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Матарія.льпа. ку1ІЬ1'УJ'а наці~ нає ве;1и:.r.е ана.чіння JtJIJІ
1ї існу11ан'нп, .цлл вивчеНRJі їі -історії, 1ї posnи!'.Lcy, ue ця

ку;..а:ьтура ще не ТDорить нв.ціm~ Ми ма.вм:о чудові зрчзки иа'!Р.
рілльної куль~и Єгv.nту, Ваnілону, Рииу і Греції~ але саки

ці нації 3Никли,

~о втратили cвi:tl д:rх.,

nіп стаn cnn.дщl'rHOJ)

інших народів, в.1гnсл в сr<арбн:иц .... в~есвітпьоі культури духу.
Rо.ція ":""Иnе поки Rиве ії дух
Укра.1нськиf! нарід nротягом стол~ть не існував дер
gа.вnо, nротпго~r століть ·піп: м:е.в па.Т'(В!1ичаt1но об:м:ехені ~rо%ли

..

вости

тnореnІ"·я 011оєї

па:ціональноі }rатеріяльво·і

культури,

але дух У"L<раїнсько1 нації не нмираD· і черев це так буttно
рОВtШі'!'ЛО l:''ТТП 'УР.Р'lЇНСЬRОГО 1Іароду І КОЛИ DПВ.ЛП каt!даНИ HS•
цioпtl.JIJ.Hu1 !:renoлi 'f:< 1917 por~i.
:
:Н.о:;:тт~ nа4іл !'A.f:

сг.оїх про~~етеїв,

що

Нf)Оуть незату

ха1r)чрt! rюго:ть надіоналн!ого ду-лу через :наf1тлхч1 еnохи 1cпy

FA.m-tл.

ІТІакш~ nроJ.~ет~є1-~ україпсьtсоrо народу був великий Cпl
~tіUГЧІ·ГRС, TВJ<IOJ' npo,~eTP,Є~.r. була RDOJI8. TiJIO}' 1 але
сnльна. Духо1r .Леся У~<раїпна., Велнкиtf ка~rеня:р· украіnськоі век•
лі !nап Франко 1 "-frи.·рополит· А:ндрі:f1 і десяти~, сотні інmих
neц!l

To.n.ac

v.enш вr:а.нпх Ге:Ро5.D Украіпського Духу.
Т ак п м u
n е л и·к и н n

n n

·

ц ар

л ~ п

ук-

р а і н о ь u о г о
д у х у, у к р а і н с ь ~ о і
і д е І
б у л и
Г о л о D а
Д lJ р е І< т о р 1 ї
і
1· о n о D в и tt

Отаман

D1Нсь:к

УЕР

Симон

р о п і д н п к у к р а ї н ~ ь к и х
о Т і D Є D ге н R О·~ 0 В А ЛЕЦЬ.

n

1917 .. 1918 piJ(.

ПЕТJІ1<1РА~а

н а ц і о п

HifSи З У О Г ІІ JI И

s

ж і

DСТО.Є Ytcpaiнs,

n1д доnголітпьо1,о сну nрокидається уRрвінсисnf1 нарід; стеnи;

села, ~~і ста Україnп· ухnітчуються жоnто -бJРlкгтпи!.ш nро.хг-рахи.

Вулnть народні сили, але вони ще ие скр~сталівоnаnі, вони
)

ще МОJІОДі~бурЛИDі,

ЛІС ~~ОЛОде DИПО. Міл1f1ОІШ унрnЇН'JЬІ<ОГО

селлnстпа; робі'l'nпцтnа та іптелігепції m.c nотребують кон

солідв.ці1, Cicepyntl.пннr nотрібне длR наці:r русло.' Дух нп.ціі
·nробудиРся а DCJIИK01l си.поm, о.ле nin ще хо.отн~·н11!'!. УRрsін
ськиtl' нарі.д ne не :r~:'lє сnоз:х· по~~ді11, не vа.є сDоїх дер:з-апнп
!~іг., nитрnvn.них політикіn, бо. !to:-.rtJ ши:іт:ь бракув npoDi~
нoi верстпи, бо зt.t століття Y'RPO.ЇRCI',Jr1Ї nсюолі зно.чпа ·-ас
типа nроп1дноі r.ерстnп укрА-інського nароду розтанулА. п·ро

сіttських rrгосторо.х, г. pocitlcьк1tt'1tn noJiьc!>к:f.~ ку.ttьтурі, або
t! npoc!o зрnдпло. С''О'Є!'У но.родоnі~ А хuплі peuoлrщitlnoro урв.

rо.ну п~дпосятLсп JJce nnщe і ш~щн; дензгогичні; А.Ле міцно
З:НОІ!ТОDu.Пі l!ilt C060D СJІЄ',ШНТП DИRllДC.""TЬ II!lf1n~'ИD0.6Л!!DiJE1 rnc-

Лa соцілльного р~м на землі і нnсупаmться ва Укрnіну

niff·
·
У nett чnс сере~'1 бурхлаnоrо моря, m"лniлoro nід no.wi,
r.j.д де:магогіJ. народу nідноспт.t-юл постать Симона Петлюри -

cькonop,

C!Jлon.

.

л"дин~,лка була плоть від Ішо~і,кров від кроnи ухраіаського народ1..Не з стародавньоІ украІнської аристократ1І,пе 8
кіJІ )tRраінськоІ бурХІ:уаз1і,а з надр св.кого наро,цу впо~и~ь
во~дь.

•

Чи був віІІ видатним політ•члик
nропі,цникок,диuома,

- 2 -

•

-

,",..,. -n; ·:•r. ~,Vi'.n""n. .~~~. ........ -!..onттnlr
"'~·'"""J~ ·r f"T 1"' 'J'·' rДІ::)і~·;.;'аь·· HJ<~·· ,.!"'\7""·1 t=>"\J?
•
.;>+-LV '"' -.ти
· •
Чи .. Jrozeмo· І!И. t:I)I'(). ПОJ!і тіtНі~А:. З ТаР.~'іМ.~~ Д<:;!:~>'Кl:m:и д{JГi<l~Z,
~'--'

:: J~-~-

,_. ..~. ~'""-

ЧJc:~r.~-

"'-:...

·1.

"'

...... .L~

1.~1-

... J ......

\.,;r~-

J!J •..

~::...У ·1.1.·-.-~

як Пе'!q)о!,Rаполеон, Кле1(аnсо 1 ·Лzоtlд-Д:l).орд ..·, t1epЧJ..JIB тоgо.
ІсторіЯ nідповідає

·

Cn:uoн

Петлюра.

·.

на ·це_ Fега.тиnно"
налеzа.n

до

тиnу

·

.

"Rа.дlошtльних

no~д1D

#

.цо тиnу npoиe'l'ein в:аnї і~ ·~.ші nориваlІ"ІТЬ p:api.n; до. амагу яе.
cnoi!.r' !'ен1штьнnм Jюз-rюм, nолітичною Ш.fі..лістю, u1J:;оь:ковm' та
JІВ.Птом, а~ б~f:Р!еmrснб JI.]nбo~ 1.. ., до
~ениістю,силою сnого

Як ОрлеЕІ.НСЬІ)а Діва у Фра.пцїї

·

народу~ бeз,-:ejjtнoD ~!ерт-

cnoPo

· ·

ду-лае

як Гарібальді в ~та..пії,

. .•

Н'К :ВВ.rшнгrrон D л~rериці, Пі.JІС"~тдсЬШ1Й D Пол:Ь:r.~і Петлюра Dl})ИD D
духОDу J!.rісіТІ TH'~ЗDOJieRH.fi СDОГО

ODOD

nароду •

ДittcнfТtt яад1оно.льн!І!tl nрс:нзідпР.'Іt,ді«сниtt nот.:д:r, l!'JC1И'~ ста
ти nonepx RJincin, nn.pтi f~, груп, сnідоно не аа:юпсати:с:ь· n яR'itlc:ь

nenнif1 діл:ппці суспільноГо 1шттл, шл.j_'l'И nonrt.r:r'saтиr·o.цнe ді.ле
nce пі.~nорндт<у:rати. ,:r(06py наці5: е .
· . СrшоІІ Петлюра ·зу:мі n стати таrсим паціонал:мпш nо::.цс:м,

:розбізз:ні З'"llr·юiuя:,

більm.е ТОГО 1 nіП ЗYJ!I'iD С'l'О.ТИ НВ.ЦіОЕН.ЛЬНИ~• Г·?рОЄN:..;DЇН ПODiD За.

собоm уrtраї.нсмшtt мрід

n наJjтн~:чі год~_ни

tf.oгo паціона.."Іп-

иого :Іит•.r.я, етаn tfoгo пре.пором.

Rаціонм:ьні зна.гю-пнr укра!nсь:кпго Бароду

r

1917-1921рр.

за::-сінчилп-t:ь '.t'ИJlЧncoD·oю nораюtою:~~Т:крп..їч:а б~r.ла окупопана. ~~и:u:и

сил!l,.пт, ро здертv.

n;e

раз. на.· пп.Ш.r\:К тІ

о

·

•

.Алл УRГ-!lїнсь:киt! націона:nьпnf~ юг{ нcrн~pe,Lo!пrиtf:. ,1r,y-.A: Про
:МЕ'JТел. У1'!1а1r.:сьпоі н~.n5ональn·_)і :Ц~вf пa.m')r•o сторічтrн !tИDe і

до.лі п Нf>.с.!:а('я ПетlJі.-:_р:и ст6.:rю с:шшоJЮМ С'оротІ~би за. у:к:ро.їн

оь:ку н~ц:tо:u:nльrу j дcrJ~ сt:ю:ю.Jю:м r:т.ціонального 'іі~гну, національ

ної Сt'І~~о~:-ерт:нt"Це n.iдmтnf:i.e сердю,r r<o:zнv.:H ухра.їпець,'це добре
nідчуnn•)ть і Іш.nі лороІ-·и .. Длн ~IOJ'ORИX. ШJJ.~ спстс:м ReJ!a.в бідьn
Дpa.~JJ:ИliOI'O iHGH~T ... .L.'JC н,юШІ:І 0::~1'ПЮ1!1.l Питлюрн~:Н:е1ШЄ більn !Юрохоі
в:rtзnп, я:к EЛ:=tDil ~nстлюріnсць~ ".Во nпстлnрі_:;юць" стало сикnолок
боротьби за ni ттніст:ь :/Itpn 'i:~IC:r~Ro ї Націоннлнюї Ідеї~ боротьби
а~ ттин для ~~1Мнопшr ціаі··ідоі .• боротьби аа Незнле:rшу Соборну
В1льну Yr..pniнc H~J Дер~:1nу о

.

. Пра!!ІJГ · ~· t>ликих гизnольпих tшаганr~ за У:к~:!'іїну ні:коJІи не

пn.дn._в

з рун

tx:rm.1. нсьRог:>

пароду о YRpD.їнcьr(Jit! нnціош1л:ьниtt р;ух

нсперю~о; . ниtl. Гине одіtн :Воr:д:о, па З1'іну ?1ого · cтlli д:rугиі1 ~
В 1929. році nic;rл тюІ<іD уnертої ni,v:г')тarnчo ї ІЮб("'ІИ С\рrа
н1~"1тор У~rш~·псишх Сі~ош~х СтрJ.льціn, nроnіднr.:к Укrаїисько1

13і!1сьRоГо1 Організаціі·

Є;оген Коно:nnлець отnорюв поnу о.р:кію •

борціD за no.7I\.1 У:краІnп ...Q]Jга.пі::н:~цію Укро.їнсь~!-:х RruiioнaJiicт!n.
!J · но.l(зnюtа.~по склn:rщих умоnах 11 n yvono.x п:f.дпілля іде хопсо":і
дація україnсьRих сил 1 да~ЬсrQ бороть~а. за УкрnїнсьRу Rацlо

вм:ьяу Ідею, за отnореnня- Неен1леп:qоі Соборноі У:сраїнсь:Коі
Дерш.111и; Д:ія ОУН гoзгo:r>rfl.'faoя ва. очnх нa:crv..x сучс.сниніn- Вона
охоn.люnпла гізно1lnнітні .цілЮІRи y:r;;pa].:.=-1Cf-R't)гo пtrття п:1 Заході
t n~c'r-Цtno J:ід'1)1 m'.ла~п !і ;т} :r :я:о. Сході 'У~га.іии r: Ідеї ОУ:-1 про"' •
спнnли но. С1!1Г:Jію.ц1:ю 1 .на дале:кіlі З'\.~ід .\' до JшериRи; Rано.дл і т • .ц.

Не було зо.мітн1nо і' подіІ n історії остюmі.r роІс1 r;, n НІі.іІ! не
бра.::то. б"учu.с'І!п ОУН., Вона бороласд з nnдифікnц:tsю •JХJС~дньоі
J'l<pQi:НИ :- DV.CTyntl.JIO. ПрОТИ DИГОJІОДЗ:еЕНЯ Ве,~І- :•OJ'. УR:раЇНИ 1 6opoJifiOЬ зn nолю Rарnа~ськоі Укро.іnио Останпіх рой1D ОУН було. ·
проюідпикоц D боротьбі з ~і~ець:киц·паіаднtt:ком# ї! борці пе
-дуть збІ=·Оf!пу боротьбу з ·окуnrштом і зapaa.?D.Jie паt!nах.лиnіпИJ(

n

)~iJIJ!:ЬHOC';i.':i

_.

Kono:r".Лr.1rr.~

ної д~в,,о.ї nl'::т.15

..

1

ОУН бул')

ne

стnореннл репол:юціtt

~~е npo:-:\.~~:m:л: !!.'ИJ: чи інrш.х :кошш.nіtt боро~:ь6и

з чуl':Инецькю..."ІІ oкynnnтroпr,
ської

ідеї,

тринання

з

-

а. Dтіле.fШІІ неnере:но:rtиос~я укрnін

боротьба ао. зrtГІ.:..ЛЬТІс·..у:R.tJuїнські ід еми,

UlJaiiOl-Y

~псоке
Соборної Незме::ної У краї нп. Па.f161JІьаоІІ

зv.СJГJГОЮ ОУН те. її nроnіднпка в ·те, цо ко:;;ноденпо
на RО3ВО•
l."J місці пропагуnмо.сл слоDОМ і ділон неш.шруч сть YJCPO.•

1

інської ід~і~ боронилися за.сuдн української дер~аюпос~в,про
~адилась пnрока.
пропаганда. украінського nnціово.льного руху.
Організація Українськ~~ На.ціоналісті~, -Фо:риальво об"вдвуючи
тіль:ки nenнy чr..стпну украІнського
но.роду, було. восівu еun
гапь усієї украіпської нації, Dтілеmtли її боротьбп, ії ве-

·

nеремо~ности.

Єпген КоношlJІец:ь .ц.пл нu.с· і дп:я: історії украївсьиоі Ио.

~ії l!e кер!шtпк Ciч'JDIIX C'r:piJ.tьцin, УІЮ, ОУН, О. n~-n.поровосець
~ ::-tра.їнсь:ко]. но.nії, її національни11 героі16 її Dо~дь.
ку

Пебезnеху ноиоі а.р1rії
борціn за uо.цю Yiqiaiim, небезпе
ісІІуDQ.ШІЯ поnого
Dо:::дя Ухраїнськоі РеDоn:ю:ції ;1;0бре ро-.

зуиіJІи nороги України 1 т:рш~ень 19·за р. приносить воLиі1 ::а.иь
ухро.інсько!!У па:родрDіо Dід руки Dоро~ого на.tЩ:и~а падо.в дру
гиn Гepotl Укро.інськоі Ідеі
Єnген Коноп~ець.
Десь у Па.рхші і Роте:рд.аиі D глибоких uог.цах .пe::ra.ttь
т.піШІі остtШки дnох nеличніиих синіD Укра.іпn.
_
Ба.:рnіпхо:и 1
кминою укDітчап_і 1юнu о Mapl!YJ)Olli п.питв
ІІрПКро..иуD'J!Ь ці UОГИJІИQ
'
. _
Тисячі yxpo.inцin і ухрс.іпок схилrmть поб~но :roJionи пе:ред l!OГ1IJID.YИ Den:IIRПX Мучеnикіn"
.
По I;CJx зa.к-JTKll:: зшші"
де· ~ іhь:кп б." ється ,уирсl.всьRе
серце - чи то на..z;
ДніnІ:ОН і Чорни:м uop<.:m:, _чп ва. ДНісrр1,

Бузі і Спні" чп

n Ні~.:еччині 1 r~ дмені11 .Аиерnці" Африці, Ів

~ії 1 AplJCIITПHi і іншІх ~.:ШІІСЦЬІШ.Х кpo.stt ·pxi!JIЛI.ITLC.FI ГМОDИ
гор;.;и..."'{ спні~
знедо.лено~ УRраїни ~ _ІJіДД(]Jі)ЧІІ оота.нnю .шrory De-

.nuюш uyчeiiUKD.:.! 1 . ГероПl! - Il!Joueтesш ухр01воьхо1 иnціі.
Жертvепвпtl Dогонь ПpouGтuїn Ук~а.їнп не Згасnв D дуnі
нації , дух нації ~и ~~u і па.пn.в.
І :иін перено:rе !

_,.

·

·

______ _
~вітліn nm!"ят1 борців за
DOJI'-' УкрР~нп c.Пe'l'JI1npи 1 r..ково
Dа.JІ:ьця

•

.Час ніччю ··с,•єртr- .. ·J.єо.'!ЛА.ту CJ"~P'l'!> на!хrш,

Jrиm день,я:к ста.ль,і сонця спека. зла.
Чш!У JЗо~д~ на вулицях JtA.pJ.~~
·~ло 'l'aR·~SJio світла і теnла~

.

.

У Г<?JІові ду~.~ок сп~етіння бро.ЦІ!ть~
RpyгoJ! чy:rнtt заnодів дюгу гар,
~ ~аи •• , педоля рідnого .народr .

Розn:~ата скута.

n путах яниЧар.'

- 4 Та:м: дзпін ПІ!І~'=)'НйL.:ё. J COJ'IOAJпrtt зatrtlx поля,
Брати зиття полоч~ть,як мару,,Q
; '·
Та раптом блисх проклятого п1сlОJІЯоо•

І Вlп ·упаn на пипечениn брух •
./

Як nомсти хлич, сочилась кроn гapnqa
КР1з. Dулиць rr:yu байдухих na.:piШnHo ••
о" Я!( хотіn ще Рідnи11 Kpaff поба."tlйть
І пригорнуть о6дер~их :каторпанІ ••

П1зніІ!Іе зноn отрути чорна n~даль
Спинила. серце друl"ого борця.,

··

Щоб У:краіпа щезле., як nринада."
І гнула nию

n

•·

рабстnі без :кінця.

Лк ~ смерті nan, упали рідnі ді~n,
~сі :кроn у серці ааnевлась;
Бо не могла

lx

дома схорони!t'И~

Jiиne стогпати-болісно могла.о.

У лісі зноп nід nрапором nоnстанnя
С!'олт:ь noJIXи D з:магеяні боЕші ·, •• ·

Зn кроп спяту Петлmр~І И :Конопа.uьцп
Замало буде nрахої :кроnі!
·
Грицr,:ко

3 А П О В І Т

С,

Ранmн.

П Е Т .П JO ·р И·

·•

="=~="="="="="="~"=~="="="="="="=
в

1926

році nокійний с.Пет

люри наnиса.n

ст~ттю нn

22.!.-

день У:кра.їнськоі Соборности
nрисnптипсrи її "nа.мwяті поляг
лих за дер~а.nність". Ду·:мкп, DИС•
лаnлеnі D цitt статті-проиопі,
:мають непмирущt nартість·і то~
мп nepeдpytco пу є мо 3: ї 'rJ'T, ' як
заnопіт Голоnн~rn Отаuана.

:В ДеП:Ь СDЯТ8 УRрО..ЇНСЬRОі,'· }'t'Jplt8DHOC'l'И DCTiliOTЬ nередо ШІОD

nостаті лицаріп

1

мучшнш1п пелиноІ і,.Іеї"

ТЯУ С!ЮЇU ЗВ.ПJІО.ТИJІИ За. CDOIO Dipy D :не:L.

Т и· х,

Т И Хі

цо ~ит

цn !Ш.tfдоро~

чик с:карбои заспідчили Dідданість Бnтькіп~иnй.Т и х,цо
пласнлм чинок кропи 1 nраці, гарячого nатріотизму і пихо
нання ~боn"язку,умінням-для одних слухатись 1 для других
нsка.вупа.ти; а обом і ра.зом~коритиоf:І nицю! наказам нації
через il юоnдя пере:казо.ним, розnоПали нопу д~бу n історіі
Укра.tни. Т И Х, ЩО СТlЮГИЛИ CПiJIЬR,:::l{ ЧИНсі.і
СDОГО ХИТТЯ
наМ:краnу леrенду нації-легенду оружної.боротьби !1 заопов

npa.no

хити пільною і дер~апно~незале?.ною.

-5'l'н7 • хто заоJ!j"'Хив право на те, щоб стати незо.6утнікп в іс
тср11 УRраіни, хто зв"ьзав 1! величне vинуле в овіт~пк' иаU
бутнlм і переказа~ нам, пивии та nрnйдешпік похолі~як, ~е

ликиМ ааnовіт: паціопальпоі п~и~ти та недоверменого ЧRНУо

:Шлях вві:t.:ьнеnня к~·nно! наці! густо хропитьоя хроп"ю.
Нашо! так· сако,. Кров"ю чуваю і овоєю. ВоропоD і рідною. Кров
~dкінчує rлn6ox1 про~еси націопальних емоцій; уовідоилен~;
орrап1зац1~ноt праці, ідеолоrічно! творчост", всього того;
що нація і св1~омо

1

ірраціональна

~икористовув для стверд··

'

пення: сво~о права на дерпа.вне пи·}·.rя.

·

'

Кров, пролита для ціві велично! метn, не засихо.вс
ло !! все теnлим буде в душі нn.ці!, все niдoгpnnnтn:мe

неnохоючого,

Теп

pcJII)

тривоgного Ферменту,·що нагадув про нескінчене

і кличе на nродовхепня розпочатого

..

3 цим почут~нм зав~ди пере~nваю Я· наше свято дер~авностп.
Воно
все зв" яз~~::.;~ься у мене з дорогимn-незn.бу!t'німи образани
тих, хто нам дав npn.вo ttoгo о13ятвуnати, подібно до того, п
neJIИЧf1.Di !Іелоді! нашого ги:мну

що в цей день вдnютьол особ

ливо урочистими, а слова. о~о~Аявуючики-все

зливавтьоs в nе

редсмертпими стогнаннями тих, чи~ дух тоді тільки nовірить
У ~рість і поБ~ність нamoro овятвуваннs, коли vи не сжова
uи.;.спі:ве.ми, а ділаJtИ доха::tеио нашу :.rормьиу- вартість бу~и
досто~нини свята.
·
·

. Ха~ ne

в цеt! день vи глибше,

nередсмертних

глих

як коли, відчувJ'О вел11ку вагу

·

заnовітів наших лицарів!

свято с:ьогодніmнє навчиТІ• нас
шанувати п8.Jl" ять поJІs
берехнс плекати традиц11 боротьби за украlвоьку-дераа.в

XaJt

1

ніс'l'ь~

такі чисті і nро;речnсті,. 'l'В.Ri уmляхотнююЧ1, бо tfоПрав

данj, 1 окроплеt!і святою кров"ю па.Иt<ращих синів націt. .
· · А наМголовнішою з тих традицій буде f -.пам" sта!п npo леuп
ну-qі_сть nідновJІеmrл боротьби т и :tr и
с ·в. 11 1J Ji· п
з а о о б 8J! n
і nід т и м и
с а :м и м и
г а о л а '' n • иtо Н:!ІШ корис
тувалися і нп:юr
одушевJІялася пертви в1Но])ков:nх подН! 1q17-1920pp.
- Ун.ра.УнсьRі ~~ечі nерекуют~ся на рала тіль~и тоді, ко~и

гасло-Я:

·1~~ ДЕРЖАDА УКРА!НСЬКЛ- перетвориться

ність і забезnечить

в дійс

о тону рмові ноrtливість ·, вуnиткува!!п рід ...

ну плодючу землю з її незчпслеRнюш багатствамп не ДJI.R поtреб
третІ>о:rо або другого з ~олоІшною чи явого іямого ·іптерпаціо: 1;ry, а для устатку:ваннв: і з:м:1цнення вла~н0го дер~!авного доб
lа

l

збагачення рідного народу.

От;те: не
з а б у в а tt те
n :Р·О и еч; учінс~я міц
ніше · тр~иати Иого в рух~, а одночасно дб~ttмо про під~:n: ~Pmтer
нацією. J!Оральних еJІеиеnт~в j·_:t буттят в о р ч о !
л ,.., 6 о..
Б и

д о

Б а т

ь

R і в щ и н и , морохвост~t до вароІ:'а та

nомсти за крив)!n, ваnодііІні ню~- у СІПfбіозі явпх знаtfдеио і
вірвиМ шлях до звільнеnн~ і програму дл~ будівництва!
· Dелnки:й чин нашпх л~царі:в учrtть вірностИ ідеаJІаи і ВУін
ню nідпорядкуватись. Тільнп вірність і слухнян-ість !'ворл!'ь
передумови успіху націонаJІьиоі боротьби.

Біля гасла:

УRРЛJНСЬКЛ Н.АРОДRЯ: РЕСПУБJПКЛ - УКРАfнСН~\

Iffi~A.ЛF.ЖIIA ](F.Р7ЛВА
об"єдналися·всі сnравді
автивні оnлп на
ці'і' D б<rротьбі за незале~ііість. Тільки в Іюральніff a'l'vocфe
pi" утворені« тіє1'1 боротьбою, могли а"явитись світлі поста
!t'і nоляглrтх, тільки на nгому грунті могла. зродитnсv х н в а
л е

г е н д

а

)~

а л

мирущою D ду::пі пац і У

ь

ш о·

!.

б

і фер:меп·:ї!ує

о

р о

.т

:ь

б

п,

що

~п:ве пє в

ї'і. сили не. нові виступи.

- 6Нор11.л:ьr-ш1•. чс

r- Jфй.z-ty-:;:':Іuшc:r

с ':і. • .t::.~

О і aporto sr> -:-.кm! те.6о-

ро:м nOCTaJJШ'OCП :ии !J nОрОХОДОJЛ сДНі :НаЦ•:>Ї

ногідrпrх па.ступіD на нашу єдність

iCTOpl1 ДО DCiX
.та Dірність Dипробопе.ник

ідопм. СІсуnчшJосл один білsr' одного з готоnніс-rю DЗаємно!
допомоги і nерестороги - і :ии пи•.rртпжає:м:о DCi "міри і проби"
незало~но

J.•ід

troгo.,

чи гонn походнть nід

mcorco:ь іитериа.ці-

оналу чи· 'з ід. ftoro клнситrного антиnоду •
·
Вірність є оснопою не лмmе родин~ого ~иття. Вірзіст:ь
ідея1! є nідстаnол nнутріmньс! силИ ширших гроvадо:ьких об"вд
нан:ь, до надіонального nклrочно.
Ha.ma ~~ірність ТШ! ідеш.>!, за нкі голо!НІ поклали неза
бутні лтщарі ору:'!но:L ·боротьби f'a українську дерgапність е

часіп 1о17"

... 1920 РР о, буде нatlкpaцo.l'J пошаною до оn і тло!

па.J!" яти !х, до голикого чин:· їхнього пиття 1 нарешті до ро
зуміння ГJП!бокого а:місту ~ієї ду:rнш, r,o !ї пк.па.n законода
Dсць :'J акт C!JJITO. YRPA!HCЬR01 ДЕРJ~АВНОСТИе

----------

::::

=======

-~--·----

====

~ DІЙСЬ:КОООГО .,,·'Тїі'J:'ТЯ: С ~ ПЕТЛ'ЮР:tr.
-.-.-.~.-.-.-

-

-.~.-.-.-.-.-.-.~

/t:":10Н!ПП1/
Проnс:ена.

11)19

.ро ну.

У:кра,їнські РеспубJtіJСансь1f1 Віttська.

роsтаmуТ-!FІ.лисн під кщшндоп сr:Вого
нулися

на

верховного

воRдя

знову ки

ворога..

Г()ловний Отанан -·цей велетень духа

1

волі- все був на

фронті. Ного твердість, ріmучість 1 глибоке nереконання в пра

воті своеї сnрави й віра. в переJ. . огу передаються И старпrинаv
і КОЗВ.RЮ-':,
•
·
Північна груnа.,· :-:L<OIP керував ота11,а.н Оскілко, Одуl!Іевле
на Голо внюt OтauanoJ~, рушила в б ій. DHfcr·кa. йшли уперед. Во
ро::і дивізії в пов~ому складі збиралися nереходити на на.m

бік, почуваючи ~fiepe~to::шy силу Рашаго завзяття ./Й пізніше

nepettm.ли/.

~-:-

·

Під час цих боїв Головний Отанан з своїv поїздом, що
с~лада11ся з·Jі!аго с~льошси, вагсву для канцелярії Jt nлятфор

lІИ nід авто,

виеуну~я геть на передову лінів під стандію Те

терів. Оснілко з с·та;mиїrами свого штабу те~ мусів виїхати на
цю небезnечну nозицію раз о)~ із Головнюк Отю-•а.но!.!.

Станція rт:'етерів. стоїть ··серР-д великих сос:-ювих бо:рів, що
тягнуться no обиДва· боки її. Підступу до неї від оторони :Ки
є:ва·боронив один-единиИ наш nанцерник та. й тott інпровізова.

ниtt.

~~в

він нерівну боро'.t!Lбу з двома. воро!tиv.и па.нцерника.ми,

та не уступав. Та осІ, один :курінь воро::rої піхоти, під при -,

криттнм своїх панЦерників,лісо:м, бокю!.И від залізничного то.
ру nідсупувся а= під сюfу стю~ці",
Оскілко під noi<pИBROJI) рятув'3.нн.я си'.rуоці 'f за..лиmив Го.лов
погс Отu.напа ~ Біді"і:іхе.в -із свої~~ m1c60?f. Тим часом вороні ·

- 7 панцерпики рвсниv арт~леріІськик оrиек обстріхюваии І саку
станцію І іі околиці та кінець-кінців зvусихи иаи паи~8рввк
до зідстуnу.
·rоховниІ Отm(аи mви•кии кроком попрос~ва1 ~о панцер•
вика, що Bt?.e зідходив. ко~.~андаит пан~ерника, побачиаии ово
rо улюбленого вохдя в такіІ оитуаці!, буквах~во попожо~віІ
1 заніків.
•
А ~т вороz1·лави були вzе яких 6оо кроків від ставці!.
Рухи іх вказували, •о хали вони заv.1р обіКти ставці~ І ва
брати в полон і ca!!oro Головного Отю,ана і loro поівд. Ку
ленетии! воrоиь nотроху спиняв наступ ворогів.
·
Я пильно тоді сnостерігав Головного Отакава. Він а ні
па хвиJІииу- не зазаrавсл, цілий заt<ан"вніи, а.ие папіроси s

·

уст

не

зипускаи.

-

·

·

-

Папе сотнику'

оказав він,

-

·

J70ИUO бороиитиса, бо

ах вороrп візьмуть станцію, то не лиа що не вдаст~оя яа8 ва
с~, але вороиі павцерники пороблять зеликі спустоmевиs.
СJІУХаІте uoвl КО!tацци
З цпми СJІовами ГоJІовиий ОтаJlан в.піе на панnерmпс.
Зсадити кулеJ!е'l'и tt е насипу боронити перед вороrахи

r

-

підсп-а до С!'ан~іі!
мапа.

-

почупаси rріика JСО}.-:анда Гожовиоrо О!'а•

Зсадхені скоростріJІп дрібно

·

ватріско!'іnи.

Пряnою наводио~ Іеоо нро:ків І а гарІtати cтpiJІsn по

-

воро~их папцеринках!

За третік впсті~ок почувся вибух иабоІв на вороzоху
па:нцернпку. Пере.циіП панцерник був уиеmкодхеииІt. ДруrпІ!.ра.
~ючися, почав відстуnатn.
Картеччю по п1хот1!
знову почуласJІ КОІ!&ЦЦа ГоJІО8ИО•
Отеut:аиа.
. · По :кіJІь:кох наших JнtcтpiJiax піхо'tа вороrа бужа ровч&~•
JІеиа. РеDІтии і і повтіуса.ли.
~ Дякую! Урятували наш наступ. DиконуІте ово• &&•дави.
дuі.
nроJ~овив Го.пов:ниІ Отаман. а звервувиисs· до )_rеие. до
дав: "Запv.mі~ь прізвище
:кокапданта панцерниха•. І від"Іхав.
Про·овое хиття І безпеку він не дбав, а ~іJІьки про

-

ro

-

-

·

-

справу

..

•••

А це тіжьки один із баrатьох ан&логічиих вип~ків.

•

Ол .ПоцеИІСо

І.Ад"ю~&И!' ГоJІо:виоrо 0'1'~~иа І
===-=•==:а-==

Re

треба ~адного дозволу, щоб nлавати по mироиоJ~ норі
::пт!' в і Щ'аці. чm~ лin:me !~И іх пі знавмо, тшf б іJІьиоrо
уопіr,у досяrпеvв.
Едвард Еверr.

КоJІи взвта тверду nостанову, П}Jостір перед чоJІовікоJ~ роз•и
рюв ТЬСSІ 1 ВідКрТ!В8!JЧИ переД НШ! ПОJІе ДJIS ЧtПfУ tf BOJІJ, •
І.

Форстер.

- 8-

----

Над Вк~а~ною небо
А в

---

ПІСНЯ ПРО УКРАІНСЬКИИ Ш:'.АПОР.
'І' ім не б і

з і!:) КИ

блакитне,
,..., оJПУ'' і -

CDi'rІJTЬ вам з ·nисокости п 1 1ивітно
Ці два кольо~и,nіжні й п~ості
На nor..нx vосте

•.•

жовта пшеницs

І блакитні волошки у ній.
Любо-мило·к~уrом- подивися

В Jкраїн:r: коханій моїй.
Вк.tJИТі жовтою стріхою .~tати;

ПоwаJІьовані в иі:tшу блІ:іlіит ь.
А а

віковечка .nичко дівчс...тИ:

Голубими очима глядить.

• ••

І. вилодит ь

із хати дівчина,

В по_ле й,це

n.o

Там на неї

~екає

Той,

1Зечі.f)ній. росі.

найкраЩий,

хлопчина

миліший за всіх.

Сsв Н14Н1стю небо блакитне;
Про кохиввв шепочуть nол.н •••
Все тохе дороге і n_vиnj.тнe:
FіднР·небо і рідна земд.я~
Вітер

бавиться

;з

НJtшами

Заго~аю·rься Е небі

тwошки

•••

зірки,

А к.vугом го.u~біють uолошки,
ШУМЛЯТЬ ГОЛу61 ROJIOCKИ •.

1

•

Пестить милий діnочії коен,
К~ов юнаць~а D се~цях клекотить •••
І ІІікому б, мабуть 1 не вдалося
Роздучати ~х н~~іть на мить •••

• • • AJie треба n похід ВИJ:JУШС...ти,
.Бо в~е кулі свистять навк~уги,
Бо вже отогнуть rіо~ожі га~ма.ти

В УК.ttаїну ідУТЬ ~Оz~ОГИ.

І юнак вирушае до бою
Зwаrщати вітчизну сnою;
Рі.цний прапор бере він з собою
І несе перемо&но в бою~

І коли, .як то И . нtхор, в ін :u:чит ьоа
Крізь nоrонь, 1 крі~ь воду, й крізь ди.
Синв небо і жовта цmеІшца
Пролітають D noDiif~i;
наД ним •
., . .
Ши.иа діnчина рідне

знамено

· ·. '·: ·

В тихий nечір в імлі голубій;
А юнак йоrо взяв на t.;Тре~епо
І поніс

із

собою у

біZ~.

•

'·~·-~.;

Рідні коJІQори світять D обJшччя,
Як щоо~ ні;... не й ДUJ1еке від зла,
Як BO.JIOlllOK ПУЧОК НеDеЛk!ЧКИЙ 1
ІЦо на спомин дінчиnа да.па.

Пan.uo Дубів.

ВR"!ИН:ИЙ КАМЕНЯР ·УКРАЇНИ.·

-·-·- -·- -·- -·- -·- -·-~-~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·І ; Q56-1916\
"Не пора. не пора,

не пора

Наи,братоье,чуzинцяк cлyxnr~;

Доперпилась Украіни хриюда стара,-

1ІАМ ПОРА ДЛЯ УКРА!ІШ ХИТЬ!"

'ІаюІ:ми · слоDюки ІDе..н Франко будиD і михаD онhІіли11 Dae 1
но.піDсонниіl$' з захутиии рухаии і дуnею, cr:i:tt нарід до.zиття,
~о б --l)О~:ьби з а честь і nолю :розчетDертоюаиоі, повеюоленоі
У:країни~.
·
Іпан Фpa:;-rno nnf1troD з низіD оDові нації, в то·го середопи
І'\а сnо го нагоду; це;· ідучи nід чухиии б атогаки, · це вберігаD
У глибинах сDсєї ду~і багатюці націсв8JІьні традиції, силу иа~
ціоиально1~~ духу і nеличі ..
Чаuе. !l:t)pnj.нr, nе::репоnнюnап:аоь і нарід зиа.D, хцо П})Иt!де чао,
Rоли роsіллєтьслr лУ. сnраnедлиDа nомота за цриниzенвя і uухи 1
буt!нnми ІІОJ!uІ(.ами ~юро:а:а R.PODo Чуzа 1CpoD зкив бруд,. а з рідво1
Е31JОДИТЬСП RГ8Ц6 н:аtбуТТПо

_
.
.
УкрВ.ЇЕСЬR~. 1Iaдirz ЧЮ<а.зtа На RJІИЧ DiДDSZИOЇ 1 ОИJІЬНОі 1 DiJIЬ ..
ної духом Jrюдшш _, sша не ходила це n чужоку яркі і не ух ів
:коритисЗJ несnгапедJrиDи:м заRонам чухаі "nицоі" DJІВ.ДИо
І цеН 1и.шч на. гра.nі х1~тт.я і смерти,~~ на грані Dіч_чоr{) при ..
пи~еннн і опга.uсдл1шої сшІтоJ. бС\рот ьби 1 на Г!Jані рабстnа і
ло:но~: lJO.Лi 1:а пезале1шссти noчyn УІ<J>а.інсь:киtt нарід а. уст оnс
го nшш:rюго СlїfШ :КSl:~:зЕчТJа.~РеnоJІюціонера І:r:ана Фр8JП<а~

Його Г-СЛvС~ СЧ1ЛИt1 і ПeDHИtl,: n:poбyдxyDaD і CTaDИD На НОrП

знесшrених борціDо 3міцнюDаD і нacнa.syDaD 1х ІІірою о DiD WІя
хом Ісро::нr і смерти ДJ далекої, an:e лоно! кети.
Ще зоDсін иолсщим юне.:ком, лиnипnи бать1СіDСЗJІ<у I<yз!rn, I:r:.
Фраr-шо піr;ог. на серед-сх.рестя IIJISJXiD zиттвпих і nобачипt
на
вахj_д соІщн., rшpoR1: ст.олітт.rши биті. бсоИJІИ неDіJІьнnчики во
ганп 11л я:;:n nє,;п:t п ~·e:tteтa і fllJKO; на nіпдень .- пузь:ка, XDDJISie. ~
С~'~".~ лч. ге.ц~ стелна хJ:r:.а.лз.сь D чорне-му, брудвеку пpoDВJIJii: D

зачін за се}-чtе

впtl.,

tt

д:/11"'.:' даDми так і кед,

1

сме,

золоте,

1

і •••

На ехі,~:

Ао c<~ru~л м. пемав cJiiд;i.n nроби!t'их. Лише улакхи ірхаnп

:к.rJ:!даніn ~ за ними; дмі-хроD ••• Хипа, горяца :r:ічно 1CpoD брат•
ня~ Вона. ІJnточена з сердець героїn-мучени1еіD иа nорозі sepт
Dei-шcr·o

сти~

CJiaDHOГO llJlЯXY.r

_Ц,О

Dеде ДО

СОНЦЯ,

Стрелниt!, нуuеницьІсиtl цett DJIЯX.

ньо~~т:

.ilR

ІJОЛі,

СПрВ.DЄДJІИDО,.'...

Та іваого векав.

По

нробит ь, у·с іяnnи :кіст!І:ми опоіии, DПСЇDІІИ :кро:r:"ю

мш~одо:юt усі неlJіJrьники
сьогодніnні п~дуfь. Побачать сонце
і DЖЄ Hl.ROJl!J оільuе RS ПОJІОНИТЬ ЇХ !t'Є:IIpSIDa 1 СОН,

І юппt! Rа.меплр ~

із сур~ою і 1eaUJioк у рухах,

цей nлпх х~рт~енпиtl до сонця,

до

оиріяиоl. ме!t'и

обраD саке

впого народу.

Він уnерто~, нроІс зв. :кровок ішов уnеред цик :пима:ок боро!t'ьби
і nласни:u-и rрудіІми розбивав граніт и~сильства, несnраведJІИ•

;gc~~P ~f~S;: •. Ві 'І глибохо вірив у те'· що це .пиие єдпнпtt uях

А

·

цоб Ма~ ір у :пеюrо підге.Иять, ROJIП знеио:е та спіт:кнетьса.

J:.l ·

~ Дv СВ1'1'.7Юf10 :мatf6yTT.fi уRр8.1НОЬІ<О! наці! •

- 10 -

,
"І во1 ми вірилJ, що овоІки рухами.
Роз1б"в:мо '.::~;...-!:,~ :ро.~дробИJСо граніт:
•о кровffю власною і влаониuв х1отиаки
Твердий змуруємо ~остинецр,
за наии

1

Прпйде нове життя, добро нове у світ."
Про~е доводилос~ Франкові не раз і падати під'ударами
ворогів~але п1копи віп не падав духом, ве нарікав, ве ~''~о··
кав з руІ< CDO!% тп:кого tса.Ила, підводивсь і знов ІІJ>Одовzу
вав борот~бу.

..:

"l\'итт .11 вовиним та боро:

т яг.посs,

То ~т то там проти~иих прис:кіпавсь;
не раз !lав nepeuory
Та часто падав ворогам під ноги."

Я боронивсь,

Іван Фр$ИІСО сипоюсвоrо духу, nевністю в вірності обра
но! ним !І])аці, віроЮ і активним чином свого :tіtИття і діsльво

сти пробивав жирохий-тлях через терни і скелі wаИбутнім по
кожі~яv. Бів почував велину відповідальність зв свої дії·
1 життя nеред своіи Рародам і чесно ніс важкий тлгар долі.
"М11! у-Rра.їнськиІ! nатріотизu, - писав він 1895 року, -

ne

ое не сантиv.ент,
національна гордість, ее тя~хе sрко,вло
хене ,.цопеn на УОі плечі·~ ~А:ожу здригатися, ~~оху тиnом проR
линати доп, але скинути Іого ·ие 1ю~, не uoxy JІУRат:и іRJІІо

го рідного краю, бо я став би nідлиИ ~роти в.пасноl
сові
сти •. І холи що улегmу-в· J~ені двигання сього ярка, так ее ви.ц
того ухра5иського 1!Dду,

що хоч гнобJJ:ениІ,

теІlИиІ і деиораJІі

еованиМ дов~і віtси, хоч.нині бідний, неnоворо~хи~ і непорад
ниИ, всетаки повол1·підносаться, від~вав в що раз ииржих

масах· ~а.Цобу світJІа, nравди, ·сnраведливости І шукав до ma
доріг. От::zе варто працюватп д.ttі·того 1!Dду І ніпв. чесна пра-

·

ця яе піде на карне."

·

І ця невпиива чесна жертвенна Іого·прада .цла свого. на
роду буJІа !l~OD ЙОГО ЖИТТЯ і ~iRJIЬHOC'l'П.

-

"Hexatf

пропаде ·мов іи"а~

...

говорив Франхо в.1е99 році,

але нехаІ росте І розвиваєтьсs ухраІиськиІ народ!"
Проте це не пер~икодхало франхрвим противникам часоu
характеризувати його _творчість~ JПС творчість npOOJIJD!7'1'J" баз•

надіІністю і тому .хідппвt дла ~а~б~тя уираїноьхого иарожт.
Відхидв.ючn, таві, вовсі~!. не_ обгрунтовані іХ закиди, Фр8.!ПСО
rоворив:

."

"

·

.

Що в: J!oitt пісні бі.пь, · 1 ·аа.n:ь, і '!')"Га --

П-е .1іиm тому,. що сх.па.пось тах ZИ'l'ТЯ,
Та· в в ні І,' брате :мНt, ще нута друга:
Надія, воля, радісне чуття.
. ·
Л-Rе лrбJID безnредметно тупити;
Ні mytry в BJiacнnx слухатв: ужах;·
Поки ~ивиІ, я хо~·справді жит•;
А боротьби життя vені· не страх ••. " ..

Воя пись~еиницrsха, nол1ттт.ч:на · 1 гроv.а..цська д1мьн1сть
·івана Фpamra була спряІtова:а-а на. .пробу.ц~~нпя рвоrо народу і.
Н8.Д.Лrі&ННЯ ~.ОГО Іо. борО!'~бИ За На:Ці<?Н~J:~ЕУ., ПО.ПіТИЧБу 1 дер
аавну 1 соціuьнr сво·боду.

І

- 11 "Коп:п перед I:ramю-:j~I ду-л:о:е . і;.:и очи;_rR. уявn,,о собі З'lГВJІЬ!ШІ
- т.:с~в д-р 1.r • .лозr-ноькnU в 1917
роцf ~.- поба:чю,о, що ІЮР'А. буnп неввт.:rчttИно neJt?.R&, різRородна
та вvестороннs. Автор nоезі~,·nовістеff,·опові~ань, др~~~т~~

.

.

JJI)"\r.J діяп:ьнос!'иІваІіа. Франк::.:.,

нпх творів,
тера.ту:р,

творів д.11я ді теf.і . і J~олоде:1:і,

· цepPRJin~aч

чу:rих

'Jii

.цосліди~к народн:ьоі словесР"ости, історик Jti'l'epa'l'ypn,,
nyблittЛ:O'l' З · BeJIИKJP! SHtlHUН'.f ПОJІ:і ТИtТНИ:Х: 1 cycnfJIЬHn%

1CpП'l'J11C,
RA.)""R, nопуJІяризо.тор ~~e.tf:!e в

ре.цаптор,

гро~І!'адськv.М діяч,

~Pf\J!RO в ос

yci:k обло.с'l'ЯХ RaYRП,
·1 агітатор - оце Іван
Cav. віR паза.в про Реї

беоідни:R

вітлен~ю своєї діRЛьР.ости.

на о~ході

ІDmа.яуваFн1/ ttoгo 2~-літнього ювілею ось що:· "В yciU.cвo!U

діял::ьнос'l'і ба.."tав я бути не noeтO,l; ne вчrінш.r, не пу~.піnистои,
а поnеред усього
ч о JI о D 1 :k он ••• "

А через

19 років,в 1·(}~6 р.,:&І.си_ль Сі}rович пише:

"Був ФраНІ<о учителе~.ІГ цілих nокоп:інь намого F.ароду, по
батІ-ківсько· .. ·брав sn. рую'І. нолодь, nів іі до сочця. А KOJIB ~
то! !юлоді ~·-:-:-~з:і B1iJIOC'l'aJI1! 1 враз і::\ ни~~ до боро'l'ьбп ста.вми,
то все ~ нn.,ц пимn сnоч~вмо люблзне ·око ба'l'ька, иr.об часок ка

JІІ!ПШ1 його ,ціоrи зо uяху не збились. ФраІ'!RО - це час!'ива іо
то,Ріі на:mоі ~eWI1. Вийшов із неі, 1 діtя ~ч~.і віддав усе. JtO
l"дВ. А ЯR відіІtmов від нас, па всьоvу, до чого він своіх рук

ttoro

прикп:ав, лишилася nечать
духа."
'1' и х ,
Сильного ФрАнкового 1J:YXti печn.ть зn~чИлn. воіх
що в роках 1Q1?-21 ·По-героltськи ~1 зброєю Б руках ::-J~ага.Jrися
sa Незалехну Соборну Украіну в· nepeвaяnryqи)~p. OИJI6]f.l1 :ворогів.

nого духа nеча'l'Ь значила К~рnатоьких Січових!~, які гину~и

у нерівніt1

боротьбі за збере·-rеннл дорогоі

·чяг.ли Rmoб

волю,

:nолі Рі,и;ноv.у Кра

є:яі. ,~іліонн кращих синів У:к:І:J .. ':· ····, Рад::mен~тих· Його духон,по
і с.лавv;

1.

·чест-ь,Рідни~·кгаVІ,

здо~у'!и Тобі.!.

"'tого "'f:.Тац1оІ1:~.JІьпих гіJ.ш", я:к nрисягу на uі-рну с.nухбу. Батькj,в
qу.ні го~торnєvо tfИ в·~і дР.і на ко~ноl~ кроці хорс'l'оких зvага.пь

за БОЛ'Е' Укре.'інРF •. ·

· ·

~верта.:nчись. до 'l'ИХ~
ГЕівпо

··

nовчаnи:

·

:

'

що "рабачи. БQ."ti ст мn" Фра.JП(О писав,

·

·

·

"Протn J>01t'Jit.\, пертv...) ·
Проти :X:BИJf .• плистtt;
. С1.r.ідо a::t д · смереrи

Хрест ·nа.nки:оі нес'l'и~·
Правда проти сили,
Боєv nроти

.M1:t

зла,

-чарод похилий

Вольпости слова ••• "

І чn не шо'~ !!сі ми теrJзр ре.зо14: s Іtи:и. вірю.rо, м.о
"Ще

ore

пе вродилось

Гострев змізо,
Що б НШ1 nре.вду М BOJID
Саvрдур зарізал!~

•.

'ки m.e че иавмо того; до чого l<JІitRaJJ 1 вів не.о наи ~хи-

ТІ'f.t Кfl~~еняр. ме· 1п1 nого, оте "краще ~а.tібут'l'.в:", з д о б У

-

д е !·f" о ! :В.,"'!е te·~, а не ВОНИ. 'fи ЗRа.в,•о 1 posyviєJtO Фраmсв
c.oo.·vдi.l.! ~ nід ц" пору, деп:еко краmе, яп poЗY'fiJIR t!ого.,.сучас
ниttп і\о :роІСі!! то~'}". Яки~ бJІ~В:ЬR!!М· Bin yciv, що йдуть .r.OI"' !'е
рнпс•rтпш сте:!У<8Jо(И, до~г.вr-tютL сRалу~ які :Rіп· no~a11, "mоб з ра

бів тих зробит'fТ нn.род", що зvіг б~, БіJІЬНР.U, гдюrут~ "о ха
зяїн доJ~ОВ!!тnй по своНt хаті ~ no свойо1.rу nо.пі."

- 1.? ..

fli<

ИS ТВердому l1 ap~!YPi ~

ГJ.tJ(<бuRG '!18. l;ерц1

різблениU ttoro ІrогутРі~ наназ:.

В lСО~НОГО

ВИ•

"У1, .гостри, наста.лmМ волю •
Jiиm воmИ, а не_ тескуМ!
Jiиm бориоя,·не мирися,
Радше впадь, _а сил не трать,·
Гордо стій 1 не корися,
·
Хоч проnадь, але не зрад~! ••

Нині вчися nобідхати,

Завтра певно побідиm!"
Івая Франхо

::.умів високо піднести прапор

J-!a.moY

геnо!ч·

но!· наrtіоРальноУ боротьби, нашої наці.она.льної гідноtJти-~

Франхо - це те незгаса:юче огRище, що зіг :.рівае і гар
тув 1'1Jiioнoni ф·аленги до безупинної:, безоглядnоі боротьби
за остаточJW і неминучу пере~·:огу. Він - це віч.1Іо ~иве, нe
вtroпxamre ,ц~ереJІо нашої фізич::'rо! і ,zrтmrзвноі васяаги на CJI8.1!нouy repoiчнoJlY uяху до :r.ш,ца.но! волі Унраі::ш. Він - Вічю~r
Рево~юціоРер, що :!!.ИТИ!Ч~·, дохи :Е.Итиие 1 З'!агатп:меться за хит
тя, за вол11; за честь, зо. пра:вду 1 Дер:tаву ВелпІ<и~ .Унре.!н•
сьвпU В8р1,ц.
-

· НR ще ніноли, Його сизп.ниfіі голос сьогодні на~.~ згори, я:к
гре,~ить нахазом віrсами ли!rоІf ріднеі крови 1 прr.tlдеш

rpiJ.!,

ньоrо похоJІіRНя:
"Jiyne.Uтe Ц'І!) ctta:.ry! Не:-св.М ні :~~rв.р,
Не· сnиНІіТЬ вас! Зносіть 1 труд,

ні холо,ц
і спрагу,

И

голод,

Бо :ВМ{ щшвначено

CICaJrY

оцr~ ро~бпт:ь!"

..

.я~є гаuдай.

---- о ~О"

М 0 J! JA
-------·-

О,
О,

"(,~1

'1'

....... _ ,.,.

о

----

----

В А.

Господи! .Ян-а зловісна. тіР:ь!
~аступи нас від ударів гро~~!

БеRдоv:них юп,rі

~яевірени~

-

..

поверни додому,

дnh сили і терпі~ь.

В і'~" л благань гарячr·fХ і !!Олін:ь,

Не за.веди нас в бе~вість невідО1'У.
Дай ріднР:Х nривітать тв. :·'ОБУ чуть зна~О~!У

По довгих рркr..х ;-~ан,црів і болінь.
І '-'ОВnв Голос ,цу::.:n·~ в :rшcai<oori:

-

Лиш то~ удо Ра

Х!'о,

буде

ле згораючи,

ЯJ(

-

,. . Р.J.ШМ гостен,
noJIYJ'" я горить •••

І види~ос:ь: пеньки nусІ<ал~ брості,
Jfпства б~тяла· у ро~логі!'' ро.сті,
·
Рttутrись тудn, де сонце і блаJшть.

!

====

.. 13 ·каnітан Вільям А.Ноултон,

~------~~-----~----------"ВА~ ~АВдАБР.Я .. BCTAROBYТV. ЗВ"Я~ОК З РОСІ~~
-.-.-.-.~.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-

Уривок в статті,

надруж.о~аноі в журнахі "Рідерз д1дхест" за

серпень

""

1945

рокуІ.

""

""

Я мацнув за:кабJІУRа:ии і саJІ!І)тувА.в, ~нувmи:
Я американець, оберлеІ!тенанте! - Vи потиели од~н одно-

-

жу

.

рухи.

.

1945

9

25

Такии чиноv з.травня
року, о
год.
хви.п~я, бу
.по вcтaFOBJieRo зв"я~ок міх aмeprt<a.нcь:кnv.n 1 росіІ!с:мсюm вitt
CЬR8JLИ на північ :від Бе.Рліну •. Де був uе:рmий зв"язо~ по '!'ой
біR F.JІЬби.
·
- .
Я спгнмізував Гаррі, щоб той скликав ре•ту ч:а.ин, і У-а
йор повів нас до полковника. РосН!сь~а а.р,rія в виня'!"кова.. Н
сподівався nоба.читР.r віttсьнові!~аmиии, заnовЕені ве.пикою пі.пь
І<.істn збро і і· обса.ц~еЕі людьми з суворJо::ни обличчЯУп. .AJ!e 'fe,
що ми :знайпши, було_ с~Jішm:ю .конеМ, ні)!ецьких бен.ц?ЗZНих -n.пат
форх, вельосипе.ців, звпча.йних цивільних возів, ста.р~х за.~а

віJІих·пол~их гвинтіlfОR, а.нгліttських рушниць і !lотоциилів •.
З.цо.ва.JІоса, неJrав ~ttдної систеУ.и, і· JІюди mве:вдsють. по полоні
на зласну ~о~ю, не.маmчи, очевидно; ні наказів, ні nевно!
работп. КохниИ другиІ був офіцером. Коиен скапив ~бn, саиD
ту~аз.~ крич~s незрозУJ~ілу тарабарщину. Ми теп скаJІили ~бп
І Ca.Jili'JiyBtl.JIИ а. rуІСА.ЛГ. tt СВ.JІТІТУВВ.JІИ, КИВВ.ЛИ ГОЛО~~!!И Й Ca.JІD!7•
ВО.ЛИ

1

'

ЗНОВ СRА.ЛПJІИ зуби...

.

Нарешті Ратрапили на nолко~нива. Я сnодівався побачи~и
веJІикого росіянина з Грудьvи, прикрашеними иедахями, і з ·ан~
глі~с~во~ р~пице~ в руці, ~ побачи~ чолов~ха, cxo~oro на
фap:tiepn, .ІtО cпoкitfRo кepyrf'..B двокіJ-Тниr.-: возо:м, та.к но.чеб-'1'0
це бу.по-в неділю в-Центральному Парку. Поруч нього си,.;іха
ді~чнgа в уніформі. Пізніше я довід~вся, що це була росіІсь
ка сестра на ttмePRя ~~рі я.
·
--- Коли полхоRник дізнався,

відхинув віпки

_1,

хто·

і

n

зві~хи· прибув,

він

вискалив•и зуби,· зіскочив на зеJІ.JІD.

Ми по

s

тnсJІи рунп І поnлескали один одного по сnині. Духе •nа,~;ко
зровУJ;і: , як иохна сnравити nрахінт: л на росіянина. Треба пі~

бігти, Дати йо:му в спину доброго стусана, що сиuвоJІізувати:-~е
nа.ау-·простоту й JЦИрість, охоnити Мого руку ~ стисну-ти з усі
ві с~ли, потіи обняти fforo, nишиіритись як гієна 1 гохосно
закричати "Товарии!" 'або "Я американець!"
Марія тех·
СИВ.JІИ по сnині.

зениста,

CI.iypXHyJia
Бо на.

На _зe:мJitn,

1

JШ П!'І-'РіТВJІИ

ски дала.с я:· на ~-~ален ького

бика

іі

-

tf ПОПJІЄ
ду"'Хе nри

з величезпиwи грудьми.

Доки прпсутні д4!~ркотіJІи, u~_
С]СВ.JnЧП 0~1ІН _ОДНОГО ПО СП1!Ні, ПО.Л'КОDНИR В·ИТЯГ CDO]I) росіftську
маnу,· іа;е ви.цмася мені китаМською. Я дістав onoD, 1 ип Dиире
СJІИJІИ дороrу 1 ЯІСО!) R прибув.- Він БИСJІОВИВ DeJIИKe 8,ЦИBJ1'aFrnЯ,
що s ·sv~ проІти :кріз ~. ніt~е:ць~ лінію і яхи:ксь чппом ОІППІ1!ТИ

оs позаду ttого·частиви, щоб noтiu а"аDи~иои В 4 !'ИJІУ. ,l[обру
РосіяНи не :v.а10ть білих зірок· на CDOix а.и
нах 1 '!'Ому всі БОИИ ку1ІЧИJІИСЯ . 61JІЯ H8JIO t·, ~ОDОрRЧИ: "0, ПО
дпІІисs, товар~иrу, аІ~ерИка.неnь v.а.в зірку на '~ааии1".
рі~ І!П зробили.

... 14 Пoл.r~cr3нtJ:R взяв чегnопиtt сл1.ве1~r~ ~ і :ни псаначили хопний
на cnoїtt маnі ~.1ісце Ha.IilO! зус1річі, : uJ.:lu я дістав ІШЯШJСУ
тризірRоuого хоньяку~ лку·нарочпто nрпвіз д~я подарунку, 1
sanpJnoнynaв по.лхr.вникові. Він в свою чергу 13іддав її :Ма

рії~

і ми всі ус:міхмиоя сдин до одногоа

Зі МН;)ю не було ніх:.:го, хто .міг би говорити по-росіttсь

ки, але л 1.IaD ІІофера, ·що говорив nо ..польо:ьки. Toz" і палков
них nослав по офіцера, що говорив польською мовою. Це був
дУ":Іе мо.лодиtt мa.ttop!' Розмова" r.~;o була до ttoгo пр~·ходу досит:ь
~мю:t.,:.:.д:ноюr пm-:ваDз.шала. В цеМ час натовn росіян товкся нав
коло моїх бронемапипо Випробовували гармати.,

говорили

один

ДО ОДНОГО ІІО раді~ 1 DiДRpИDSJIИ Й ЗВ.ІСрИDаJІИ ЛЯДИ і .Т1J~~Га.JІі
поводили себе тОJС, .FIIC люди з -під восьм: ·~о
градусу · ·
na

відвідІПІа.х військової висте.вкn. Раз-по.-ра.з лунми стріхи чи
Т(' з ВІІ:;'."І111с:ько1 :руmшці чизоднсго з автснатів, .що здебіль .. -

шого не nоnцдалп в ціль, а Dпклnкалn лише гучнntl регіт при
сутніх та соковите лясхання п~ cnnнaxo
IloлiCt'DHlliC повідомив ІССІМШrдира дивізії про Htuii приізд.

Tott но.хаза.в від1і1Укатп нове.uри:міцення для nтабу і потурбу

nатиол про· снідnнок. OrRe, полхоnнпх Dnбрав хоро1mй будинок#
1 я, Гар:рі, десятоІС російоьхnх майорів та ІСаnітапів, а то.вои
Марія niw1n снідатn.
·
Я хотів би, щ~б ВіttсьІСове Управлішrя ~але змогу бачитп"

ЯІ< pocisnш вnбирtlІDть собі nриміщення длл nтабуо ПолRОDНПR
сгл~~сл на сусідні будинки, вибро.в з нпх по.l!КJ1 а:~н~ і ск!l

зав%

Я Dізьну цett. n lleгattнo ДО буДІІІІІсу ПОСКО.К8JІО ІС:l.Л:ЬКО.

ICOЗD.ICiD; зісхочnлu з xoнet:t і велпхпмn :кроксwи піплп ·дсере

дnну. Розлігсл грюкіт

1

трісІСо Кілька разіD я_чув бризхіт

розбитого скла, тріск nоло.мшІого дерепа, правдоnодібно дDe
pett, на.рсшті голоснпtt ГУ1жіт, веуесх .. двері розчпнnлnсл
HnCTU~ і ДDОС uідста.:рRуDО.ЖІІХ HilЩiD D:ИЛ8ТіJІІІ З НИХ, НО.П8D•
не nідн'1'оnхнут1 ве.лrпшм російськuм чr"'ботом. Не Dстиглп пn

бігти ніJ.щі, як у ,z~J.Je:pяx з"явиDоsr козах, несучп за

nтсuщі німецького хлопчино..· Бо.го.тс ще буJІ.О riY1CY

xouip 1

Dід зламо.

н:их дnе1:е11 і розбитого схла.е В тnxиtt сnосіб зо.tшмсся ноnе
П]?Иміцєr:ня nтабу.

Ко.шІ ми зo.tiwпt до хіШІа.тn, но. столі вже стояли всі ІСОН•
сервово.н.і. :фруктn, J1Ic1 зно.tlnлися в будинку.· Пезо.бо.рок y:зitt

IIJIП дuі прпе:мnі нn. n:игляд російські дівчини, несучи сІСово
роду з лєш1ею та інnі страви. Я подума.n cnepny, s,o вони на ..

JІе:хать де гур~у супут.нnць nennoгo тиnу, о..ле згодом доnідо.D•
ся, де одна а них ... sфреttтьр nіхоти, о. друrо. ... ко.пітtm :ко.
Dа.лерії.
Uирокими ІСрок~ yвittnoD nолховних· і,

СЯ ЦілКОМ ЗО.ДОDОJІ81ІИІ1 З ТОГО,

К:Г

вдавалося, лuпиn•
ЦО ЗО.СТО.Dа Він УЗЯD KOD ІІJІЛІІ

т:ризірІСQ!jОГО RОRЬЯХУ ТО. Їшяnку 1 110,11:"-РОDо.ну К.Пt:"ркок, і

но;.rиD усім по1ші пІІ...лянхи е Я диnnЕоя но. це з ціка.в:1.с~~. Рап
том DC1 ПіД)'.':СЛИСЯ,

і ПОЛІСОDНИК ОКО.ЗаD ГJ?OltOlШli ГOJIOCOl!:

"Тррруууно.н, Сто.мііін, Че:рррчіJІлл." Післsr цього хо:.Іен цо-

.

ха.Dся СDОЄЮ ПRJІЯНRОЮ'З усімао

Потім Doнn rшли. Я на.вмпсне с1еазо.в "вени" ШІJІИ, бо всі

прпсутні там росіяни пе;рехи.nWІи nкл.FПІRУ ІСсньяку єдиним дУ
хом. Ми з .КЛо.рхом вппи.ли лиnе no Іtовтку, і то uоє гогло го
;ріло кілько. хDилпн. Росіяни впбухли сміхсu 1 дми на.м зvо· '.-

зуuіти 1 цо а.иерnІСа.нці є см1шrа., І(емо.шrа расо., бо

z

як це

Х7~е-Dіїд'Нё-;-аD'тор uає на думці африканських дихуніn, о.с.

- 15 ..
ки не ксхеио

виnити малої

чарки коньяку.

·r.~~вnдn геро~в Дикого Заходу підсміювахиоа з нас, і я
бачnв ~ .~о npec'l't.m америхаnсьхих фронтових днів заJІехить від.

нас~ Ми з Гаррі всталн· і одним духоu·вnхилили хсньНR. А по
тік,
що

un

знесилені

з очика,

nовними сліз,_ намаrаJІиоя nохазати,

ввео·~> час· ебираJІйся саме

таR· вчинnти.

Наступна річ, яку ми спізнали,. буJ!а ШRJIJІmta ropiJIRИ пе
ред хоиІПІ:м. Росіиnи знову встали. Чи підБелион оберехна, '!ро-·
хи непевні себе, а полковник запропонував: "АJ~еррюса, Рооос
сія, Англія;, - і ~шов· ПОЧ8JІОСЛ ЦОКВ.ПЧЛ,, • Це ЗаRЯ'l'ТЯ ПОБ'fО рюве.лося ко~иого разу, холи ноБйtl оФіцер заходив у Rікнаtу
1 ---аж доУ.и я не був yxpaU п"янІш.
Під час сніданку ми дали полковникові коробку цигарок

1-

таким чиноц довіда.лись дещо' про причпнn, ]ЦО еуу-иують аіJІ:Ь•

Він n<'нnmnc,pив у кеmенях, aJte
не· знаttщов рооіt!ськпх цигаро:к, щоб дати НЮ! в з~іn. Очевид-
но,_ рівновага інтерпаціональних пр:-шзних ві,цнооии за.хитаJІаса.
Полковnnк похликав вфреffтора і пошептав tlouy •ось иа вухо •
. Єфреt!тор з rсіJІІ>кома особаuи" виt1mов. Через Дві хвиJІини я по-·
чуn знадвору галас обуре1mя, післн·чого повернувел ефре~~ор,
ftonп nімців тікати від росіян~

8

tt

nесучи
коробок німецьких цигарок, які
віддаю поJІRовнико
ві. А nолковник презеnтуваn ~х нам і
великих саиохnальс~ч

s

вом сказав: WН1мец~>кі, але добрі.r.
·
Незабаром nвiffmon номапдир.диnізіі. Це_буn ціnск іите
ліr'ен~нпtі чоJІовік, а
НRИи мотха бу,.'І!О nес ти poBt!ODY. Я П('.ІІС
ниn ·ttv:мy, JЦО мене nic.лan vitt геІІера..п, m.oc я привіз чхена po-

cittc~xoro штабу до Американське! Голоnnоі Кnатирі. К~мандир
сказав,

що

він сам

n:;txa.n

би ві мною.

Тоді я полсниn, :що· кіп наки. і е.щ~рике.нс~>кою .пінівю в •е

багато бо~роєних німців.

Віп nиc~~DИD незадоnолення, чоvу я·

не роззбро!n Dcix піnціn мі~ Ельбою і.Rалтикою, а п nоясни:е,
що tшв із, co6om лиmе сто осіб. B1n sрозуміn моє І!ояслеJmн,
Дf'II<Инy-Dmn кіJІь:ка зaynaxeJrь про- те, як багато бо!D :мусілJІ noни nитримати. Л оказаn МО"-7, що uи та:ко~ ·мали бС'і nicJIЯ Нор
кандії.
Нарешті командир дивів!! nросип nерf'кn.зати·моGку геяє
ра.поnі, щоб nін зустріnся з tш:м D церRві n Любцg Я vyc1n nе
рте.тиса назад до JІюд~·::~{ Jлюоту з цим доручетпtлu, ІІВяnшп з с:ї
бою JlOJioдoгo :мattope., пr.о говсриІІ no- польсьRи і якиМ ще f! де
сі був заtlнятиtl проголоmе1mпм
~остів.
Під час церемоиіі нашого сніданку nittнa прnппн~лас~>.
Усе почалося сnочатку.

Я дnІІУDавсл,

яR росіпни n~тр~ть

_

Dесь nett лі:кер. І знatlmon DідпоБід~~ юояn ~е витримують.
опt>с!'ерігаD одного ко:ШlНДІ!ра, ROJI:ii nін nnдnnan наказ .tto
атаRи. Хптаючисл ·ІІп1t1'1ОD з будИнку на площу, де· зібрмиоя ttoro офіцери, .xnani в вnn~сними кпизха:м:и D руках• ПoottoЯD з
XDИJIПny 1 DИТЯГ nапу - друГШ! ~OROM ДО офіцеріD 1 '1'8.R 11.0 ВіХ!'О
Л

пічого не міг ба.чит:п r_ і noчan мурмотіти щось,

на зразок

":мn ffдeuo зnідси до оцього місця, ·а потін підемо до цього
:міс цаn, Dесь час по:казуючи на uani, що· 1! пе )(О,:tна було ба

чити. Н не розуvію·ба.гато no-pooiftcьxи, але з того наказу я
врозуиіn стільки и, лх і хожен з присУ"l'ніх.
Bin продоnпуnаn сnов мурмо'!інпц, а ·,фіцери перегJІЦ8JШ

оя кіп собою, нпче ·гоDорячп2

"а сто.рп11 вnony nппиn". По!'іІ!

Dони oxonRJiи записні хни~ки і гtннули= "Гeff, банде, пісиа
цього переходу матимете горілку. Ходіnо!"
Ki~~Ra тисяч u~~
о.пиnлених рос:tян nnстрелили D поnітря, і чr.~.:ріrша Rолошз. nп-

16 ..
рурп..ла$ ~DПШ\DЧИСЬ DНИЗ ПО дорозі.
Пог.ертtlючись до Л:юбц,.я ЛІ<ось оглянуDся і иало не J:И
па.n а башти. На. місці гармаша- асистента Кларкоnої броне,.,.
машини отирчаn наш п"яниtl pooitlcькиtl мa.tlop, nодібни~ до
домкрата. Маючи
n одніf~,. руці рушник, n. n другіtt nелnчеа
ну бритnу і аа.га..цк·оnо посміхаючис.я, намагя.гся nін погол~·ти

·

га.р:ма.mа.;
ХхХ

Нарешті ми прибули до.Любц. Трохи пізніше я поnернуn
ся до ЛюдnіrсЛюсту і pnnopтynan•cnoємy генера.лоnі, що nок
ладене на. мене

заnдання nикон.аn.

Перехлад'а англіtlськоі
Оксани Солог;'l.

=====
=================
з' Н А У R И
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Наукоnцям·а:мериканської

так~ а :місяцем.

= = ~= = -.-.-_

армії

nдвлося nстаноDитп кан

Зроблено-це а доnомогою "радару".

Рад~р

це прилад, що ~допомогою коротких радіохnиль·дозnоллє nиз

на.тr ·ти.

полот.tення та. ·nіддаль nред:м:ету,·напр. 1

сr<упчення електричних наснаг у поnітрі,

без

літак або

огляду на nи

сочину. Як nідомо, радіохnилі n ctoїtl суті такі п сані
.
електро-маrнетні xDnлi, як сnітло, і тии більше паблипають
ол СЬОЇМИ DЛаСТИnОСТЯМИ ДО ЦИХ ОСТВННіХ, ЩО Уенmа ЇХ ДОD
ХИНа, До цих nластиnостеn нале:в:ит:ь та.коп здібність рефлек

сії-nідбиття nід якогось предмету,'що стоїть на доро:з~

хnиль.

.ffR

дзеркало

;~ідбИnає

cniтJio,

так металеnі предмети.

Dідбигають короткі ра.дієnі хnилі, що їх nисила.є радар.
Доnпина. цих хnиль сягає Dід одного до 10 см? Радар nи
конує ролю не тільки радіо-:Оиси~ні, але та.:коп і ролЮ
рад1о-приf1:мача., бо реєструє nідбиті хгилі, що до нього nер
та.ютьсн& Доки Dисла.ні ним хnилі'не натрапляють на. ходну пе
решкоду на J!a.T.:"~Diй mиб1 а.n11рату 1 ми бачимо просту ясну лі

нію. Яюцо п ці хпилі вна.ttдуть HQ. cnoitt·дopoзi якиtt-небудь
nредмет, сnітл~на. лінія nочинає дрі~ати, пикрnплю~атпсь, і
в форми !і nикри!Іл~нь, їх nеличини та полохення на mпбі . "

роблять ~исноDок, що зустріли ті хnилі: літак~, гарнатень
чn. просто електро-магиетні збурення D поnітрі. · ·
·
Радар nюшftmли 'l:t-.~ериканські :r1чені ще 25 ро кіп тому,
але ровnинули tt удосконалили tloгo щоftно n теперіmніtt nitt-

нi.
Вико.РПСТОDуDа.ли !1ого не тільки n обороні теперіІШіх
літакіn /бnтпа за Л~ндон 1940 р./, але tl проти торпед, мін
та під~одних чопніD.

Власне цetl радар у морськіtl nittнi дап

:мorcJinnicть аліянта.:м усунути аа.!'розу ні:н:ецьиих п1дnоднпх чо

пніп.
Цett !te nрипад доаrютш нічним бо:ибардупа.льника:и nи-·
.мукуnn.ти nopo!!i об"єкти і досить nлучно_ скидати спо! бо~би.
Н1чні пинппrуnо.чі могли наосліn rшmукуnа.тп nоропі л1такn тn.
нищити їх такоп
ваnдя~и радаро~і.
-

- 17 Але тепер, :rcom~ niftнa. за.Rінчила.ся, n,.спnа.Dть ttoгo 3 су
то H8yttODOD ИеТОІJ. В :мв.ffбуТНЬОуУ DЧеНі 3НО1!уТЬ 8 ДОПОХОІ'ОD
радару nикриn~ти електричну наснагу n стр~тосфер1, .о спри
ЧИНІJв збуреtmя D рв.діоспоn:учеІm1о Ци:м буде по.піПJІІене радіо
nересиnання. ·УчеНИК уда.ПОСЛ З ДОnОМОГОЮ радару DПСЛ6.'1'И
B6.n ва кіояць, 1 зв. 2,4 секунди ~ін rіоnервугся ааза.д до &nn-·
рату. Міояn~ Dіддв..пениU nід землі па. 385.000 кк., це значит~;
JЦО :nиоnаиа рад1о.хгил;1 мусілв. npottти 770. ООО ки. ту:t1! І! наеа,ц.
ЗDВЛИD1'ІП 1 ЩО 111:1ЦЦКіСТЬ XDИJii CTllRODИTЬ 300.000 ІПf• на секунду, nона потребуе па цю дорогу 2,4 ce~rдn. Тав і буnо: зu

cur-

2,4

сехуццп апарат поваЗуnаn скрuмення

сnітлmої .иінії иn

ШІІбі DіЗО~о.·.
У зD язку з устаноменн.fШ конта.Rту з uіоицек прn доnо,.
иозі радару D наухоnому сnіті nовстало багато фап~астичипх,
а· чаооu і рео.пьипх n.ляніn на на.ttбутнє. До 1шх _палеппть ШІJІВ

··

пересилатn деnеші з Н"ю- Йорку до Па.рІІ:!У за посередиицтвок

uіснця

Фонію

!

як це подало до nі~ома міпнароднє тona.pno~no теае

телеграііn. З lf"n-ИopRy nвсила.тnиуть спrпаии, виво

ристоDуючn·Уісяць,

як дзеркало. Але сполучення uо~ве бу-

де ~ільки тоді, колu uісяць nидно буде е обох кісцеnоо~еІ.
ПобіпьmениІr та вдоскона.Ленntt радо.R..~ооnохи~ь вв.асІmтп

·

~айну кра~еріD uісяця ~а встаношrти, чlt'~e східп uоrутвіх
DyJIRaпiв, або ~етеорію, що nада.пn на иіоаць.
Учені
цо nравда., погодІІJІІlСИ на тін, що на :uicJЩi века•

ииття:. бо ttoгo атuосфера. дт;:.е рідRа. і не11ає воrкос'1'п. А.ие

тільки ці нопі uетодІІ да.ду!rь 1ЮUІІDість ствер.цnтг., чn века

D ГірСЬ1(ІІХ npODaJIJIЯX УіСЯЦН DOГRoc·тn 1

нsmться па uісяці.
органічн_uu mtтт.ІШ

-

Та О.СТТJ ~ІІОМП не 87ПП•;...

lx непокоїть uпжа.rшя., чп зеz.::.пя зі своїи

cпpan:cнitt DИЇliOR у ncecniтi, чп й на ін

шпл rшанетах та.хоg існує nитт л~ Щоб шrяснlІТlі дn спраDу, док
ладатnиуть усіх зусиль, цоб зЬудува.тн могутній рf).Дар та а

ЙОГО ДОПОНОГОЮ DCTaRODИTJ:I

Тf:Шn - Марсон та

'

.тер ою.

ROIITO.RT

із ДDOlHl сусідНі!~ мане
В.

о

о

==

•
х

Б.

-ll.

х
.х

Як nоду:мв.еш~ хочетьол жи~и

1 :и~и,

Кохаючи степ ~адан~й,

Бо, оJ..:ан..пивий ові'!, що мені не иажи ти,
Не ми тобі - ти нам дв.ниІ!.
Та чорніє ~ над обріfпк· чорна година,
ЯІС n.пяна у овітлім оці,
•
І багато тих RpoRiв іще до 1~ети иаи,
А с~ерть па. Rо~ному кроці.

30.1191944.

Петро Rарnепко-Кринпця:.
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ім.М.Лисенк~::~.

нове_t>і о.._,ганізувався в Jrютotv!Y l<;іс.яці i91f> J:І•
ток се.моосв 1 ти. ~5азд;;\:нн.вм цього ГУ!JТ ка c.Jy~! n:

в

Ган

слочатку як гу~
о б" єднати най -

більш с:І.ктивну чаотину молоді з· метою nідвищ~J""1 Сf ії загаJІЬно
освітнього і культу.Jного !Jівн.в 'І'а підrоту:е~
оJ_tJГанізато!JіВ
бі~ши~окого загалу молоді табору.
П.т~отsгом лютого, 6е.~:>езн.я і квітня Сах. :·)освітній Гу.і:JТОК
об"вднав коло себе біля 3о осі~ і пvовів л&кціі-беоіди на

такі теми: "Матеr~іялістичн:ий і iдeaJriC'l' ичньй світ огJrяди" 1
нлеся УІ;.&Jиінка і З:~ тво~чіоть", "Ось:ови здо.а,~ової націоиальм
но~ nолі 'І'ИКИ •·, "Коланн я, шлюб, .~:-·Один а і їі з нач інн.в в житті
нації", n;:меJІьницьІсий і його доог. 11 , "ПетлІоJ:.Іа", дві .;,шкції на

тему "К~оnивницьки·tr і уІ,.,t>аїнськьй тєеtт .1!":

"Бакте.,t>іологіа",

"Сусіди і ми", "Хвильовий'!, "Новl.тне мис~.·ецтво Ф!Jанції" 1
"Ук,t~а~ноька молодь під двома оІ<упаці.ями 11 і "Jliтe!J&'l'Y.t>HИЙ суд
no тво,.~;~у Коцюбинського "Що заnисано в кюr:..·;у ... итт.R".
К,.~;~ім цього Самоосвітній Гу~ток о~гаnіgував вечі,t~ для мо
вистуn сnо~товців, та ne~r іrдично влаштовував з&бави.
Ч.11ени ГуІJткв. ЧJ;DВадили вивsенн.в ь.нгJLійсь-l-'..ої мови: ое1-1ед людно
сти те.боуу по бльоках і б.J:І<с'..І!И активну учнст ь в Г.t;1омадському
:,...итті
табо}у. На поча·r1<у к.зіmн.я за :;ініі~іятивою Гур:рка ство!Jе
но 1-~едколегі.ю часопису ··че 1;е::; 'l'Є~JНИіЧ ~ .шеа n :ttінці ~вітня випустила nе . .JШ1ІЙ номер його,
'
Два міс.яці риt5оти Сш.юос:t1і'l'Нього ГУ.~:~·rка винвили певні
кедри .молоді, .які мo,Ly·r ь 1 хочу'1' ь пuови.дити куJ1ЬТУJ:.ІНо-оовітню
лоді,

J

і :націона;•хьно:..виховk~nчу .!!.О боту і вис:пrули nот ,t>ебу більш ШИ!JО
організац~~ т:::бО}:.>ОіlоЇ~ молоді.
От ... е, на nочатт.:у т .t': ....·я ;•}.JГu.нізовано 1\JІюб Ук 1Jаїнської
Молоді, як:v1й поставив с1Jоїм ~&vдсu-rн.ям охопити в . . . е оільщ ШИ!~Ші
кола МОJ1од1 і nomli.L,.t>ИTИ фо~ми J:ІОботи серед неї. Основними зав
даннями 1\любу 'Є: П1дви~е1іН.Я загальпо-о св і·1·нього ,t~івн.в т або ро
во~ молоді 1 виховав ча _tіооота се11ед неї, nі1~несенн.н рівня наці
он&.JІЬно~ свідомости, підсилення фі:знчного J:ІОЗDитку молоді та
оуганізація ...;озумних та ко_t1испи.х J:Іозваг.
:В;.dte сьогодні п.;и Клюоі існую.:гг~ Гу.J:)ток Самоосвіти, Гурток
вивчення англійської мови, ono.t.JТ овнt: .гурт о:к з секціями гімна
стики
легко~ атлетики, футболу і во.ае.Иоолу, літерату!JНИЙ г~
ко~

ток. Клюб має свою бібліотеку ](і читадьНtОо В на.йбли ..... чий чао П,.І;)И

клю61 буде О.,t>Ганізовано ..-соvо:dий і д 1й.І.11Іатичний ГУ!J ток,
боксу.

~ахова секція.

гурток

З метою воеб~?О
!JОзвитку моледі J!~бота Rл.юбу побудована в. той спосіб, що дл.в Есіх членів, не заJІе . ,.но від того, до
ЯКОГО Гу ,~.'ТІС8. В іН Н~lеЖИТ Ь 1

П}:.>ОІJЧДЕТ І:: СЯ ЩО'І'ИЖНЯ ПО ПO:їleДiJLKUX

зага.nьні лекції-бесіди cSJvrooQr;iтпьoгo й D.VіХОDа.вчого ха_і.)акте_vу.
fі~ОеКТуєт ЬСЯ Т аІ<О~ ВВедеННЯ обов 11 .іШКОDОЇ .!JВ.Н.КОВОЗ: фіЗКу.и:ьтурИ
для

воі.л:

чj1енів КлІобу

•.-·

Кожен rу,t~ток ПJ!И КJІюб.і д.t;Jсщює зС::t сnоїм ПJlаном. Робота
ry!)TKiB ROD!" .. :·.:!(ЄТ ЬСВ Il,t;la:fJЛiHh.ЯM 1\.JІюбу о В Чб!JВНі МіСЯЦі П,t>аВ
ЛіНН.ВМ Клюбу намічено ПJ:.ІО:Зести таку ~оботу: 5 загально-клюбних
лекц1й-бес1д на теми npo вихова.ння xa.,t>CiКTe,t>y УК:t:JаЗ:нського юна

ка ть :;;ихованнЯ національного

І)рт~а

свj.т.:н-_,~~.f}n;у,

5

засідань

по питанням yr~ 1 J нїнсr.І-:f)і: .літе!Jа'І'., &- '11'._, уІ~р.

Самоосв.

нац. руху та

- 19 атомово~

енерrі~.

Рогу.JІЯ.іJНО 1

т .~;JИ

,tl"aЗ.І.ti

ни

тv.t ... день, м.є.е:

D!Jацюва

ти ·гу1J'~ок вивчення .англійської м.ови. Два. ,t~а.Зй на. Т~..А...цен~ м<::.є
П,і)ацювати .XOJ:>OBИki гу,t>т ок і д!) аматичний. J: аз ни два ти.А~.Нl -

літе_ІD..ТУ.JНИЙ. гурток,

Т.і;)И paзvt на т~~день·-. гурт о~~ гіuнє:.~тикн,

по двє. .І! ази нu ТИ;,.і\день 1,уртки ВОJіе.ІІLС>олу / .ж.1ноч;._~

1-1

чо.л~в l.Чr~

комь.нди/, фут боJІу, fL .Іlегкої ат·летики.
·
·
lІ~осуботи 1 щонеділі сnоJ:-товиі.і ГY:tJTOK Клюб;у в.nс:.штовув з".,жа
ган-:.іа по фут()о,лу з футбольним~І r.;о:r.н::.нда~и ~нmил та~о!-'ів. ~ n"в

.llOBlTpl.· ДЛЯ. BCl..J.: ..члеНl.В
:.н.tбг. ви для молодl. всього
табору. К_рім цього в че:f.!ВНі міс.нці намічено ~,t:~овест~ .. екок~kІ
оію до Зоопарку
мі,,,т нбо.РОіlУ на:рuду спо ут овц1.в t.нг.nl.иськоl. .
окуnац ііі~-: ої зонЙ ку ..cJCH дл.я фут оо.льни:с: та во.пеіібольних суд,д1.в
тн:rщю

B,ti:CJ.!1ITOBYIOTЬCSl

К.пюбу

·

в

оуоот~~

tl

ГPl'l На СВl.ЖОМУ

недіJІю ввечері

-

і фестиnf~.пь мо.11оД1. :Редкоіlегін ..t..yfiнa.lly "Чеvез те!Jни" ма.в о}:Іrанізувати ще гумо.JИОТН чний часоnи.о Клюбу.

,.

К.uюо УІ~_t~аїноЬІс·ої Молоді в Га.нноІ3е.і>і вва.і\.ає, що найдоц~ль

нішою'методою роботи

оеред

молоді

в

метода охопленн~ молод1

в

оДну загuльну о~І'аніаацію, яка,. -сюfu·е-еувала б як фізичипіt так
~ культу!Jно-національний pQЗJ;І:IIlTOK. її~ 11ооота OfiJeд wо.ао.ці му
СИТІ) буТі'і ~х;,.ан~зована в т~ий cnoc1o, щоб ко..s;;нііt молодій JІ.ІО
дин1 Да'!\И\ ftiO:.~il\8f~'l\f.ITUi;J8Ц~BaTИ В Тому ЧИ іншому ГW т1:у В зa
,Ue-~-J!OCTir-n-1-,ц--l~Jt!'"""'Cr~Jr{JЇiopти, aJie водночас. U!JK'l'яrвyт;~ для ви
конаtпіІі мінімуму самоосвітніх і націона.л.ьно-о~нtховаВчи..< зав .цань та фізично і культури~ Клюб мав підготувати кад,і)lі ІІШ1>ОКО
ooD і чен ої 1 націоне..ІІьно-сJ;!і,Ц.омоІ, Сl'ІJІьної дулом і волею та Фі-

аичн~ здорово~ ук~аїноько~ м~лод1.

---·АГРЩЮМІЧНА ШКОЛА.
травня

відкрито

·

о

В табо,І:Jі ім~М.;JІиоенка в

Агроно:мі'!ЦІУ

1

·

нйtолу,

де

Ганнове.І:'і

.11.

викладаютьса т&:кі дllс

ц:ипліни: ов.дівництво, :rородшщт~о, бд;.кільництво 1 зернові куль
ту~и, тваvинницт в о, годі в щІ TEf.L:T·iH, мсдоча,t>ство J ветерІІиарія,
р~бозо, ~ство, технічні ку.пьту,LJИ t зок,t~ема тют1он; прядіви і куль
ТJ~И 1 оліИні, цукровкй бур~к 1 цухvовu тростина. K}:liw ц~оrо

,цо_ку!?с~ входять загально!-оовітЬ1~ диоцаnліни: у:r.раїно2навоtво,
MS'l'et-tв.mикa, фізика, хемія, геоГі>афіл в :манд~;івках ·та ~аrаJІ~ио
фа.:;:о\;\1: r.t'унтозвавство, онтомолqrіп, фі-:..·оnuтологі.а, uoтeilliкa,
організація та економіка* Курс цuвчанш1 коротю:>те,t~~~&іноВіі~ -

5-6 МіСЯЦіВ. Arpomкo:r1a Ма'ЕІ 126 ОЛуХаЧіВ :ВіКОМ Нід 18 ДО SG р.
ТЕАТ.РАЛЬНА СТУАІЯ.

навчанп.н у

вореоні

1945

в таборі ім~J~І~JІисенка розnочала овов
J:ІОІ<у.

Силами

Студії

біло

nocтanлeno

~а таборовіИ сцені, а тако:А на сцені у:кl1., табору в ьі.uефе.uьді
lнсценізацію оnовідання Б.ГJ:Іінченкu ':Сдв·;яt 1 nід назnою "См1JІИВе серце". Отудів готує'!' оСН ~о ''Ііечеру БСІ],():ЕіJJ.ей: ".цоvоrнй
поцілунок", "Не З!Jад:.:.уйте своїх чочорj.ків:1! ".Хто віlі ?" 1 а та
код ГО'l'УЄ постан~.вку. одноакті~ки "Як ковбаса та ча!Jка, то ми.».
нетьоя ~ о4,арка~" ,, Скдfі..Ц Cтy.z~1l. Зо осібr:
~

JIIlt.Ai?Шi Т'АБ<J.l'>"О'БА · і> о з рахована на 5о Jrіжок. Приміщепш1
добре відремонтоване та обJrаднане" При лікарні О!Jl,~шізована
тsкож поліклініка дл.н П"t>ИЙому хворих;

що мо ..~;;уть ліІ<уватись

амбулаторно. В поліклініці ПJ:ІО.Цюють висо:,о-кDаліфі:ковані ме

дІ_іЧНі Р?бітпики,

зок:t~ема П.tJОФ• внутріншіх хвоl;об 1 П!JОФ• оку

JІ~от 1. JІ~:ка~ хірург-генікоJІОГ,

є

СЕ ол неDеJшчка аптеки

квt.р

цовии кабінет, Щомісяцн амбул&тdріл обслугuвуе: біл~ 2:ооо хво
рих.

ЧИ ЗlіАЄТЕ ВИ СВОЮ РІДНУ

Jl І Т Е Р А Т У р у ?

-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.~.~.-.-

в і д п о в і д і
на питаІШя,

цо ш.tiцer_ri в ч. І l,:урна..пу "Через тернn"

1.

а/ З пое:м:и "Гайдамаки".
З "Посланія і 1.rертвим і j_швюж" •••
в/ З поеми "Кавказ".

2.

Пnсав про ШеDченка. Олександер І<ониоьхпМ у !!ірш1

6/

"На похорои Шевченка".

·

з. Про Шевченка і ФршіRа.

4.

5.

Був ТО Т.Шевч~нко

а; П.Куліш :НВ.ПlіСВ.D

з квіткаии".

6/

6.
7.

До

Dipm 0 КDі~п

з ольозwп, СJІЬОЗlі

·

Ганна Барвінок /дру1~ина ПантолеИ!ю:ь:а Куліла./
наnпсма оповідання 'lffi.ти ·з c;rrьo:J~.:·и,
з кві~каиип.

f

с.п:ьозn

·

ая /І!Іевченк1в Dipm "доля"/.

Ольга Косач П1Іса.ла nід псевдоні:но:м Олен11 ПчіJІІСи •

. 8. М.Драй-Хl!ара /дпв.збі:р:кJr "Проро<;тень"/.

9.

Народ /це народнл nриказка/.

1о. "Хіба ревуть DoJrп, лн ясла повні" /Панаса Мt:рного/.

.... -

о

----

"о" . . . ---

--- о ---

На.Ьраці наші поетп gиmi й творили з глп6окою Dірою D
·те, що иооковоька "ніч безрадісна, осіння", Ю(а І~идушпла
Украіну, миnе, "цо сноро день засвіти~:ь, цо сонце нwпе в~е
вс~ае
цо х;І.д його сппrшт:Ь ніщQ не Зl~ol.:e n сnіті! ~.
:nодаюч11 тусr урнпки з. тnор~в .цеmш:л :!.саши:: поет~D
з ча..

-сів nередреволюціf.tн:и:-\: 1 урuвкп nовні CIIOhiDanня кр~ого nalt6yтньoro ДJІЯ нашої Бе.тьІ<івцштn та за.І(JІИRУ до nраці И бороть
би

за це краце найбутне,

nроnонув1ю

в коШІО'L.7

oxpe1ro1..ty

вн

падвоn1 DLзuaчnтn автора, е для більшІ~ або nnpoкo Dідоюх:
TDOpiB 1 З ЯКІІХ DЗЯТО Y.PПDJCli 1 це Й 1І8.ЗDУ 1J.: •

- 21 1•

Темно це надворі •••

УдuсJ:;іта. Dcтan я.,.,

..

Де-Іш-де

ясне сn і тло снв,

no :(ao.L·ax

Сяє ясне сnітло 1

пк на небі ворі •••

Дпuуrось, ра,r,ію, у серця nитаю:
"Схаzи, nіце серце, чи скоро сnіт буде?"

"0~, скоро СDіт буде,
ПроІСІІнуться люди,
У nсяке uіконце,

• Засіяє сонце" •••

'

з.
Хто раб? Хто подоланий?
ТілЬRП той,

2.

Прnйде та година"

Що дiJirom, не слоDаtш,
О1шво Внраїна.!

BC'l'tlDВ.Й,

.

Хто самохіть несе »Р~О неnалі!

4о
ХТО :.:t1ШИЙ 1 D RОГО Д)7l.ІКО. ~IODOTЬJia!
Годино. для праці Іш.стма!

Не бійся досDітньої :мли"
.Досnітніt.f огонь, запми,
І<оJ.ш ще зорн: не заграло..

-

5.

9!9-~~~ \ро.здрш:::нени111: А. ти цо роСSиш? Ти?
~!~ц~: Людей буд~1f.

~!g.P-~ ~укладається Dигідніше. 3 nризпrтпшп.! cuixol! І:
Збуди It нене,

як nрийде Час Dnзnoлy!

~!~ц~: Для тебе Dfп піколн пе настане. І Волає І: Гей"
~то шшиИ на

cir.r

пoбotlomrcьxy?!

6•

•••

ШD:ид:ко дзnо:нІІ

Залунапть,

n

Україні

загудуть

•••

ШDІІдко нас D~ликі тіні
Під стагами nоnедут:ь.4.

Час горі1mл .... Час с~іта.ннл.
о,

лкпtt nренраснн~ час!

Крп :ком щастя .і C!].JO.I:дrornя
У:кро.їпа :клпче нас.

7.
Розкішний стеn"" .. Убогі село. •••
Це тп f ній :краю чо.ріr~шнt?
Ній :рl.ДІІНЙ Jt::_JO.tl 'і'О.:КІІИ DOC8JI1It1,
Мі~~ рідпu.М :кpc.tt · ТО.:КІІЙ Cyi!lill~!
ЛІ< часто-я в сnоїх пп.дію.-

3

тобою" :краю ~in, ~uny"

.

:Во nірю я - не тільюr D l':plЯA
Ти будеm nіл:nним ІШЯDУ •••

-

.

.. 22 -

Tnol

сини на Dci д~роrи
Ста.рцт.ш Dбоf':.т··•п п1шлп;
ДО.DІІО 'ЧУJ.'.f.ЩЬІ<і :КlJY 1rOpOГ і
попродмн юолn.

·Boun

До.nпо стеnп сnаї .пшроні
Во нn зо.дурно n і,r;дО.Jш,

Гаї ~ роЗІсішні і DІІсокі
Дpyril DJІQ&нйки зnели.
На.ца.дюt про.дідін дебелпх,
В ярмі ідуть тnої сшш •••
:Мій piдm1.tt xpatt то.юІ.ft .neceлиtt,

ріднпй кра!. таІ<Иі1 сршиtt!

Mitt

А юсе х нu.діlінн:и niJrMIIO! ita.l10I!
Тюої сшш Dxe розпенлuсь.
О,

Ttr

:крuю! Мо;;..;е пезn.бароu
будеш nільш-ш:, як холись.

Рознішпп11 степ •• , -Убогі села •••
Де тn, Eiti краю чо.ріюнnt1.-

М1і1 ріднпtl вро.И такий пееелиt!,
Мі11 рід~ий :край та.ки_f1 сумний!

8t

•••

ВСТ['.Н:6 YK1)~1.ЇHll

І розпів ТЬl!У пеDолі,

Cui';t' nраnдп'sа.сDітить, І поuолятьсп но. rюлі

НеDольничі дітн.

Тебе,

т:ебе забути на.Е? НіІсоли!
є,
Похn, но в крп га j гр~",--;п не схололп,.
За цастя я боротинусь твоє,
О, :краю нitl, на!Ьсрациtl J:ii:~ краmш,

••

Покn ~.:nття хоч ісІера в серці

ЗруflІtованІІЙ хат івсьюпш руками!

Колu б r n став велиюі:м, я1с колись,
І пезаJІе:;ІНІШ від ус іх, ІШ -здавна;
Колн б вернулась !l'Bo.a до.іrн славна
Пісні uoi - н:к хвплл б nолились •••

-

1о.

,,•

Нірю

в сщrу ·духа

І в.· день· воскреснпJ.l твоtlого ·хrовстаннв.

•••

прпtlде час

ітп огнпстии видои

Заслвш у народів вольних :колі,

Труснеш :Кавказ,

вnepej·.:emc я Б ес ки.-о~,

По:котпш Чор!rnм :норю;: гомін волі,
І rллneu,

.ІІК хв.а.яїн доновптиf/1,

По своіН :::::a'fi і по своїн nолі.

