали: Андрушко 

Роман, Буrель Андрій, Гофман Ігор, Зарицький Володимир, Заяць Володислав, 

Капустинський Олександер, Косик Володимир, Пастушак Богдан, Полатайко 
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Іван, Проць Семен, Реднянко Галина, Савин Борис, Федорів Дмитро, Фещак 

Ярослав, Шульц Маргарита, та Юрків Іван. 

Пробачте, дорогі друзі, що не згадав про всіх Вас у цьому спомині про восьму 

"А" клясу, але пам'ять вже затирається, бо діялось це ще в нашій юності, а 

відтоді немало часу пропливло. 

Зліва на право, 1-ий ряд: проф. Т. Пашківський, Утля Капустинський, Андрій Буrель, Ріта Шульц, 

Галина Реднянко, Вол. Косик, Роман Андрушко. З-заду: Вол. Зарицький, Дмитро Федорів, 

Ярослав Фещак, Семен Проць, Іван Полатайко, стоїть Богдан Пастушак, Іван Юрків, Ігор 

Гофман, Володислав Заяць, Борис Савин. 
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Ілля Демиденко 

З МИНУЛОГО 

Моє перебування в ДіПі таборі в м. Реrенсбурr пов'язане головно з працею 

в таборовій українській гімназії від 1945 до 1949 р. На працю учителя хемії 
прийняв мене директор гімназії Микола Величко здається у вересні 1945 р. В 
час першої зустрічі директор Величко видався офіційно холодним і мені 

здавалось чи не тому, що перед ним сидить '' східняк' ', до яких тоді бу ло багато 
упереджень. Але пізніше виявилось, що навпаки він мав довір'я до учителів з 

Наддніпрянщини і хвалив постановку навчання в радянській школі, звичайно 

відкидаючи їі політизацію, коли сам працював директором, здається у Золочеві, 

в школі в 1939-41 роках. Клясичпу гімназію, яка була в Галичині і частково 

перенесена на еміrрацію, вважав пережитком. Поставився прихильно до мого 

прохання, щоб хемія постійно викладалась в одній кімнаті де було підвищення, 

поставлено шафу і дані гроші для придбання деякого убогого приладдя і 

бідненьких реактивів. Не було жадних підручників з хемії. Я сам протягом майже 

5-ти років не мав нічого спільного з ними. Знав з чого починати курс, але жадного 

порядку в мисленні. А коли взяв аркуш паперу і почав писати плян лекції, то 

почало валитись ніби зі стелі і укладатись в порядок і так за рік первісні записки 

переросли в підручник, який прийняв відділ культури ЦПУЕ для друку. Але 

поки там "радили та судили" де взяти гроші та хто буде друкувати, то тим 

часом група українських педагогів з Наддніпрянщини в Гановері організували 

передрук (офсетом) українських радянських підручників в тім числі і добрий 

підручник з неорганічної хемії. 

Я любив працювати з молоддю, шанував їх ідеальні пориви. Я ніколи не 

підкреслював особливого значення предмету хемії в житті людини, а просто 

викладав, ілюструючи життєвими прикладами, намагаючись його оживлювати. 

Є чимало дітей, які навіть при добросовісному ставленні не мають зрозуміння 

якогось предмету. Тому таким треба ставити менші вимоги при клясифікації 

і хоч як небудь натягти "достаточно". (Багато світових учених геніяльні у своїх 

предметахі примітивні в інших.) Так було з одною ученицею донькою лікаря. 

Але тому, що я здається порушив традицію в Галичині, що діти титулованих 

батьків повинні одержувати оцінки в школі не нижче як ''добре'', то за це той 

батько помстився на моїй дитині, коли вона була тяжко хора (мала менінrіт) 

він не прийшов дати допомогу, хоч мав обов' язок дитячого лікаря табору. Це 

було підтверджено пізніше на підставі його власного вислову - ''ну він вже 

буде мене пам'ятати". 

Директор Величко був не лише добрим організатором, але й дуже добрим 

педагогом. На початку кожної педагогічної наради він давав вступ на виховну 

тему. Він дуже добре знав всіх учнів, всі їхні домашні обставини і навіть партійні 

зобов'язання деяких з них, але звичайно про це не згадував на нарадах, хоч 

вважав це злочином втягати в політику недозрілу молодь. Пізніше я побачив, 

що директор Величко не був холодним, а був глибоко засмученим, казали, що 

він втратив сина на війні, чи ще якась причина. Лише один раз я бачив, як він 

щиро сміявся. Ця історія виглядала на анекдоту. Вночі моя дружина народила 
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дитину. Коли прийшов ранком до гімназії, то колеrи почали ''rратулювати'', 

а один з них додав "е, якби козак вродився", на що я "з серцем" відповів: 

"Запевняю Вас, що моя дружина, яка ходить у спідниці, є далеко розумніша 

за багатьох тих, що ходять в штанах''. Це викликало гомеричний сміх, в тім 

числі директора. Мою дружину Людмилу Драгоманову-Демиденко знали, 

архитект по освіті, завідувала майстернями, працювала в бюрі перекладів 

документів, член обласної ради. Наведений приклад свідчить, яка відмінна 

ментальність ще багатьох галичан, які, як казала Леся Українка, що галицькі 

пани дивляться на жінку або згори вниз, або знизу вгору, але ніколи як рівний 

з рівними. На Наддніпрянщині нема '' докторових, інженеронихіт .д. '' як якісь 
додатки, а є доктори, інженери і т.д., як самостійні одиниці. 

Думаю, що гімназія в Реrенсбурзі, за дуже невеликим винятком, мала добрий 

учительський склад. Хоч було дивним, що деякі, не розуміли зміни часу, як 

наприклад латинник підкреслював, що латина є найважливіший предмет в науці 

і нарікав, що цього інші не розуміють і навіть залишив не клясифікованим (і 

не переведеним до наступної вищої кляси) одного з найбільш здібних учнів. Я 

пішов до директора заступитися за того учня, що це не відповідає духові часу. 

Айнштейн теж мав клопіт з латиною, але поза тим був геніяльним вченим. На 

що директор сказав (по секрету), що він за літо трошки повторить і його напевно 

переведуть до наступної вищої кляси. І так було зроблено. Не зовсім добре себе 

почував відомий поет (інженер по фаху), який викладав математику. Нарікав, 

що до нього майже щодругиИ день приходив на лекції директор, очевидно, щоб 

змушувати поета більше думати про математику, а не поезію. Добре було 

поставлене викладання української мови і літератури. Останню провадила 

Галина Карпова. Вона працювала з літературним гуртком, написала і поставила 

гарну п'єсу про Шевченка "Доля поета". 

Ставлення учнів до науки вцілому було добре. Мене особисто захоплювала 

одна кляса перерослих, мало підготовлених, але які рвались до науки і 

прискореним темпом вчились круглий рік. А тому що уряд не платив учителям 

літом, то запрошені були учителі добровільці. Я мав приємність літом 

викладати в них математику ... 
Я не чув, щоб директор Величко був необ'єктивним супроти когось, хоч під 

тиском керуючої партії в таборі, нагляд якої був і в гімназії, він часом 

примушений був діяти очевидно супроти свого сумління. Під таким пресом він 

звільнив мене з гімназії в кінці учбового року (здається 1947-48 рік), мотивуючи 
тим, що я не мав повного навантаження. Насправді це не могло бути причиною, 

бо я одержував платню лише за прочитані мною години. Дійсною причиною 

було те, що я відмовився платити членський даток до Учительської Громади 

(контрольована теж пануючою в таборі партією) тому, що були влаштовані 

закриті збори вужчого кола членів в справі ніби звільнення одної вчительки. 

Відмовляючись платити я заявив, що це не Совєтський Союз, де кожен працівник 

повинен бути членом профспілки (' 'приводний час партії''). Що це було 

причиною мого звільнення я знаю з розмов деяких учнів, "щоб не вчили хемії, 

бо його не буде наступного року''. Але під тиском батьків відділ культури і 

освіти ЦПУЕ відновив мене. Бо фактично й нікому було читати хемію. 

Перед своїм виїздом ( 1949) до США директор Величко скликав прощальні 
сходини учителів гімназії. Він дякував всім за співпрацю. Це була його "лебедина 
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пісня'', прощання з тим, чим він жив протягом десятків років. Я знаю, казав 

він, що я вже більше не матиму можливости займатися тим, що я любив все 

своє життя- педагогічною працею. І очевидно тому, що не мав приємної праці 

на еміrрації, яка духово його гнітила - колишній директор і педагог Микола 

Величко рано відійшов з цього світу. Але без сумніву залишив по собі глибокий 

слід в кількох сотень своїх вихованців і колеr. Дяка тим (найбільше колишнім 

учням), хто прислужився поставити надмогильний пам'ятник. Вічна йому 

пам'ять! 

В час ліквідації табору в Реrенсбурзі значно скорочена гімназія була переведена 

до Нового У льму, на чолі з директором Голембйовським. Якщо рівень навчання 

ще сяк-так тримався, то з боку виховного завдання це була пародія на нормальну 

школу. Тут мали місце дрібні інтриrи, антисоборництво, релігійна нетерпимість 

і т .д. Тільки один приклад: Один з учителів, щоб поменше бути в тому 

неприємному середовищі, приходив до школи завжди рівно за 5 хвилин перед 
дзвінком. Тоді директор наказав сторожу одного разу подзвонити на 5 хвилин 
раніше, а учителеві зробив зауваження, що він запізнюється. 

На пропозицію І. Вовчука в реrенсбурзькому таборі був створений Народній 

Університет. Директором запросили проф. Світозора М. Драгоманова, а 

деканом І. Демиденка. Праця учителів українських оплачувалась т.з. таборо~ими 

долярами. Зверхником Університету була Ліrа Українських Політичних В'язнів, 

прибудівка пануючої партії. Через якийсь час проф. Драгоманов запропонував, 

щоб Народній Університет підлягав фаховому наглядові, тобто відділові 

Культури і Освіти при ЦПУЕ. Але тому, що в той час згадана партія не панувала 

у відділі Культури і Освіти, то очевидно з волі господарів Ліrи наказано було 

управі табору закрити університет. 

Поза впливом адміністрації табору завдяки зусиллям д-ра Олени (Галі) 

Кушнір була створена школа іноземних мов: англійської, німецької, французької 

і еспанської. Були запрошені високо кваліфіковані учителі, яких оплачував 

американський військовий уряд. 

Д-р Олена Кушнір також організувала бюро перекладів документів, що 

особливо було потрібно для дальшого влаштування громадян, зокрема 

еміrрування. В ньому крім Олени Кушнір працювали Людмила Драгоманова

Демиденко і Михайло Маркусь. 

Дуже сколихнув табір наскок американських військовиків, і можливо з участю 

совєтчиків, і арешт кількох десятків громадян, закинувши їм коляборацію з 

нацистами та ніби совєтських військових злочинців. Багато таборян втікали 

до сусіднього лісу, але поступово в той же день почали повертатись. Управа 

табору мала вживати якісь засоби оборони. Але поки вона засідала, то 

кількатисячна маса таборян влаштувала демонстрацію на чолі з духовенством, 

з хоругвами. Коли в місті американське військо перегородило вулицю, то 

православний священик о. Володимир Шевчук закликав, щоб демонстрація стала 

на коліна. Це виглядало жалюгідно, лише невеличка група, яка ішла хідником 

(пам'ятаю С. Довгаль) залишилась стояти. Заарештованих скоро випустили 

завдяки гідности американців. 

Загальним явищем у ДіПі таборах була боротьба за "корито", головно 

харчовий і одяговий відділи. А тому, що організатори таборів були майже 

виключно галичани (за це їм спасибі), то природно, що в їх руках були і згадані 
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відділи. По один і другий бік Збруча віками творився відмінний світогляд 

насичений релігійною нетолерантністю, а особливо пануюча у галичан 

націоналістична ідеологія в протилежність до демократичного світогляду 

наддніпрянців. Намагання націоналістів тотально охопити всі прояви життя 

в таборі, нетерпимість до кожної відмінної думки і звідціля поділ на ''свій'' 

і ''не свій'' (неблагонадійний) - творило задушливу атмосферу. 

Причини ворогування свідчили лише про наш низький культурний рівень. 

Наприклад капеля бандуристів на чолі з мистецьким керівником Г. Китаетим 

і дириrентом Божиком дає у таборі концерт. Останньому урочисто на сцені 

дарують козацький жупан, а першому нема навіть і доброго слова. Наслідки? 

Ледви не розвалили капелі. Коли виступає театр Блавацького, то влаштовується 

урочисте прийняття ("свій"). Коли ж виступив славний хор під керівництвом 

Нестора Городовенка, то глуха байдужість з боку адміністрації табору. Знають 

вони чи ні, що Нестор Горадовенко в 1926 році своїми концертами полонив 
Париж? 

Я часто згадую і порівнюю щирі, сердечні прийняття в Галичині втікачів з 

Наддніпрянщини. Мені довелось працювати протягом кількох місяців в 1944 
році в Станиславові в Сільському Господарі, кращого відношення не можна 

бажати. А потім на Бойківщині, близько Ліська, працював на фільварку, мав 

найкращі стосунки з селянами і робітниками. А на еміrрації ніби показились 

і погризлись і не лише за харчові і одягові відділи, але й за гонор під чиєю 

зверхністю має бути Народний Університет, якщо не по моєму, то університету 

непотрібно. Це так' практично виявляється турбота за народ. 

Варто згадати, що тим, що особливо боролись проти засилля галичан, самим 

головно пахло "корито" для власних вигод, а не виступи проти "коритників" 

взагалі. Коли наглядач УНРРА запропонував пабавитись в демократію, щоб 

вибрати в цей спосіб адміністрацію табору і створено було дві виборчі партії: 

націоналістична і демократична, то деякі активні діячі другої партії зарані 

ставили серед своїх домагання, щоб вразі перемоги "демократів" їм дали 

референтуру харчового відділу. Коли наприклад такі ''демократи'' стали на 

чолі одного робітничого табору, то кажуть, що надужиття в ньому було не 

менше, як в націоналістичному. Різниця тільки в тому, що в першому легше 

вигнати негідників, бо нема тотальної запоруки. 

Ніби островом в таборовій пущі бу ла група працівників У краінського 

Технічно-Господарського Інституту, які жили компактною масою в 6-му бльоці 

і не вмішувались в таборові суперечки, хоч на них зуб мали націоналісти, бож 

утегівці в більшості старі соціялісти і звичайно "винні, що не створили 

Української Самостійної Держави.'' 

Але не дивлячись на багато прикрих епізодів, які дратували і роз'ятрювали 

елементарні почуття хлібоїда, остаточно більшість в таборі було позитивним. 

Остаточно спільне перебування в таборі протягом кількох років людей з різними 

переконаннями було корисним. З приємністю згадую трудягів в таборовій управі 

д-ра І. Мулу, незмінного секретаря Обласної Управи В. Кліша, мудрого, 

національно свідомого гуцула, селянина-радикала Олексюка, дивізійпика Бігуса, 

добрих і недобрих сусідів. В дискусіях, навіть досить дражливих до певної міри, 

підносився політичний рівень. І хоч роз'їхались по всій земній кулі, але більше 
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знаємось між собою і це допомагає загально-національній справі і до певної 

міри справі нашого самозбереження. 

Як "Пост скриптум", як колишній учитель, хочу закінчити питання яке мене 

найбільше турбує. Більшість учителів, а зокрема директор, намагались не лише 

дати відповідні знання шкільних предметів, але і виховати свідомих громадян, 

які б не забували коріння свого походження і в силу можливости допомагали 

українському народові. Мені здавалося, що молоді люди, які одержали атестат 

зрілости в українській гімназії і здобули додаткову освіту чи фах в країні нового 

поселення, будуть найміцнішим поколінням українського народу. Але, на жаль, 

здається такими стали лише одиниці, а переважна більшість стала звичайними 

грошоробами. Отже, даремні були зусилля учителів виховувати- вони були 

лише безнадійні мрійники, деклямуючи "Євшан зілля". Для національного 

самозбереження потрібне міцніше опертя - розуму, культури, науки, чого 

найбільше нам бракує. 
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Людмила Ярко-Почтар 

СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ О. ПРОФ. ІВАНА ПОПЕЛЯ 
(1897-1978) 

(замість ~вітів на свіжу могилу) 

Швидко й безповоротно проминають, чи радше, пролітають роки, міняються 

як і часи, так і світ. Міняємося і ми з ними, як каже латинська приказка. Одначе, 

якщо когось довгий час не зустрічається, то в пам'яті він залишається таким, 

як бачилося востаннє ... 
Сл. п. проф. Івана Папеля востаннє бачила я ще в Німеччині, яких 28 років 

тому назад. Але перед моїми очима він такий, яким був у той час- середнього 

віку, пристійний, з чорним, аж до синяви, волоссям і дивними, ніби серпанком 

закритими, очима. Здавалося, ті очі ніколи не дивилися на клясу, а кудись поза 

неї, у невідомий простір. Чи то розповідаючи про події із всесвітньої історії, 

чи мальовничо описуючи невідомі нам тоді краї із географії, його зір був 

спрямований кудись понад наші голови, поза шкільні мури, може в уяві він бачив 

і ті події, і ті країни. Перепитуючи учня він ніколи не злостився, не картав, а 

терпеливо чекав, час від часу повторюючи ''Ну прошу ж говорити!''. Коли через 

непідготованість лекції ''говорити'' не було про що і як, по обличчі Професора 

ніби промигнула тінь болю чи розчарування, і з тихою резиrнацією в голосі 

казав учневі (учениці) сідати. Якщо хтось відповідав задовільно- невловимий 

усміх роз'яснював на хвильку його очі. 

Не знаю, як для кого, а для мене лице Професора було маскою сфінкса. Не 

пригадую, щоб коли бачила його усміхненого, а в голосі його деколи 

проби.валися навіть нотки легкого сарказму. Приватного його життя не знала, 

а його сповидна замкненість в собі не сприяла зближенню. Проте, в той час 

над тим не задумувалась, обмежуючись до того, щоб не "вхопити" двійки з 

його предметів. 

Коли ж наша кляса здала матуру, приспішену й розділену на дві частини з 

огляду на непевні умови в зв'язку з швидким розв'язанням табору, ми вирішили 

влаштувати скромну поматуральну вечірку. Мені з колегою Юрком К. припав 

обов' язок запросити на цю вечірку професорів. Ходили з мешкання до мешкання 

і запрошували усно викладачів останнього нашого шкільного року. Тоді вперше 

зустрінула я наших професорів не за шкільною лавкою і без того учнівського 

''страху'', який був цілком нормальним і зрозумілим у тих далеких часах. Багато 

з тих зустрічей за довгі роки стерлися з пам'яті, одначе пригадую, що багато 

з того було для мене новим, цікавим і несподіваним. Однією з несподіванок 

була розмова з проф. Іваном Попелем. Нас вразила його якась така фаталістична 

трагічність, якась зрезиrнована гіркість. Не пам'ятаю докладно всієї довгої 

розмови, але Професор став передімною у новому світлі - крім його високої 

ерудиції і зовнішнього спокою виявилася глибока чутливі сть і якась душевна 

незаспокоєність. Крізь філософічні й життєві роздумування пробивався 

скептицизм та якийсь внутрішній песимізм. Говорив про vis major (Вищу Силу), 
фатум, примхи долі та суєту життя, хоч ніби і стояв осторонь тієї суєти. В моїй 
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тодішній уяві він мав щось із Сковороди, Франка і ... rетівського Фавста (десь 
глибше мої знання не йшли). Вийшли ми від нього схвильовані, а, може, й дещо 

пригнічені. Під час вечірки Професор в більшості сидів збоку й мовчки 

обсервував. Видно, що йому було приємно дивитися на розбавлену молодь. 

Незадовго після того наші стежки розійшлися, і я не мала зв'язку з 

Професором аж до 1959 року, коли то влаштовувана перІШІй з'їзд реrенсбурзької 
гімназії. На з'їзд Професор приїхати не зміг, але прислав учасникам дуже гарний 

і зворушливий привіт, а мені написав довгого й сумного листа, повного трагічних 

переживань. З того часу й зав'язалося між нами листування, яке з деякими 

перервами тривало до його смерти. Листи його були завжди сумні, сповнені 

песимізмом, описами життєвих трагедій, роздумуваннями над марнотою життя 

та болем самітности й забуття всіми. Іноді цілі сторінки займали цитати 

Святого Письма. 

З уривків згадок, розкиданих у тих листах, довідалась, що походив із старого 

лицарська-священичого роду; батько був священиком. Малим хлопцем раз був 

майже при смерті, та чудом залишився живим. За його власними словами, в 

той час ''був смирненьким, надто вразливим і розпещеним маминим синцьом''. 

Скінчив теологію, але не висвятився, бо "захитався у вірі" з приводу передчасної 

смерти улюбленої матері. Закінчив теж Львівський Тайний Університет і 

державний університет ім. І. Казимира у Львові. Студіював історію. Був 

активним учасником Визвольної боротьби, був у рядах УГА і в підпіллі УВО. 

Кидався у вир життя, щоб заглушити душевний біль. За більшовиків пережив 

смерть брата, закатованого у в'язниці. Дуже болів втратою членів родини, 

особливо вже в Америці. У Філядельфії довгі роки викладав у школі 

українознавства, а в 1975 році "шукаючи душевного спокою" висвятився на 
священика ... 

Такі скупі, неповні й неточні мої відомості про св. п. проф. Івана Попеля, 

бо в листах було більше самих вражень і міркувань, ніж точних фактів. Лише 

в одному з останніх листів згадував свою бурхливу молодість, з воєнними 

переживаннями, з одчайдушними полюваннями по непрохідних пущах, із 

блискучими промовами і виступами, з шумними балями й перемогами над 

жіночими серцями. 

На останнього мого листа і дві картки відповіді я не одержала. Турбувалася 

про його здоров'я. Одначе повідомлення у "Свободі" про його смерть ще З-го 

серпня 1978 року якось прикро вразило своєю жорстокою дійсністю. Свідомість, 
що вже більше ніколи не прийде знайомий подовгастий конверт з листом від 

о. Професора сповняє серце меланхолійним сумом, а сумління допікає, що, 

може, останнім часом не завжди була належно терпелива й виразуміла до його 

''чорних'' настроїв. 

Хай же земля буде йому легкою, і хай хоч по той бік життя у сфері 

Абсолютного Добра й Правди, знайде відповідь на свої шукання та душевне 

заспокоєння, яких не міг знайти на цьому грішному світі. 

Мир і спокій йому в Господній Оселі та Вічна Пам'ять на землі. 
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Дарія Мельникович-Рихтицька 

"НА З'ЇЗД" 

Цей спомин присвячую пам' яті 

директора Миколи Величка. 

Тиждень тому чи два, подзвонив телефон. Задихана прибігаю і чую голос 

Роми Мисько з далекого Чікаго. Після вигуків привітання та охкання мого, 

звичайна річ, усе розтріпана Дарка, навіть вік поваги не додав, довідуюсь від 

Роми, що підготовка до з 'їзду регенсбурзької гімназії на добрій дорозі і за це 

належиться признання комітетові, а зокрема Зенкові та Оксані Баб'юкам, які 

лоборюють усі труднощі, а їх хата стала головним осідком для народження 

усіх пляні в і переведення в життя ідей зв' язаних зі з'їздом чи іншими 

реrенсбурзькими проблемами. 

Рома в телефоні спокійно доводить мені, що Чікаго вибирається на цей з'їзд, 

а ми детройтці під проводом Галюсі Бартків маємо підготовити якусь точку 

до програми і "гайда" на Союзівку. Я зрозуміла, притакнула, бо знала,_ що 

Ляля Марковська, Люба Кобзяр і Ляля Неганів мають багато талантів, а маючи 

Галю за режисера, втнуть щось добре. 

На кінець Рома додала- ''А ти, Дар цю, спробуй написати спомин. Це дійшло 

до мене дещо пізніше. "Що, як, куди?"- питаю, а моя Ромця річева- "Но, 

знаєш, звичайний спомин з регенсбурзьких часів. Добре було б, щоб гумор був 

- "муха не сідає", як кажуть дивізійники". Звідки взяти гумор, як його 

передати, та найважніше, як почати писати. Пригадався мені покійний наш 

директор Микола Величко. Коли побачив моє письмо, ледве-видно усміхнувся 

кутиками вуст і сказав- "Твоє письмо і твоя зачіска, Мельникович, має зв'язок 

з твоєю вдачею, якось нелогічно покручене це все, як не в людей''. І це правда 

свята. Я вислухала ніби спокійно, але серце товклося шалено, бо знала, що 

директор добрий психолог, дуже строгий, але любить нас. Це я так застерігаюся, 

що мій спомин може вийти як не в людей, але, прошу, будьте вибачливі і 

терпеливі. 

Чи спомин можна писати літерами, чи його можна оповідати, чи переживати 

душею? Для мене тільки цей останній спосіб можливий. Хотілось би мені дуже 

хоч одну-однісеньку картину відтворити з минулого часу, коли ми сиділи в 

лавках, воравді не таких вигідних, але вони були наші. Але воно якось 

замазується в пам'яті. Скажете - "вік своє робить". Але не в тому справа. 

Мені здається, що все що відходить набирає закраску ідеального. Може це 

невловима туга за минулим вичаровує в нас картини з юности, тільки ті світлі, 

добрі, мовляв, тих других не було, а навіть якщо були, то з чорних кольорів 

стали ясними. А може та частинка Божого, що її кожна людина має в собі, 

переважає, і ми вже з перспективи років уміємо оцінювати красу минулого, 

покритого квіттям молодости. 

Щоб не дістати забагато критики за банальність, попрошу Вас, мої друзі, 

ходіть зі мною, майте до мене довір'я, а я вас поведу у світ казки, у світ юности 

до нашого Регенсбургу. Може моя стежка часами буде нерівна, замрячена, може 
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дещо буде невірне, але ви пробачте, бо хвилювання моєї душі не дозволяє на 

холодні та точні описи. 

Ось, зачнімо від одного ранку- може це п'ятниця- прекрасний весняний 

день, а ми сидимо на лекції математики з нашим улюбленим "Вуйцем", проф. 

Пашківським. Ой, пробував він втовкати в наші голови скомпліковані формули, 

та чи вдалось йому не знаю, бо до моєї голови нічого не доходило. Що ж, за 

вікном шуміла весна в повній своїй красі і так манила до себе ... 
Після математики прийшла географія. Двері відчинялись і появлявся проф. 

Котис. Усміхнений, у чобітках, вправдіне дуже то лискучих, вітався з нами, 

часами витягав гребінчик і пробував причесати не дуже то буйні кучері свої, 

сідав за стіл, в його руках появлявся славний нотес і тоді запитував свою 

симпатію, а мав іншу в кожній клясі,- "А що ми маємо на задачу сьогодні?" 

Кляса німіла, лекція проходила без драматичних моментів, хіба часами якась 

жертва діставала "цваєра". 

Географія, на щастя, вічно не тривала, приходила перерва, а потім ми 

починали латину. Латину в нижчих клясах викладав проф. Будурович, а у вищих 

проф. Бойкович. Чи вдасться мені схопити ці дві постаті, не знаю. Одне певне, 
що вони обидва мали велике знання і пригадували нам дуже часто такими 

словами- проф. Будуравич по батьківськи, лагідно- "Учіться, дітоньки, бо 

вам колись придасться. Латина мертва мова, це правда, але вона мати багатьох 

мов'' - і терпеливо поправляв відміни, які чомусь все мішались. Ну, що ж, 

співучаю вона не була. А проф. Бойкович, тримаючи в руці не першої вже моди 

капелюх, з напакованою надутаю течкою, вкочувався на своє крісло, віддихав 

уривчасто і починав ловити "мертві душі". Саркастичний тон нібито 

переллітався усмішкою, він несподівано затримувався біля Подолянко, і тоді 

його голос набирав гумористичну закраску і слова градом падали на бідну 

Марійку.- "Ну, що ж, пані добродійко, ви знову сьогодні не приготовані. Може 

вам треба дати компрес з гарячої води на голову?'' - Та чи то тільки до 

Подолянко відносилася та поезія? 

Як не згадати проф. Маланюка, що мав щось у собі з античного бога. Не 

диво, бож мистець великого формату. Коли б не чужина, викладав би на 

київському університеті. Входив наш поет до кляси з піднесеною головою, як 

личить аристократові духа і здавалось, що він не належить до нас. Його слова 
вилітали як птахи і високо кружляли, а ми багато з того не розуміли, бо куди 

нам до тих висот. Кінчаючи лекцію витирав чоло білісінькою як сніг хустиною 

і питав- "Чи панство зрозуміло"? А "панство" зачинало вже шуміти, а наш 

Маланюк, задивлений десь далеко-далеко у засвіти, виходив з кляси. 

Історія- легкий предмет, хто її не любив? Проф. Попель спокійний, повага 

пробивалась у цілій його постаті, а rранатово-чорне волосся ще міцніше 

відбивало глибоку синяву його розумних очей. Постаті з минулих століть 

оживали, коли він викладав. Здавалось, що ось-ось схоплю Богдана 

Хмельницького за вуса, а ненависній Катерині ІІ-ій розіб'ю носа. Навіть дати 

не були страшні, вивчати було легко, головно тоді, коли Ігор Масник сидів за 

плечима. Не диво, що проф. Попель на старості своїх літ посвятився священичій 

праці. 

Щодо проф. Макаренка, який учив фізику, то не треба загострювати пам'яті. 

Його постать немов увійшла в його предмет, вони були тісно зв'язані з собою. 
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Побачивши його, ставало якось легко на душі. Чорнявий, стрункий, віяло від 

нього безкраїм степом нашої Батьківщини, а коли починав говорити, то краса 

мови бреніла піснею і западала глибоко в наші серця. 

А як там з хемією? Лялька Малюк аж скривилась. Вправдівона не шаліла 

за нею, але часом пробувала вивчати яка реакція заходить, коли ацетон 

сполучується з зайлом. Зате Любця Караван усміхнулась усміхом Мавки з 

Лісової Пісні, якою вона дуже дорожила, але хемію вона також знала добре, 

бож до "форцуrів" зачислялась. Викладав хемію проф. Демиденко, уважний 

та докладний. Ну, що ж? З хеміками жартів нема, але він своїм умінням доброго 

вчителя-викладача довів, що цей предмет був для нас не завжди карою Божою. 

Як не згадати нашого вічно юного "фільмового актора", проф. Мелешка, 

який не тільки чарував, особливо нас дівчат, руханкою, але також танrом, яке 

він танцював "серце-щипатильно". 

Алеж мова моя, мова! Ніколи граматики не вміла і не любила. Але 

література! О, Боже! Як добре, що вона існує, і до сьогодні мене при житті 

тримає, головно тоді, коли смуток огортає душу. Схоплю Симоненка або Ліну 

Костенко і вже сила набирається до важких буднів. Раджу вам цей лік заживати. 

Я знову відбігла від теми. Ага! Література, проф. Г. Карпова, мені аж віддиху 

забракло, коли згадала її виклади. Пригадуєте, як вона виглядала, наскрізь 

жіноча у кожнім русі, а золотисте волосся буйними хвилями прикрашувало 

образ, який ношу в серці. Вона ж перша зуміла показати мені красу і багатство 

нашої поезії і нашої прози. Навіть граматика набирала на їі лекції якогось життя. 

І слухалося і слухалося. Здавалося, що лекція мов мить пройшла і вже дзвінок. 

О, великі чари вона посідала. А як цікаво вона вміла розказати про події чи 

характеристику якогось письменника. Подавала відомості, яких не можна було 

знайти у жадному підручнику. 

Добрих викладачів мала наша гімназія, які пробували усіма силами у 

таборових відносинах в далекій чужині дати нам якнайбільше знання та, що 

найважніше, любити та шанувати усе рідне. 
А наш катехит о. Джулинський. Людина подиву гідна, яка мала час і 

терпеливість вислуховувати усіх і вся. Священик, яким ми гордимося, що був 

нашим катехитом. Це не пусті слова. Він доказав це своєю поставою і своєю 

працею, зокрема під час церковної кризи в Чікаrо. 

Лялька підшіптує тихенько - "Ти ж забула за спів, музику, хор". Ні, не 

забула, хоч слон став мені на вухо. Потрапила співати добре тільки тоді, коли 

стояла біля Лялі Малюк. Не диво, вона ж "гальтер" альтів, бачите, куди тепер 

пішла- в артисти. А як так виходило, що з'являлась біля мене rена Струк, 
то ноги трусились від страху і не помагали штурханці Марійки Макогін. Учителі, 

які вчили нас українську пісню любити і нею дорожити - це проф. Й. 
Пачовський та проф. Богдан Кушнір. Витискали вони з нас соки до останньої 

краплі, кожний по своєму інакше, але не можна їм дивуватись, бо розгукана 

була громада і не всі мали слух Оксани Бризгун чи Петра Китастого, і ними 

ми гордимося. Проби були цікаві і незабутні, але дехто не витримував бо спішив. 

Ой, ще й як спішив на зустріч. А місця були чудові, доріжка вела на гору, можна 

було загубитись серед зелені і гущі дерев, річ ясна не самому. Скажете, що 

поширюю сплетні. О, ні! Ці таємниці виходили на яву, зокрема тоді, коли Борис 

- а був вродливий, Довбушем від нього віяло, зрештою він й сьогодні таким 
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залишився - власне коли Борис замріяно на когось задивлявся. Але цього не 

скажу, догадайтесь самі, це любов століття. 

Скаже Ізьо Масник, що дурниці мені в голові. Може це правда, але які вони 

дорогі ці моменти. Хотілось би позбирати їх і зробити з них намисто і кожному 

з вас подарувати як дорогоцінний спогад про наш з'їзд. Еге ж ... а молодість 
не вернеться ... 

Біда, попадаю знову туди, куди не треба. Бачу, що Рома очима подає знаки 

про гумор, який я мушу витворити. В тих очах бачу відлуння дитячої щирости, 

яке до сьогодні залишилось в неї і тим чаром вона Орця полонила. 

Та моя мандрівка добігає до кінця. Ще один закрут, на якім бачу наших 

інтелектуалів - Богдан Неганів, Ігор Масник, Влодко М'ялковський, може 

декого призабула з молодших, які сьогодні в люди повиходили і ширять правду 

про Україну, кожний по своєму. Чи ви знаєте, які прекрасні писанки розмальовує 

БорисСавин-вроджений мистець! 

У ее на світі проминає і мій реrенсбурзький спомин нарешті має свій кінець. 

Хочу вам сказати усім і кожному зокрема, що ту мандрівку нашу у минуле ніколи 

забути не можна. 
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ПРИВІТАННЯ КОЛИШНЬОГО УЧНЯ 

РЕrЕНСБУРЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

ВЬІсокопаважаньІ Спад ар Бойко! 

Пераглядаючь1 у Нью Ёрку газзту "Народна Воля", мне запау у вочь1 артЬІкул 
аб дзейнасьці "Рзгенсбургскага Камітзту" (Нар. Воля, 4/2/82). У ть1м жа 
арть1куле сказана таксам а, што Ваш Камітзт рь1хтуе альманах аб Рзгенсбургу. 

ДЬІк дазвольце мне Вас прЬІвітаць з гзть1м пачЬІнаньнем дь1, прь1нагодна, 

зазначь1ць а б Рзгенсбургу пару ело у. 

Я жь1у у Рзгенсбургу ад 1945 амаль да канца 1946 году. Прь1ехау я у Рзгенсбург 
у верасьні 1945 году (мне тадь1 толькі споунілася 18 год) і пасяліуся на Маршаль 
штрассе, дзе бь1у беларускі камітзт. Дазвалялася нам там толькі спаць, бо днём 

камітзт функць1янавау і бь1ць у памешканьні не дазвалялася. Пад канец верасьня 

нас беларускіх юнакоу і юначак, якія спалі у камітзце, сабралася чалавек 15-20. 
На параду дь1рзктароу камітзту мь1 усе запісаліся у украінскую гімназію. 

НекаторЬІх там прЬІнялі адразу, некаторь1м зрабілі зкзамін, бо ня бЬІлі пзунЬІмі 

у якую клясу нас пакіраваць. Мне зкзамін рабіу здаецца праф. Беластоцкі і другі 

праф. матзмать1кі (здаецца прафзсар Кульчь1цкі, дарзчь1 мь1 беларусЬІ яго надта 

любілі, бо ён некалі бЬІу на Беларусі і заусёдьІ з намі жартавау!) Праз нейкіх 

пару месяцау нас у гімназії бьІло ужо парадачна. АдчЬІнілася таксама у горадзе 

і беларуская школа. Недзе пад Калядь1, на сходзе у беларускім камітзце (мЬІ 

тудьІ хадзілі часта) нам сказалі, што ужо ёсьць дастаткова вучняу і што беларусь• 

атрь1малі таксамадазвол на адчь1неньне беларуекай гімназії. І гзтак з Калядау 

1945 году мь1 перашлі у беларускую гімназію. 
Вось прозьвішчьІ бьІЛЬІХ вучняу-беларусау Украінскае Гімназії у Рзгенсбургу: 

У ладзімір Кушзль, Дзіма Сямёнау (гзть1я скончь1лі Украінскую Гімназію), Валя 

Вайцяхоуская, Янка ШЬІбут, Ніна Палянская, Туся Шчаглова, Зора Савёнак, 

Алесь Хібінскі, Юрка Станкевіч, Вітаут Кіпель, Вячка СтіJнкевіч (гзть1я перайшлі 

у беларускую гімназію і яе скончь1лі (бьІло яшчз два-трь1, якіх не маглі 

прЬІпомніць). 

Найбольш, чатарь1, а мо і шзсьць, вучняу-беларусау бьІло у шостай клясе. 

Помню, разам са мной бь1у Неганів, Лозінскі, КрастьІна (ейнь1 вуйко бЬІу 

настаунікам), нажаль, больш прозьвішчау я ня памятаю. 

Значна пазьней, мне у грамадзкай працьІ шмат дапамог прафзсар Беластоцкі 

і я яму вельмі удзячнь1. І хоць прабь1лі мь1 у українекай гімназі і і ня так уж о 

доуга, аднак гзть1 час нам гль1бака урззауся у памяці, бо бь1лі гзта цяжкія чась1, 

і за той братні прЬІём, чуемся мь1 абавязанЬІя падзякаваць ть1м украінскім 

пздагогам і дзеячам, якія нам тадь1 дапамаглі (пішу МЬІ, бо і мая жонка таксама 

хадзіла тадь1 ва украінскую гімназію!). 

Вось гзта бьІло-б і усё, што я змог успомніць пра мой пабь1т у українекай 

гімназії у 1945 годзе. Той час-гзта бь1лі мае першь1я кантакть1 з украінцамі, 
і супрацоуніцтва гзтае, то большае, то меншае-цягнецца і да сёньня. 
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Володимир Молодецький 

МОЯ ПЕРША ЗУСТРІЧ З РЕГЕНСБУРГОМ 

Я лежав на землі змучений бігом, стараючись зловити віддих. Все ж таки, 

помимо перемучення, грудь мою розпирала прямо божевільна радість. 

Свідомість, що я вільний, що я нарешті вирвався з поза "Залізної Занавіси", 

впроваджувала мене прямо в екстазу. Ще кілька хвилин тому я був в ''Тюрмі 

народів'', а тепер я вільний! За мною залишилась Дивізія ''Галичина'', Броди, 

совєтський полон, майже два роки у комуністичній Польщі ганяний поліцією 

зі сходу на захід, з полудня на північ. Але тепер все вже поза мною. Я вільний! 

Була друга половина травня 1947 року. Уже минуло понад два тижні, як я 
перейшов польську границю і пішки, ніччю, по можності лісами, я перейшов 

Чехію. Перед кількома хвилинами, я перейшов границю "Тюрми народів". 

Почувши команду "стій" і два постріли, я не затримався, а навпаки, пустився 

бігти. Біг перед себе на захід. Ліс закінчився, ніч ставала щораз яснішою, а я 

біг і біг. Перед собою побачив вежу високої напруги і затримався, щоби 

перевірити де я є. На вежі напис- пересторога німецькою мовою. Адже ж 

я таки в Німеччині. Я вільний! 

Поволі я приходив до себе. Ніч минула і треба було мені щось зі собою 

зробити. Я пішов перед себе в напрямку містечка, що зарисуналося передо мною. 

По дорозі я вирішив, що за німецькі марки, які я купив на чорній біржі поки 

ще втік з Польщі, поїду як найдальше від кордону, а там вже рішу, що дальше 

зі собою робити. 

Зайшов до містечка- називалося Марктредвіц. На станції мапа Німеччини. 

Я став перед нею і думаю де їхати? Тицьнув пальцем у мапу і читаю -
Регенсбург. Чому ні? Поїду до Регенсбургу. 

Я не знав, що в мене було, як то кажуть, більше щастя як розуму. Доїхав 

до Регенсбургу без пригод. На оревелике щастя поліція мене не провіряла. 

Інакше посидів би у в'язниці пів року. 

У Регенсбурзі вийшов на місто. Зайшов до ресторану, щоби щось з 'їсти. Але 

звідки я міг знати, що в Німеччині весь харч на ''картки'', на приділ? В Польщі 

цього по війні вже не було. Все, що я міг дістати у ресторані без карток- це 

пиво. Випив пива і пішов до другого ресторану. Там це саме. Коли ж, врешті, 

дійшло до моєї свідомості, що я тут нічого з 'їсти не зможу, мені уже в голові 

крутилося від надміру пива. А їсти хотілось. Ой, як хотілось. Вже другий день 

добігав до кінця, як я нічого не їв. 

Став на вулиці та й думаю, що мені дальше робити? Я вільний, але помимо 

цього, щось треба з'їсти, десь треба заночувати. Але де? Несподівано почув 

якийсь шум, гейби пісню, яка долітала до мене здалека. Тут я напружився. Щось 

зі мною не в порядку. Здавалося, що пісня українська. Здавалося, що якісь люди 

співають "розпрягайте хлопці коні". Ні. Це не можливо. Звідки ж українська 

пісня у Регенсбурзі? Я або п'яний по кількохгальбахпива на порожній шлунок, 

або вкінці три роки більшовицького "раю" звели мене з ума. 

Я ж не міг знати про українських біженців, я не знав про ''ДіПі'', про табори. 

В Польщі про такі речі не говорилося. Я не міг признаватися, що я українець 
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і не міг розпитувати про долю українців по війні. Я знав, що моїх батьків у 

Кракові, у якому я виріс, не було. Але чи крім них ще хтось виїхав на захід, 

я не знав і знати не міг. Пісню було чути щораз виразніше. Я щораз виразніше 

чув так добре мені знані слова. Але також щораз більше я був переконаним, 

що я зійшов з ума. Щось одначе гнало мене в напрямку голосів, в напрямку 

пісні. Я біг у напрямку звуків пісні і несподівано затримався. Що я побачив, 

було для мене не зрозумілим. Я собі цего логічно не міг вияснити. 

Передо мною по вулиці машерували якісь люди. Вони йшли трійками довгими 

колонами, співали українські маршові пісні. Деякі з них були в чорних 

убраннях-гейбив одностроях, в чорних мазепинках на голові. Я не знав, як собі 

це видовище пояснити. Але тепер я бачив, що люди ці були дійсні. Вже не було 

в мене сумніву, що це не галюцинація. Але як це пояснити? - Колони українців 

на вулицях Реrенсбурrу? Я підбіг до одного з маршуючих. Він був у чорному 

однострою, в бричесах, чоботах, а на голові мав мазепинку з тризубом. 

Розмова, яка витворилася межи нами, ще більше мене змішала. Але так як 

я не міг знати, що ті люди тут роблять, так і він не міг знати, не міг навіть 

додуматися, що ще цього ранку я був поза ''Залізною Запавісою'' і нічого про 

українське життя на еміrрації не знаю. Тому наша розмова виглядала в дечому 

трохи дивною. 

- Скажіть мені, будь ласка, хто Ви? - запитав я його. 

Він глянув на мене дещо не зрозуміло і відповів досить грубо - А що ж, Ви 

сліпі? Ми люди. 

- Вибачте мені, я бачу, що Ви люди, але звідки Ви? Звідки так багато 

українців у Реrенсбурзі? 

Мій співбесідник ще більше здивувався, глянув на мене дуже підозріло і будучи 

переконаним, що я жартую, відповів- Ну що ж з Вами? Залишіть! 

Я догадавшись, що він думає, що я валяю з нього дурака, скоро запевнив 

його, що я не жартую, що я доперва як перейшов чеську границю, нічого про 

українців у Німеччині не знаю і хотів би щось про них дізнатись. 

Він не знав чи вірити мені чи ні, але почав коротко, ще з недовірям відповідати 

на мої питання. -Ми з табору! 

- Господи! подумав я. Для мене табір це або вишкільний військовий табір, 

або концентраційний табір. Вони одначе не виглядали ані на '' кацетників'', ані 
на військо. 

- Поясніть мені, прошу я Вас, з якого Ви табору? Запитав я якнайчемніше міг. 

- Ну! З Реrенсбурrу! 

-Який же тут табір? Продовжував я питання здивовано. 

- ДіПі, впала відповідь. 

Я дальше нічого не міг зрозуміти, але бачучи, що в цей спосіб я нічого з ним 

не договорюся, почав з іншої бочки. 

-Ви гейбив однострою? В якому? 

- Поліції! Він відповів не дивлячись на мене. Я знова подумав, що я таки 

умово хворий. Поліції! Української поліції? В Реrенсбурзі? Та це таки не 

можливо. На мій запит, у якій він поліції, він коротко відповів- В таборовій! 

Я був близько нервового розстрою з розпуки, не розуміючи, що довкруги 

мене діється. Від мого співбесідника одначе не відступав. Врешті, він щось 

подумавши, сказав: - Ходіть з нами до табору, там може хтось розбереться 

584 



в тому, що Ви говорите. Ця думка мені сподобалась, зокрема тому, що я мав 

надію, що без огляду який це табір, може щось там дадуть з'їсти. 

У таборі завели мене до кімнати, де було кілька осіб. Стояв стіл, при якому 

попросили мене сісти. Прийшов начальник таборової поліції і голова табору, 

на жаль, прізвищ уже не пам'ятаю. На моє настоювання вони пояснили мені, 

що таке "Діпісти", що таке табори ДіПі. Я слухав і не все розумів. Це все 

виглядало мені як казка. Врешті і вони почали задавати мені питання, але мої 

відповіді їх не задовольняли. Вони, чуючи мій польський акцент, уважали мене 

за польського шпигуна. Справді, я до сьогодня не можу зрозуміти, що польський 

шпигун мав би шпигувати у таборі ДіПі в Реrенсбурзі. Я пояснив їм якнайкраще 

міг, що я вихований в Польщі, а вже близько три роки не мав взагалі змоги 

говорити по українськи. Вони поясненням одначе не були вдоволені. Хотіли 

знати, чи я знаю когось у таборі. 

-Як же ж я можу знати?- відповідав я в розпуці.- Чей же я Вам кажу, 

що я перейшов кордон доперва сьогодні рано. 

Хотіли, щоб я сказав їм прізвища моїх товаришів з гімназії у Ярославі чи 

у Львові. Я почав вичмелювати кого тільки пам'ятав і коли згадав -
"Малецький"- хтось викрикнув- тут є Малецький!- Люнко Малецький? 

-Олександер?- радісно викрикнув я, надіючись, що найшовся хтось, хто мене 

пізнає. 

Вони глянули по собі і змінили тему. 

- Видко інший Малецький, подумав я. 

-А що робив Ваш батько у війну у Кракові?- Хтось запитав. 

-Був директором Українбанку. 

- Це не правда - заявив один з них. - Директором Українбанку не був 

Молодецький. Я знаю! 

Не помогли мої пояснення, вони вперто твердили, що я говорю неправду. 

Пізніше виказалось, що вони знали директора Центробанку, а не Українбанку. 

Дальша розмова котилась також нефортунпо для мене. Коли я запевняв їх, що 

Українбанк був на лівому боці Зеленої вулиці коли йти в напрямку плянтів Дітля, 

вони переконували мене, що з правого. Я вже стратив надію, що колинебудь 

їх переконаю, що говорю правду і навіть почав жалувати, щовмішався з ними 

в якунебудь розмову. 

Вкінці блиснула мені геніяльна думка. Я скинув зі себе марипарку і, не 

звертаючи уваги на здивування присутніх, скинув брудну і зім'яту сорочку. 

Підняв ліву руку до гори і майже криком запитав - А ви знаєте що це таке? 

Під пахвою лівої руки в мене була ще незагоєна добре близна, яка залишилася 

по вирізапні жилеткою татуажу групи крови, коли в Польщі покликали мене 

до військової лікарської комісії. 

-Ви знаєте, що це таке? -повторив я з притиском. 

Ця близна була вистарчаючим доказом для всіх, що я не тільки українець, 

але ще і дивізійник. 

Нарешті я почув себе межи своїми. Покотились довгі розмови. Про Броди, 

полон на Донбасі, Польщу. На столі появився білий хліб, той самий, якого я 

тепер у Канаді називаю "ватою" і не хочу їсти. Тоді це був найсмачніший хліб, 

який я колинебудь їв. Котрась з присутніх пань поставила передо мною миску 

вівсяних платків. Ах, які ж вони були смачні, такі солоденькі. Моя дружина 
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до сьогодні не може зрозуміти, чому я сиплю так багато цукру до вівсяних 

платків. Я хочу знайти той солодкий смак вівсяних платків, які я тоді їв у 

Реrенсбурзі, але до тепер я того смаку ще не найшов. 

Управа табору зайнялася мною щиросердечно. Відіслали мене до Волькерінrу, 

мовляв, там без документів безпечніше. Я міг там сидіти так довго, як тільки 

бажав. Але я не привпк ще до спокою. Не привпк до таборового способу життя. 

Мене щось гнало дальше і тиждень від мого прибуття до Реrенсбурrу я 

подякував Управі табору за опіку і, використавши нагоду, вантажним авт ом 

виїхав до Мюнхену. 

Там несподівано я віднайшов свою сестру Галину Новаківську, яка з чоловіком 

жила у Мюнхені. Від неї дізнався про моїх батьків, що перебували в Парижі, 

і при П помочі виїхав до Парижу, щоб, стрінувшись з батьками, яких від часу 

Бродів не бачив, закінчити перший етап моєї Одіссеї. 

Вишкільний відділ поліції 1948 р. біля Вальгалі над Дунаєм. 5-ий зліва стоїть інструктор Теодор 
Крочак. 
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Мирон Руснак 

ТАБОРОВИЙ СКРІНІНГ 

Після приходу американців в 1945 р.до Німеччини мешканці запізнались із 
новою формою політичної перевірки людей, а це були т .зв. "Questionnaires", 
по німецьки "Fragebogen". 
В той час курсував дотеп: ''Яка є різниця між візантійським, rотицьким, та 

американським стилем?'' Відповідь мусить бути в німецькій мові: '' Der Byzan
tyniche Stil hat runde Bogen, der Gotische Stil hat spitze Bogen und der Amerikanische 
Stil hat Fragebogen''. 
Було так, що як людина приходила до якогонебудь американського 

військового уряду у якійнебудь справі, хоч і дрібній, то перше треба було 

виповнити довжезний квестіонар, а потім було можна ставити питання і дістати 

відповідь. І хоч як це rротесково звучить, але якщо та сама людина в наступний 

день знову з'явилася у тім самім уряді з якоюсь справою, або навіть тою самою, 

то знову мусїла виповнювати квестіонар. І так неодин з нас мав за собою 

двадцять, тридцять, або й більше квестіонарів в актах американських військових 

властей. 

І так після зорганізування табору rанrгоферзідлюнr осінню 1945 р. та по 

поборенню початкових труднощів весною 1946 р., почали говорити про загальну 
перевірку ( скрінінr) мешканців табору, тобто про виповнювання тих довжезних 
квестіонарів, чи то пак ''фраrебоrенів''. 

Десь в травні 1946 р. одного дня з'явився в таборі поручник американської 
армії Джонс. До помочі мав із собою двох вояків, з яких один на ім'я Джов, 

прізвища, на жаль, не пам'ятаю, був українського походження. На запитання, 

що він робив у Бруклині, відповів, що прасував штани за 10 С. Тоді, коли Джов 
був типово слов'янської вдачі, голосний і цікавий, то другий, якого імени собі 

не пригадую, був типовий англосакс, спокійний, маломовний, цілком 

незацікавлений у тій справі. 

Управа УНРРА, в якій я у ту пору працював, виделеrувала мене і одного 

росіянина із Закарпаття, що теж плинно говорив по-українському, на 

перекладчиків до '' скрінінrу''. 
Рано перед "скрінінrом" прийшов поручник з вояками і заявив, що будуть 

переводити перевірку. Ми запитали їх, як вони хочуть то перевести. І тут 

постало замішання, бо ніхто не мав виробленої думки про ту справу. Після 

дискусії усталено, що будуть брати по 25 людей до кімнати, де вони 

складатимуть присягу що будуть говорити правду, опісля виповнятимуть 

квестіонарі, а вкінці будуть мати інтервю із кожним зокрема. 

Так почали робити, і очевидно, я і другий перекладач були в першій групі. 

Так ішло день за днем. Переходила українська, польська, латиська, литовська, 

для яких мали окремих перекладачів, та вкінці російська групи. Тут треба 

відмітити, що в парі з тим, що це була дуже поважна справа, було однак дуже 

багато комічних моментів, що злагіднІОвали напруженість цілої процедури. 

Страх перед репатріяцією був великий і це не диво. Ось, напримір, наші брати 

з Великої України, з яких багато переписуючи документи, подавали, що вони 

роджені в Галичині чи на інших західніх українських землях. І так одного разу 
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дзвонить дзвінок до моїх дверей опівночі. Я виходжу, а тут стоїть чоловік і 

каже: "Ви будете магістер Руснак?" Я відповідаю: "що не лише буду, але я 

є ним вже ЗО літ". - "Ну, так! Перепрошую. Чи не могли б Ви заглянути в 

картотеку, яке я там подав місце народження, бо я, знаєте, раз подав, що 

народився в Ярославі, а другий раз, що в Дрогобичі. Завтра я йду до скрінінrу 

і хочеться знати, щоб не наробити лиха." , 
Приходить один галицький селянин до скрінінrу і після того, як я h'опоміг 

йому виповнити квестіонар, питаються його, чи примусово вивезли до 

Німеччини, а він відповідає: "Ой так, прошу пана, дай їм Боже здоровлєчко, 

навіть дуже примусово, бо наказали ще зі собою жінку взяти." 

Іншого знов а питають: ''Куди Ви думаєте звідси далі їхати?'' А той 

поблажливо усміхнувся та трохи встидливо відповідає: "Та прошу пана, куда 

УНДРА, туди і я." 

Бували і складніші проблеми, як ось з високою школою УТГІ. Між їхнім 

персоналом були старі еміrранти зі східніх земель, нові еміrранти, та ті, що 

родилися в Чехословаччині. Йшлося про правне оформлення відповідно до 
еміrраційних приписів. Спеціяльно скликана мною нарада дала можливість усім 

групам устійняти властиві відповіді. 

Останньою була російська група, що називалась "Православна Община". 

Був це збір людей, переважно москалів та малоросів, що хотіли спекти ''руську 

печеню", але не під своїм іменем, а замасковано під іншим. Перед скрінінrом 

вони запросили склад скрінінrової комісії, тобто З-ох американців та мене і 

другого перекладача на прийняття. Прийшли всі за винятком американського 

поручника. Тут панове із ''Общини'' показались у правдивому світлі. Поперше 

сильно намагались всіх упоїти, а коли думали, що це їм вдалося (мабуть судячи 

по собі), почали сильно пропаrувати російський імперіялізм, а що найважніше 

і це був незаперечний доказ, що вони були п'яні, це те, що почали заперечувати 

існування України і українців. Я запитав їх чому вони не поступили хоч трохи 

вперід від часів Валуєва, який так само говорив, що "України нє било, нєт і 

бить нє может", а вони відповіли, що "совершенно правильно" він говорив. 

Я тоді піднявся і вийшов від них із заявою, що я на таке не був приготований 

і дуже жалую, що я до них прийшов. 

На другий день прийшов комендант таборової поліції пан Полетика (ще один 

малорос) до мене і пробував це прийняття якось вибілити, та я йому прямо 

сказав, що я про них всіх думаю, про нього, та їх прийняття. 

Перевірка тривала три до чотири місяці і закінчилась добре, бо на цілий табір 

(всі національності) було всього двоє або троє людей, які не пройшли перевірки. 

Закінчення перевірки було дещо трагі-комічне для мене. 

Одного ранку приходжу я до директора УНРРА п. Віллера, говоримо про 

різні справи і нарешті прийшли до перевірки. Говоримо як добре вона перейшла, 

вискрінінrованих менше ніж 1 OJo і т .д. Він дуже задоволений і питає мене: ''Чи 

хотіли б Ви побачити свій квестіонар?" Я відповідаю, що якщо це не трудно, 

то дуже радо. Тоді він пішов до шафи, де були квестіонарі, а що я був один 

із перших, не трудно було знайти мій квестіонар. Він на нього подивився, 

змінився на лиці і каже: "0, ні, ні"! Я питаюсь, що сталося, а він передає мені 
квестіонар. Я дивлюсь і очам своїм не вірю, там перекреслено "passed", а 
підкреслено "failed". Він питається, чи я про це знав, а я відповідаю, що ні-
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і на думку мені не приходило, бо якщо б я був вискрінінrуваний, не міг би бути 

далі перекладачем. Пан Віллер дуже обуривсЯ і з місця подзвонив до Мілітері 
Пост та зажадав пор. Джонса. Діставши його, він запитався з якої причини 

він мене вискрінінrував. Не знаю, що Джонс йому відповів, але директор йому 

сказав, що не можна когось вискрінінrувати без подання причин і він вимагає 

негайного прослідження справи. Вони ще деякий час говорили, а повісивши 

слухавку, він мені сказав, щоб я на другий день біля 10 год. ранку був у його 
канцелярії і там буде пор. Джонс. На другий день, точно о 10-ій год. я був у 

канцелярії, а опісля прийшов поручник, по якому було видно, що він дуже погано 

почувається. Він дуже чемно зі мною привітався і запросив перейти до другої 

кімнати. Там мене спитав, чи мої відповіді всі були правдиві. Я відповів, що 

так, то він відразу перекреслив "failed" і написав "passed", засвідчуючи своїми 
ініціялами. Після того, не дивлячись мені в очі, сказав, що він є дуже ''саррі'', 

попрощався і вийшов. Директор Віллер сказав мені: ''Ти маєш приятеля, що 

добра тобі не бажає." А на мій запит, хто він є, він усміхнувся і сказав: "Краще 

не знати, але я з ним поговорю". Виказалося, що тим "приятелем" був 

п.Ергард, другої кляси урядник УНРР А, який видно не терпів моїх впливів у 

цій організації. Він був дуже "слизький" і все чемно усміхався, а поза плечима 

підставляв ногу. 

Так закінчився '' скрінінr'' у таборі r анrгоферзідлюнr. 

589 



Орися Чубата-Судомляк 

ДЕЩО ПРО ТОРГІВЛЮ НА ОСЕЛІ 

В оселі проживало около 5000 людей, майже самі українці. Зорганізовано всі 
культурно-освітні інституції потрібні для життя вільних людей: початкову 

школу, середню (гімназію), високу школу - УТГІ, а для розваги добре 

поставлений театр Ансамблю Українських Акторів під мистецьким проводом 

В. Блавацького. 

Табір був самоуправною одиницею під опікою УНРР А, а опісля ІРО. Табором 

управляла Таборова Рада та Управа на чолі з посадником. Жителі табору 

одержували даром харчові приділи з Америки за посередництвом харитатявних 

організацій УНРРА, а пізніше ІРО, як рівнож звідтам одержували, час до часу, 

зужиті частини одягу. Як харчі так і одяг були дуже невистарчаючі. Шептана 

пропаrанда голосила, що Америка щедро і достаточно нас заосмотрювала, але 

ті американські дари пропадали по дорозі в несумлінних руках урядовців УНРР А 

і ІРО. Мешканці табору дошкульно відчували брак товщів, м'яса, свіжої ярин;и 

та овочів. Хліба та сушеної ярини було майже вистарчаюче. Мешканці табору 

жили в двоповерхових каменицях, давніших приміщеннях німецьких робітників 

з фабрики літаків "Мессершмідт". Родини жили в окремих кімнатах зі 

спільними кухнями, а самітні жили збірно в більших кімнатах. Родини варили 

собі страву з приділених харчів у спільних кухнях, а самітнім варено у збірній 

великій кухні (в кітлах). Мешканці табору після шістрічних воєнних переживань 

були недоживлені, а деякі прямо виснажені, так що приділювані харчі були 

невистарчальні, щоби заповнити вимоги педоживленого організму. Тому майже 

кожний житель табору займався якоюсь півлеrальною торгівлею, чи обміном 

продуктів, щоби рятувати себе чи родину перед цілковитим виснаженням. 

Рухливіші одиниці виїздили на села і міняли у німецьких "баверів" каву, чай, 

чоколяду та американські папіроси на солонину, масло, яйця і молоко. 

Другі ''промисловці'' гонили скрито по пивницях самогон і він був головним 

джерелом виміни в американських жовнірів на каву, чай, чоколяду і папіроси. 

Ті, що вже розбагатіли на вище згаданій '' вимінній торгівлі'' і доробилися 

більших сум, закуповували за тисячі "райхсмарок" у "баверів", нелеrально, 

нереєстрованих старих корів, волів, коней, та свиней. Їх різано потаємно в ночі 
у пивницях, а ранком продавано вже свіже м'ясо. 

Були ще і "проміненти" у такій нелеrальній торгівлі, які торгували валютою, 

золотом і діямантами. Тим вибраним "гандлем" займалися переважно жиди, 

а наші дуже нечисленні люди пробували відкупити від американських вояків 

паперові або золоті доляри і їх перепродували у Мюнхені з величезним 

заробітком. 

Такі операції вимагали сприту і ризикування, бо хоч таборова поліція дивилася 

на цю торгівлю крізь пальці, то зате була небезпека перед німецькою поліцією 

та американською військовою жандармерією. Тому ціни на все були високі, 

паскарські, а торгівля така називалася "чорний ринок", "паскарство" чи 

''шмуrель''. Ціни на засадничі їстивні продукти були приблизно такі: І кгр. 

солонини чи масла коштував 500 райхсмарок, одна пачка американських 
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папіросів коштувала 700 Р.М., одна табличка чаколяди 50 Р.М., 1 кгр. м'яса 
750 Р.М., один літр самогону 300 Р.М., матерія на убрання від 2000- 5000 Р.М. 
Велику вартість в тих часах мали годинники і коштували від 5000 до 7 500 Р. М. 
Доляри паперові доходили до 400 Р .М. за одного, а золоті продавалися за 
десятки тисяч. 

Отож "малим торговцем" мусів бути майже кожний "діпіст" і виносив на 

чорний ринок таблички чаколяди чи пачку американських папіросів і тішився, 

як міг принести додому для недаживлених дітей фунт масла, кілька яєць чи літр 

повного молока. А ''великий торгівець'' (дуже нечисленні одиниці) обертав 

десятками тисяч, добре відживлявся, скуповував вартісні речі і доляри. 

Крім засадничих їстивних продуктів, кожна родина потребувала десятки 

різних дрібничок, як голки, нитки, наперстки, rудзики, гребені, різний посуд, 

та різні деталі rардероби, що в німецьких крамницях діліетам було тяжко 

дістати. 

І тоді власне кілька ініціятивних одиниць, які менше дбали про власну кишеню 

а більше про добро загалу, заложили в таборі кооперативу ''Єдність''. Ті 

ініціятивві одиниці, це старі кооператори ще з краю. Управа кооперативи 

складалася з таких людей: 

1) Микола Лис - працював в Масло-Союзі у Львові, а в кооперативі був 

торговельним референтом. 

2) Дмитро Олійник - низовий кооператор з Викторова, Станиславівщина, в 

кооперативі працював скарбником. 

3) Тарас Чубатий- ревізор кооперативних Союзів в Сокалі і в Станиславові, 

в кооперативі працював книговодом. Це була управа кооперативи. 

4) Крамарем кооперативи був Пилип Бермес, начальник філії Народньої 

Торгівлі, в котрімсь з містечок Західньої України. 

Уділ до кооперативи виносив 20 Р.М., а вписове 5 Р.М. До кооперативи 
вписалося около 500 членів, які зложили около 7200 Р .М. 

За ті гроші закуплено різні товари, головно rалянтерійні, за якими 

розшукувана по цілій Баварії. Цимпоїздкамза товарами сприяла та обставина, 

що залізничні оплати за переїзд були по цінах сталих "передвоєнних" і 

коштували мінімально. Отож, продавши одну пачку американських папіросів, 

можна було за ту ціну подорожувати по цілій Баварії. 

Річ ясна, квестії прохарчування кооператива цілком не розв'язувала, бо м'ясо, 

товщі, тютюн, одіж і обува, були охоплені німецькою картковою системою, 

в яку "діпісти" не були включені. 

Продавати ці товари в кооперативі на "чорно", по "паскарських цінах", 

кооператива як солідна установа не могла ризикувати. Від часу до часу 

траплялось торговельному референтові спровадити з портів Північної 

Німеччини велику бочку оселедців, тоді була велика радість для членів 

кооперативи (нечленам їх не відпускали). Вони мали що на хліб наложити, як 

теж і на таріль - до горячих картоплин. 

На терені табору було ще кілька "кіосків'', в яких приватні торгівці, як 

Володимир Величко і другі, продавали подібні артикули як в кооперативі, але 

зиски з них ішли виключно до кишені власників кіоску. Натомість кооператива, 

на підставі ділових книг, виготовляла річний балянс, а виказаний зиск, звичайно 
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досить поважний, розділювала поміж своїх членів у формі "товарових 

зворотів''. 

Тоді звичайно спроваджунано дві бочки оселедців, які роздавана за списком 

своїм членам даром. 

В половині 1948 року наступила в Західній Німеччині зміна валюти-"верунr". 
"Райхсмарк" перемінено на "дойче марк". З тою хвилиною, як від дотику 

чарівної палички, в Німеччині всьо змінилося. Крамниці, ще вчора порожні, 

через ніч виповнилися всіми потрібними товарами, як споживчими так і 

індустріяльними, до авт і мотоциклів включно. Купуй чого душа забажає! 

Та, на жаль, ми ділісти не мали защо купувати. Нам таборянам виміняно 

тільки дуже незначні суми, які ми до тижня видали і лишилися майже всі без 

гроша. Скінчилися і нашим паскарам золоті часи. Вони вже більше не були 

потрібні, бо все потрібне появилося у всіх крамницях по нормальних цінах, але 

наші кишені були порожні. 

Кооператива ''Єдність'' переоцінила свої товари на нову валюту, але їі торги 

впали на 800Jo, бо таборяни стали бідні на готівку. Німецьке населення дістало 
працю і приступило до відбудови зруйнованого війною краю. 

Усміхнулася доля і нам - '' діпістам'', бо від 1948 р. почалася еміrрація до 
заморських країн і ми з '' ділістів'' стали еміrрантами. 
В 1949-му році табір в Реrенсбурзі на rанrгоферзідлюнr зліквідовано. Частина 

мешканців виїхала за океан, а людей старих і немічних порозділювано, 

тимчасово, по інших таборах. З ними перевезено туди також майно кооперативи. 

Ось тільки мені відомо про торгівлю в таборі, а зокрема про кооперативу 

''Єдність''. На підставі власних спостережень, та розповіді мого тата, Тараса 

Чубатого, я написала цей репортаж. 

592 



Орися Чубата-Судомляк 

ГУСОЧКА РЕЙЗІ 

В попередньому моєму спомині я написала, що шептана пропаrанда голосила, 

що Америка щедро нас обдаровувала харчами і одягом, але ''діпістам'' попадали 

лише відпадки, які були позбавлені життєдайних вітамінів і протеїнів. Тому 

кожен з утриманців УНРР А чи ІРО старався на власну руку розв' язувати 
цю харчову проблему, або на "чорному ринку" або дорогою обміну товарів. 

Паскарством або чорним ринком займалися тільки нечисленні одиниці, що не 

боялися риску і мали до того спеціяльні здібності. Натомість сірий загал лазив 

по хатах багатих баварських фермерів і дорогою виміни старався здобути 

потрібні харчові продукти як молоко, яйця, масло або ''шпек''. 

Такелаження по хатах баварці називали згірдлива з кпинами ''Гамстерн''. 

"Дер Гамстер" - це хом'як, звірятко, що живе в норі серед збіжевих піль, в 

літі пасеться, а на зиму робить собі запас зерна, яке маrазинує під землею. 

Селяни кваліфікують його як шкідника-злодійчука, хоч ставляться до нього не 

без симпатії, оцінюючи його розум і шпаровитість. "Гамстерн" можна 

переложити на українське хіба як "хом'ячення". Отож за таких хом'яків уважали 

нас багаті баварські селяни. 

Перед табором в Реrенсбурзі, до 1947 р. ми жили в Кафбойренщині, у славних 
селах Авфкірх-Бльонгофен, де перебувала наша "знать" з У .Ц.К. Там власне, 

я зі своєю старшою на три роки сестрою Танею, ходили "гамстерн" або 

хом'ячити". 

На виміну ми брали зі собою табличку чоколяди. Ох, Господи, як нам хотілося 

їі самим з'їсти! Але мама нас переконувала, що для таких "здохляків" як ми, 

яйця і свіженьке молоко корисніші чим '·дурна'' чоколяда. 

Не дуже нас це переконувала, але ми рад, не рад, заходили до фермерської 

хати і дуже солодкими голосочками здоровили всіх словами "Gruss Gott". Бавер 
обкидував нас звичайно непривітним поглядом і воркотів своїм страшним 

баварським жарrоном: "Гамстера відакума, о r от, нікс руга таrанахта, кума 
унд кума"! Це означало, що він не має спокою від "хом'яків" ні в день ні в 

ночі! Ми зі сестрою, звичайно, іrнорували воркотіння господаря і підходили 

до господині. Ця мала м'якше серце, а чаколяду потребувала на "кухен", тому 

вона з захопленням важила у своїй руці мою довгу, ясно-бльонд косу і кричала 

"скоро-говіркою" до свого чоловіка: "rук-ма Баштель, вунда-шена ципф габа 
медиль", що означало: "Подивися Себастіян, які чудові коси має ця дівчинка". 

Вона брала чаколяду, наливала нам до пляшки молока, давала кілька яєць і 

ложку свіжо зробленого масла. Ми чемненько дякували, казали всім ще раз 

"Gruss Gott" і бігли радісно додому, щоби похвалитися мамі, які ми проворні! 

Баварка також була задоволена і кричала нам в слід: "Кума-кума медильс балд 

віда"! "Прийдіть дівчатка скоро знову"! 

З нашим переїздом в 1947 р. з Авфкірху до табору в Реrенсбурзі, скінчилося 
наше "хом'ячення". Ми були рішучо замалі, щоби їздити самостійно до далеких 

і не знаних нам сіл. Зрештою, ми стали ходити до школи, сестра до гімназії, 

а я до народньої. 
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Вже на "rанггоферзідлюнг"' ОДНОГО дня, т~о сказав до нас: "Ми мусимо 
мати зелену цибулю, салату, моркву і горох. Коли того не виростимо, то нам 

всім ловипадають зуби як Анні Яковній (наша сусідка) і посліпнемо як кертиці!" 

До речі, баварці городництвом надто не займалися і майже всі мали штучні 

зуби. Тато вирішив скопати кавалок неужитку, саме, під вікнами нашого 

помешкання. Земля була страшно затовчена, бо мабуть від віків ніхто П не 

обробляв. Отож, щоби вбити рискаль в землю, вимагало сили. Я дуже рвалася 

татові допомагати, але рискаля в землю не могла встромити. Хоч як я натискала 

його ногою, то разом з ним переверталася і падала. По кількох днях важкої 

праці, тато з мамою скопали аж чотири грядки і посадили на них бажану ярину. 

Винахідливість наших людей була велика, вони навіть приносили в мішках навіз 

з під корів і ним одобрювали яловий грунт. Вечером, річ ясна, ми діти носили 

воду горнятками, поливали посаджене а при тім з недовірям поглядали на 

перехожих людей, бо завжди підозрівали лиходія, який може в ночі вискубати 

нашу цибульку. 

Та на грядках не скінчилося наше господарство. Одного дня наш винахідливий 

тато приніс в кошику крілицю, чудову срібну шеншільку. Він сказав нам, що 

вона буде називатися ''Франя'', вона є кітна і за місяць буде мати крілята. Ті 

кріпята вигодуємо, а мама зробить з них печеню на дико. Отож опікуйтеся нею! 

Франю ми примістили в пивниці і приносили для неї траву, яку рвали на шкарпах 

доріг, як також годували П відпадками з кухні і з нашого городу. 

І дійсно, за місяць Франя ущасливила нас крілятами, що стали для мене і 

сестри чудовими живими іграшками. Ми їх приносили до помешкання і 

розпещували на всі лади. А при тім ми вже наперед журилися, що мама їх поб'є 

і зробить з них печеню. Але Франя в короткім часі вродила нові кріпята і ми 

за попередні забули. Так що коли одного дня ми прийшли зі школи і мама 

поставила на стіл печеню з молоденьких кріликів, то вона нам так смакувала, 

що ми навіть не думали, що їмо наших колишніх пестунців. 

Десь під осінь, тато "захом'ячив" і приніс в мішку щось живе, що рухалося. 

Ми витрясли з мішка велику білу гуску! Цим разом тато сказав до нас таке: 

"То є гусочка і буде називатися "Рейзі". Годуйте і доглядайте П добре, як 

заріжемо, то будемо мати з неї два літри чудового найсмачнішого в світі 

смальцю''! - Мама забралася до справи фахово, а ми зі сестрою з великим 

ентузіязмом їй помагали. З вареної картоплі, з недоїдків хліба, з висівок муки 

мама робила клюски. Ми всі розсідалися на підлозі і тими клюсками начинювали 
Рейзі. Спочатку треба було це робити на силу, бо Рейзі протестувала і 

виривалася, навіть пробувала кусати. Але по кількох днях піддалася своїй гусячій 

долі, ли кала клюски без спротиву і з задоволенням ніжним голосочком щось 
до нас "сюсюкала". Рейзі, так як Франя, замешкала в пивниці, але на день ми 

виносили її в город і прилинали за ногу до кілка. В пивниці в день вона голосно 

rегала, махала крилами і страшила Франю і крілят, отож треба було їі виносити. 

Наша господарка побільшилася, а з нею зросли клопоти. По таборі грасувала 

зграя злодійчуків ласих на чуже добро. Вони рекрутувалися з таборових 

лиходіїв-лінтяїв і вони могли нам грядки сплюндрувати, вкрасти Франю і Рейзі 

і їх поїсти. Отже треба було в ночі за тим всім наглядати. Наш тато на згадку 

про злодійства грізно супився і заявляв: ''Як зловлю якого злодійчука - то 

замордую''! Я не сумнівалася, що тато то може зробити, бо він був для мене 
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найгарніший і найсильніший зі всіх знаних мені татів, я тільки не могла собі 

представити, як і чим він буде зловленого злодія мордувати. На всякий случай, 

я з гордістю розказувала моїм подругам в школі, що нехай лиш злодій до нас 

прийде, то тато вже йому вложить! 

По кількох тижнях годування Рейзі вже не треба було в городі прив' язувати 

до кілка, вона не радо ходила, а більше сиділа, кивала головкою і щось собі 

миленько жебоніла. Ми також дуже до неї прив' язалися і плакали на саму згадку, 

що наближається година їі зарізу. Та зайшла непередбачена подія. Одного дня, 

як ми з мамою їі начиняли клюсками, Рейзі замкнула очі і стала перевертатися. 

Мама крикнула: "Ой що з нею, біжіть по тата"! Щастя, що тато був недалеко, 

він взяв Рейзіна руки, потряс нею і сказав, що ми їі перегодували, що вона 

дуситься - здихає і вибіг з нею з хати. Ми всі так перелякалися, що Рейзі може 

здохнути, що забули навіть заплакати, як тато приніс їі бідненьку вже без голови. 

Як мама Рейзі обскубувала, то ми побачили велику жовту брилу товщу. Наша 

праця не пішла на марно. Мама натопила з неї великий слоїк смальцю, який 

був дуже ріденький і надзвичайно нам смакував. Пригадую собі, одної ночі я 

проснулася і забралася тихцем смарувати хліб смальцем. Мама це вчула і питає: 

"Чого ти там товчешся?" Зляканим голосом я відповіла що дуже голодна, бо 

вечері не їла. - ''Ну, ну, не оправдуйся, каже мама, посмаруй і мені канальчик 

хліба". Тоді я вже відважно засвітила світло і давай обі їсти. Збудилася сестра 

і долучилася до нас. А тоді ми почули гнівний голос тата: "0, Господи, що 
за пажерлива в мене родина, та ви, як ті гусениці, їли би круглу добу, десь сон 

вас не береться!'' 

Теперішні наші діти народжені в добробуті, терплять поголовно на "пересит". 

Вони ''бідненькі'' позбавлені апетиту і поняття не мають яка смачна може бути 

крімка хліба- оосмарована гусячим смальцем. 
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Ніна Сесь-Марченко 

В'ЯЗАНКА СПОМИНІВ ... 

Репатріяція, або тепер я турок ... 

Весна 1945 року принесла радість не тільки тим народам, яких воєнна 
хуртовина вигнала з дому, але й німцям, що виснажилися довголітньою війною. 

Де подівся ентузіязм 1941 року, коли вони, як переможці, займали місто за 
містом на просторах Совєтського Союзу? 

Після капітуляції чужинці ожили, а військовики в рештках уніформи (в 

більшості без свастики) поверталися в рідні сторони. Чужинці мріяли про третю 

світову війну, яка видавалася нашим політикам, неминучою. Тоді прощай 

Німеччина й добридень рідний краю! .. Проте рожеві думки скоро розвіяла 
присутність старшин Червоної Армії й військовиків, які згідно з умовою в Ялті, 

мали право не тільки всюди бувати, але й забирати совєтських громадян "на 

ро діну'' проти їх волі. 

Страх перед поверненням до "раю" опанував підсовєтськими людьми. Кожен 

хотів раптом стати бездержавним, галичанином, полякам, будь ким, аби тільки 

не попасти у ведмежі обійми "старшого" брата. Підступні москалі вдавалися 

до хитрощів. Вони обіцяли, що простять всі гріхи тим, що опинилися на Заході, 

а як "приманку", пропонували бажаючим їхати додому цигарки і більший 

харчовий приділ. Багатьох (тільки глянувши на ту вітрину) обливало холодним 

потом, але дехто з одчайдушних вибирав цигарки й харч, а тоді умудрявся втекти 

з-під охорони ''опікунів''. 

Дорогами на "тройках" їздили розперезані комунари з зірками на шапках 

і червоними пов'язками на рукавах. Мені видавалися вони п'яними. А їхні вигуки 

потрясали всім моїм єством. Вони вже тоді готові були розправлятися з 

німецькими "коляборантами" і погрожували, що всіх тих, що були на Заході, 

судитимуть, а то й постріляють. 

Мама молила тата, щоб не показувався червоним активістам на очі та 

надіялася, що до жінок і дітей все ж матимуть якесь милосердя. 

По оселі, де жили українці, совєтчики їздили у супроводі американських 

старшин, намовляли їхати додому, але силою не відважувалися прилюдно 

брати. Під час одної з таких візит у бурсі, пані Бризгун-відповідальна за дівочу 

бурсу - ховала нас з центральних земель і наказувала оминати погляди 

російських офіцерів. Один з них верз всякі небелиці, бо маскувався під 

американського старшину українського походження. Проте не тільки його 

"балак", але й поведінка, викривала, що він совєтський громадянин. Його 
прикривапня чужим "плащиком" було настільки вайлуватим, що дівчата

галичанки (не маючи до нього страху) ставили йому запитання, від яких він 

почувався, як на гарячій сковорідці, а тому стримувався у відповідях. 

На вулиці, перед будинками, де містився уряд оселі, коли з'являлося авто 

з червоними командирами, люди нападали на них і часто перекидали транспорт, 

яким вони приїхали. Тому без охорони американців "товариші" не дуже хотіли 

залишатися віч-на-віч з політичними еміrрантами, які не мали до них 

596 



"поползновенія". Проте совєтчики мали доступ до всіх картотек і могли з них 

довідатися скільки є дійсних совєтських громадян на реєстрі. Була там і 

картотека учнів гімназії, де виразно було написано, що я народилася в Січеславі. 

Для совєтських офіційних чинників вищенаписане було неначе червоною плахтою 

в руках матадора . 
... Мене покликали до канцелярії. - "Панночка, ви повинні змінити місце 

свого народження, інакше ми не зможемо відповідати за вашу безпеку". Мені 

стало моторошно. Невже сповняться погрози совєтського уряду, який з 

початком війни з німцями нахвалявся, що "ізменніков" знайдуть на землі і під 

землею, на воді і під водою. В голові шуміло і окрім Львова ніяка інша назва 

не перехрещувала мої розтривожені думки.- "Краще, якщо б то не був Львів, 

у провінції легше заховатися"- ніби відгадуючи те, що в мені нутрувало, радив 

урядник. І раптом нове місто з'явилося на обрії- Самбір. Місто, де перебувала 

наша знайома киянка ... 
. . . Від того часу моїм родинним містом став Самбір. Пізніше шкодувала, бо 

виявилося, що Самборів є два- старий і новий. А мені важко було пам'ятати 

з якого я була, нового чи старого. Коротше, важче було крутити. 

Все ж той Самбір, якого я в житті ніколи не бачила, дав мені можливість 

поселитися в Англії, яка стала моєю третьою батьківщиною та батьківщиною 

моїх дітей і онука. 

Думки з давно минулих літ 

З Америки ластівкою прилетіло до мене два листи ... Перший від Люди, другий 
від Олі ... Прилетіли тоді, коли в садку розцвіла вишня. Білими пелюстками 
наче снігом вкрилася ... Прилетіли в соняшний теплий весняний день, коли 
повітря наповнилося запахом бузку. Прилетіли і розбурхали хвилю споминів, 

так як грайливий вітрець розносить опалий цвіт. І ось ці сполохані думки почали 

формуватися в окремі епізоди далекого минулого ... 
Пригадався знову Реrенсбурr, оповитий чаром споминів, хоч тоді ми не 

вважали його за щось особливе і трактували, як переходовий час в повоєнній 

Німеччині. Опинилися ми в Баварії цілком випадково ... Так керувала доля ... 
Після бомбардувального пекла, яке тривало сорок хвилин, а для нас здалося 

вічністю, я з батьками, вщерть вичерпана фізично й пригнічена духово, залишили 

двірець маленького містечка Швандорф. Почало вже розвиднятися, а ліс, до 

якого ми прямували, ожив і заговорив дивною мовою пташиного світу. Кожен 

з нас вмостився на пухку постіль ялинкових голок і не відчуваючи голоду 

насалоджувався запахом живиці та грівся промінням весняного сонця. Тоді 

також був травень ... І власне ця випадкова зупинка протривала три роки та 

залишила слід на ціле моє життя. 

Пригадую, коли я з татом вирушила до Реrенсбурrу, де засновувалася 

українська гімназія. Подорож була не без пригод. Їхали сорок кілометрів і 
вантажним авт ом і потягом і йшли пішки. Спека давалася взнаки і тоді вперше 

(через брак води) покуштувала баварського пива, яке ніколи так більше мені 
не смакувало, як того незабутньо го дня ... 
... Тоді інтенсивне биття серця і якийсь страх, коли стояла перед проф. Миколою 
Величком, що в приміщенні українського комітету записував бажаючих учитися. 
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Моєю першою знайомою була Рома Мисько, що так як і я тримаючи течку 

тремтіла перед вступним іспитом. Тоді ми ще не знали, що будемо в одній клясі 

та переживатимемо різні пластові пригоди в гуртку ''Калина''. Складали ми 

іспити з української мови, географії, математики і релігії. Не пригадую, щоб 

хтось ставив нам питання з історії. Найбільше лякала мене релігія і я без перерви 

"кувала" довгі і коротші молитви. Якщо пам'ять мені не хибить, екзамінунав 

нас о. М. Дереш, а тому що брав двох нараз, мені припало йти з Ромою, яка 

була неменше перестрашема ніж я, а через те часто кліпала великими гарними 

очима. Рому попросив переказати "Отче наш", а знаючи, що релігії я 

попередньо не вивчала, запитав кого малюють у церкві з ключами. Отець не 

припускав, що для мене простіше було б сказати напам'ять "Псалом 

п'ятидесятий", ніж назвати святого з ключами. Наша "мука" скінчилася і 

почалося навчання. Більшість учнів доїздило з ближчих містечок, тому наука 

починалася по обіді. Це означало, що я мусїла кожного дня, о четвертій годині 

ранку йти два кілометри лісом до двірця і приїздила до гімназії перед 

дванадцятою. Ще й тепер "подивляю" себе за "хоробрість". В Англії я б не 

відважилася пройти і кілька кроків у таку ранню пору, та ще й через ліс! Не 

дурно вважають молодість одчайдушною! 

Їздив до Реrенсбурrу й Левко Ришавий та ще пару хлопців з іншої кляси. 
Прізвищ вже не пам'ятаю ... Чекаючи відходу потягу, ми робили домашнє 
завдання, а часом і списували одне у другого. 

Пізніше мешкала у німки і моє подарожування припинилося. Родина, в якій 

я опинилася, була дуже привітна, але дружби ми не нав'язали. Мій німецький 

лексикон поза "іх бін ауслендер" далеко не сягав. 

Потім сформувалася бурса, спочатку в місті, а пізніше на "rанrгофер 
Зідлюнr". Навчання більш менш унормалізувалося. Пані Бризгун -
настоятелька бурси заступала нам батьків і до кожної проблеми (а їх було 

чимало) підходила індивідуально. Оселя стала нашою другою батьківщиною. 

Тут же зродилися й новотвори, які збагатили українську мову словами: "діпіст", 

"скиталець", "східняк", "західняк", "запроторений" і менше ориrінальне

"штатенльос" та безліч інших не тільки слів, але й цілих виразів. Були певні 

тертя між ''східниками'' і ''західняками'', але протягом трьохрічного співжиття 

вони затерлися серед гімназистів і ми створили одну тісно зв' яз ану родину. Це 

часто наголошував наш директор Микола Величко. Однак зжилися ми чи не 

найбільше в Пласті, а нашим моттом стало: "Ніщо нам лихо ні пригоди" ... 
Часом і ми бунтувалися проти професорів, хоч рідко вияв нашого 

незадоволення виходив назовні ... 
Від того часу багато проминуло літ, багато чого змінилося, багатьма нами 

лукава доля погралася, як кіт мишою. Навчила жити і навчила цінити те, чого 

може недооцінювалося ... Згадуючи ті далекі часи, хотілося б подякувати всім 
професорам, які не тільки дали нам всебічне знання і заклали основи у 

формуванні нашого світогляду, а також запалили вогонь любови до нашої 

дорогої Батьківщини, що можна окреслити словами Лесі Українки: 
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"Бачили ви, як велике багаття 

Кида вогонь аж до хмар? 

"Божая іскра" то тяжке прокляття, 

Дикий і лютий пожар. 

Вогнища того не може людина 

Ні запалить, ні вгасить, 

В кого ж запала хоч іскра єдина,

Вік їі буде носить!" 

''В'язанка'' 

Те, що писатиму, не має жадного споріднення з музикою чи піснями. Це 

в'язанка іншого характеру. Можна б назвати це музикою, бо все, що пов'язане 

з реrенсбурзькою гімназією є для мене (з перспективи часу) своєрідним попурі, 

в обробці віртуозів. 

Головною особою моєї "в'язанки" є проф. Микола Величко, ініціятор і 

директор гімназії. Невеликий на зріст, з чисто поголеною головою, маленькими 

вусиками, які дивно рухалися, коли був подратований нашим незнанням лекції. 

Поведінка наша під час науки була бездоганною. Може скорше зі страху, ніж 

респекту, або під впливом обох чинників. Все ж страх до директора ми мали. 

І тепер не знаю чому? 

Приходив на лекції без конспектів, що говорив (а вчив нас історію Греції й 

Риму, пізніше всесвітню) ми записували. Коли перепитував, ми мусіли мати 

свої конспекти на лавці, закриті. Сиділи ми "як миші під мітлою". Не знаю 

як інші, але мною трясло, хоч повторювала перед кожною лекцією ввесь 

пройдений матеріял. І навіть вночі (якщо б розбудили) могла б розказати про 

Троянську війну, устрій державний Спарти, Атен, чи будьяку іншу історичну 

подію. "Монополь" на дуже добре тримали в нашій клясі Люда Ярко, Любця 

Караван і я. І якщо хтось з вищезгаданої трійки не міг відповісти, решта кляси 

також того не доконала б. 

Богдан Оленчук, коли питав його будьякий професор, часто дивився на стелю 

та ворушив устами. І ми, і наші вчителі знали, що це є кандидат на отримання 

"баняка". Єдиний, хто вибачав йому (і всім подібним)- це о. П. Джулинський. 

Бо якій же дитині можна поставити двійку та ще й з релігії? 

В одному періоді нашим опікуном був проф. Будурович. Вчив він нас латини. 

Завжди хоч і не модно, але охайно вдягнений, в блискучих начищених черевиках, 

вимагав докладности, наставляв вухо (коли питав), щоб краще чути, наскільки 

вірна відповідь. Звертав ocoбmmy увагу на наше письмо. Воно мало бути виразне 

й дбайливе. Ходячи між лавками під час контрольної задачі, пригладжував і 

так вже зализане волосся. 

Професор Пашковський (математик), якого ми "неофіційно" кликали 

"вуйцьом", виглядав добросердним з широкою, як і його постава, натурою. 

Проте утульний, жартівливий "вуйцьо" також міг "вліпити" двійку, якщо на 

неї заробилося. 

Для мене був страшним проф. Є. Гурко, що (дуже коротко) вчив нас німецької 

мови, яка мені ніяк не йшла. Його шабльоновою фразою було: "Від тебе 
промінює незнання''. І він мав рацію. Після воєнної хуртовини вся збиранина 

учнів з різних шкіл і різним рівнем знання часто промінювала незнанням. 
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Проф. М. Котис учив нас географію й природознавство. Лисіючий, якщо не 

сказати просто лисий, він перетинав ''полонину'' кількома волосинами спереду 

і в такий спосіб нібито "маскував" брак чуприни. Носив на правій руці перстень, 

яким стукав по столі тоді, коли кляса була неспокійна, або коли майже кожен 

покликаний не відповідав на питання. Коли був у кращому настрою, стукіт не 

був надто "зловіщий". Тоді переходив між рядами лавок, порипуючи великими 

чобітьми, що застібалися ззаду на пряжку, усміхався, оголюючи бічні срібні 

зуби і казав: ''Сідай тумане''. 

Проф. М. Дурдело, у якого було більше волосся в носі і у вухах ніж на голові 

(все ж пристійний), вчив нас англійської мови з американським акцентом 

(закінчив університет в Чикаrо і жив там на протязі 14-ти років). Був 

короткозорий настільки, що зошит притулив до самих очей. В часі контрольної 

праці хтось з-заду шепнув сусідові: "Можна переписувати з книжки, він не 

бачить". Проф. Дурдело, стоячи посередині кляси раптом виголосив: "Я не 

бачу, але зате дуже добре чую, принеси мені будь ласка книжку''. Я особисто 

не хотіла б бути у шкірі того учня. 

Професора О. Кушніра, який вчив нас фізиІ<и, ми також боялися не менше 

як директора. Можливо тому, що ніколи не жартував. А можливо тому, що 

фізика для декого з нас була китайською грамотою. 

Пригадую одної лекції професор питав нас про однораменну підойму. Я ніяк 

не могла звикнут~ до термінології, бо вчилася в совєтській школі, тому 

переживала, хоч фізика мені й подобалася. 

Ніхто вірно не відповідав. Професор був подратований, а це не обіцяло нічого 

доброго. Кожен чеІ<ав на кінець лекції, предвісником якої був дзвінок. Раптом 

чую: "Сесь, розкажи нам .... " - у мене захолола в жилах кров. "Пропала", 

майнуло в думці. Що я говорила, ані тоді, ані тепер не пам'ятаю, але професор 

одобрююче кивав головою, навіть підкреслював сказане. Я з полегшею сіла 
в лавку. 

Ми звичайно знали ''слабості'' кожного учителя і на цьому (в міру 

можливости) ''грали''. 

Проф. І. Попель, який в юності студіював теологію, любив провадити дискусії 

на релігійні теми. І коли ми хотіли відтягнути "приємність" бути 

перепитуваними, хтось "провокував" професора і хмари над нашими головами 

зникали. Проте вкінці півріччя, навіть ті, що вважалися ''мудрецями'' з історії, 

отримали двійки. 

Мої батьки "настроювали" мене на хемію, хоч я не мала до неї 

"поползновенія" (говорячи мовою Возного з "Наталки Полтавки"). Все ж треба 

признати, що проф. І. Демиденко вмів захопити учнів хемією. Я з приємністю 

слухала його викладів і здавалося, що все було таке зрозуміле. - ''Подивися, 

які у нього чудові очі"- шепнула мені Галина, сусідка по лавці. І тільки тоді 

звернула я увагу на його дійсно виразні блакитні очі. Пізніше довідалася, що 

дівчата старших кляс (через ті очі) не давали йому спокою. Я в душі йому щиро 

співчувала. 

Проф. Є. Маланюк, який викладав математику, геометрію й українську 

літературу, яку '' пересипав'' граматикою, коли виникала потреба, був здається 
з професорів найвищий. Видавався "цибатим" ще й через те, що часто носив 

"пумпи", чи "підколінки". В його знанні математики чи літератури ми не 
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сумнівалися. Однак лекції завжди були хаотичними і тільки пізніше я усвідомила 

собі, скільки матеріялу він нам подав за порівнюючи короткий час. 

Не можна оминути й жіночий рід серед вчительського персоналу, а ними були 

Ірина Романівська, Галина Карпова й Олександра Бризгун. Перші дві вчили 

нас української мови й остання руханки. І. Романівська і Г. Карпова були 

прекрасними педагогами: вміли прищепити нам любов до української 

літератури. Навчили знаходити перли серед українського красного письменства, 

навчили розуміти поезію. Проте характером і зовнішністю були вони 

цілковитою протилежністю. Ірина Романівська, занадто гладко зачесана, просто 

одягнена, завжди в темній сукні з білим комірцем, нагадувала мені "класную 

даму'', про яких я читала в російських повістях. Говорила тихо, але переконливо, 

не підносячи голосу. Характеризував її факт, що живучи в бурсі (де і я жила) 

заставила нас (Люду і мене) кілька разів перечищувати вікна. Ми самі 

зголосилися до цієї почесної функції. Пізніше шкодували, бо чищення (після 

інструкцій) забрало у нас майже цілий день. Навіть тепер, коли чищу вікна, 

згадую ''лекцію'', як треба добре й ефективно їх мити з допомогою води й 

паперу. 

Галина Карпова мала модну поетичну фризуру, троху розхрістану. Чомусь 

їі волосся видавалося мені фарбованим. Майже по всій голові просвічувалася 

сивина. Її вік важко було окреслити. Довгими пальцями з фарбованими нігтями 
часто поправляла фризуру, або гладила великі rудзики тіснуватої суконки, коли 

читала уривки творів. Говорила з запалом і це передавалося нам- учням. Ми 

почали любити тих письменників, якими захоплювалася пані Галина. Одним 

з них був Юрій Клен (Бурrгарт), їі колишній учитель, а знаний всім як автор 

віршованого твору: ''Попіл імперії''. 

Проф. П. Макаренко, високий, чорнявий з виступаючими великими вухами 

і низьким голосом диктував нам все докладно (з фізики) включно з комами, 

рисками і крапками, але якщо хтось не вивчив ним подиктованого, милосердя 

не мав. 

Д-р А. Бойкович, що належав до тих лисіючих, вчив нас німецьку мову. 

Більшість з нас їі добре не знали, через різний збіг обставин. Я особисто 

"вибубнювала" все напам'ять. Не скажу, що була єдиною в цьому роді 

"мистецтва". Любці (яка належала до "куйонів", тільки не признавалася) 

вдавалося завжди отримати кращу оцінку. Не стільки через те, що знала краще 

німецьку мову, а тому що знала прекрасно латину. Це додавало їй певного 

статусу. 

У мене склалося враження, що професор на '' східняків'' дивився з резерв ою. 
Це трапилося тоді, :коли я замість "rельд" сказала "гельд" - "Прошу пані, 

це тільки в російській мові немає різниці між ''r'' і ''г''- говорив він, стискаючи 

рідкі зуби. Це було для мене образою. По-перше, що порівнював мене з 

росіянами (яких я органічно не перетравлювала), по-друге, у москалів взагалі 

немає літери "г" (і тільки росіяни роджені в Україні говорять через "г", як 

вони самі кажуть "с южним акцентом"), по-третє, те "прошу пані", коли учнів 

:кликали через "ти", було найвищою формою сарказму. Мене обсипало 

морозом. Вислухала "літанію" до кінця, але після того старалася обминати 

професора ''десятою дорогою''. 

Проф. М. Мелешко завжди опалений, як і належить доброму спортовцеві, 
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звертав увагу більше на тих, які проявляли хист у фізичній вправності. Тому 

був поза полем мого зору. Колись навчав нас-дівчат, що мусимо 

приятелювати, чи товаришувати з рівними собі. Будучи у віці, коли молода 

людина не аналізує хто є чим і що має спільного з іншим, його вислів: "піп 

з полом, свиня зі евинею зі своєю ріднею" мене обурив. Що в моїй голові тоді 

вирувало не знаю, але роки пізніше я зрозуміла, що професор мав на увазі і 

признала йому рацію. 

Моя "сповідь" (як ми сприймали наших професорів) не була б повною, якби 

не згадала отців. 

О. Борис Яковкевич вчив православних релігію. Було нас у клясі здається 

четверо. Я з Людою старалися не гнівити отця і таки вчилися релігії, Ляля, 

а особливо Влодко не дуже вдавалися у релігійні доrми. Влодко покладався 

виключно на знання інших. "Умудритися" підповісти було нелегкою справою. 

Влодко розтягав відповідь в надії зловити якесь слово. - ''Тебе питати, то 

так як їхати старою клячею по болотистій дорозі"- не витерпів о. Яковкевич. 

Влодко зніяковів, ми не могли втриматися від сміху, але отцеві було не до того. 

Отець П. Джулинський, який перше вчив мене релігію, був людиною 

надзвичайно доброї вдачі і якби мені треба було намалювати янгола-хоронителя, 

він був би подібний на отця. Ми використовували його доброту і поводилися 

далеко не так, як належалося б вихованим дітям. Говорили, переписували інші 

лекції, робили завдання з інших предметів. (Це траплялося тоді, коли отець 

питав якогось учня, що спотикався на кожному слові). Коли вже навіть отцеві 

вривався терпець, він складав руки навхрест, як до молитви і благав нас, щоб 

не говорили надто голосно, бо в сусідній клясі був директор ... 
До в'язанки бракує "характеристики" кількох професорів. Однак вони не мали 

ближчого зв' язку з нашою кл ясою і залишилися для мене тільки прізвищами 

в реєстрі учителів. 

Не зважаючи на те, якими очима ми дивилися на учительський склад і я:кі 

"слабості" наші виховники посідали, одне з певністю можна сказати, що вони 

спричинилися до того, чим ми тепер є. Кожен з них поширював у нас світогляд, 

відкривав таємниці всесвіту, давав напрямні, старався зродити любов до науки, 

до знання. Коли нам не подобалося, що в день святкування перемоги над 

німцями ми мали навчання, директор М. Величко сказав: "Перемогли 

американці - маєте нагоду вчитися''. Скільки правди крилося в тих словах! 

Якби не перемога аліянтів, ми б тільки могли мріяти про науку і називати ті 

мрії солодкими ... 
В кінці шкільного року дир. М. Величко, звертаючи ся до нас, казав: ''Ви є 

тою майбутньою елітою української нації, ви повинні бути прикладом іншим, 

ви повинні абсорбувати знання, як губка воду ... '' 
Тоді елітарність була для мене такою далекою, як думка про відвідини місяця, 

чи іншої плянети в соняшній системі. Коли ж стараюся зробити підсумки 
пройденого, бачу, що ті три роки (які в моєму житті стали окремою епохою) 

не пішли намарно. Ми в школі не тільки "навчились любити своє", але 

реrенсбурзька гімназія вилонила багато провідних людей, які не тільки 

працюють для української спільноти, але поривають інших до активності в усіх 

галузях нашого життя поза межами Батьківщини. "ВІВА АКАДЕМІЯ, ВІВА 

ПРОФЕСОРЕС''. 
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Жмут сnогадів 

Наше перше знайомство було незвичайним ... Рік 1945 ... Кінець війни. Осінь 
л озолотила листки на деревах баварського міста Регенсбургу. Ще теплі води 

блакитного Дунаю брали у свої обійми бажаючих до купелі. На крутому березі 

річки, Вальгаля, побудована на зразок грецького Партенону, де містяться 

погруддя (з білого мармуру) великих мужів Німеччини. А над містом височіє 

катедра св. Петра в готичному стилі. 

Тут же, в центрі міста, в одному з будинків примістилася українська гімназія. 

Четверта кляса у повному складі ... Дехто, розкривши зошит, читає, решті не 
сидиться, хоч всі чули охриплий дзвінок. Розмовляють з сусідами, метушаться. 

Раптом двері відчинилися. У клясі запанувала тиша. До вчительського столу 

підійшов високий, худорлявий чоловік з гладко зачесаним волоссям і гострим 

носом, який мимоволі кинувся кожному в очі. Сніжно-біла сорочка, 

світло-брунатний піджак, темні "пумпи", лісочного кольору шкарпетки, 

брунатні, начищені до блеску черевики й допасована кольором краватка, 

завершували елегантний, як на повоєнний час, туалет. Чоловік поклав на стіл 

шкіряну, майже нову течку, зробив розкрок, відходячи у бік столу, заклав за 

спину руки й, піднявши злегка вгору гострий ніс, промовив: ''Я буду вчити вас 

математику. Моє ім'я Євген Маланюк". 

Ніхто з учнів не знав того, що перед ними стояв один з найкращих 

еміграційних поетів, бувший вояк української армії, редактор часопису 

видаваного військовою частиною, а в цивільному житті - інженер-геодезист. 

Його знання математики ніхто з нас і не намагався устійнити. Проте, дівчат 
(яких до речі на початках було більше) математика ніяк не "поривала". А я 

не була вийнятком, хоч так сталося, що моє знання цього предмету було трохи 

більше, ніж решти. Можливо тому проф. Є. Маланюк уявив собі, що має перед 

собою феномена. Однак ця думка скоро у нього розвіялася. 

"Товк" він з нами на початках алгебру, але частенько повертався до 

аритметики, звичайних і десяткових дробів. Коротше кажучи, хотів нас таки 

навчити математики. Проте, мало хто з нас придавав цьому значення і якось 

пхалося ''біду наперед''. 

Одного дня, перед лекцією, до кляси прийшов наш директор Микола Величко 

і заявив, що професор Є. Маланюк буде нас учити й українську літературу. Для 

нас було це незбагненим. Яке відношення має математика до літератури? А 

тому, що ніхто звичайно нашої опінії не потребував, кожен залишився зі своїми 

здогадами та прийняв повідомлення як аксіому. І власне тільки тепер ми якось 

довідалися, що наш учитель є непересічним поетом. Хоч він сам ніколи нам 

про це й не натякав. Дехто будуючи речення, вставляв цитату з його віршів, 

але він сприймав це спокійно й ніколи не робив з цього окремої "точки". Його 
знання української і світової літератури було подивугідне. Пам'ять- геніяльна! 

Він цитував нам цілі уступи "Слово о полку Ігоревім" в старо-українській мові, 

а також змушував і нас вивчати уривки, на привелике наше огірчення. Я ще 

й тепер пам'ятаю заспів до "Слова" та опис вояків: "а мої ті куряни свідомі 

кметі" і т. д. 
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Твори старої літератури подавав він нам в ориrіналі. Не оминув і "Поученіє 

дітям" Володимира Мономаха. Читав вступ "Седя на санях", що в сучасній 

мові означає - стоячи над гробом. 

Велику увагу приділяв вивченню розмірів віршів і, як нам здавалося, занадто 

входив у деталі, пояснюючи що таке ямб, хорей, дактиль, анапест, амфібрах. 

Пріючи над стопчиками наголошених і ненаголошених складів, ми були свято 

переконані, що професор хотів зробити з нас поетів. Однак, наскільки він був 

точний у викладі математики, настільки хаотичний у літературі. Часто сходив 

на ''марrінес'' і на марrінесі проходила ціла лекція. Від літератури повертався 

до граматики, а від неї до лірики, епіки, трагедії, драми. 

Обвинувачувати його в такому укладі лекцій аж ніяк не було б доцільним, 

бо наше знання літератури і граматики, в більшости, не було послідовне та 

багато було прогалин, які проф. Є. Маланюк хотів виповнити. Те знання, що 

він нам дав, ми оцінили тільки після того, як залишили шкільну лавку. Багато 

з нас завдячують йому свою розвинену любов до прози, драми, а зокрема до 

поезії, і відчуття краси не тільки у написаному творі, але й у природі. Він навчив 

нас бути спостережливими. 

Про себе ніколи не говорив і тільки значно пізніше ми довідалися, що 

народився він 20-го січня 1897 року на Херсонщині. Після І-ої світової війни 
поселився у Чехо-Словаччині і там же залишив дружину та сина. 

Його літературна спадщина велика. З поезії: "Стилет і стилос", "Гербарій", 
"Земля і залізо", "Земна мадонна", "Перстень Полікрата", "Влада", "Остання 

осінь", "Вибрані поезії", "П'ята симфонія" (поема), "Поезії", "Серпень". З 

прози: ''Нариси з історії нашої культури'', ''До проблем большевизму'', ''Книга 

спостережень'' у двох томах. Це збірка статтей починаючи від наших 

письменників, зокрема Т. Шевченка, критичних оглядів та кінчаючи історичними 

постаттями давнього і ближчого минулого. 

Попращалася я з ним весною 1948 року, коли еміrрувала до Англії, і як 

виявилося пізніше- навіки. Бажав успіху в новій країні поселення ... 
Багато води втекло від того часу, багато змінилося, багатьох не стало ... Від 

приятельок знаю, що поселився в Америці (Нью Джерзі). Чула, що 

влаштовува"rІи для нього авторські вечори, найчастіше мої одноклясники, серед 

них Рома Мисько, тепер Яхторович. Маю останню його збірку "Серпень" з 

автографом, яку переслали друзі. Читала у пресі про його раптову смерть, що 

наступила 16-го лютого 1968 року. Докладно описала похорон і пов'язані з ним 
переживання Люда Ярко, тепер Почтар, з якою жила в бурсі та ділила шкільну 

лавку. Від неї ж маю в дарунок "Книгу спостережень", як незабутній спомин 

юности, проведеної в Регенсбурзі ... 
І ось після двадцятисемилітньої розлуки влітку 1975 року ми зустрілися знову 

з професором ... Але як? На цвинтарі Бавнд Брук, біля Нью-Йорку. Люда 
провадила нас до могили, а думки ширяли далеко від реальности, бож кожен 

хоче в уяві затримати живий образ людини, яка до певної міри різьбила 

характер, чи радше впливала на світогляд своїх вихованців ... 
Залишаючи посередині відтулину у вигляді хреста - могила вкрита сірим 

мармуром. Земляний хрест заріс хрещатим барвінком, що випустив пагони по 

мармурі, творячи неначе сяйво. В головах, на низькій плиті, хрест, прізвище, 

дата народження і смерти, а збокупосмертна маска ... Те саме високе чоло, той 
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самий загострений ніс, закриті очі ... Все це гнітить, приземляє стремління, 
спиняє крилатий лет у височінь, якими були характерні його поезія і думки ... 

Невідбута зустріч 

На Різдвяні Свята прилетіла з Чікаrо сумна вістка про смерть о. Павла 

Джулинського. Його, легко нахилену, аскетичну постать знали не тільки учні 
української гімназії, а вся українська оселя в Реrенсбурзі. Відхід отця Павла 

звичайно є болючим, але вже в 1945 році він видавався мені дуже старим і 

хворобливим ... 
Коли, в 1975 році, я провела кілька днів у Чікаrо, в колі товаришок і знайомих, 

мала надію зустріти свого колишнього вчителя релігії. Проте тої неділі, коли 

ми відвідали храм Св. Володимира і Ольги, він у церкві не правив. Піти до його 

дому - не відважилася ... 
Зустріла отця вперше в Реrенсбурзі і протягом мого там перебування о. Павло 

вчив нас релігію. Отець нічого проти не мав би, якщо б перейшла на католицьку 

віру, але не натискав, бо шанував релігійні погляди інших. Взаємні відносини 

між православними (нас було п'ятеро) спочатку були "натягнені", як це буває 

серед учнів. Пізніше ніхто не надавав цьому жадного значення. 

Отець Джулинський, високий, цілком сивий, аж білий, був дуже лагідної вдачі. 

Ніхто з нас не пам'ятає, щоб колись він підвищив тон, а за покарання не було 

й мови, хоч ми часто "варили йому воду". Пам'ятаю його маленьку й щупленьку 

Паніматку. У них було четверо дітей, двоє дорослих, а двоє ще ходили до 

гімназії. В той час їхня родина видавалася мені "громадною", хоч тепер, коли 

маю своїх п'ятеро- чвірка не так страшно звучить. 

Казали, що був старшиною під час визвольних змагань, але він ніколи на цю 

тему не говорив, а ми його не випитували. Згідно з програмою, ми вчилися 

про Службу Божу. Отець настоював, щоб і дівчата відповідали в часі тихої 

Служби, яку відправляв кожного дня перед лекціями. Я відповідала завжди з 

Людою і ми старалися не спізнюватися, щоб не гнівити отця. Одного зимового 

ранку, коли все бу ло накрите білою пеленою пухкого снігу, а ми уявили собі, 

що вже спізнилися, вилетіли з бурси о 4-ій годині ранку. Прийшлося йти вдруге ... 
Отець вчив нас, як тримати стихар, і що за чим отець має одягати. Ми 

подавали йому епітрахиль, нарукавники, пояс. Тоді отець починав правити. В 

церкві, окрім нас, зрання нікого не було. Ми ставали біля загорожі, яка 

відмежовувала престіл від решти церкви і старалися в один голос відповідати. 

Двійки з релігії ніхто з нас не мав, хоч дехто з нашої кляси на неї й 

заслуговував. Отець вірив, що кожен з нас має добре серце і кожен щиро 

молиться та з переконання ходить до церкви. "Жвавість" приписував молодому 

вікові ... 
Він допоміг нам православним зрозуміти, що співжиття між українцями 

різного віровизнання є можливе так довго, як ми є здібними толерувати релігійні 

переконання інших та не обвинувачувати один одного у "зраді". За це ми будемо 

йому вдячні все наше життя. 

В моїй уяві завжди бачу отця Павла зі схрещеними на грудях руками, темне 

вбрання, білий комірець, на бік зачесане легко хвилясте волосся, уста рухаються 

промовляючи молитву Господню: "Отче наш" .... 
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Україна в мініятюрі 

Думаю, не помилюся, коли стверджу, що була чи не одною з перших 

мешканців реrенсбурзької оселі, яка відіграла поважну ролю в житті еміrрантів 

повоєнних років 1945-49. Вона стала не тільки одним з більших скупчень 

українців у Баварії, а також і одним з кращих культурних центрів, завдяки 

ініяціятиві багатьох енергійних, здібних і знаючих особистостей. 

Я з батьками опинилася в Баварії випадково. Тікаючи від червоної навали 

через Прагу, у Швандорфі наші мандри скінчилися, разом з капітуляцією 

Німеччини. І коли довідалися, що в Реrенсбурзі відкривається українська 

гімназія, нагоди поглибити своє знання не хотіла втратити. Від цього почався 

мій зв'язок з Реrенсбурrом, а пізніше rанrгоферзідлюнr став для мене 
мініятюрною У країною. 

Щоденні поїздки на лекції були довгі і небезпечні у ті неспокійні повоєнні роки. 

За посередництвом знайомих мама влаштувала мене на помешканні у німки, 

на вищезгаданій оселі (пізніше у тих бльоках, на Людвіr-Томас штрассе, жили 

так звані "ортодокси"). 

Моє знання німецької мови не було браве, але ми якось порозумівалися з 

симпатичною німочкою. 

Лекції відбувалися у приміщенні Українського Обласного Комітету, в центрі 

Реrенсбурrу. Недалеко відтіля знаходилася їдальня, де за картки, можна було 

пообідати. (Якась юшка і клинець пахучого хліба). Це було великою допомогою 

в прохарчуванні, бо полиці крамниць світили пусткою. 

І коли американська окупаційна влада виселила з оселі німців, тимчасово 

пересилилася в бурсу, настоятелькою якої була (тепер уже покійна) пані Бризгун 

-дружина лікаря з Праги. 

Мій "тріюмфальний" в'їзд в оселю, разом з іншими бурсаками-гімназистами, 

вдруге, був у тягаровому авті. Відкіля воно взялося я не квестіонувала. 

Пам'ятаю, що дорогою всі голосно співали: "Ой видно село". Для мене ця 

пісня була новою, проте вона якось прискорювала биття серця і я приєднувалася 

до приспіву: "Дівчино, рибчино, чорнобривко моя". "Дерлася" не менше за 

других. Думаю, що наш (наскоро зібраний) ''хор'' був голосистий, бо перехожі 

німці (які не знали, що несе їм окупаційна американська влада) якось боязко 

звертали зір в наш бік. Тоді мені ставало соромно за свої емоції і пригадувала 

науку батьків, що кричати на все горло є непристійним. 

Не хочу входити в деталі організаційні, але за кілька місяців, оселя стала 

державою в державі. Виросли, як гриби по дощі, уряди (самоуправа оселі) 

апробовані американцями. Колишня школа для німецьких дітей стала 

притулком для гімназії української й інших національностей (пізніше виключно 

для українців). Тут містився також садочок і початкова народня школа. Тому 

що кляси не були чисельними, кімнати (деякі) були переділені. На першому 

поверсі шкільного будинку містився шпиталь. Обслуга виключно українська. 

Бо серед залишених в Німеччині були лікарі, хірурги, медсестри, дентисти і т.д. 

Загальне урядування оселею мене тоді не цікавило. Знаю, що отримували 

приділ від американців. Окрім спорошкованого молока, яєць, вівсяних платків, 

давали такі ''ласощі'' як родзинки або сливки (чомусь всі хотіли сливок), 
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чоколяду видавали тільки дітям і я якось ніколи під ту категорію не підпадала. 

А були й такі (серед дівчат), що отримували як малолітня, вагітна і 

туберкульозна, чи з нахилом до туберкульози. Видавали також мило, пасту 

для черевиків, багато зубного порошку, турецькі цигарки, які не мали жадної 

вартости на чорному ринку, видавали крем для ніг, якого збиралися цілі гори 

і більшість скитальців не знаходили до нього жадного застосування. 

Видавали також одяг і взуття, нове і приношене. Нам - дівчатам імпонувало 
те останнє. Ми вважали (і так в дійсності було), що приношені суконки були 

елеrантніші, з кращої матерії і вибагливих фасонів, тоді, як нові були всі 

однаково вшиті. 

Для бурси було відведено два окремі бльоки (дівоча і хлоп'яча бурса). 

Першим посадником оселі був (як мені здається) інженер А. Артимович (він 

викладав в гімназії - один рік - англійську мову). Були можливо й інші, але 

довголітнім президентом малої української республіки був пан Ярослав Сербин. 

Його знали всі, а для нас молоді він видавався недосяжним. Бачила його завжди 
у супроводі когось. Хто він був і зараз є для мене загадкою. Вибирали посадпика 

демократичним способом з передвиборчою кампанією на зразок американських 

виборів. Для мене було тоді дивним, що кожний кандидат вихваляв себе, 

підкреслюючи, чому саме за нього люди мали б віддавати голоси. Я була 

свідком тільки одного передвиборчого заохочування п. Михайлом Іваненком. 

Окрім уряду була таборова поліція (навіть мали уніформу). Частиною 

уніформи були мазепинки. Була власна друкарня, фризієрня, майстерні: 

керамічна, вишивкарська, кравецька і напевно інші, про існування яких я не знаю. 

Окрім гімназії й УТГІ - Український Технічно-Господарський Інститут, були 

матуральні курси, медсестерські, кравецькі, фризієрські, курси для механіків, 

шоферські курси, існувала музична школа, існували світські і церковні хори, 

театр. Над всім цим домінувало дві церкви: греко-католицька і православна. 

Тут знай:пти собі притулок театр Блавацького, капеля бандуристів під орудою 

В. Божика і Г. Китастого, чоловічий хор під орудою О. Плешкевича, ставили 

навіть оперу ''Запорожець за Дунаєм'', де ролю султана виконував доктор 

Стаховський, був жіночий хор в якому співали сестри професора Попеля (він 

вчив в нашій клясі історію). 

Відбувалися численні імпрези, з гостинним виступом приїздила до нас опера 

Пюрка з Мюнхену. Ставили: "Мадам Батерфляй", "Тоска", "Циганський 

барон''. Театр Блавацького полонив нас: ''Мужчиною з минулим'', 

"Жайворонком", "Вулицею Парковою 13", драмами Лесі Українки: 

"Одержима", "На полі крови" і т .д. 

Ставив Блавацький також: "Народній Малахій". Ця постановка викликала 

різну реакцію у глядачів і довго після того дискутували, наскільки доцільним 

було ту річ ставити. Іти гімназистам було заборонено, а тому що 

підпорядковувалася розпорядженням директора й досі залишилося таємницею, 

що було в постановці захоплююче, а що обурювало більшість. 

Приїздив з мішаним хором ''Україна'' Нестор Городовенко. Вальси Штрауса 

(в українському перекладі) і церковна музика, ще й досі бринять жвавим акордом 

в сантиментальних закутинах душі. 

Культурне життя вирувало. Відбувалися доповіді на різні теми, читали свої 

твори відомі письменники і початкуючі, яким кортіло осідлати Пегаса. Багато 
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з них, тих молодих, осягли найбільшої мрії- добилися до Парнасу, де згідно 
з грецькою мітологією перебував Аполлон (покровитель мистецтва) і музи. 

Оселя була тим "мелтінr пот" в позитивному розумінні того слова. Там 

зжилися і навчилися себе розуміти українці з-під різних окупацій і провінцій. 

Ми молоді зрозуміли, що Україна не тільки Київ і Львів. Україна - це 

центральна Україна, Гуцульщина, Буковина, Поділля, Закарпаття, еміrрація 

Чехословаччини, Польщі. Зрозуміли, що ділило нас лихоліття, але єднає нас 

спільна мова, культура, історія. Співжиття навчило нас інакшими очима 

дивитися на уніятів. Бо ж завдяки унії збереглася від заглади Галичина. Навчило 

також багатьох наших братів розуміти '' східняків'' і, що поняття православний 
не стосується тільки москаля, що Автокефальна Православна Церква, всупереч 

утискам, є національною українською церквою, яка немає жадного зв'язку з 

московським православієм. А з перспективи часу, не буде перебільшенням 

сказати, що для нас (тоді молодих) оселя таки була другою батьківщиною, де 

ми загартовувалися в Пласті і Сум-і національно, а під впливом 

найрізнораднішої преси, яку жадібно перечитували, і на підставі доповідей і 

викладів формували свій світогляд. Там треба шукати також зародків нашого 

політичного переконання. 

Оселя rанrгоферзідлюнr була ОДНИМ з кращих культурних і наукових 

українських центрів в повоєнній Німеччині, а багато П мешканців і вихованців, 

запалені вогнем любови до всього рідного, ще й тепер приймають живу участь 

в громадському і політичному житті української спільноти в діяспорі. 

Футбольні змагання 

Мушу признатися, що спорт мало мене цікавить. Колись, правда, вабив теніс, 

але так і не прийшлося тримати в руках ракету. А про футбол і мови не було. 

Вважала, що цей спорт належить виключно чоловікам (хоч тепер є і жіночі 

дружини копаного м'яча), а тому не дуже хотілося бути навіть спостерігачем. 

Затягла мене на футбольні змагання Орися. Грала наша гімназія з німецькою. 

Орисю манив до грища факт, що їі симпатія грав (не знаю в якій позиції) у складі 

гімназійної дружини. Її намовляння, що я також мушу підтримувати грачів, 
не були для мене переконливими, так довго, поки вона не почала "грати" на 

моїх патріотичних почуттях. ''Та ж ти є війт (може й парадоксально, але я таки 

була війтом нашої кляси).- Ати знаєш, що Михась Мигаль грає, і ми мусимо 

його підтримати духово". Тоді я не цілком розуміла, що підтримка полягала 

в тому, що мали кричати скільки є духу. Коротше, вона піймала мене на цю 

вудку. 

На спортовій площі, біля футбольного грища гурмою стояли гімназисти. З 

протилежного боку, на горбку сиділи наші "противники"- німці. Не пригадую, 

чи я кричала, але німецькі гімназисти (яких легко було обсервувати) сиділи тихо 

і тільки повертали голови в ту сторону грища, де був м'яч. Кожний добрий 

тяг їхньої сторони зустрічали оплесками. Ми ж неорганізовано кричали. Вкінці 

наші програли. Скільки rолів дали нам німці, не знаю, але наші спортовці 

приписували поразку тому фактові, що була замала підтримка публіки. 

Вдруге потягла мене на футбольну гру таки знову Орися. Грали дві дружини, 

дохід був призначений на харитатинні цілі. Артисти театру В. Блавацького 

проти членів управи оселі. 
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Сіяв дрібний дощ і мені взагалі не хотілося виходити з хати. Мріяла провести 

вільне пообіддя читаючи книжку Федора Дудка- ''Чорторий''. Дудко був тоді 

(і тепер є) моїм улюбленим письменником. Вже мала нагоду насолоджуватися 

його повістю "Великий Гетьман". Від самої думки про стиль Дудка, тепло 

розходилося по тілі і робилося солодко на душі. 

Орися була настирливою. І чому? Цього разу грав батько їі симпатії. Тепер 

виглядає смішним, але в ті часи ми ходили щонайменше утрійку. Орисі 

бракувало тої третьої особи, бо за тодішнім неписаним законом, не випадало 

їй бути тільки у товаристві симпатії. Моє серце розм'якло дивлячися на струнку, 

чорняву й привабливу Орисю, яка благально дивилася на мене своїми карими 

очима . 
. . . Коли побачила грачів, струнких артистів Блавацького і грубеньких 

урядників, зродився сумнів у перемогу Управи, а ми ж ніби мали "уболівати" 

за тими останніми, бо ж серед них був батько Орисіної симпатії. І хоч гра була 

більше для жарту і зібрання грошей, вже з самого початку видно було, що обидві 

''дружини'' брали все поважно. Брамкарі підбадьорююче підскакували на своїх 

позиціях, так ніби м'яч був уже в русі. А грачі "розминали кістки" так як це 

роблять птахи після сидіння в тісній клітці. 

Суддя вийшов на середину площі, свиснув і гра почалася. Дощ і далі 

підмочував землю. На грищі з'явилися калюжі. (Ані режисера Блавацького, 

ані посадпика Сербяна серед грачів не було). 

Артисти були більше зорганізовані і кожен захищав свою позицію. Натомість 

урядники метушилися, замість м'яча головою попадали в живіт іншого 

огрядного урядовця, або м'яч зникав як міраж у пустелі, і замість нього, копали 

в калюжу обливаючи противників і колеr болотом. Більшість публіки сміялася, 

але були й такі, що щиро переживали. Хто знає як довго тривало б це радше 

боксування в калюжах, якби не з'явився на грищі бравий, хоч і сивий молодець, 

який став в обороні і головою забивав rоль за rолем у брамку артистів. Решта 

урядовців і далі без толку метушилася. З більшості струмками стікав піт, 

роблячи рівчаки на вимазаному болотом обличчі. 

Брамкар артистів (здається Карп'як) падав у грязюку захищаючи брамку, 

але м'яч прослизав, на велику радість урядовців оселі та їх симпатиків. 

Скільки rолів "наловили" артисти, вкінці вже ніхто й не рахував. Зайвим було 

б підкреслювати, що виграли обрані народом мужі довір'я- члени управи. 

Пізніше довідалися, що тим фантастичним грачем, який спричинився до 

перемоги, був таборовий фризієр - фаховий і відомий футболіст. Його 
зарахували також до ''урядовців'' оселі r анrгофер Зідлюнr. 

''Моргалка'' 

Довідалася вже в Англії, що реrенсбурзька оселя була "окупована" 

бандерівцями. Знала про їх існування, як рівно ж про мельниківців, гетьманців, 

уердепівців, але політичного ''тиску'' в ті часи не відчувала. Продавалися на 

оселі різні часописи (звичайно українські), але чи була між ними конкуренція 

мені невідомо, знаю тільки, що всі були проти "Неділі"- часопис який можна 

порівняти з "Нюз оф де Ворлд" в Англії. Якщо хочете знати світові пльотки, 

купуйте вищезгаданий часопис. Приблизно такою була "Неділя", тільки вона 
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обмежувалася на пльотках українських в Німеччині. Найбільше діставалося 

продавцеві. В кіоск він не міг осісти, бо напевно відтіля його б "викурили". 

Тому торг "Неділі" провадився з валізки. Вона відкривалася і зразу ж як на 

помах маrічної палички, розкривалася парасоля, що охороняла товар від дощу. 

Біля краму стояв з перманентними синцями, малий на зріст, продавець. Часом 

він у бійку не встрявав і коли "просили" його забратися, згортав валізку з 

парасолею і розташовувався в іншому місці. 

Тут процвітала різна торгівля (включно з чорним ринком). Хто займався цим 

ремеслом був багатієм, ходив в "офіцерках" на "рипах" і "райтках", а влітку 

в убраннях. Піджаки вільні сягали майже до колін. Штани широкі вгорі, трохи 

звужувалися в долині і закінчувалися широкими манжетами. Плечі добре 

вимощені. Волося (як на ті часи) було довге, гладко забране з боків і сходилося 

гребінчиком ззаду. Цей купецький народ, галицького походження, звали 

паскарямми. Бог його знає, чого їх так кликали, але кожен міг пізнати їх здалека. 

Час від часу щоденний триб життя урізноманітнювався вільноручними 

вправамн (на спортовій площі) у виконанні пластупів і сумівців, в часі святкувань. 

Проте не тільки під час вправ сходилася молодь з різних молодіжних організацій. 

Часто поруч маршували в уніформах. Сумівці в мазепинках і краватках, 

пластуни в хустках і без накриття голови, окрім трьох пластунів: Влодка 

М'ялковського, Богдана Маланяка і Богдана Неганіва в широких з крисами 

капелюхах, таких як носив засновник англійського скавтінrу Байден Павел. А 

це тому що їздили на світовий злет екавтів - '' Джемборі''. 
Між обома молодечими організаціями була своєрідна конкуренція. І коли 

пластуни, при першій нагоді пакували наплечники та йшли в ліс на таборування, 

сумівський провід влаштовував мандрівки по цікавих містах і місцях Баварії. 

Спеціяльно в околицях Мюнхену. Зустрічалася сумівська і пластова молодь під 

час дозвілля на забавах. Сумівці запрошували пластунів і навпаки. Окрім 

сальонових танців провадились різні гри. Популярними були: пошта, зіпсутий 

телефон, ''третій лишній''. Сумівці не дуже линули до танців. Проте їм 

імпонувала '' моргалка' '. Гра полягала в тому, що навпроти хлопців сідали 
дівчата. На котрого припадала черга моргав дівчині (будь-якій). Дівчина мусїла 

негайно замінитися місцем з тим, що моргав. Якщо цього не зробила, мусїла 

сама моргати до хлопців. Отож в цій грі треба було бути спритному, так як 

і в грі "третій лишній". Коротше, ми "Калини" називали наших сумівських 

друзів офермами. 

Ті часи вже давно минули, забулися забави і "моргалки", але доля покерувала 

так, що багато з моїх товаришах (не виключаючи й мене) одружилися з 

сумівцями. І коли (під настрій) розповідаю про реrенсбурзьку українську громаду 

і забави з "офермами", по обличчю Богдана пробігає усмішка і починає мене 
під'юджувати кажучи: "Видно добрі були ті оферми, що ви кидаючи зір з 

''свого'' пластового Олімпу, вибрали собі за подругів саме сумівців''. 

Дивлюся на нього й сама усміхаюся та сную думки ... А все ж таки, міряючи 
поглядом свою "оферму", мушу ствердити, що вона (та "оферма") не тільки 

симпатична, але й під кожним оглядом кмітлива. 
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Мистецьке життя Оселі 

Концерти, виставки, мистецькі покази були майже на порядку денному оселі. 

Перша виставка мала місце кілька місяців після нашої ''окупації'' Г анrгофер 
зідлюнrу (майже) на вимогу американської влади. Тоді зверталися до приватних 

осіб, щоб зібрати зразки різного українського мистецтва, а також запропонували 

вже існуючим майстерням, щоб поповнили виставку їхніми виробами. Мені 

здається, що наші добродії й опікуни (американці) хотіли похвалитися перед 

вищими властями наскільки вони проявляють діяльність з переміщеними 

особами, або хотіли похвалитися наскільки ділісти є винахідливі і здібні, або 

просто довідатися, що ми зі себе уявляємо. 

Простора кляса гімназії вкрилася гуцульською різьбою, вишивками, 

картинами, скульптурою. Звернулися за зразками керамічного посуду і до тата. 

Він за десять днів (рекордовий час) виготовив не тільки декоративні вази але 

й горнятка з підставками, які вживалися на прийнятті під час виставки. 

Тодішня настоятелька бурси (вдова по священику), прізвища не пригадую, 

виявила бажання оздобити одну вазу. Тоді я вперше побачила на кераміці 

хрестиковий гуцульський взір, який дійсно був по мистецькому виконаний. Проте 

теперішня "вишивана кераміка" ніяк не викликає у мене почуття естетики й 

дійсного мистецтва. 

Оскільки пам'ять мені не хибить, в горішній залі гімназії (там де містився 

шпиталь) знаходили притулок виставки мистців-малярів, які жили на оселі. 

Серед них: Михайло Мороз, Михайло Бабій, А. Бистряків, Ст. Луцик, 

Михайлина Стефанович. Простора заля набирала вигляду картинної rалереї, 

яка притягала різнорадну публіку, мешканців оселі. 

Серед картин були портрети, краєвиди, квіти. Тоді мені імпонували традиційні 

малюнки. Коли оглядаючи мистецький твір ви могли сказати, що це є дерево, 

а це людина. Мені подобалася аквареля. А тому завжди зупинялася біля 

малюнків Бистрякова. Його зимовий краєвид мене просто полонив. Ще й тепер 
даю перевагу акварелям. 

Пригадую виставку народнього мистецтва, яка була влаштована в Реrенсбурзі 

(не на оселі). Хто був їі ініціятором мене тоді не цікавило. Для неї було винайнято 

у німців кілька кімнат. То була в більшості вишивка, але пам'ятаю і зразки 

скульптури так виразно, ніби щойно вчора їх бачила. В першій кімнаті були 

розміщені старовинні сорочки зі західніх областей України. Далі кожна кімната 

представляла вишивку з якоїсь округи України, де була не тільки суто народня 

вишивка, але й прямінення їі до модерного одягу і хатніх прикрас. На мене (і 

на других) робила враження гуцульська вишивка: зелені, жовті, помаранчеві, 

чорні і темновишневі кольори. А помідорові, жовті й зелені кольори 

"переслідували" мене довший час. Подобався полтавський відділ з червоними 

і чорними нитками на сорочках, мережки на рушниках, вирізування і рахована 

гладь (настил) у блакитних кольорах. 

Чому якраз скульптура закарбувалася в пам'яті? Бо найбільше творів було 

у виконанні Григора Крука. При чому серед них безформні жінки (що нагадували 

мені кам'яних баб з українських степів) часто, як тоді мені здавалося, в 

непристійних позах. З усім респектом до скульптора, краси в них не бачила. 
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Кожна була прикріплена дротом до столика, чи підвищення. Охоти красти не 

було, хоч наш знайомий (пан Басенко) мав нестерпне бажання деякі з них 

перекинути. 

І я собі тоді міркувала, оглядаючи прекрасну скульптуру Богдана Мухина 

коні (під назвою ''Слава'') і ''Запорожця'' з орлинним носом і схрещеними на 

грудях руками, чому в уяві мистців українка часто є незграбою, розтелепою? 

Невже ж наша чудесна Батьківщина позбавлена красунь? Проте ми походили 

з того покоління, яке було навчене-, що наколи не бачиш краси, то мабуть не 
розумієш чистого, непорочного мистецтва і далекі від тих, що осідлали Пегаса ... 

З гостинним виступом приїздила до нас капеля бандуристів під орудою В. 

Божика і Г. Китастого. Полонили вони своїм співом не тільки таборян, але 

й добірну німецьку публіку, для яких улаштували спеціяльні концерти у місті. 

Комбінація (в репертуарі) старих козацьких дум, баляд і жартівливих пісень, 

прекрасні тенори, низькі баси і оксамитні баритони, доскональне володіння 

бандурою і вигляд бандуристів у жупанах, не могли не викликати захоплення 

серед присутніх. Пізніше писали про цей концерт прихильні рецензії німецькі 

часописи. 

Для мене ж капеля (з наддніпрянським і галицьким дириrентами) була неначе 

символом об'єднання всієї України. Вважала майже трагедією, коли капеля 

розкололася. Як мені тоді здавалося, ані В. Божик, ані Г. Китастий (окремо) 

не змогли осягти бажаного ефекту серед публіки. А з мистецького погляду, може 

поділ і був оправданий. 

На рівні з капелею був мішаний хор Нестора Городовенка. Окрім світських 

пісень (репертуар дійсно вишуканий) дали вони концерт церковних творів. 

Неменше, як бандуристами, була захоплена особливо тими чистими піяніссимо. 

Тому викликав у нас неабияке здивування критик, який окреслив виступ того 

знаменитого хору словами: ''Те, що дійшло було недосканалим, а те, що було 

досконалим не дійшло до публіки''. Багато з нас молодих вважало таку критику 

несправедmшою, а неприхильність до Городовемка зумовлена просто заздрістю. 

Окрім гостинних виступів, ми мали численні імпрези "домашнього" 

характеру, маю на увазі, влаштовані власними таборовими силами. Мали ж 

кілька хорів, чудесних декляматорів, драматичні гуртки. І зараз пам'ятаю пана 

Шевченка (не Тараса) який деклямував: "До живих і мертвих" ... 
Все це викликало у мене гордість та бажання й собі, хоч чимось, прислужитися 

українській нації. 

Порівнюючи з тим, що діється в галузі мистецтва тепер по країнах нашого 

поселення, це є лише відлунням того, що творили таборяни. Самозрозумілим 

є, що в діяспорі немає місцевості, де б була така сукупність талантів, як це було 

у більших українських осередках Німеччини і Баварії зокрема. 

Творчий гін 

Все моє життя було пов'язане з керамікою. І мама і тато її студіювали та 

по закінченні інституту в Миргороді (пізніше інститут був перенесений до 

Харкова) мали звання інженерів-технологів. 

Вже з раннього дитинства: фаянс, порцеляна, теракота (роди кераміки) та 

каолін, скалимець (складники порцелянової маси) були словами майже 
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щоденного вжитку. Розуміла вже тоді, що називати кераміку "горшками"(таке 

часто трапляється серед наших земляків) рівнозначне зі зневагою дуже цікавої 

й різноманітної галузі виробництва. Кераміка тісно пов'язана з хемією і 

мистецтвом (оздоба керамічних виробів, а також моделювання фігур, ваз, навіть 

звичайного посуду). Всі ті, що кераміку називають глиною і горшками, фактично 

не знають про що говорять. 

Беручи під увагу совєтські умови, їздили ми багато. А все тому, що тато, 

будучи добрим фахівцем, любив удосконалювати процеси на фабриці, при цьому 

робив винаходи, які майже завжди присвоювали собі '' проворні'' керамісти. 
В більшості ними були партійці, а комуністам були відкриті шляхи до 

відповідальних посад. 

Перша праця тата, яку я пам'ятаю, була в Ростові на Дону у дослідчому 

інституті будівельних матеріялів. Короткий період нашого там перебування 

мама пізніше згадувала через знаменитих фахівців, ростовських "жуліків" 

(злодіїв). Вони так вправно крали гроші з рук, що людина залишалася на якийсь 

час заворожена й не могла збагнути, куди поділися рублі, які перед хвилиною 

лежали на долоні. Окрім того нас двічі обікрали на помешканні, залишивши 

тата в тому, в чому він пішов на працю. 

Відтіля переїхали ми в Токарінку на Волині, де була фабрика індустріяльної 

кераміки. Там виготовляли ізолятори високовольтної і низьковольтної напруги. 

Токарівкуми залишили через голод 1932-33 років. І хоч позбавлення харчових 
продуктів було спрямоване на село, робітники також пухли з голоду. Була 

загроза, що й нас очікує та сама доля, що й селян. Так опинилися ми у 

Дніпропетровському, де тато отримав працю на заводі ім. Петровського. 

Лябораторія, якою тато завідував, була при фабриці огнетривалих матеріялів, 

які потрібні були для мартенівських і бесемерівських печей металюргійного 
заводу. 

В якому році тато залишив працю начальника лябараторії немає суттєвого 

значення. Проте наступна праця при Тресті Дніпробудівельних Матеріялів (який 

об'єднував цегельні) була більш многогранною в галузі кераміки. Окрім 

проєктування печей для цегелень і порцелянових фабрик тато працював над 

вогнетривалим посудом, мав зразки, за які отримав признання уряду УРСР та 

нагороду. Посуд виготовлявся на виробництві, там і опалювався. Однак часто 

тато випробовував молоковари таки вдома на електричній кухні і навіть 

звичайній (на вугілля). Молоковари були такі гарні, що я кожен раз з полегшею 

зітхала, коли залишалися цілими. Тому не дивно було, що бабуся, яка жила 

з нами, не дуже охоче ставила на відкритий вогонь керамічний посуд. Тоді тато 

сердився і тільки пізніше зрозуміла чому. В який же спосіб він міг переконатися, 

що винайдена ним маса є дійсно вогнетривалою? 

До приємних споминів належать відвідини виробництва. Тоді тато показував 

мені як виготовляється цегла, воронки для дротів, печі де опалювався 

експериментальний посуд. Проте найбільше інтриrував мене татів кабінет. 

Пахло там опаленою теракотою, стояла прецизійна вага, у порцелянових 

маленьких посудинках (виставлених у ряд) були якісь порошки. На письмовому 

столі красувалися горнятка, підставки, глечики з ручками з вогнетривалої маси 

у синіх і брунатних кольорах. (Ще й тепер маю спеціяльний сантимепт до 

подібних виробів). 
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Тато (в нелегких умовах) віддавався експериментам, виготовив керамічні 

збірники для молока, навіть працював над легкою цеглою, яка потрібна для 

ізоляції в літаках. І хоч, окрім нагород, отримав посвідку, що є 

членом-кореспондентом Академії Наук, все мріяв мати власну керамічну 

фабрику, що в совєтських умовах було просто утопією. 

Однак мрія стала дійсністю, коли в 1941 році вибухла війна з СССР, а за кілька 
місяців ми вже побачили на передмісті німецьких вояків. 

Голод вигнав нас з міста і в селі Жовте, П'ятихатського району, 

Дніпропетровської .области, на місці розбитої пекарні, виросла керамічна 

фабрика. Спочатку тато винаймав, а пізніше відкупив напіврозвалене 

помешкання. Сам зробив проєкт печі, розраховуючи, що прийдеться опалювати 

посуд соломою і бур'яном (дрова у степовій Україні є на вагу золота, а за вугілля 

у воєнний час не можна було й думати). Вишколив робітників (переважно 

молодь). Хлопці і дівчата охоче працювали на фабриці. Поперше отримували 

за це платню і харчовий приділ, подруге не було небезпеки, що заберуть до 

Німеччини на працю. 

Перед першим опалом робітники були зайняті не тільки виготовленням 

глечиків, макітер, тарілок, горняток, декоративної кераміки, а також 
продукуванням брусківдоточення кіс і ножів. І власне продаж брусків приніс 

першу готівку, яку видалося працівникам, як платню. Фабрика з кожним роком 

зростала і з нею зростав наш добробут. Тато вважав і вважає, що той період 

був найкращим у його житті як фахівця-інженера-технолога. 

З'явилися у нас такі "люксуси" як цукор, масло, сметана і свічки у такій 

кількості, що можна було не тільки читати, але й вишивати, коли надворі 

ставало темно. 

Тато зі своїм подивугідним гоном до винаходів, зумів (у тих примітивних 

умовах) приготувати порцелянову масу, дістав вугілля (температура спікання 

порцеляни є значно вища як звичайної кераміки), зумів добитися зразків 

порцеляни (горнятка оздоблені кобальтом, синьою підглазурною фарбою). 

На фабриці працювало два художники. Один закінчив Київську мистецьку 

академію, другий студіював в Ростові. Вони розмальовували декоративні 

тарілки, вази й інші художні вироби. Мали ми і прекрасного ганчаря-віртуоза 

Віктора Миколайовича. Він, не важачи маси, міг виточити на стаику горнятка 

(як у нас казали) один-в-один. Макітри на різну кількість вареників, глечики 

на пів літра, літр і два літри молока, робив свистки для дітвори у формі півника 

і т. д. 

Німці пророкували, що за три роки тато стане мільйонером. Проте доля мала 

для нас інший плян. Німецький фронт валявся. Прийшлося залишити загріте 

місце й тікати в невідоме ... Важко було розлучатися з Україною. Зимували на 
кордоні з Басарабією, де тато продукунав rудзики (керамічні), а весною 1944 
року розпрощалися з рідним краєм і як виявилося надовго. 

Капітуляція застала нас у Швандорфі (невеличке містечко в Баварії). А тоді 

опинилися ми в Реrенсбурзі на оселі r анrгоферзідлюнг. 
Українська спільнота скоро отряслася від воєнної хуртовини, стала на цивільні 

''рейки''. Виросли організації, установи, школи, майстерні, включно з 

керамічною. По суті це була керамічна фабрика в мініятюрі. "Тріюмвірат" 

майстерні складався з мого тата інж. Сеся, інж. Станкевича та мистця 
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Романівського. Зайвим було б підкреслювати, що рушієм ''новонародженої'' 

фабрики був тато. 

На скору руку була збудована піч для опалу, яка дала першу продукцію. Окрім 

горнятробилися тут декоративні вази, які розмальовував пан Романівський, 

а також вази з барельєфами Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки і стилізованими 

квітами. Виготовлялися куманці-вази зі зображенням статуї Свободи. 

На вазі барельєфи були зроблені під стару бронзу, які гарно виглядали на 

цеглястому тлі, випуклий орнамент теж був під бронзу. Така оздоба робила 

вазу привабливою. Продукувалися в майстерні писанки з пап'є-маше й фігури: 

українка, козак на могилі, менші вазочки з орнаментом і rудзики, які 

продавалися і в німецьких крамницях. 

Ніхто в той час не хотів лишатися в Німеччині. Кожен хотів виїхати в Канаду 

чи Америку, а ті, що не вірили у виїзд до вищезгаданих країн, снували мрії 

довкола Бразилії, Арrентіни, Австралії. 

Молодих заохочували набувати фахи, спеціяльно кравецтво, фризієрство. На 

кераміку зголосилося мало. Здається двоє. Можливо, що решта не хотіла мати 

нічого спільного з ''горшками''. Може пізніше не один жалував, що не здобув 

знання, яке уможливило б йому не тільки ліпити українські взірці до готової 

вже порцеляни чи фаянсу, а навчитися як готувати масу, що давала б якнайменше 

браку в опалі та навчитися продукувати традиційну кераміку, оздоблену 

стилізованими квітами. Не один міг би здобути маєток, наприклад 

виготовляючи декоративні кахлі, які є популярними у всій Західній Европі. 

На замовлення тато робив погруддя визначних людей, а також керамічну 

відзнаку СУМ. Керамічні вироби продавалися на оселі, а дещо (як уже 

згадувалося) і в німецьких крамницях. Татові пропонували німці партнерство, 

але він навчений кількома спробами (коли партнери хотіли в нечесний спосіб 

використати його знання) не погодився. По друге не хотів залишатися в 

Німеччині. Занадто близько до Совєтського Союзу. 

Інженер-технолог Памфіл Сесь, l939 рік. 

Ваза (на тлі полтавської плахти) 

виготовлена в керамічній майстерні, Ганrгофер Зідлюнr. 

615 



В Англії, працюючи на знаній порцеляновій фабриці "ДОЛТОН", формував 

фігури, пізніше ту саму працю виконував на фабриці "КРАВН ДАРБІ". 

І тут мріяв якийсь час про своє підприємство. Набув маленьку електричну 

піч, яка дозволяла на опал малих речей. Виготовляв писанки, маленькі вазочки, 

куманці, маленькі барельєфи Т. Шевченка. Виготовив також (з гіпсу) погруддя 

Т. Шевченка та І. Франка і з гіпсу великі погруддя Дмитра Дорошенка, гетьмана 

Павла Скоропадського і Т. Шевченка. Проте продукція не була масовою і через 

те виробництво не зросло до такого кольосу, як це було в Україні. Все ж інж. 

П. Сесь не закопав Богом даний дар і навіть тепер, коли почав розкручуватися 

вісімдесят восьмий десяток, працює над погруддями визначних людей. 

Слідами ... 

Перебуваючи літом в Німеччині зустріла групу молодих українців з другої 

земної півкулі, моттом яких є: ''Слідами батьків''. Це молодь народжена поза 

Україною, яка об'їздить місця Німеччини й Австрії (з провідником д-ром r оєм) 
де жили після закінчення війни їхні батьки. Відсіля й вищезгадане мотто. 

В багатьох випадках по таборах переміщених осіб і слід застиг, але все ж 

приємно молодим людям побувати там, де були їхні батько, мати та оглянути 

місцевість, де кільканадцять років тому жили українці, вірили у скорий поворот 

додому, снували мрії про вільну Україну. 

Я особисто часто розповідала дітям про Реrенсбурr, де прожила майже три 

роки, про посадпика оселі Ярослава Сербина, про директора гімназії Миколу 

Величка та шкільних товаришів. Розказувала їм про о. Б. Ганушевського, який 

запалив у мене бажання вступити до Пласту, про мандрівки і таборування у 

курені ім. Ольги Басараб, а пізніше Олени Теліги. Розповідала про ватри, де 

кожен гурток "пописувався", включно з "Калинами", до яких я належала. 

Розказувала про курінного Влодка. Про нього співали "Сороки", що "курить 

цюки як дурний". В той час слово "цюки"було для мене новим. Не зрозумілим 

також було чому він, на якого молодша решта юнацтва дивилася майже з 

"побожністю", раптом робив те, що є супроти закону пластуна! Курив!!!??? ... 
Потім вирішила, що "Сороки" вставили у пісню "цюки" для рими, 

заспокоїлася, і в моїй уяві Влодко ще дотепер залишився ''некурящим''. 

Переслухуючи ці оповідання мій наймолодший Анаталик не давав спокою 

доти, поки ми остаточно не вирішили таки поїхати до Реrенсбурrу. Mrp. В. 
Леник, який навернувся тоді, коли мотор авта вже почав працювати, жартуючи 

кинув навздогін: "Їдете гріхами молодости?" 

День був знаменитий, сонце гріло, а вітер приносив нам запах шпилькових 

дерев і квітів. Пахло розігрітою землею. 

Коли ми вже наблизилися до Реrенсбурrу, чоловік почав питатися, чи щось 
пjзнаю. І коли я нічого не могла пригадати, показав на телевізійну станцію. 
-"А це ти пам'ятаєш?" Дітвора наповнила авто сміхом. Мені стало досадно ... 

Від того часу, коли була тут, пройшло 33 роки, а за цей час зайшло багато 
змін. Чужим став для мене Реrенсбурr, де з' явилося багато нових крамниць, 
а старих теж не можна було пізнати. rанrгоферзідлюнr, де ми жили, став просто 
іншою плянетою. Інакше виглядали будинки, інакші дороги, десь з'явилися 
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автобуси, де, колись, може за цілий день проїхало одно особове авто. Виросли 

якісь дерева, кущі, навіть гімназії не пізнала, хоч той будинок і тепер "окупує" 

школа. Фактично "пізнав" оселю Анатолик. - "Мамо, це ж тут є 

Людвіr-Томасштрасе, про яку ви говорили". Тільки тоді, додавши трохи уяви, 

перед моїми очима вирипула "з пороху віків" гімназія. Будову поширено, 

змінено вікна, тільки сходи лишилися ті самі, на яких ми ставали до знімки 

(в кінці кожного шкільного року). Спортову площу закрила добудова. Так і не 

вдалося "стрибнути" хоч би раз у довжину, чи показати де я стала "чемпіоном", 

пробігши найскорше 60 метрів. 
Десь поділася дорога обсаджена обабіч деревами, якою ми прямували до 

церкви. З нею у мене пов'язані незабутні спомини про о. Павла Джулинського, 

який по сьогодні залишився для мене втіленням добра і християнської любови 

до ближнього. Пригадалися теж православні Богослуження, що відбувалися 

тут же, біля церкви, в приміщенні манастиря. А зі Службою, став перед очима 

єпископ Володимир, о. Шевчук, паніматка в розкішному капелюсі зі струсевим 

пір'ям ( .. .і таємне бажання бути і собі панімат кою) . 
. . . . Потім о. Борис Яковкевич, що пізніше вчив мене релігію, дириrент 

Гавриленко, чудові голоси, серед яких (з жінок) вирізнялася дружина Гавриленка 

(сопрано) і Тамара (альт)- дружина Юрія Косача .... 
.... "Хочеш ще раз перейтися оселею?" - це чоловік, що спостерігав за моєю 

реакцією. - "Краще, ні" ... 
Відвідини оселі не викликали у мене ані розчарування, ані спеціяльного 

захоплення. Все ж цікаво було перейтися "проспектом" колишньої маленької 

української держави. 

До Вальгалі ми їхали мовчки. Час від часу Христина, Остап і Анатоль 

"перевіряли" наскільки я пам'ятаю околиці Реrенсбурrу. -"Цікаво, чи тато 

також так як і ви пам'ятатиме "свій" Мурек, коли поїдемо до Австрії?" 

... Авто спинилося на горі, перед Вальгалею - символом єдности німецького 

народу. Будова з усіх боків підперта колонами. Внизу котить свої води Дунай .... 
Дивлюся, і мою істоту заповнює пісня ... - "Там за тихим за Дунаєм, на землі 

є Божий рай. Ми туди, туди бажаєм, там наш милий рідний край". До болю 

закортіло додому, до того "раю на землі", про який писав Тарас Шевченко ... 
... Обірвана нитка споминів починає снуватнея довкола будови взарованої на 
грецькому храмові- Партеноні, дорійського стилю, у честь богині Атени. 

Вальгалю збудував баварський король Людвиг І. Усередині різнородний 

мармур привезений з різних місцевостей Німеччини. Погруддя відомих мужів 

і жінок з білого мармуру, привезеного з Італії. Оглядаю Вальгалю вдруге і знову 

не можу стримати думки, що як птах летить у дні юности ... Імпозантність 
будови романтично забарвлює пригадуване ... 
Якийсь час сидимо на сходах Вальгалі. Хлопці оглядають околиці, крізь 

далековид. Я, просто відпочиваю. 

Мрії перериває блискавка, що раптом перетяла небо. І хоч сила грому 

говорила за те, що злива є десь далеко, сильний вітер не обіцяв нічого доброго. 

В затишку авта, зором прощаємося з Вальгалею. Їдемо в напрямку Мюнхену. 
Проте бажання побачити ще й Кельгайм, де міститься відомий в Баварії 

манастир, дає віру, що бачу ці околиці не востаннє. 
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Епілог 

Михайло Бой~о 

НЕМА СІЧІ ... 

Останні дні оселі ( анrгофер в Регенсбурзі 
Лиха доля примусила мене останнім з українців прощати регенсбурзьку оселю, 

тому я мав нагоду бути не лише свідком кінцевих подій, зв'язаних з тамошнім 

життям, але й спостерігати там же перші кроки німецьких автохтонів. 

Коли роки 1945-1948 знаменували розвій організованого життя оселі та 
винесли їі на видне місце між українськими таборами Західньої Німеччини, то 

1949 рік позначується зростаючою нервозністю кожного тижня зменшуючого 
числа мешканців, а головною темою розмов стають щоденно нові листи 

еміrрантів, що їх на таблиці оголошень містив еміграційний відділ. Само собою 

розуміється, що в атмосфері непевности та ''пакування куфрів'' організаційне 

життя стало дедалі занепадати, так що властиво треба бути вдоволеним, що 

українська громада встигла саме в пору закінчити "на плюсах" своє існування 

на оселі. 

Маркантним прикладом організаційного занепаду являє собою власне сам 

факт ліквідації оселі, а ще більше спосіб їі переведення до У льму. 

Чутки про ліквідацію оселі кружляли вже в перших місяцях 1949 року, але 
щойно кінець липня приніс офіційне рішення. Останні дні існування оселі 

призначувалися на половину місяця вересня. Коли в попередніх роках мешканці 

оселі спонтанно та енергійно реагували на кожде важніше рішення УНРР А чи 

ІРО, то цим разом вони не спромоглися на рішучий протест і дозволили на 

махінації, які були корисні найрізнораднішим "директорам". Згідно з рішенням 

ІРО українці мали одержати залишений жидами табір в У льмі, а інші 

національні групи повинні були від'їхати до їхніх відповідних національних 

таборів. Всі ті, що були в стадії еміграційного оформлення- а їх назбиралося 

біля тисячі осіб, мали заповнити стайні славного rолдінг Центру при 

Рісеттлмент Центрі в Амбергу. Згідно з пляном українці мали переїхати до 

Ульму чотирма транспортами. Тимчасом по приїзді двох перших транспортів, 

коли життєві умавини показалися невиносимі, пішли в рух різні "кур'єри", 

різнородні комісії та делегації, одначе на якусь успішну акцію було пізно. Інші 

два транспорти, хоч із тижневим спізненням, до Ульму все таки від'їхали. 

В день Празника Воздвижения Чесного Хреста 27 вересня 1949 р. о. радник 
Савин Дурбак відслужив останню Божественну Літургію в Картгавскірхе, а 28 
вересня від'їхав останній транспорт до Амбергу. На оселі залишилася 

ліквідаційна комісія в складі 15 осіб (поодиноких референтів табору), яка 

поступово зменшувалася, аж доки 10 жовтня не від'їхав й останній член, інж. 
Кучмак. Згадана комісія займалася внутрішньою ліквідацією поодиноких 

ділянок, натомість на зовні (Мілітеррегірунг) репрезентував оселю ставленик 

Снатеrера, відомий з давніших інтриг, інж. Шпак Андреєвич. Ще в половині 

вересня появилася на оселі поліція та робітничий відділ , які рекрутувалися з 
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мешканців відомого польського табору КВК в Амберrу. Обидві формації стали 

відразу пострахом останніх мешканців оселі, так що прийшлося просити 

охорони німецької поліції, яка появилася на оселі вже 23 вересня та принесла 
заспокоєння стероризованим залишкам. Цілий місяць 15.9. - 15.1 О. оселя 
виглядала на побойовище. Робітничий відділ проходив дім за домом та викидав 

з них цілі гори найрізноманітніших залишків. За ними під'їзджали два вантажні 

авта та вивозили те "добро" на спортсву площу "Січі", де воно падала 

жертвою вогню, якого дими цілий місяць уносилися над оселею. Вичищені доми 

переглядала тричленна Комісія (представник ІРО, німецьких властей та фірми, 

власника оселі, "Гаймбавм Баєрн"), яка списувала всі шкоди. Крім цієї ділової 

комісії, дуже часто появлялися ще й інші комісії, одначе всі стверджували, що 

оселя находиться в далеко кращому стані, як німці сподівалися, і тому 

Мілітерреrірунr признав власникам далеко менше відшкодування, як вони 

домагалися, наприклад, для школи замість сподіваних 75 тисяч німецьких марок, 
признано лише 18 тисяч. 
Остаточна передача оселі німецьким властям віДбулася в суботу, 15 жовтня. 

Довершив її від Мілітерреrірунr інж. Корчинський (не мішати з довголітнім 

головою "Січі" Володимиром, чи пластуном, референтом харчового відділу 

Зеноном Корчинським). Зараз же, в понеділок, почалися ремонтні праці, до яких 

заанrажовано різні фірми не тільки Реrенсбурrу, але й з дальших околиць Баварії 

( Швандорф, Байройт, Ляндсгут). Кожного дня появлялися численні відділи 
робітників та дім за домом приводили до такого стану, що майбутні мешканці 

одержували винаймлені їм мешкання в найкращім порядку. Хіба найбільш 

покривдженою була родина, яка нетерпеливо чекала на той день, коли я звільню 

займане мною мешкання, бо це було одиноке невідремонтоване мешкання. Але 

коли я, при принагідній зустрічі, запевнив їі, що в помешканні нема блощиць, 

то вона з полегшою прийняла ту вістку, що її омине та неприємна робота, бо 

міська преса, подаючи щоденно відомості про поступ ремонту, чомусь 

найбільше присвячувала уваги зоблощиченню, та на підставі того санітарного 

стану характеризувала національні групи, які замешкували відповідні улиці чи 

цілі квартали. Зокрема в приспішеному темпі добре відремонтовано перший 

поверх шпитального будинку, де вже 2 листопада почалося навчання (перед 
полуднем хлопці, по полудні дівчата). Побачивши, як багато дітвори 

заповнювали щоденно шкільний будинок, мені стало зрозумілим, чому німці 

вже довгий час так настирливо домагалися того будинку, та чому в перший 

тиждень навчання повівали з вікон школи найрізноманітніші прапори. Хоч 

формально беручи, я не повинен був з ніким стрічатися (мої діти хворі на 

шкарлятину, відбували домашню карантену), то в практиці я не міг жити в 

цілковитім відокремленні, і хоч я був свого роду перешкодою в програмі 

припроваджування цілості до порядку, то мушу підкреслити, що так німецькі 

уряди, яким я підлягав півтора місяця, як і поодинокі особи мене не уникали, 

і не тільки, що не виявляли поганого ставлення до "авслєндер-а", але ставилися 

наскрізь коректно та співчували моєму положенню. В зустрічі з різними 

урядовими чинниками я довідався, що вони повсякчасно знали про важніші події 

на оселі, зокрема про кожні зміни в національнім складі, а масовий побут 

українців (а не інших народів) в Реrенсбурзі уважали для себе зглядним щастям. 

Реrенсбурr, найбільш католицьке місто Баварії, не був добре бачений Гітлером, 
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тому вияв релегійних почувань українцями під дбайливою опікою о. Шараневича 

ще в часі війни, поглиблений в повоєнних часах, з'єднав нам приятелів в 

римо-католицькім духовенстві, а через нього й у вірних. Направду приємно було 

почути від високо поставленого залізничного урядника, який в 1947 р. з уряду 
супроводив нашу прощу до Альтетінrу, що він був так глибоко пройнятий 

нашою поведінкою, що зараз наступного дня написав архиєпископові 

Бухберrерові найкращі слова признання за нашу взірцеву поведінку. 

Ще в часі мого побуту на оселі, запитували мене в листах приятелі про долю 

пам'ятника, що його були здвигнули українці в честь поляглих за волю України. 

При нагоді я запитав про це урядника ''Гаймбав-у'', який пояснив мені, що в 

тій самій справі вже зверталися до нього майбутні мешканці німці і домагалися, 

щоби управа "Зідлюнrу" усунула той незрозумілий для них насип, бо він 

находиться на городі одного льокатора-звісно німець без "rемізи" не може 

жити. З дальших відомостей знаємо, що пам'ятник знаходиться на 

реrенсбурзькому цвинтарі. 

Хоч оселя- це приватна власність великого підприємства ''Гаймбавм-Баєрн'' 

з осідком в Мюнхені, то наділюванням мешканями диспонував "Вогнунrсамт"в 

Реrенсбурзі, де створено спеціяльний відділ '·r анrгоферзідлюнr'', який в великій 
мірі нагадував мені львівський "Вогнунrсамт" 1941 року (черги, наріканн: 
скарги і т.д.). Хоч оплату за помешкання встановлено дуже високу (49 маро 
трикімнатне, а 42 марки двокімнатне), то заінтересованих було далеко більше~ 
як помешкань, а право на мешкання мали в першу чергу давні мешканці. Коли 

всі формальні справи були полагоджені у відповідних відділах міської управи, 

то поліційні патролі перестерігали, щоб крім робітничих колон ніхто не вступав 

на оселю, так що робітники могли справно виконувати їхню працю. Обсервуючи 

здисциплінований ремонт оселі, я мав нагоду бути свідком відбудови знищеної 

війною Німеччини в цілості. 

Перші мешканці німці появилися на оселі 2 листопада, а в дні мого виїзду 
до Амберrу, 10 листопада, було зайнятих вже 80 мешкань та працювали 
нормально пекарня та харчова крамниця. 

Думаю, що корисним буде для пам'яті занотувати деякі випадки, які наче 

подзвінне жвавого колись життя мали місце в українськім Реrенсбурзі 

безпосередньо після ліквідації оселі. 

В тому часі (докладної дати не пригадую) сталася одна родинна трагедія. 

Відомий професор економії при УТГІ Роман Димінський мав якусь незначну 

операцію, яку зробив визначний громадський діяч та талановитий хірург д-р 

Андрієвський; операція якось несподівано закінчилася смертю пацієнта. Сумний 

похоронний обряд відправив о.М.Пиріг (живе в Філядельфії), який ще жив у 

той період в Ляндсгуті. Похоронено покійного на цвинтарі Нордфрідгоф побіч 

давніше спочилих генерала Гната Стефанова, проф. Михайла Іваненка, учителя 

Островського, Томи Лодянського та призабутого по прізвищу молодого хлопця 

з Закарпаття. Невдовзі побіч покійного похоронено й його дружину (чешку 

родом), яка не могла пережити смерти мужа. Гарне місце та пам'ятники на 

їхніх могилах напевно пригадують автохтонам-німцям про недовге перебування 

в їхньому місті жертв воєнних дій, які спричинили масове переселення 

свободолюбиого народу сходу Европи. 

1 листопада ввесь римо-католицький світ в особливий спосіб святкує празник 
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Всіх Святих. Того дня всі спішать на цвинтар, щоби відвідати могили дорогих 

усопших. Знаючи, що наших могил вже не буде кому відвідати, вибрався я на 

цвинтар. Зокрема я хотів переконатися, чи німецькі пластуни додержать 

приречення, яке вони зложили в часі посвячення пам'ятника скавтмайстра, проф. 

Іваненка, що вони будуть ним опікуватися. Направду приємно мені було застати 

свіжо відчищений пам'ятник, а на його плиті гарно власноручно зроблений вінок 

з пластавою лелійкою та написом: "Брудер Ду унд Іх". На деяких наших 

могилах були свіжі квіти та горіли свічки - це ті, що їхні родини подбали про 

опіку над ними, а де того не було, я бодай символічно зложив цвіт ку. 

В тому часі ще біля 120 українців пацієнтів та лікарської обслуги гуртувалися 
в лікарні при Ляндсгутерштрассе.Представником по ліквідації ОПУЕ-ЦПУЕ 

на цілий Нідербаєрн і Оберпфальц був д-р Паковський, але "видимим 

амбасадором'' на цілу Баварію став бувший змагун спортової футбольної 

команди "Січ", Медведчук. Коли "зірка" німецької команди "Ян", оборонця 

Айзеншенка, почала бліднути, "Ян" заанrажував Медведчука, а наш гуцул 

своїми ''головками'' обезціпив Сепадотої міри, що післав його на прискорену 

емеритуру, а зв і то давці кожного понеділка не жаліли пахвал на адресу 

"Січ-мена". Коли "Ян" опинився в тяжкій позиції, заанrажував і другого грача 

"Січі" В. Закалужного, якого дебют проти "Швабен" з Авrсбурrу був досить 

успішним. 

Вкінці годиться згадати ще про одну подію того часу. Після приїзду до 

еміrраційного центру в Амберrу біля тисячі осіб з Реrенсбурrу, число українців 

віповідно збільшилося. Щоби морально піддержати своїх вірних, 2 жовтня 
"владика скитальців", єпископ Бучко, відвідав Амберr. Його відвідини принесли 
не лише душевне заспокоєння та полегшення поодиноким вірним, але й піднесли 

українську групу як цілість в очах чужинців. В часі Божественної Літургії, яку 

правив владика перед гарно влаштованим на подвір'ю престолом, виголосив 

відповідну до моменту проповідь, в якій між іншим, висказав знаменну думку 

(цитую з пам'яті - М.Б.): "Коли сьогодні стою перед вами, то в мене два 

протилежні почування. Я тішуся, що вкінці кінчиться ваша непевність і зможете 

скоро почати нове, спокійне життя, а рівночасно моє серце тривожиться, бо, 

знаючи про брак моральних засад та громадських чеснот в країнах, куди 

вибираєтеся, знаю, що будете наштовхуватися на спокуси розкішного, повного 

добробуту життя. Тому боюся, що багато з вас не потр~пить опертися погубним 

впливам та стануть поволі забувати свої релігійні та національні повинності, 

а погоня за ''всемогучим'' доляром відлучить вас не тільки від рідної Церкви 

чи громади, але втопить в міжнароднім морю ... " 
Згадуючи ті слова перестороги доброго пастиря, приходиться з перспективи 

довгих років ствердити правдивість його батьківських слів. 
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Квітослава М. Кушнір 

РЕrЕНСБУРЗЬКА ОСЕЛЯ СЬОГОДНІ 

Колишні мешканці r анггоферзідлюнг' ЩО приїжджають сьогодні залізницею 
до Регенсбургу і хочуть подивитись на оселю, мусять взяти автобус ч. 2 до 
Kumpfmiihl. Оселя тепер офіційно належить до цього дистрикту. 
Вийшовши зі станції, збомбардованої в часі війни, але гарно відбудованої, 

побачите перед собою Maximilianstrasse, а по її боках парк. Ідіть ціею вулицею 
або перейдіть правою стороною парку до Reuterplatz, де є зупинка автобусів. 
Автобус ч. 2 їде центром міста, недалеко катедри, опісля над Дунаєм, відтак 

вздовж Kumpfmiihlerstrasse, яка згодом переходить у Theodor Stormstr. Це власне 
головна вулиця оселі. Висісти на зупинці Theodor Storm, зараз після роздоріжжя 
Karthaus (автобус їде, між іншим, оселею і, здається, закручує до Ziegetsdort) 
і йти вгору по Theodor Stormstr. Ви знаходитесь біля входу на оселю, де сьогодні 
побачите крамниці, банк, пошту і т .п. Незабаром буде зліва парк для дітей, 

стрункі вежі св. Віта і врешті "наша" школа. Перед вами, гей би не змінені, 

всі бльоки. Якщо підете вперед до Wilhelm Raabestr. і звернете направо, то 

відвідаєте колишні будинки кооперативи та музичної ш·коли. Там тепер 

м'ясарня, пекарня, крамниця з харчовими продуктами і якісь бюра. На жаль, 

та площа поблизу якою я бігала щодня до школи і до моїх товаришок Дарусі 

Пестрак та Дзвінки Кравців, тепер негарно забудована якимись гаражами. Але 

стежечка далі веде вгору, і за хвилину ви вже є на Franz von Kobellstr, де жили 
ми- Кушнірі, ну і багато знайомих- Футали, Абрам'юки, Бриковичі, Кузики, 

Гриць Комаринський, Олешкевичі, Сороківські, rенгали, Подолянки, 
Батарфальве і інші. 

Дехто каже, що оселя дуже змінилась. Ось що пише Ляля Марковська

Патерин до Люби Караван-Коломиєць після відвідин оселі в 1983 р . 
. . . нашу школу пізнала по старих дверях, бо будинок іншої краски і змінені 

вікна. Вбігла, як шалена, до будинку школи, бо якраз діти виходили, і так 

як би вчора тут була. Пригадалися мені ті залізні грати, якими замикали 

наш коридор школи, сходи на гору шпиталю. Відчинила двері залі, де ми 

здавали матуру. Врешті сторож запитав, чого тут шукаю. Пішла до 

другого бльоку, де ми мешкали, і коли на брамі мені Богдан робив знимку, 

вийшла німка. Запросила нас зайти до нашого мешкання. Ти собі можеш 

уявити, які були в мене почуття ... і так я перейшла до 11-го бльоку; все 

не до пізнання. Оселя спочиває серед великих дерев і зелені. Правого боку 

зовсім не видно, так закривають дерева. Де колись через поле ішли до 

церкви, там стоять поверхові апартаменти. 

Я була малою в таборі й околиці добре не пригадувала, але оселю пам'ятала, 

і зміни мене не вразили. Навпаки, була здивована, що всі доми стоять, як 

колись ... з тими самими віконницями ... тільки більше зелені. Побачивши оселю, 
мала почуття віднайдення згубленого часу. 

Якщо можливо, відвідайте Регенсбург осінню, запах жовтого листя в його 

орегарних парках підкреслить ностальгію. Розказуйте всім, якщо говорите 

німецькою мовою (моя вже дуже слабка), хто ви і чому приїхали. Німці будуть 
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належно вражені, а часом щось розкажуть або цікаво зареаrують. Ось старенька 

німка сказала мені з емоцією в голосі: '' Ja, ja,'' нас у жовтні в 1945 р. викинули, 
а оселю віддали авслендерам. Але ми в 1949 р. sind wieder nach unserer Heimat 
gekommen.'' Вона твердила, що оселя далі призначена робітникам фабрики 
Messerschmidt. Інша німка, молодша, довго і енерrійно мені оповідала, що оселя 
є "ganz gemischt." Живуть там ще деякі робітники Messerschmidt , але також 
службовці міських урядів, як пошта, автобуси, залізниця тощо. Нарікала, що 

фірма-власник домів оселі не хоче їх ні направляти, ні відновляти, але з 

задоволенням казала, що осельні мешкання ще далі одні з найдешевших у 

Реrенсбурзі. Вона розказувала ще інші, мабуть, дуже цікаві речі, але я на жаль, 

її мови добре не зрозуміла. 

Можна на оселю іти теж пішки. Є коротша дорога з-заду станції, але гарніше 

і цікавіше іти вздовж Maximilianstr. Дійти до катедри (в середині молоді німці 
роблять археологічні розкопки ... і побіч до старенької Ulrichskirche, де наші 
православні молились ... ) Піти вниз вузенькою, з гарними крамницями, Кramgasse 
--вид на катедру незабутній- вже справа є старий Rathaus, де міститься бюро 
з інформаціями і мапами про місто. Звернути вліво на Bachgasse і просто йти 

до Emmeramsplatz. - Оглянути старовинну церкву св. Еммерама, а відтак 

сусідній Agidienplatz, церкву св. Еrіда, де ще далі направо коло престола висить 
наша пропам'ятна таблиця, і ви вже біля Kumpfmiihlerstr, якою підете ще яких 
15 хвилин, прямо, до оселі. 
Була я також в жовтні 1984 р. в Картганзі (шпиталь і церква). Церква св. Віта 

в ремонті і закрита. Щоб тільки не викинули нашої таблиці ... Велика таблиця 
на мурі пояснює, що Наполеон і його штаб розташувались тут у 1809 р. Була 
теж на цвинтарі. Віднайшла, але не сама, а при помочі бюра цвинтарної каплиці 

де три баварці були вражені моєю появою, могили проф. М. Іваненка, ген. Г. 

Стефанова, о. В. Попеля та К. Злочинського, старшини УНР. Не знайшла 

могили учительки Татіяни Мигаль, яка померла в Реrенсбурзі 8 травня 1947 р. 
Щодо назви оселі, усі ми тут довший час були переконані, що 

r анrгоферзідлюнr під цією назвою не існує. Ось що пише згадана вже Ляля 
Марковська: "На станції ми запитали, як маємо заїхати на rанrгоферзідлюнr 
- а про таку назву ніхто не знає.'' Це саме враження склалось і в мене. Лиш 

деякі старші громадяни знають про r анrгоферзідлюнr, молоді знають 
Кумпфмюль. Що більше, два мої колеrи, один німець- викладач французької 

літератури в Европі, другий швайцарець з Цюріху - професор німецької мови 

на університеті McGill в Монтреалі, категорично твердили мені, що була така 
причина усунути назву rанrгоферзідлюнr. Людвик rанrгофер (1885-1920), 
баварський популярний письменник, директор у 1881 р. театру "Wiener 
Ringtheater" у Відні, між 1886 і 1892 рр. редактор літературної секції "Wiener 
Tageblatt' ', автор численних повістей про баварські гірські краєвиди та їх 
мешканців (дивись "Der Grosse Brockhaus" том 4, стор. 380, 1954), ідеалізував 
простоту, наївну щирість, нахил до романтики та побожність баварських селян. 

Є навіть термін "rанrгоферроман", що означає сентиментальний твір дещо 

нижчої вартости, близький до т .зв. "Blut und Boden", жанру в німецькій 
літературі, а тепер зачнеляється до т .зв. ''Trivialliteratur' ', що має своїх 

спеціялістів і становить окрему ділянку в університетських програмах. Хоч 

rанrгофер помер у 1920 р. і не мав нічого спільного з нацистською партією, 
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гітлерівський режим використовував його твори в сво1и ідеологічно

пропаrандивній діяльності, перероблюючи їх, наприклад, у фільми тощо. Отже 

у 40-их і 60-их роках німці були змушені щораз більше затирати сліди 

нацистського режиму, так що навіть невинний ні в чому r анrгофер впав 
жертвою політичних пресій. 

Думаю, що це останнє твердження є радше фантазією. В березні 1984 р. я 
написала до міської управи Реrенсбурrу. Архів міста мені коротко відповів, що 

назва r анrгоферзідлюнr була встановлена в 1945 р. (не згадує, що підчас війни 
оселя називалась оселею r ерінrа) тому, що поблизькі вулиці мають назви різних 
поетів чи письменників. Вона стосується до південного краю дистрикту, стара 

назва якого є Кумпфмюль. Архів не згадує про жадну зміну назви в 50-их чи 

60-их роках. Ось копія листа: 

STADT REGENSBURG 
- Stвdtвrchiv -

Г І 
Stadt RegensЬurg, Postfach 11 Об 43, 8400 RegensЬurg 11 

L 

Frau 
Prof.Dr.Slava Kushnir 
Queen's University 
Department of French 

Kingston, Canada 
K7L 3N6 

lhr Zeichen lhre Nachricht vom 
6.3.1984 

Sehr geehrte Frau Professor, 

_j 

Hausanschrift: Baumhackergasse 6 
Zimmer Nummer: 

ТеІ. (0941) 507 -2941 
ТеІех: 65 2538 strgЬd 
Sachbearbeiter: Hable 

Bitte Ьеі Antwort angeЬen 
Unser Zeichen 8400 Regensburg 

22.3.1984 44.3 Н/Н 

(Verm. 5071) 

auf Ihr Schreiben vom 6.3.1984 an den Herrn Burgermeister mussen 

~ir zunachst darauf hin~eisen, daB Kumpfmuhl die alte Bezeichnung 

fur jenen Ort ist, der 1818 mit der Stadt Regensburg vereinigt ~ur

de. Der Name lebt gleichsam fur den Stadtbezirk ~eiter. Am Rande 

dieвes Stadtteils entstand die Ganghofersiedlung vor dem zweiten 

Weltkrieg. Der Schriftstellername ~urde nach 1945 wohl deshalb ge

wahlt, ~eil angrenzende StraBen auch nach Dichtern und Heimaterzah

lern benannt wвren. 

Mit freundlichen GruBen 

і.А. 

~~~-
(Hable) 

Oberarchivrat 

624 



Врешті в жовтні 1984 р. я купила добру мапу міста: назва Ганrгоферзідлюнr 
є чітко зазначена, зі всіма вулицями і школою. 

Архів міста переслав мені також п'ять довгих карток про історію назви та 

місцевости Кумпфмюль, яких з огляду на брак місця не можна тут помістити. 

Згадаю лиш коротко, що з розкопків гробів знаємо, що вже 1000 років перед 
Христом тут проживали люди пізньої бронзової доби. Великого значення 

досягла околиця Кумпфмюль у римську добу. Під кінець 1-го століття, за цісаря 

Доміціяна (81 - 96 р. п.Х.), коли римська імперія забезпечила власну границю 
на Дунаї замками-фортецями, збудовано на узгір'ї Кеніrсберrу (нині церква св. 

Вольфrанrа) укріплений замок. З цього географічно догідного місця можна було 

охороняти гирла допливів Дунаю- Нааба і Реrена, а також важливі шляхи, 

які зберігались при броді. Біля 500 їздців із допоміжним військом було залогою 
тієї фортеці .... 
Давньою назвою місцевости була "Геншталь" (Genstal). Її вживали також 

ще на переломі 18-го і 19-го століть. Тому, що цю назву писали також "Gans
stall'' (гусяча стайня), дехто думав, що назва виводилась від селянських хуторів 
з великою кількістю гусей. Від 1350 р. появляється побіч назви "Genstal", також 
назва ''Kumpfmiihl'', або ''Chupfmiihl'', яка виводилась від млина, що від 
найдавнішого часу знаходиться на тій території. Млин стояв над рікою. Щоб 

використати краще силу води, що спадала на млинське коло, до кола були 

причеллені дерев'яні посудини т.зв. "Kumpfe", і тому млин низинався 

''Kumpfmiihle. '' 

Der Ortsname 
Genstal ist der alte Name fiir Kumpfmiihl. Noch an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert war den 

Bewohnern diese Bezeichnung gelaufig. Weil es auch die Schreibweise Gansstall dafiir gibt, hat man Ьеі der 
Deutung dieses Namens an Bauernhofe mit iiberwiegender Gansehaltung gedacht, was durch den einstigen 
Wasseпeichtum der Kumpfmiihler Fluren nicht unЬegriindet erscheint. Freytag glaubt die Вezeichnung Genstal 
von einem alten Personennamen ableiten zu konnen, etwa von Gandi, von Gento oder Genzo. Ein Zusam
menhang mit dem Flurnamen Gansberg fur den Hiigel mit dem sogenannten Napoleonstein am Unterislinger 
Weg ist nicht nachzuweisen. Seit 1350 taucht neben Genstal auch der Name Chupfmiil, Kumpfmiihl auf, den 
der Ort der Kumpfmiihle (s.d.) verdankt, die sich seit den altesten Zeiten in der Siedlung befand. Die Miihle 
war eine oberschlachtige. Um die Kraft des von oben her auf das Miihlrad fallenden Wassers besser niitzen 
zu konnen, trug das Rad holzerne Schiisseln, sogenannte Kumpfe. Das rnittelhochdeutsche Wort "Kumpf' 
heisst Schiissel, Gefass. Noch heute hort man zuweilen den Ausdruck "Kumpf" oder "Kiirnpfel" fiir jenes 
metallene oder holzerne Gefass, das die Miiher am giirtel trage, um darin ihren Wetzstein zu verwahren und 
zu netzen. Die Schwere des Wassers driickte die Kumpfe des Miihlrades. nach unten und versetzte es so in 
drehende Bewegung. Die Miihle wurde deshalb die "Kumpfmiihle" genannt. 

Die KumpfmUhle 
Das fiir die Geschichte des Ortes Kumpfmiihl so bedeutsame Miihlengehoft zerstorten Bomben des Krieges 

im DezemЬer 1944. An die Stelle der alten Kumpfmiihle trat ein Zweifamiliehaus, das sich zur Erinnerung 
"Haus Kumpfmiihle" nennt. Die Miihle war uralt. Vielleicht versorgte sie schon die romischen Besatzungstrup
pen mit Mehl. Sicher аЬеr darf sie der Zeit der bairischen Landnahme zugerechnet werden. Spater war sie 
Emmeramer, schliesslich Priiller Кlostermiihle. Ihr Besitzer hiess Kumpfmiiller, ein Name, den auch das 
Adressbuch unserer Tage noch mehrfach verzeichnet. 

Die Miihle stand etwa 100 meter siidostlich der Theresienkirche auf dem Grundstiick Gutenbergstrasse 7 
(alte К ЗО) und unfasste ein ganzes Gehoft, das man durch ein weites, Hoftor betrat. Die Nordseite an der 
Gutenbergrtrasse flankierte ein langgezogenes, schmales Gebaude, in dem die Stallungen untergebracht waren; 
denn zur Miihle gehorte ein Okonomiebetrieb. Die Miihle selbst mit der grossen RadstuЬe befand sich im 
Siiden der hufeisenformigen Anlage. Das Wasser des Vitusbaches speiste das auf dem heute noch sichtbaren 
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Hiigel gelegene Miihlweiherl, von dem aus sich das Wasser oberschlachtig auf das gewaltige Rad ergoss. 
Das grobe Pflaster des Hofes durchsetzen ausgediente Mahlsteine, Wein rankte an den Hauswanden empor, 
und vor der Haustiire standen Tisch und Bank. Gleichmassig rauschte der Miihlbach, drohnend und achzend 
drehte sich das Rad in den machtigen Lagern. 

Wahrend des 19, Jahrhunderts besass die Familie Heigl das Miihlenwesen, mehr als 50 Jahre lang, wodurch 
der Name "Heiglmiihle" entstand. 1891 Ьetrieb sie der Kumpfmiihler Landwirt Johann Zacher. Letzter Besitzer 
war der von Grass hereingezogene Treutinger, der die Miihle 1895 erwarb. Nach den Erzahlungen alter 
Kumpfmiihler waren ihm die Leute so dankbar, wenn er ihnen wahrend des ersten Weltkrieges ein Stiimpferl 
gehamsterter Korner "schwarz" ausmahlte. Die Miihle verlor immer mehr an Bedeutung. 1919 stellte sie 
ihren Betrieb ein. Treutinger, der letzte Miiller der Kumpfmiihle, starb 1933, 86 Jahre alt. 

Der Baubestand des alten Kumpfmuhl 
erlitt durch Kreigseinwirkungen, Neubauten und Strassenverbreiterungen empfindliche Einbussen. Es waren 
meist kleine, landlich anmutende Giebelhauser mit schiefen Dachern und niedrigen Fenstern, die die 
Kumpfmiihler Hauserzeile beiderseits der alten Heerstrasse nach Augsburg bildeten. Die Entstehung des neuen 
Kumpfmiihl vollzog sich erst seit Beginn unseres Jahrhunderts, im wesentlichen in vier Etappen: Der St.
Wolfgangs Bauverein erstellte seine Mietshaiiser langs der Augsburger Strasse. Eisenbahner-Wohnhauser ent
standen auf der Hohe des Eisbuckels. Am Nordhang des Ziegetsberges erwuchs in den letzten Jahren vor 
dem Krieg die Ganghofersiedlung. АЬ 1933 trat an die Stelle der Gewachshauser und Вееtе des einstigen 
fiirst1ichen Hofgartens eine Sied1ung von Zweifamilienhaiisern, die Hofgartensied1ung. Schliesslich errichtete 
unsere Zeit moderne Wohnbauten Am Kumpfmuler Kastell, Am Muhlbach, langs der Karthauser - und 
Nibelungestrasse und ostlich dcr Ganghofersiedlung. 

rанrгоферзідлюнr є тепер виключно німецькою дільницею. Але українська 

громада, хоч чисельно дуже мала, ще далі існує в Реrенсбурзі. Як інформували 

мене в Мюнхені в червні 1983 р. дуже гостинний голова ЦПУЕН мrр Антін 
Мельник та колишній реrенсбурець інж. Григорій Комаринський із СХС, 

ЦПУЕН має зареєстрованих у Реrенсбурзі 80 осіб, тобто можна числити яких 
100 українців. З них більшість робітники, працюють де можуть, живуть 

розкинені по всіх частинах міста. Є суботня школа, якою в 50-их і 60-их роках 

займався п. Павло Петришин, а пізніше п. Василь Ткачук, та недільні Служби 

Божі, які відправляє о. Іваник з Ляндсгуту. Асиміляційний процес без сумніву 

діє, але його сповільняють школа, церква та молодіжні організації. 

Українських організацій у Реrенсбурзі немає, але люди можуть поодиноко 

належати до організацій в Мюнхені. П. Павло Петришин є далі, помимо свого 

віку - 88 років, уповноваженим від ЦПУЕН на Реrенсбурr. Він живе в домі, що 
належить до Krankenhaus St. Joseph, 65 Landshuterstr. 
Рік пізніше, тобто в жовтні 1984 р., я відвідала п. Петришина. Була вражена 

його чудовим, довгообразим, худим обличчям, його побожністю та ласкавістю, 

його пам'яттю. Він сказав мені, що п. Василь Ткачук, до мешкання якого на 

21 Deggendorferstr. я якраз їздила, але нікого не застала, покинув Реrенсбурr і 

живе в поблизькому містечку, здається Straubing. Він віддав ключі до каплиці 
о. Іваникові. Школи немає. Я старалась ще раз сконтактуватись зп. Ткачуком, 

як також з о. Іваником, але без успіху. Треба на це більше часу. 

Можна сказати з певністю, що українська громада в Реrенсбурзі ще існує, 

але не росте. Все ж таки, вона закріпила впродовж сорок років українську 

присутність у старій Ратісбоні. За це належиться їй признання. 
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REGENSBURG 

Центр міста 

Частина міста з оселею. 
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Світлини і документи 

Інтернаціональний фестиваль, 21 травня 1946 р. 

Фестиваль 1946 р. Заповідач Мирон Руснак. 
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Фестиваль 1946 р. 
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Фестиваль 1946 р. - прекрасні маленькі танцюристи!. 
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Фестиваль 1946 р. 

Фестиваль 1946 р. - Хор Оселі 
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Вистава книжки, 1947 р. 

Вистава народного мистецтва 
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Демонстрація 
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Група вояків УПА 

Батьки Лемківщини- зліва редактор Юліян Бескид-Тарнович, о. Пантелеймон Шпилька, сотник 

УПА Мар-організаційний провідник Закерзоння, 1946-1947 рр. 

Мешканці табору- всі з Синевідська, 15 червня 1947 р. 
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Президія З"їзду УСС-ів в Регенсбурзі, вересень 1948 р. 

Реrенсбурзька станиця УСС-ів, 1948 р. 1-ий ряд, зліва на право: В. Когут, інж. Мороз, І. Мороз, 
Савчин, інж. Артимович, ред. Островерха, д-р Солтикевич, Урбан, інж. Плешкан; 2-ий ряд: Ост. 

Кузик, проф. А. Мороз, д-р Котик, пп. Гнідь, Турчин, Костинюк, Теодор Баб'юк, Ровдич; З-ій 

ряд: Захарків, Сев. Борачок, Галюк, інж. Д. Пеленський, інж. Нанасси, дир. Мик. Величко, д-р 

Стецюк, Данилович, Присяжнюк. 
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. . . 
-р . ~ -~ . ·_· ~,.,.;~· -~ 
Могила д-ра С. Шухевича 

Реrенсбурці на могилі д-ра 

Степана Шухевича, отамана 

УГА, 14 вересня 1947 р. в 

Амберrу. 

КомісіSІ длSІ вшанvваннSІ Пам'SІті Отамана УГА бл. n. Д-ра Степана WyxeвиLta та 
ФіліSІ Ліги Українських Політи'-tних В'SІзнів у Регенсбурзі, повідомлSІють, що 

в неділю, дни 14. перееви 1947 р. о год.12·ій 
в полудне, відбудетьсSІ в Амберrу, на цвинтарі "Катаріненфрідгоф" 

Посв.вчевв.в Па:м'втвика 
на могилі сл. п. Отамана УГА, Професора У краjнськоrо таємного 

Університету, письменника, адвоката та визначного оборонця 

украjнських політ-в'язнів 

д .. ра СТЕПАНА ШУХЕВИЧА 
померлого дни 6. черпни 1945 р. в Амберrу 

ПОРs;jДОК: 1) Соборна Служба Божа, год. 10'30, Фрсw.енкірхе в Амберrу, 
2) Пocвs:r'-teннs:r пам'SІтника та панахида, 3) СкладаннSІ вінків та 

промови, 4) Хор "Сурма": стрілецькі пісні. 

~кнай'-tисленнішою уLtастю вшануймо Світлу Памs;~ть Великого ГромаДSІнина. 
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Похорон ген. пор. Гната Стефанова в Регенсбурзі, 6 червня 1949 р. 
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Вулицями оселі... малий 

Тарас з мамою 

Від'їзд таборевиків в світ далекий ... 1949 р. 

1-ий транспорт при :Ііквідації табору в Регенсбурзі 1949 р. 
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Model Regensbnrg DP Camp 
Ву J. Murray Young Rebнilding Battered 

Lives, Reviving Old 
Skills Carried Оп in 
Regensburg DP Camp 

How are Europe"s displaced реорІе faring ln the American sect• 
of occupied Germany? Many Americans, who come here for the pu 
pose ІJf observing condltions in the DP camps, go away remarkiІ 
how well UNRRA, ln conjunction with the Army, is handling tl 
difficult job of caring for these hundreds-of-thousands of unfortuna 
people. On the other hand, there are реорІе who are dissatisfied wi 
the conditions they found. In an attempt to discover the preva1e 
condition of DP camps, the American Trave1er reports here the со 
ditions under whlch DPs live. 

Before mentioning any sirigle c·amp, it must he remembered th 

tlt.h.J, ,u.Alй'Lм l'>T U. " · 1,.1-J~'й l\l l •lVlu ll,I~ 

i-u.u 1, u • .::> . ! .rrrry 

..iU.,JU.:T : Lettcr of Appreci!i tion . 

15 November l i146 • 

ТО Comш<l nd ing Officeг, Ganc;t·o.fer Disr;lгcec Per :':ons Car.t; •. 

THRU А С of S G-5 .• 1st U. S. Infe: вtr:· Divi s i on . 

1. The follo,vin~ e:-.cer J> t f r o;:t ' ' letter of th e Pruy Сошщшdе:r 1·el :. tivr. 
t o his iпsJ · ection on 5 Novєmber 1946 is t,uote!J fo r you r informa tion . 

"І v:f. s i m, resзed v1i t h t he e :.:cellent running conci tion of the Gaпg
hofeг risj .l ;; cer. Persons СшІІf· t' 

2. І vtish to adc rrry appreci,•tion to th(,t of Generнl К є.уеs for t l;i 3 
SJ..·lend i C: sho"ing. 

7'-~~-
F. · .. . .. ....i.LЬUt .. н -----------, 

IJ~~J.rny, .,.)\ ': 

М1І. Go• Olfice:r FIDЗ 
Reeensburg 

"Authorization to v isi t 

Мі! Gov Det FIDЗ 
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LATVIAN GОММІТТЕЕ 
Ga.nghofer Sied1ung 

DP Camp 

Dear Мr . Serbyn, 

Regenaburg , November 20 , 1947. 

We wish to ехргеза our he Prtfelt thanks to you 

and through your inteгmediary to thE> Members of Camp 

AdminJst.гation for the kind \vlshes you addressed us on the 

оссаз ion of our Independence Day . 

Vihile ІVе com.':1emorateд t.he day of N nvemЬe г 18th, 

1918 1n the hard circumзtances of exile ti1e conpгatulations 

of RepresentatІ•!eR of the pa1la.nt Ukгainian Nat ion were 

accepted Ьу оuг co1mtrymen with fee1rngз of so11dar1ty and 

faith 1г. а betteг time to come . 

Deep1y appгJclatinp: your ar..d the Camp Administгat-
ion's woгk v1e wish to зtгезз оuг зіr..сеге dезіге of cooperat -

icn to fur ther stгengthen the !'riendship between Ukгainians 

e.nd Le.tv:!.ans unt11 the Pгovidence will he1p to геа11зе уоuг 

most ardent desire to retuгn to а fгее and ,independant 

Ukгalne . 

J . Serbyn, Camp Leader 
Gйnghofe r S 1ed1ung 
Re.Q"ensburg . 

Yours vегу гespect. f•.llly 

Jdtr~ · ~~ 
h~~ 

Statelesfn Colony 

Ganghofcr Siedlung 
Rege-;:;;Ьurg 

f-!a ча .льнин:у лагеря Гангхеферзид.люнг 
г.Сеnбину . 

В связи с он,.,рчание•l по.лно'lочиІ! состава Правления 

:Ко!lитета БесrtоллаиРNХ и избшшиеч 12 июня с ,г, нозого 

состава ПРав.ления кочитета , :.аханчизая свою работу , УН 

считае:м: с воич аnиятнmt nn.~roч от•tетить, что за истеншиІ! 

гад На'!!е:! nаботп яа•пи в~аи'!оотно'!tения всегда 6н.ли дру-

жественНЬІ'!ІІ " с Ba"Ie\f стоnонн чь> встnеча11и полное пони-

сазши;о:ся инте'Jесов 6еспоптаяРнт. , вт::Jдив•ІТИт. в состав наше-

го Ко!.!итета . 

Зто '!ЬІ относmt исv. "~ючите~ьно за счет Ва•пего .~ичного 

до6роже .лате.!Іьного и споаве•РІИ!!ОГС отношения ко всеу на -

циона.льностям , насе "~яnттиJl >Іагеnь , 

Vн npocl'(!l так"'е Вас 11\<\Редать на'!! пnивет и на!!ЛУ'f:ІІИе 

nоже .!Іания все•t Ва'І!ІІ'.І ~ O'!'n:VТ!HI'!І<a'l no Уа9а ве, с которwи 

нам в течение Т'І)ZІЗ П'DИJІ'')1ІИ "~ось сотрудничать . 

Весь .состаз пе nеда!О'І!еrо свои по .!ІнО'ІО'fИЯ Ко>.~:итета 

Бе сnодданннх аnІ'скт Вас пг.инять нашк Вам наІ!.ІІучшие по-

.J!arepeм. 
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R О AREA 'ЖАМ 1046 RE.GENSВURG 
САМР GANGHOFERS~DLUNG 

J 8Dt18Ж' 51 1948 • 

В е s с h е і n і g а n g. 
=====================:====== 

Ев wird hiзrmit Ьescheinigt, dasв Нerr S Е R D l U К wasy1, 

47 Jahre al t, DP.No. 643504 in t1nserem Lager 1 Н О Area Team 1046 ' 

59159 

Ganghotersiedltlng in Ragensour.g wohnt.-

Sekret !! j;· Р. с. 1. ГІ. О Arca 1 C?t' t 1046 
Camp бanghofersІed \ung 

RegensburQ 
C'..вmoeader 

MILITARY GOVERNMENT OF GERMANY 
TEMPORARY REGJST;RATION D. ? . ( J?ol fзн) Ukr•CJ.ine~ ZєitwєiligeBєgistrierungskarte 

S а \'і t s с l1 у n .J. ехёіпdr:... 2 о F 
Name .......................................... ................................................................................................. .............. .. .................. Alter ..................... .. Gesch} .cht ............................................. _. 
Name Age Sex 

SHindige Adresse . 
Permanent Address 

.......................................... . ............... Beruf ... ~1--~Р.!. .. ~.~~!~_ ..................................................... . 

R"Зgeнsburь tvaffner.:з tr . l l Occupation 
Jetzige Adresse ....... 
Present Address 

Der lnhaber di·~ ser Karte ist als Einwohner von 'lller Stadt .. J~.~-"" .. ~-~~-~-~-~-~ .................... -................................................... .. 
vorschriНsmiiВig registriert und ist es ihm oder ihr str-;mgstens verboten, sich von diese 1 Platz zu entfernen. 
Zuwiderhandlung die~'er rv\aBnahme fiihrt zu sofortigem Arrest. Der Inhaber dieses Schenes muB diesen Aus
weis stets Ьеі sich fiih1·en. 

The holtier of this card is duly registered as а re si dent of the town of ........ R.e.;;.e.nsJ•:u.r.g .......................................... .. 
....... ........................................................ and is prohibited from leaving the place designated . Violation о~ this restriction will 
lead· to immediate arrest. Registrant will at аІІ times h. ~.ve this paper ~n his person. ~ 6~,. 

А R. MEYER, 1~ Lt. CUP 01179v u~ . 

...... Ііі~~~............... . .... . . ... . . .. ..~~~~В~e~,~~;~~~:;vt:~":~:~ 2 G > 

Unte rachr ifl .les lnhobers 
Slgnoture of Нolder 

(Diєs ist kєin Pєrsonai · A• • swєis und erlaubt kєіnє Vo 
(Tbjs іІ not an idєntit) <k•cumєnt aod allows no privilє 
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Datum d8f ... a.ttellung 
Dote оІ,.;1Іu• 

)(Ц)(Ц), YL 45 · 1131. ~ 



Mr .... f. .. Q ... )t ... J .... j .. ... J.9..r.i.j ... 
born 19.•), e1~P..CV. . . in.. . ....... ........ .. 

Frequented the ..... :P..r.1.V.~.r... . .... course 

lrom "~'-1 eJ ~.4'7 ................. Іо . .?Я. '- .1:. • :t .~.1:. ?. ... 
prodiced with 

from J, ..•. Q. ~ 47 .. to7. .~ .. "!.. ~ 't-.7. 
Poued the exominolion belore the UNRRд Teom 10~ Exomi· 
notion Board with the lollowing degrees : 

in theoretlcol exominotion gbod 

in procticol exominotion ... _g()_Od 

On the bosis of these exominotions the Exominolion Boord 

odtnowled~es Mr ... F..Q.ls;:$, j cJ~ ri_j 

to Ье аЬІе to perlorm work as .· dr1.ve:r ... 3 ... e.la.e.a .. 

Regensburg ..... . . cJt1JY.J. Я.• .............. 194'! .. 

Members of Eaominotion Board 
Mltolleder der Priifunoskommisslon 

Kriminalpolizeistelle Regensburg 
Fernsprecher : 52 51 

Sta є! " -у· R ..,о? ·~ r-!з ·~ 

Ges~lm~~~~~~~:.cr:;U.~!.•<.::~ :; ::;,:J ts~ 11 ung 
(ln EІngaben •ngeben) 

........... .... - . --~~.~-;~~-~~~-~-~1~~-~t; -

і 
І 

І 

! 

нerr ~- () __ .J:t ... ~ ..... J .... _ J~ ~Ч .. 
geboren am 13 .1.1._9.';)f1.: in . 

Besuchte den К.1':'fi.f' .1J'. 13J::l_1:.'.~~ .... .. .... .... .. .. . Kurs 

in der Zeil vom · "-~·.e..l. .•J.9..1.'i' ...... bis '?9.4!'194.7 . 

pr.aktizierte 

................. . .... , ............................. VOA1~, .. . 5 .• ~?. . bis .. ?..• .. ?. ~17 
Er legle dle Prulung vor der PrOiungskommission des UNRRд 
Team 10~ mll folgendem Prulungsergebnis оЬ : 

Theorelisches Wissen: ............. _ g:\1.~ ...................... .. 
Praktisches Wlssen: .................. 18;.\1.~ .... . 
дuІ ~rund dieser Prulung wird Herr .... Fok1j J1.1rij 

ols belёhigl erkllirt, die дrbeiten 

eines· ~.r.~ .t'.t.t. .~.Ь.r. .~ .1':'~ .... ~ ... ~JJ~!?. .9..E! .... ous~uiOhren . 

D е s t ~ t і ~ u n g • 
======~=~===========~=~ 

'. о~ш>~ .. с~ і•с З.t1~_' ,·l~~;LJUl'~~ ,І..Т:J.l'1~: ·)fCl' C>i~tllll1l::_; , ist bui сІо:::: K.:ri i!il'lal= 

ol :i_•.:;";j_ 3 . .. ',_;t:~l.3 )Hl' ~: ін kl'i iч:i .. ·l l cn· JГінз-Lс11'~ l:achtc~ili,_;cs nic[:. t 

1 
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10502 ~ 

DP. LABOR CARD 

Clllztnshlp 
Sit~tJIJtmgehdr. 

DP. IІІdent. Card No 
DP. Aщrvei~·KtJrte No. 

ResldlnІ ln Cenlcr 
Wohnho/1 im 

ІJr ... 

Тhе owner of thts Lobor Card lt proovcd Ьу Lo.Ьor Commlsslon о( 

UNRRA.Area. Teon1 1046 RcJІensburІ ond rccoQnlzed : і~-----~~~-;~~~:;:-~.~=== 1:*1&-Н-~~ьн 
~,;:~~~~~;,~-~~~-~~- - Gr~u~~ ~~r~:~~~:~~- ~~~it~~~ 

Der Jnhober dІ'eJer KtJt1e • 'urde durdl die ArbcltJ·KommiJJion 

von UNRRA-Areo TctJm 1046 Rcgemburg gepr(Jjl und tJnerJuшnf, 

Prlmary Occup 
HtJupiMru/ 

~econd. Occup. 
Nebcnberuf 

..... ..... .. Cod< ./!.:!.{. 
Codc :. 

: ~ ~~~ 'j~~~ : ~=\ ~~U~r' 
" s 3 б .. ,, ~о W'Of"l(.tr'i., 

No<МNJ<>on ІІ1о' Q.,iO,nC..rdwollbt "._w Vь\;d ІоІІ .... , .• Іо:Lа.с:.'-'-~-=-""""""' 

SIJІШІiurc 

UKRAINIAN СОММІТТН 
tor Nlodorboyern ~nd 0Ccrpf3l l 

YKPAЇHCbKNN КОМІТЕ1 
ln REGENSЄU~G 

~ onfiг r1a. tion 

S А І'/ С ~ У Г 1c'·sд.•·:ira 
!:r.;'r .rs . / ................ · ........... .. .. о •• о. о ••• о ••••••• 

Ьогn thc ..•.... ~ : ? :. ~???: ...... in . ~: . ~;:~ ... ..... . 

ЛОVІ ] j 'ТЇ !1f j n • ~<;:~ '; •_''? 1'';t~ •. І •• ·:;~f:f't:''::~' '? ~J;' : • Н : • .. ..... . • 
is em! loyed Ьу t}'le :.кгціr·іtіn Б:ntл~.jttE'c fnr the ~;egiQrШ.;'B-

bezirk " i cd.orbay ~ rn аrд Cbcr. falz j r. .:r-> • !<l>t•r·· , aPtloJcr ' ued 

Ьу ttte . iJ і tигу Gov cгr. cnt i J .~e·•f>•1З'''' rg Ьу the а. er f1·on 

2f\ . :.uy )q ' 5 . un 'lcr .т.:: . /lrl . 

'"h " cnнfi>'!!:ttj on is vu;id to ~~ : ~ : ..•. J 94(1. 
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chcci.r·ar! 

Вating on auih&nlical infonnalioм we 
atat&~ - /} -

м.r: 7Ji~~ll,.l .Jif.~~/iJ 
calling . 
Ьоm Іhе _'(Ц.J.. --І,fЦ_ 
т :-~14 #.Jit4 
now livlng in "'!11__~ 
Ї$ а memЬer of the Ukrahlilln Com· 
mittee for NiederЬayern-Oberpfalr. 
in iegensburg. - • 

iegensburg Г. f· 19ts 

For lhe UЬoio!t~~ Commlflн 
• Іа a.o....ьorv, 

:.. 



1.00 
> 
щ 

z 
о 
!: 

UNRRA Team 12 0 
Ganghof er · S•edlung 

Regcnsburg Gcrmany 

ONE DOLLAR 

Feb r ua ry 1 946 

FIV _E 

50J UNR RA T ea m 12 0 .-{ -. _,_50 
~ G o n g no ••• · 80 o oou ng \ ' ; , -' 1~[)\n 
Z "•ae n a І>vr g , Oe rrne ny .. ~ ~:1)~ 

~ -
;,. FIFTY CENTS . t: і 

г.~~- ~1------------------------/'~ fп1 ..... F e b ru a r y [5О 

3.00 І UNRRA теаm 12~:N-J \~ t~ .~ 1 - з.оо 
- ~ Gan ghaler-S ted tu ng ,!:;= ~ 
~ Regenaburg Germ a n Т Е: А І / і ~ 
z 1J . з: 

~ THREE DOLLA~-S ; 
~ ~ ~ 
r~;~,~~~--~----------------------~r-~ 3.00 J- В е р t е m Ь в r 1 9 4 б І 3.00 

S e pt e mber 

РС IRO Health Department Regensburg , 4-. ХЇЇ: 
Ganghofer Estote 

MEDICAL CERTIFICA ТЕ. 
А medicol exom inot io n o f 7l'Ok"I:J l~' 
d isclosed no physicol or mental d efects except os~ 

x- roy finding Ьу flucrescope , а ) lungs , ~/.;~ pd~ · 
Ь) hea r t, clJ#rн~~" 

~ 

Тel.n:> . 22.5l 
tx ~ . 20 

CIVIL1AR PJoSS, 

'ІЬ е bьarer af t h1s }J&За 

PREPARATORY COMMISSION 
Of ТНЕ 

INTERNATIONAL REFUOEE OROANIZдTION 
US ZONE OERMдNV 

'- -~ - ; / --
" ,' І 

--~~;;,-~·_: . .. 

Jegenaburg t he lat at *У 1947. 

AREA ТЕАМ 1046 

Aleksandra 

DATE : 4.2.48 

NІ.me S J. ·~ С Н У N Al e:xandra D, P, по. 34 68 48 

із employad 1n the Сапаоd і tr лccauntant eecretary 8 at 

the tл~ .u-ea Теа:u ІО46 , 
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lu..d, ~\tQ, 
..... Мzа. -5 ЄІ!'QІV..,\<. 
П••·І ) 

11om ~.А J с..~ л ~Q 
уро&а. • _, 

~'о:. "~-~ .... · \~ 
Addrea,J.,~&.~ ~lo"-'~.g. 
AJpcc• j о..м ~м\t;"І.І'l\ t..;_ l.vv-.-_j 
ls~o!U'kninl.an Y. M. C. A.. J Y. W. C.A 

., ,.....,...,. в.а. " ' ~ь~ 
8 'iJI ІІОМ )'а.ра.івСІо&оі І . М Х. А / L 8 . К. А. 

в Ре< о ..:б) PJI ч.ре«:rр .. .І !о< 

'""" ;·_>/,}'. 1,. q. і ••••• uu )t J.l. ~~ .. , 
Щ J Вhttii A.U 

Llcense No .. 

Vh\ Y'viCA 
Ю UК:R 1Ni~S'7'o-/,(, .. ' 
GA HOFER І~ , .. 

aйRG 
\~ -~ 

s.cnwy Ceoperap 

- ~9: ... .P.~'J:' D-212 а 1!.~-g~:g-~~.\l~Є .. -".,.. .. 
М. G. Det•chm•nt - · · .. .. • ..,. ._.J 

Signature -~· holder 

АСТІVЕ MEMBER 
of the 

VMCA 

VWCA 

OFFICE OF MILITARY GOVERNMENT FOR BAVARIA 
АРО 407, U. S. ARNIY 

JJUJ Jf'J J 8 '''і FJSCHJNG LICENSE 
SERDIUК WASYL 

N•m• DP.. ......... .......... · DP Ind. с •
6
4 

3
5

04 
Ronk . .................................. UМ, .. 

P.C .I.R.O.Area Team 1046 
O..gonlzotlon .R.ё'g'ёіїі:П)\їr·g ·· .... · ·· ... . ...... .. ................. ..... .. ......... . 

The аЬоvе peгson is familiar w ith the Fishing laws and 

is hereby authorized to ........ l ish in accordance with exist ing 

regulat ions pertain ing to U. S. Person_nel in аІІ parГs tor Bavaria . 

LICENSE WILL ВЕ REVOKED UPON INFRACTION OF REGULAТIONS І 

To ... /../: ... 4f~.Z.~Y ... 194-'~-

,.u . .S. 
.. " . ..... .. . Zon~ 

MR ... ~~-~-~-~-~---~..f~?. .. rs ACТJVE MEMBER OF ТНЕ 
DISPLACED PERSO~ASSOCIATION IN GERMANY OF ТНЕ 

~#.~."..~~~-САМ ~~$~~!.-!~спу .. .. #..~ ... ~ ....... ZONE 
Dr. D. А. DA VIS, Senior Reprc:sentative 

Royal L. THOMAS, Nat. Dir. Germany 
OVER. 

~~1-v~ 
.f. '(;"' 

Р \.\\ ФІlІІЧІЮ! КУ 1~ 

... ах.\ г о Il .l 1111 ,. \а " \ ч. : . 
/.\111 І'<tііІ)ІІІ) 

') 

Ji~ 

194 .. 

І .t.p1'. Ф.І:.J 
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RaJI/r Scout 
Oitna~ad 

Name . ий. ІАК . .. 

ChrJ.tian name 

Vomame 
BoГ..da.n 

~~::twn 12.6~1930.· ·· 
~-~.!~~ ~ .. ? ..... 3f!б3?3 . 

r. der lndex Кarte 

Іа а u:JcгainiAn . DP acoot 

at oo.mp U RRA Тиm ·120 ln R"3en.Ьurg 

Leoder o~JU.JJSooul$ ,_ ~/_;,:;;.;::~-,; 

12{ r'IJ3 
УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА 

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
В РЕйШСПУРdІ 

ви~ч.SГf 
"~""(') "'r 
народжений о/! /8 ~~ r. 
є членом ПравосJІавної Парафії 

Inlernal.iooal Scout 
Asзocia.UoІl in Regensburg 

is authorised Ьу UNRRA Team 120. 

Tl\e holder о! t.his certificate is • 
eлtitled to wear the scout unifom1 

and Ьedges. 

* 
Der fnternationale Scout Verba.nd 
ist von dl!r NRR genehmigt . 

Das Tragen <ler Scout niform 
und Ab.zetehen ist gestattet. 

REGENSBURG 

15.5-. 1946 

UIRAINSКE SPORTOП TO!II.Hl~TIIO 

• S І Є Z " 
B...t-~-~-g_§_l!д_l_e;_:- .. q д_ ~-1_, , 

Prowid UST "Sicz'' w Reg•nвburzi powi1o.,leje, 
ezczo 

ZWYCZAJNI ZAHALNI ZBORY 

U К R А І N S К О В О S Р О R Т О lr О В О Т-ПА 

S І С Z 

widbudutsiв "subotu 31 siczniв 1948 о hod, 16-tij 
w pryшiвzczenni T-we na osAli z tsl<yш poriedko" nersd: 

l, Widkryttiв 
~: ~t~~ 1~~Шd~Мі~Ш·п~~~з1nуоь zьoriw 
4. Іidczytennie і z~~~:r~·~gn~gofl~toko1u ootannioh 

5 , Zwit' z dijв1noвti g7. f~gff%~noii Кошівіjі 
~ ~ ~ = lt~ w/ Uyrowoho ~udu 

~: ватш~ ~ggof~HЩt ustupejuczoІІu prowodowi 

Українська Ст у Ае н т с ь ка Грома А а 

Ukrainian Student-Association 
Ukrainischer Studenten-Verein 

UTHI - REGENSBURG 

ЧЛЕНСЬКА ВИ КАЗКА 

CERTIFICATE OF IDENTITY 

MITGLIED- А US WEIS 

8, ZІІ1D8 stвtutu . . 

1
9: :Ь~~~ n~w~~~f~owodu,Kontr,KoІІlвijl і Uyr.~udu 

tY, Zвkry{tiв ТО!ЦР 
,§'<j'l>':. ~~ 
8 () 
~~_ .,с еч· д 

Regenвburg 16,1,19 .:;;-~ ~~ Іlf-..,_,;,
Zs pr оУІіd T-wn 

РАДА ФІЗИЧНО І КУ ЛЬ ТУРИ 
Dohdano9І i ~~ а 1 о n 1 а k о w 1 

nризнає n ........... - .................. ,........... --------------------------------
- J СІо<'а) (Прtаа•що) 

ЧІІенQІі G3H . • Зе а-~-~~--------· 8 ~~-:;-~~~!.-~-~---
nраво •осм'rи 

БРОНЗОВУ ВІДЗНАКУ ФІЗИЧНО! ВПРАВНОСТІ 
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с ь .к .1. IFICATE 

!JE No 

І ._. 'l menobr r С~.~О!'tог;:ое,. ,, ,1. ~ *'•••Є.Qf 1J)..a.n3';e"ts , • • · 
дim/ber f or ·~•vel'Y I am..l. У ........ .. 

- еє" \"Іhich acp r·І:d ing to :p&.r.7 а }.•i.rr::..ni st:':'ati.7·). н:r~ве CP.зnge 
'І і1 ·1 • f • 'f1 • .J fl • ' 

Army 

'УКР АІНСІtКА РОД08ІДНА УСТАНОВА 

ОСЕРЕДКОВА УПРАВА До 
В.П.Василл С ЕР Д t Н А. 

м.Р е г е н з 6 у р г. 

І 
Високоnов ажани~ Пar re • 

Післл осооис'гого nо6ачеш1л й переговорів з Вами,рішили ми 

,лоручити Вам наше рредставництво на ра~он Регензбурга. 
~~- .. 

Ви маєте зайюrrисп nідшукуваюнw гера.льдичногоWенеалог і-

ЧІ-юго :матеріллу в бібліотеці Регензбурга,заохочуваии нові і 

старі роди до уnорлдкуваннл роду l1 зна.менаціr його та І!Оширю

вати ~ашу літературj. 

Висоту винагороди дл л Вас ми означимо nізніше. 

Прохаємо nідтвер,n;женнл npo Вашу згоду. 
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---------------------Preparatory Commission-------------~---
--------------------------of the---- - -----------------------
----------------INT:;RNATIONAL !lliFUGEE ORGAN IZATION-----------
----------------US ZON Е------------------- -G ERМAll У-----------
---------------------------------------------------Аrе в Те am 1046 

Тhів із to cert ify that Serdiuk Wаву1 Ьав been teвted in Gangt,o

fer-Sied1ung and Ьв з been с1аввіfіеd а е а Actor; worker; 1 Stam!) 

Area Emp1oyment Officer Regenвburg 1 Dr. Komarynвkyj m, p.Area EmP-

1oyment Officer . DU e : 28.1.48.- ------------------------------

IRO AREA 4 AMBERG-SUI\1REA RE.tEN SBURG 
САМР GANGHO.FEaSlEDLUNG 

сору ів true 

Ju1y 12 1 1948. 

- Dtvislon А 

D. Р. Police-Certilicate No. =-_1~-=-
This is Іо certify thot fhe person described betow is 
omployed as: 

J.. al0~,;:C.~; .~ . .. . '*~;~~t,;f..t .. 
Nome 3 ~ l'; ±~:Ї~'іГб·;·:.~:У~-:~~~.::: -~;~: 

·л::).· рі ~ .. ::..1.11 .... 
Cof\fession j_. • -'.~l). t~~ 
О. Р, ld. Co •d . 34$551 
fomlly's position ::htett"Ж є: 

..:1. J. . 1~17 . . 

uNRR 4 
DФРе 

POLICE SCHOOL 
тн І s І s то СЕ RTI FY, ТНАТ BIL EJCZ UK і:, І CHA EL 

HAS SATISFACTORILY COMPLETED ТНЕ 

COURSE АТ ТНЕ 0ІSPLACED PERSONS 

POLICE SCHOOL АТ R E ~ E I , SU U R G 

day of AP RIL 

DI RECTOR OF SCHOOL. 
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СПЕЦІЯЛЬНИЙ ПОЛІЦІЙQ.ИЙ СУД 11 
ДП ТАБОРУ Г АНfГОФЕРЗІДЛЮНf 

В РЕГЕНСБУРЗІ 
Чспр. СПС. 11. ............................................. . 

ВІЗВАННЯ 

Пав ................................. . 

взивається до розправи ва день... ... .. .. .... . год. 2. попол. перед Спеція.ІJЬБ.ИМ 

Поліційвим Судом Табору Гавrrоферзіплювr в Реrевсбурзі, яка відбудеться в судовому при

міщевві ~а "кавтивою", ІІ поверх на право, ва підставі обжалуваввя о переступство пору

шення обов'язку таборової праці. 

На випадок Bamoro веявлевня, западе проти Вас заочний вирок. 

Реrевсбурr, дня 1947. 

Чспр. СПС. 11 .................................... .. 

Пот.верджую відбір візвання до розправи ва день ... . ... .. rод. 2. попол. 

J:Jra\·:.a o~el і 
3-8nє:rhof er ~і edlu.ng 
В.egensou..rg 

J/1 hІ І" 'l-
РТ U:;:ra·.тve 
~ u.du DP 
Ganghofer S iedlung 
R е ~ е n s Ь Q r g 

Власноручний підпис : 

Regensuurg,dnia 17.1.1947 

Z pr~.-kristiu musymo zauwaz.yty 1 szczo lud DP z nev,;idomycb nam 
_prycz~·n moze ne zowsim 'powazno traktuje doneвennia neєzoji 
Upre.VІJ...a. tomu, szczo zwol,ikaje z perewedennia.m slidstvta. v1 kon
kre tno podan~~ ch nащ,.; wypadkach а t .. · m Е; ащ."m unemoz l~:Y; luj е naril 
:ро t iahat,,- WJ Щі ch do w idp ov~idal.nos t і. 
Z U\'~ah;.r na ее, єzczo dejaki meszkanci naszoho· taoorц 9opuєks.jutєia 
ke.r,,:hidцych V\CZJnkiw і w ое j sposib demorьliztij ut dl:uh.~· ch ше sz
kгnciw, skore ·і widpowidne ukarannia wущтсh lez~тt ne tilk:y 
w interesi Upraw-.1 ·тa·ooru ale takoz w i.nteresi ne.leznoho Uyori.e.d
kuwarшia z~тttia w te.uori u v<sipb joho dilaakach. 
Dl&toho zwertajemosia z prochanniam wei nвszi donesennia ?О moz
lywosti jak najskorєze rozhladaty і ~rnц:.тch PIJ7 I::lirno po.kг.rг.t .. :. 
Bulo·o pooazanJm, szczobj" wsi w;,·rok~-- naszoho ~udn boc"ie.j u we.znij
sz ch ~:prawach bul~· podawani do p~Jl1ldnoho \'iidom.a. 
W nadiji korys·tnoji spiwprsci Eudu. і U_prawy Oseli 

ostajemos z hl:(bokuju poszanoj1:1 
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ХІ: . }84 TєlєiJ'вmm D h р IFLE~P·,...(PH SERVIOE 
eutsc е о~Еuтsс:-ІЕ РОsт 

вus --------------- ----------- _____ ..... ---------------------- . -------------- ................ _ §_Qij_QN.Г;:В ERG. J-:::Jk.Ui?.Т.S:ТH;-4f!--- .. 

Auf11enommeo 
1ar M~W~al }at\r- Zdt т., 

Befёirden 
Zdl 

і LEGALLY SECURED RІGНТ ТО ENTER THESE CAMPS. ТНЕ DP CAUPS ~ANNOT TJ.KE 
1................................. .. ··············································· ........................ ·-····-· ················-----········---------·----····------·-----·······---····-------·-

j· UPON THЄUSELVES ТНЕ RESPONS І В ll\ ТУ FO~ .t.~p_І_~_.І._DUAL ~·~-~-~~ ~-·· ~~ ... !..~----·-- . 
f - - В:~~~Н OF ТН~ І ~TERN~! ІОNА~~~!ТТ~Е ІN. RE~~ ~ВЧ~(; ~-----Cii"-;t~-,-

1 

1==~~: 
~-- ----------

GENERAL LU~IUS D eLAY 
.. .......... ................. . ........................... ···············-···········--···-···--

MILITARY GOYERNOR НQ-USARUY BERLIN -

Auf11enommen 
1ч Ммаt l•hr l.ck т., 

dunf> 

! ТНЕ MJNISTER О~ JUSTICE DR JOSEF МUELLER OFFERED А DfCLARATION АТ ТНЕ 
І···~R~-~~·-·-~o~Fffi~~~є·····~·~····~-~··,-~~--·~a~~·~~·~--i-~~·- т~є-··-~;--<;~-м~;-··;·н-ї~;;є··~~~-~·~~---
І·--·--·-·-··--·-·-···················-···-···········································-···········'····························'·-····-·-·······-···········-·---·--·····-··--·-······-·········-············-····-···········-···----·····-·····---··-----

IOF THREATENING ТНЕ SECUR\T'f' OF .GERUAN C\T\ES ТНЕ UAIN ISSUE 'lvAS MADE 
!А.ваїіт -])р сАМР GA NG.~кiF-fisІПiu.NG·····ї·N···-R·єG·єNsвuRG·~········ N ... т нЕ·-·;І-;~-Іsт.ЕR·з-··йРІNІа-N"-
1·Т·Н·Е ALIEN CRIMifiALS ENJOY ТНЕ RІGНТ OF EXТERRJTORIALІ_!Y !N ТНЕ DP_ 

і .~AJJPS. IJ:E PROTEST AGA І NST. 1 ~~ .. ~.~~.N~~T р~~~~~!._І_~-~ .~_1!~~ ~~. !~~.-~~~-Е ··--

\ 
PURPOSE OF 'OEFAM І ~G ТНЕ D? CAMPS S І NCE ТНЕ GERMA N POL\ еЕ HAVE А 

~~~ , .. ~ ...... ~"~.: .. ::.,00~~--~=с.пІlТТ~. ~[НП АІ :=·:·--- :: ~,.. ,.-:: = 
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о 1",. ....... ~ 

..;:. ....... 

J~CLASSIFIED PZR ~X~CUTIVE ORDER 12)56; Section ).), 
Ву F-J2є?l) ..,j/ HARS, Dёl te /О/.:2і)/13 

YStJ ~~~~,~~---------

OFFICE OF MILIТARY GOVERNMENT FOR GERМЛNY (U. S.) 

01/ісе of the Depuly Mililary Governor 

Dete: .... J2.J.\д.,r.:~b . 19.~~e ....... ~ 

• 2:~ ~і!:'. O!)in~n, tJ1~ tir;e 1.1.::>.s no·,;. cor.1e to -:;~ve tl-je . r}f'!rr.::~n 
!)OlJ.ce a-:1thor1.t~· t6 3Xerc:tse !)Ol:!.ce ~ct:1.011 over Dis!)lr>.ceC\ 
Pcrsons,{1;,:(Lt11 tl1e tшderstanci.in~ tJ1at tri:U. of s~:ch !J~rsons 
Yr!-lo are accused of cri~es can continue in Eili t<>~r ~-.-er!"'J:!e!)t 
courts. The Germaл ~)olice по-.•r h::tve <Шthority over the Dis
pla.ce(l Pers()ns that a.re li Yin~ о~ tІю Geman economy, tJ1ere
fore, І think vre mi;;ht i'f<йl extend s1.tch attthor1t;,r to Displnced 
Persons livinG in c~ps under the IRQ • . 

,j, 



.:~. о 

Управи О о е n 1 
/" 

J.IQ ГУКИ HoC<..\itЧ~~J\.ft МІ'{!. ье.леп 

в Р е r е ~ ~ б ~ ~ ~ і • 

~o:tJJH1 uepE'.'i.:OHi!-:r!.R ,а оп1сл~1 ~nіль.•е та'5ороr:.е ·и-r'ts на еміr рац11 
вnJjива·-vть ві.tзинu J.!O peoлeri"tнt тn МС·JІВJіЬ"'е "'·иття еміrран!'іІ .M1t 1 
ов1,дк8ми ,як nрснви e.peJІirii\нoro та амораJІьноrо ":І"ЯТ'tЯ .що хо.r.~оь 
були б :;аоуд-rе'41 ~8Г3.Т;ОУ ГрО~l!;іДЮ'СТ~8. CЬCГC'JJl'fi ''DВ '''R"'ТЬОЯ 36 RОр
М8ЛЬЯ1 т~ не r.импика~ть відnовідного ~аотере~енRя навіть оере~ 
тих ,щІJ ПОf<"JІі'ІRані сте "ИТtі ~~' .r..о~ер- · а,•ням та~<оrо oaocof'Sy вове.ntнкя • 
яІ<и~1 не ~~І<"'7.к~·вав nи обуре~ня .nовкі.:~ля тв не nавав би згір"'uчо
rо пр-..RЛS"!. ,У ДJ!Н ДО!:ООТЄ'О\101'0 ПСКОЛ1.t'Юl • 

jo TWt~X ц~pK8J!TJ1!'1J. ПрОЯВіВ ПOpV-E't;VF. ПУІ'іМРШОГО ПOPR..I!.KV ЯЄtrОі 008-
n1 тре~~ 38G~CJj~tn: 
le ЛfJOДR' 9 В Кр8Ч1ШЦR". та 'Кі()ОКfіУ: В Р.елі:~і 1'8 CBJI't'Qrt!ti }!.fli 
~. TR~na nrs~п ~ C2.RTOЧR1 дні ~е очоr ~arn~y 
З. ВJІа."товуr.еІР~ Іі "l'.•npg::- /пор(' .~О"Ес1 t, сnорто,.:~х/в че.с:І ~лу,..~ я f.o•o1 
'•. 7'( РІ'І'Т.Я ~ нонкуt1іvаоr1. 

J.'ва,ь:<нш ,J:,o Р.аве,.-:.ені nу~І .rtицнt J:1яннл rp,y~o nop:v,.,:v-.oт11 pe~eri~яl .по
чувttюІя :~araJІY нолітичноі та ~·JлiritІT10i e~.!1rpa~11,npoo ,o.so Нас звер
нути . н& ~-tих yвar:v о: а видати заf'Іороняr.~~і розпоря.n."· ен;.;І1 віднооно вя
коя;уаанн.н т~н ·"е ra :\auoriirтw ~rsepзrт:! nобр~ і·..ся ;vкраії~ц.я-хр~•сt!і!нк-

"" на ,u.o ~его ,ІІ.от~пер мвв украіноьки ~; нарі.д ОР. ред чу:<'-..R;\111. 

~а ~ir.r.in Катоr.~цькоі Акц11: 

~~ 
ГcJ'otaa 

~а :~арРськ,у Jру~·ипу: 

6~Jl~ 
- ГоЛове: 7 

'п· ~- Q. І 
J,_, /)1•,/. J ~-~ 
#.~·,ксте'4'т 

1 



до УкраУнського ГромадSІнства в Регенсбурзі 

У:країнці й Украін:ки! 

Тюю~а і безвиглядна доля білл двох тисяч наших інвалІДІВ активних 

учасників Української Визnольної Боротьби та невинних жертв минулої вїйю~ 
накладає на все наше гро~шдянство національннІ:і обов'язоІс не тільки зі співчуттям 
і пошаною nіднестнся до фізичних і моральних тсрпіш. тнх , хто віддав на вівтар 

Батьківщннн своє здоров'я, або став жертвою працівного не1цастя чи нійсь"оних 

страхіть, але ТаІ\ОjІ\ л юдяність і r]юмадсІ, ~>е су~І.піння взІшш; нас всіх дати наши:-.1 

скалічеНИМ страдюшам належне матеріЯ.ПЬНе забезпечеННЯ ІІа МІ:tЇІбутнє ЇХНЄ Ж~І1'ТЯ , 
особ.тпшо тнм інвал ідам , що не r;шють і не будуть м<-~ти жадннх rшг:шдів на еміграцію 

.10 інших І\\Нtїн або по ліюзідації . ІРО не знайдуть собі через сuоє фізичне 

Н'аліцтво на.•Іе іІ\НОЇ праці наслідІсом втратн працсздатно<'тн . 

З цією метою пrреводнться. серед українців у Німеччині цілн tі м-ц1; серпень -
3 Б ІР КА НА УКР АЇНСЬКИХ ІН В А Л І Д І В. 

Закликаємо все українське Громадянство в нашому таборі 
і м. Реr'енсбурзі та околиць - скласти добровільt-tі пожертви на 
допомогу українським інвалідам! Хай кожний Українець і Унраїнка 
відповідно · до своїх матеріяльних сnроможностей, винонають цей 

наці онально-громадсьний обов ' язок! 

Збірка псрев(),1ІІТЬСЯ спСІlіП.'ІhІ\0 11 11 це уповноnажненнмн особамн д.1л окремих 

раі:Іонін табору та ~1іста й оІюлинь РеІ'снсбурІ'у, nшс:Іючно на підннсні mІстн. uІцані 

Гщюшrою Упраuою Союзу Інвалідів. 

Громадяне й Громадянки! 

Сnовніть всі як один свій обов'язок nеред Українськими 

Інвалідами! 

Гo~onn Табороnої Ра~1 

u.3. ІНЖ . Б . ПІДГАЙНИЙ 
Пuсадник Табор~' 

А. ХРУЩ 

Громадський Комітет для nереведення Збірки в Регенсбурзі: 

з ф . · С у .. І . . іюІ\ . Е . 3АРІЩЬ1\ИЙ 
1. а 1юю оюзу І>:рашсьюІх ІШ< 1 н ;~ш -- М. М~'РЗА 

2. Преосвпщснніі1шнй ЄпнсІ<оп - ВОЛОДІІМИР 
З. Настонтель Гр.-Катол. Парохії -- о . ГАЙДУКЕВИЧ 
4. ::За Філ ію СоІозу УІ<раїнсІ,І<ІІ Х Ветеран і в - інж . О . АН'ГІШІВ 

:-1. :за Філію Об'Єднання .УкраїнсJких l{омбатантів -- проф : ЯВОРСЬКИН 
О . ;-з<t Філію Об'єднання ·· У"раїнс~ІСоrо Ж1поцтва - ЮСJЛЕВСЬКА. 
ї . За Філію УІ<раївської MapiricJ,JCOЇ Жіночої ДруjКИІІІІ - 0. 1\АШУБИНСІ.)ІС\ 

1-і. За Філію Союзу УІ\раїнсьІ<ОЇ Молоді - М. ГАЛІВ 

!І . За Відді .тІ УІ;:раїнсьІ\оrо Пл асту - ред. Б. КРА6ЦІВ 

10. Санітарно-Харитатшша Слу·,тсба - Др.' О . ЛЮБ'ЧАК 

j. t' 
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г УКРА1НСЬКЕ СПОРТОВЕ ТОВАРИСТВО ПОЧАТОК 0 год 22-гій 

l
ВІВТОРОК 13 І 1948 

І ))сІч(( ВЕСЕЛА новоРІЧНА ПРОГРАМА 
У РЕr'ЕНСБУР31 у u t1нонанні Ансамблю У~>рнїнських Акторі в 

nід м истецьКІJМ проводnм В. БJJаІІ'ІЦьного 
м ає шану заnро<· и ти BattJy Всечесніст t . 

= на 

ТРАДИЦІЙНИЙ МАЛАНЧИН ВЕЧІР 
Орхестра Театру А. У. А . Буфет у заряді Bn. Пань 

ВСТУП ТІЛЬКИ ЗА ОСОБИСТИМИ ЗАПРОШЕННЯМИ 

11 

ОБ'ЄДНАННЯ УКРАІНСЬКИХ КОМБАТАНТІВ 

МАЄ ШАН У ЗАПРОСИТИ ВАС 3 РОДЮІОЮ 

НА 

L
-19 СІЧНЯ 1949 - О ГОД. 21-ій -
В ТЕАТРАЛЬНІЙ ЗАЛІ ОСЕЛІ В РЕІ'ЕНСБУРЗІ 

Ст рій доuільни~ - ДоОірний Оуфет 

- Ор х е ст ре А У А -
Вступ s·- JІИ ., ті.таькІІ ан заnрошсння .. нt . 

За найІrІ)ІtщІ ко<'rюми НАІ' <ІJ)()ЛИ ·-

І 
УЧНІВСЬКА М!ЖКЛЯСОВА ГРОМАДА І 

УкРАrнськоr r'rмнАзІr 1-· ------· 

В РЕ(ЕНСБУРЗІ 

1948. 

КОМАНДА ТАБОРОВО! ПОЛІЦІ! В РЕГЕНСБУРЗі 

оІJаштовує 

В СУБОТУ, ДЮі 6 СЕРГІНЯ 1949 Р., 

В ТЕАТРАЛЬНІЙ ЗАЛі УКРА!НСЬКО! ОСЕЛі 

В РЕГЕНСБУРЗІ 

ВЕЛИКІ ВЕЧЕРЛИЦІ 
З НАГОДИ ЗАКlНЧЕННЯ ПОЛІЦІЙНО! ШКОЛИ 

ма які .має честь 3anpocumu Вас Вrт. П. з Родиною 

Початок о zодині 22-1іі1 Грає джаз-оркестри 

Добірний та дешевий буфет у впасному заряді 

Вступ тільки за залроl.иІ!иням 1'50 н . .м., для студентів J•. н . .ІН . 

ВЕЛИКІ 
1~·-~ ·-· 

Чистий дохід призначений для СХС 

r .ll .J:.E А.Т.І' А JІ.Ь t\1{1 ,;J~.::; 

rJ< І' А ІІІ.< ' І • t;.Q.I_ ()UE JI 1,1! .)'EI'~.II~Ji.~ t~:H 

ОСІННІ В ЕЧЕРНИЦ І 

Н А Jl . К . І М. А ~ Ч ~ .С, ,'\,~ 

3Alll'OC.Ц1cll llAC. 3 .. P.p .lUЦЦ11!) 

. Y_9~~·~(~~t~r.u,ІЦ! ~ 

UKRAINSKYJ REМISNYClYJ СЕСН 
МАJЕ SHANU ZAPROSm WAS Z RODYNOJU 

NA 

"SWIATOCZNU JALYNKU" 
23. CICZNIA 1949 - О НОО. 20.-1 J 

W ZALI 36 NA OSELI 

РО JALYNCI 

WECZERNYCI Z · ТАМСІАМУ 
WID HOD. 22 - DO . HOD. 5-0JI 

DOBІRNYJ BUFEТ 

WSTUP 3.· N . М. ТІLКУ ZA 

ZAPROSZENNIAМY 



u .. 1аштоnує 3 11аrоди 

РОКОВИН ХРИЩЕННЯ УКРАЇНИ, 

в понеділо к 28 липня 1947 р. о 21 годині , в театральній 

залі Оселі (анrrоферзідлюш', 

С В Я Т О Ч Н І С Х О д И Н И, 

на які запрошує Вашу Достойність. 

Вхід зu. доб роnільюІМІ І датtшм ~• -

Bn. П 

ч . : 

ВЛАШТОВУЄ 

КОМ ІТЕТ 

В ДЕНЬ І~ОГОЯВЛЕННЯ ІН СІЧНЯ І!Ц7 Р . У ВЕЛІІЮ!l 
3.'\Л І ОСЕЛІ 

РІЗДВЯНУ 

ЯРОСФОРУ 
НА НКУ ЗАПРОШУЄ ВАШУ ДОС'ГОІlНІСТЬ 

ВОЧ.\ТОК О І"ОД. 19. 

Українська Студентська Громада А І< АДЕМ І ЧН ОГО 
ари ~ ТГ! в Реrепсбур•і р О КУ 

В суботу. днн 23. липня 1949 р. 
в театральшй зал! украінської Оселі 

в Ре•·енсбураі 

нлаштовуt: 

СТУДЕНТСЬКІ 

ВЕУЕРНИЦІ 

Буфт~ добірний у вло~но,му 

зар~rді. 

на які має честь заnросити Вас 

а Родивою 

- Джаз -о рк•r::шро 

Вступ 1"50 н. и. 

12.xr1. 1946 ТРАДИЦІЙНА ВОРОЖБА! 18-23 

~ ...... J--------------1 год. 
Рішила Комакда Кошова С У П Е 
Аццріівськи:й вечір "встругвути'1 

Задум у дІло проведено вже 
На вечір дозвоJІЬте nрибути. 
А жде Вас програма баrата і necrpa: 

Віщув8.ІШИ дівчат під Авдрея, 
Естради! иоиери, МЕРІ-МЕН орхестра, 
Самі благодати й ... вечеря. 
Еліксир ювости й радости JV1J! Вас 
Ладиио в дар! врочисто. 
Отже на вечір "приходьте до ва~ ... ! 

СИЛЬНО! КРАСНО! ОВЕРЕЖНО! БИСТРО! 

ЗАЛJІ ДОБІРНИЙ ТА ДЕШЕВИЙ БУФЕfr 
УнР РА f-&a;;;;a;;;ss;=a"""""""""""""""'===="'""'"""'""""oaso=-1 

ОРХЕСТРА 

МЕРІ· 
·МЕН 

КОШОВА КОМАВДА СУПЕ в РеJ."евзбzрзІ 

запрошує 

ВАШУ ВСЕЧЕСНіСТЬ 

в .а 

Традиційний 

АНДРІЇВСЬКИЙ ВЕЧІР 

cooperaling with 

UNRRA 
*~* 

SPORTS • RECREATION • CRAFГS 

LEADERS TвлiNING WовкsноР 
for 

Displaced Persons 
of the 

Regensburg Area 

REGENSBURG 
Gangholer Siedlung 

UNRRA Displaced Persons Camp 



ВІДТИСКИ ПЕЧАТОК 

УКРАЇНСЬКИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
В РЕГЕНСБУРЗІ 

(із збірки Миколи Марковського) 

YMCA/YWCA 
FOR UKRAINIANS 
GANGHOFERSI EOLUNCi 

REGENSBURG 

UKRAINIAN YMCA/YWCA 
Є~с:u-;-:·іЕ СО~МІПЕЕ 

G А N G : . :J F .:. ;; S 1 f () l '-' N G 

"tКВ\111СЬКИJ-ї РЕf\JСІПіЧНИ UE~ 
~UKRAJNIAN TRADE GUILD~ 
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АНСАМБЛЬ 
S'КРАІНСЬКИХ АКТОРІВ 

пU uст. проа. 

В. ВммП't'оnJ 

Г.О. T.R..O. СА~ІР ГОUП•: 
G 1\ N с; ІІ О ГЕ І~ ~І 1.: Р !.!J 1\ L; 

л 1 ~(а: х ~; т: т: т: (~ 



іІСРАШСЬКИЙ 
•tІJ1П~~чн~о-госnодАР~ЬКИІ 

шстиnтт 

Ukrainische Kunst 
Genossenschaft m. Ь. Н. 

(13а) Regensbшg 
G<moЬofвrsiedlun.g Sieofnecls:r .... , 

• со:юз УКРЛІНСЬКИХ ПЛАСТУН!В 
~· ИІмс'1~;ті - Л~;срю:. Z::н~~ 

(J"J,'Y.Cl1A ЛЛ}.СТОВЛ Сі'АГШ. il .\ 
PErEHCnYPl~ 

Б'ЮРО ОГОЛОПІЕНЬ 

~РЕКЛЯ!JА" 

Arbeits- Geschaftsi 
Kooperativ der lnvaliden 

nHilfen 
Regensburg 

_____ 194_ 

OKRAINISCHER SPORT-VEREIH 

"SITSCH'. 
IN REGENSBURO 

• СОJОЗ УКРАІНСЬКІІХ ПЛАСТУНІВ 
у m .. ctfЧilвt - А~.;~рик. Зова 

C:J:JACНA ЛЛАСТОЗА СТАРШШl.д 
РЕТЕНСБур( 
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D. Р. САМ Р 
Gen ghofer sled І un g 
Huaoendry- financ• 

~ltiAINIA~ SPORT-CLUt 

"8 ІТС Н,. 
АТ REGENSBURG 

УІ\РАУНСЬRА НАЦІОНАJІЬІ!А ГАДА 
Ф1навс:оn~n Рссо:рт Вюсонноrо Органу 

nоштовИй в;.щ:u.л 

ТЬ.е ukramian autokepha.l 
.rthodox сИосеsе 

ЕО~АПДА 1ІОЛІЦІІ 
ВІДДLЛ ОГОЛОШЕНЬ 

at cil-•u.it о{ Вayrєutb 

,_ 19_ 

Petescбypt - r aвtroфep.siдJІIOm' 

Союз Українських 
Інвалідів 

Sanitary Charitable Sei"Jice в 

Регенсбурзі for GеІгr.ап•J 

Sec.tioп at Rogsr1sburg 

Journolist 

lwan Sstoroschuk 
REGENSBURC·, 8ot:"i~~:~,,,,~J~;:~ :~' 

Zinнr.e :· ·~ 1 

Цer:r:"!>2.."Т'f..~ 1-:::r:-::-:C'~-.,~-r ! ~':·' rr~.~-=:-.· "'! 
РС~_.:І-::~ С"'::~Х 7~['.:r~;:·із ~'.,~-~l'A,~II 

))JEDNIST(·[ 
Erzeugungs- uпd llandelsgenoffenrc!-ІcJft 

m;t [i:Jteilshaftung 

Regensburg,Oanghofer-SioC:Iung 

......... ~ ................................ .. 

Dlr or • 'оп G ,. tar-ium ОІПІ ... ~ 

_ Socon гу SL; =с:.оІ 

at. egensburg 

Bayerische Vereinsbank Mund1en 
Zweigstelle Max-Weberplatz Sanitar-und Charitas-c·:-:~:~ 

Konlo Nr. 4 7206• in Deutschland 

d UL- • • ..L N .: J ь Zweigstelle in Regensl: es JJ дІПІSшеn аноnа rlro1 
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IWAN SSTOROSCHUK 
REGENSBURG 
,ВOELXEStR. 22/4 І 

JNSERATEN- ZEITU N G 
DONAU 

(13а) R Е G Е N S В U R G 
0 8 Е R МО N S ТЕ R S Т R AS S Е 7 

TELEFON 3438 

t UKR. ORTHODOX CHURCП-CO:\fl\rUXITY 
UКВ. ORTHODOXE KIHCHE~G~ИL:1SOГ 

IN REGENSllUHG 

Управа філії 
в 

Регенсбурзі 

ТНЕ ASSOCIATION OF ТНЕ UKRAINIAN 
POLIТICAL PRISOf''ERS Regensburg 
Verein der ukroinischen politisch 

Verfolgten Regensburg 

SanitAr· und Charita!J-Dioмt 
boim ApostoliscЬcn Yi~itator 

der ~riochiscl1-katlюliselн~11 I~irche 
in Dcut.scl1laшl 

ZW(iЇI'Stc1lo in n('~~<:.a~1):Jr;~ 

Johann SsЮJ oz,.•k 
Frauendorfer Str. 1 J 

Rf:t:en:;bL!:"~ 

UKRAINIAN УМСЛ; '{'/·/СА 
EXECUllVE СОММ ІТТЕЕ --REGENSBURG 
G А N G Н '-) F Е R S І Е D l. і : ~.: (., 

UKRAINIAN CHOIR 
UKRAINISCHER CHOR 

,.SURMA" 
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Ukrainion Т echnical 
Musbandry lnstitute 

Regeneburg 
Ocмclhofer Siedlvng 

Mymajlo 8ore<kyj 
S R с ~ е о ео: Ь tJ r g 
Gaachofereiedloul БL ?Jl61 

METROPOLIT 
ANDREJ SCHEPTYCKYJ 

UКRAINISCHE VOLKSSCHULE 
ів REGENSBURG 

Ganohofers iedl ung 
Block V /133. 

,_. Н.,...tr. 2 

"HiLFE" 

Савітарво-Харитативна Служба 
в НU!еччІu~: 

Станидя в Реrенсбурзі 

Українська Торговельна Гімназія 
а Регенсбурзі 

Ver! '!~"go~set!'1c'ha r~ 
"UK'; ·- ~ -,_. · ·. ,., :~·'::Т'' 

Ukrainian Cnmmштial School 
in Regensburg 
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УКРАІНСЬКА НАРОЛНА DШОЛА 
іиеnп Митрополита 

АНДРЕЯ ШЕПТНПЬІ~ОГО 
D Ре(снсбурзl 



Servitium S<1nitatis et Charitatis :'3 I'l ;І д L :Є ~:: 1.1 Л t: ~ f Ji :К .4. 
<t ~!l~"f'I;..i·.н·:t.:.;,;-~ C."r)"OBD,. in Germar,;з. 

Filia in Ratisbona. Pcrc:a~uz,·:Jl' - .oce;ua 

lagerverwзltung Ganghofersiedlung 
Elgene Selbstverwaltung 

Regensburg, BrentanostraBo 22 

Р3а} ReІCІS~Іrt-Gaaв '1f1rs іс~ІІІ 
&CfiiDf US-ZІII 

Sclнiftsteller 

CltJsewo!o(l crfli~oyla 

Ukrainian District Reprcseпt«1tioi, 
lnter-Camp Coordlnatfon Agertcy 

at Regensburg. 

:Укрзінёьна НародІІА Шкаnа 
в РЕГЕНС&УРЗІ 

Clle!J~"s&urg 
Augshurger1tro~e 1 J а 

(Ьеі Johann Muth) 

Ze~t:-~.!-Ekono~~t t"!. r.Z""] ~-:,:\~': ::1 

d~r "\Yertpapi::r-~ сl.ез U:(r~:ї;з 

hЗaJ ReІCІS,Іrt-6aІІ'ІfersicinІ 
&ІfiiDI US-ZІII _, 

// ': 

~ 

;t·· ·'~ 

Ultrainian І Ulпair.ische 
Elcme!:toїy Scltcol Voll~sзchufe 

in R. е g е n s Ь u r g 

Dlaulala Orthod81 Clamla 
U.A.P.C. ReІ"Тenвburg 

UkraSalsch-GdecldscA·OrtЬodaa КІrсІІе 
U.A.P.C. Regen.Ьurg 

.,. !dtїJ;мf:.~.IL) 
,attr-r'I-ЇUJ /! !J-"f-t,..• • ~.../ 

Vcnorrur AЬteiJanr 
c!er V el'emirtea W erkatitteo 

in GanrЬof~rsiecii"Df Ьсі UNRRA 
Те .. 1046 

P.O.I.R..O. СіИР ГОТ.ІСІ·: 
G.flNGHOl~ER SIEDЦjNli 

RECE~S:CПRC:t 

_. TedlldD -llrtsdJaППdles lвstllll 
~ REc:iENSBURG us.-zone 
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ОСЕ.ЛЯ в РЕ~ЕНСБУР31 
ТАБІР 

"GдNGHOFERSIEDLUNG" 

Виконання: інж. Роман Бенеш 



BREMEN 

N 

FRANCE 

·" j 
СІ І~ Sr.Ь.І••J' . 

Іwrоt18ІІІІ P8r"'"''or. оnІ,І 

SOVIET 

Mogd•bur; 

fJr!~} Berlin 
8r ,,., 

~ ..... 
,D1Іda"' US 

UKRAINIANS 

r І N D.P. САМ Р 5 

OF WEST GERMANY 

AND AUSTRIA 

1946-1950 
Ьу 

lhor Stebelsky 

BOUNDARIES 
ІN111NAIIONA.L 

OCCU'AIION 10NI5 

'ІОVІNСІА~ 

о 

Виконання: проф. Ігор Стебельський 
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ПОКАЖЧИК ПРІЗВИЩ 

(В покажчику не подано прізвищ, що подані в колонках на стор. 60, 264 - 270, 340, 
582 та прізвищ на стор. 21 - 25 і зірка означає знімок) 

Адріянович, Юліян 208 
Айзенгауер, Двайт 46,47 
Алексевич, А. 492 
Алексеєвич, І. 448 
Амбросій, владика 85 
Анастазієвський, М. 455 
Андрієвський, Віктор д-р 422, 524, 526, 

531*' 620 
Андрухович, Є. 235, 238 
Андрушенко, Уляна 400*, 400, 423 
Андрушків, Осип 364 
Андрушко, Роман 567-569, 570* 
Антоняк, А. 400*, 402 
Антоняк, Степанія 249 
Ануй, Жан 489, 490, 491 
Арендт, Ганна 444 
Арндт, спорт 362, 367, 372*, 375* 
Аркас, М. 446, 484 
Арон, Реймо 444 
Артимович, Антін 64, 115, 122, 127, 129, 

130, 158*' 167*' 169*. 175*. 184, 300, 305, 
306*, 318, 340, 408, 410, 411, 434, 435, 
438*' 508, 535, 607, 635* 

Артимович, Г. 469 
Артимович, Степанія 395 
Ачесон, Дін 46 
Ашбрук, Джон М., конrресмен, Огайо, 46 

Бабій, Михайло 448, 449, 454*, 611 
Бабій, Олесь 272 
Бабул, С. 455 
Баб'юк, Зенон 268, 568 
Баб'юк, Оксана 568 
Баб'юк, Теодор 140, 141 *, 635 * 
Багряний, Іван 100, 180, 272, 440, 442 
Базалицький 172 
Базар, Антін 60, 63 
Базарко, Іван 16, 17, 63, 130, 168* 
Балей, Петро 15, 16, 131, 168*, 179, 272, 

402, 447, 510, 535, 545, 548 
Баляс 453* 
Бамбер, Клявс 210, 211 * 
Бандера, Степан 441 
Бандінеллі, Р. 516 
Барабаш, п-і 474 
Баран, Н. 63 
Бараник, О. 299 
Баранецький, Я. 476 
Барановський, спортовець 357 
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Барвінський, Василь 470, 471 
Барвінський, Іван 476 
Бариляк, Тома о. 208, 209* 
Барицка, Женя 302 
Барнич, Ярослав 495* 
Барр, К.М. 127, 128, 174* 
Бартків, Галя 275*, 400, 480, 482, 578 
Бартків, Осип 361, 364, 480, 482 
Басараб, Ольга 303, 320, 399, 402, 415-418, 

616 
Басенко 612 
Баслядинський, Мирослав 298, 383 
Баторфальве, 140, 141 * 
Баторфальве, спорт, 362 
Баторфальве, Ярослава 364, 371 
Бачинська, Блянка 394 
Бачинський, Леонід 325 
Бачинський, спортовець, Байройт 357 
Бедрило, Іван 64, 425 
Бейден-Пауел, Р. 324 
Бенацький, Ральф 492 
Бендина, Марія 393, 480 
Бенеш, Роман 662 
Бенеш, Ярослав о. 207* 
Бенцаль, Микола 485 
Берегулька, Станислав 17, 60 
Бережницький, Олександер 61, 302 
Бермес, Пилип 591 
Бетговен 394, 398, 469 
Бетель, льорд 80 
Беттер, Герман о. 203 
Бзовий, Борис 363 
Бистрий, Володимир 279* 
Бистряків, Олекса 250, 448, 449, 611 
Бігус, Мирос., Богдан 435, 508, 574 
Бігус, Петро 60, 133, 434 
Білас, Катерина 301 * 
Білас, Р. 301 * 
Білейчук, Михайло 342 
Білий, Дмитро 60, 289, 382, 383, 386 
Білинський, Мирон 215, 250, 448, 449, 452*, 

454*, 455, 519, 520 
Білозор, Ольга 476 
Білоскірка, 466* 
Білостоцький, Тиміш 60, 299, 301 *, 338, 

389, 390, 391 
Білоус, Анна 241, 306*, 311 *, 338-340, 394, 

395, 397,400, 400*, 423 
Білоус, Володимир 240, 248, 253 *, 257* 



Білоус, Ліда 279* 
Білоус, Олекса 474, 481, 482 
Біляк, Марія 395, 396 
Біляшевич, Юрій 474 
Блавацький, Володимир 9, 16, 132, 136-138, 

161, 182, 270, 299, 330, 401, 408, 447-451, 
455, 482, 485-487, 489-495*' 545, 556, 574, 
590, 607-609 

Благута, 357 
Блеквуд, С. Е., норса 174* 
Блекмур, дирек. ІРО 162, 478* 
Блонарович, Лев 364 
Боборів, Володимир 384 
Богатирчук, Федір 363 
Боголюбов, Є. 363 
Богун, Л. 51, 73, 74 
Боднар, Володимир 240, 241 
Боднар, Ірина 466* 
Боднарук, Євген 168 
Боднарчук, Василь 562 • 
Божик, Володимир 15, 42, 136, 182, 447, 

456, 474, 477' 574, 607' 612 
Божок, Григорій 509 
Бойко, В. 145* 
Бойко, Михайло 14, 16-18*, 58, 62-64, 75*, 

201, 210, 214*, 298, 300, 310, 310*, 319, 
331, 334, 338, 340, 391, 424, 425, 582, 618 

Бойкович, Андрій 269, 271, 277*, 557, 601 
Бойцун, Анна 299, 418 
Бойцун, Роман 362, 378*, 435 
Бойчук, Дарія 410, 415, 423 
Бойчук, о. Іван 203 
Бойчук, Осип 66, 332, 338 
Борачок, Северин 448-453*, 455, 635* 
Борецький, Михайло 40, 508, 512 
Борзаківська, Маргарита 482, 497* 
Боринюк, Ліда 364 
Борисов, А. 414 
Боровська, 415 
Бородайко, д-р 63 
Борщ, П. 399 
Ботвіннік, шахіст 368 
Ботнійчук, 495 
Бразінскас, Ю. 184 
Бризгун, Константин 426, 470, 524, 525, 

527 
Бризгун, Людмила 264, 271, 306, 338, 

397, 406, 411, 423, 469, 596, 598, 606 
Бризгун, Оксана 274*, 341, 394, 398, 469, 

580 
Бризгун, Олександра 271, 299, 303, 338, 

340, 470, 527, 601 
Брикович, Володимира 402, 423 
Брикович, Роман 167*, 171*, 217* 
Бріджес, М. 151 

Буrель, Андрій 279*, 567-569, 570"' 
Будурович, Іван 554, 579, 599 
Буката, Тарас 524 
Буката, Ярослав 524 
Булавицький, О. 455 
Бунаків, Маргарита 469 
Бунцлер, Павло 492, 495 
Бунько, Мирон 279"' 
Буревій, Оксана 396 
Бурик, Ніна 509 
Бухберrер, Михайло, нім. архиєпископ 

204, 205"', 211,212,221 
Буряківець, Юрій 446 
Буткевич, 299 
Бутович, М. 455 
Бучацька, Марія 353 
Бучацька, Олена 299, 353, 371, 389, 527 
Бучацький, Юрій 284, 299, 350, 354, 357, 

358*. 360, 361 
Бучкевічус, 353 
Бучко, Іван, архиєпископ, 64, 161, 206, 213, 

214*' 216*' 226, 235, 247, 390, 409, 416, 
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Вавдило, Михайло 149 
Вайлд, Оскар 509 
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Ванчицька, Олена 394 
Ванчицький, Тарас 210, 338-340 
Варвара, Володимир 495 
Василенко, Ростислав 488, 497* 
Василів, 294"', 296* 
Василькевич, Зенон 387, 480, 482 
Васюк, 524 
Ватковський, спортсмен 364, 369 
Вацик, Р. 455 
Ващенко, А. 397 
Ващенко, Василь 149 
Ващенко, Григорій 343, 446 
Ващук, Степанія 241, 248 
Великий, Й. 383 
Величко, Володимир 246, 361, 591 
Величко, Володимира 311, З 11*, 338, 411 

412 
Величко, Микола 41, 77, 168"', 182, 217"', 

229, 257"', 263, 263*, 265, 268, 271, 273, 
394, 433*' 554, 556, 557, 566, 569, 571-573, 
578, 597-599, 602, 603, 616, 635"' 

Величко, Роман 569 
Величковський, Б. 210 
Велта, лотишка - спорт 353, 364 
Велш, 547 
Венгринович, І. 395, 411 
Венгринович, Модест 354, 371, 382, 386"' 
Венгринович, Тося 353 
Вергун, о. Петро 202, 205 



Верес, Роман 338 
Верніке, Отто 489, 490 
Верхняк, Володимир 382, 383 
Вєтухів, Василь 293 •, 395 
Винник, Марія 415 
Винник, Роман 361, 371 
Витні, Чарлс 174* 
Витвицький, Василь 451, 455 
Вишневецький, Йоахим 435, 438* 
Вишневський, М. 210, 383 
Вишня, Остап 512 
Віговська, 395 
Віжевська, О. 398, 399, 470 
Віку л, Оксана 398, 474, 482, 484 • 
Віллєр, Чарлс Є., дир. УНРРА 174*, 317, 

320, 588, 589 
Вілсон, полк. 330, 330* 
Вірщук, Володимир 356*, 361, 375*, 480 
Вірщук, Марія 229, 280*, 470 
Віттман, Й. 14 
Вітязі, 113 
Вітязь, Борис 561, 562* 
Владюк, Петро 481, 482, 495 
Власов, А., ген. 32, 45 
Власовський, Іван 219, 220, 227 
Вовчак, 466* 
Вовчик, Л. 482 
Вовчок, Марко 401, 512 
Вовчук, Іван 446, 573 
Воганка, 367 
Воєвідка, Ярослав 163 
Войтечко, Любомира 274 • 
Володимир, (Малець), єпископ УАПЦ 213, 

220, 222 •• 223. 265. 422 
Володко, Наталя 414 
Волосянський, Теофан 469, 474, 482, 484* 
Волошин, Михайло 401 
Воляник, М. 415 
Волянський, Іван 11, 279* 
Вороний, Микола 398 
Воррен, Джордж 83 
Вояковський, о. Николай 205, 209*, 213, 

245, 431 
Вулф, Бертранд 46, 47 
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Мистці, що подарували свої мистецькі твори на 

Видавничий Фонд: 

Мороз Михайло 

Стефанів Наталя 

Цісарук-Конопада Галина 

Коломиєць Анатолій 

Коргун Михайло 

Малюца-Яцюк Мотря 

олія 

олія 

Ікона Богоматері 

аквареля 

олія 

трипільська ваза 
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