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Борись добувайся батьківщини . 

Чи довго ще, о Госnоди, чи довго 
ми будемо блунати і шукати 

рідного краю на своїй землі? 
Rкий ми гріх вчинили nроти Духа. 
що він зламав свій заповіт велиний, 
той взятий з бою волі заповіт? 
Так доверши ж до краю тую зраду, 

розбий, розсій нас геть по цілім світі, 

тоді, либонь, журба по ріднім краю 
навчить нас, де і як його шукать. 
Тоді nокаже батько свому сину 

на срібне мариво у далині 

і скюке : - Он земля твого народу' 
Борись і добувайсR батьківш ини, 
бо nрийдеться загинуть у вигнанні 

чужою-чуже ни цею, в несnав 1 -

може, дасться заnовІт новий, 

Дух новІ наnише нам скрижалі. 

Але тепер? Як маємо шукати 
свого народу землю? Хто розбив нам 
скрижалі серця, Духа заnовіт? 

Коли скінчиться той nолон великий, 

шо нас зайнRв в землі обітованій? 
І доки рідний край Єгиnтом буде? 

Коли загине новий Вавилон? 



Чи будуть асем идесятнини ?І> 

ТИТАНИ ДУХА ЖИВУТЬ ДІЮТЬ 

(ОН) Коли ми сьогодні сnоглядаємо в минуле дес11тиліття, 11ке дало 
Унраїн і плеяду nоет і в і письменників т. зв. "Шести.десятн ин; в", то 
мимоволі приходять на думну величаві святкування 150-ліття від 
народження (1964) і 1 00-л іття від смерти (1961) найбІльшого на
шого nоета і наL.Ііонального Пророка - Тараса Г. Шевченка. що від

булися в тому ж десятилітті. 

Це було стихійне зрушення, як і поява самого Генія Унра"1ни, 

що надхнув цілу націю духом славної минувшини і вказав шлях у 

майбутнє. Згадані святнування дали нагоду молодим творчим силам 

України зачерпнути тієї живущої води з невичерпного дже~~ла шев
ченківської· духової криниці, щоб в новому осмисленні подати су

часникам духовий корм нації, на місце осоруж~ої лен~нсько- марк
систської ащі .. , шо нею онупант насильно напихає людські мазни. 

Та не помогло казьонне таврування Шевченка малощо не спів
L.Іем велиної t-tєдєлімої Россії та ленінським предтечою марксиз-му, 
ноли знайшлися Симоненки, що почали читати безсмертного Кобза
ря, не минаючи «Ні титли, ніже тії номи ... Канівська гірка стала 

Меккою всього українства, не зважаючи на те, що в Москві на 
поспіх був здвинений напередодні віднрипя пам 'ятника Шевченкові 
в Вашингтоні, чи не найІмпозантніший пам'ятник Поетові, щоб тіль

ки задержати його при собі. 

В своєму Заповіті Тарас Григорович сказав недвозначно, що 
душа його не вступиться з цього свпу, ю-н nоки Україна не виборе 

собі ВОЛІ. 

«Ак понесе з України 
у синєє море 

кров ворожу - оподі R 

і лани і гори 

все nокину, 1 полину 

до самого Бога молитися ..... 
Тому розглядаючи таємниL.Ію національного пробудження творчих 

поетичних сил в Україні саме в час великих шевченківських Рано
вин, аж напрошуєтьсR висновон, шо тільки безсмертна душа Вели
кого Поета була спосібна виклинати в закріпачених духово нащад
ків цей зрив і полет v духовні сфери унраїнськm нації. Ближча 
аналіза творів •шестидесятник і В 1> .доведе неухильно до визначення 
ідейного впливу на них їхнього великого попередника. Та це не 
тільки в nоезії. Тріюмф Шевченкового Духа слідний також у ділян
ці малярського м~стецтва і скульптури. Ще свіжа історія з вітра

жем Шевченна в будинку Університету його імени в Києві. Один 
з нерівників цього Університету, коли побачив докладніше змальо
ваного на вітражі Шевченка-месника, nройнявся таким страхом, шо 
в нестямі вгатив якимсь предметом у вітраж, бо не міг стерпіти 

2 цього грізного погляду, що виклинав у його яничарській душі 



викиди решток сумління сумління Юди. 
Стоїмо на порозі 70-тих роні в і вже uей 1 971-ий р1н приносить 

нам новІ роковини, тим разом 1 00-ті роковини від народження 

незрівняної своєю силою духа - велиної поетеси Лесі Українки. 
Нема сумніву, що uA титан-жінка своєю творчістю, подібно, АК 
Шевченко, може винлинати новий духовий nідйvм головно серед 

молодІ 1 дати нові молоді когорти своїх послідовників. Це під 
умовою, що творчість Лесі Українки стане предметом глибших сту
дій і nізнаннR. 

І знова ворог намагатиметьсА замазати ідейне о6личчR поетеси, 

інтерпретуючи П no своєму. Але подібно, RH v Шевченка, де наж
не слово кричить душа в душу, де всяне перекручення обертаєть

ся бумерангом на того, хто його доnускається, так і в Лесі Унра
інни і еснезрячне око., може побачити народню правду таною, ян 

вона була і якою вона є. 

Леся Українна нерідно проводить у своїх творах nараnелю між 
Україною і Ізраелем, нали той був у єгиnетській неволі. Ії слова 
звучать навіть віщо, коли вона говорить: 

• .... Новий фараон 
пройшов живий поміж Червоне море, 

але нозан з конем пропав навіки ... » 

Чи це не візіА того, що сталося післА невдалих визвольних зма
гань 1918-1920 рр? 

І треба пройти крізь новітню '"Єгипетську неволю .. , •розсіRтись по 
цілому світv·~ щоб журба по рідному нраю навчила нас •де і ян 
його шукати». Чи не показуємо ми тепер у далину, АН виховники і 
як 6атьни нашому юнацтву: «- Он земля твого народу' Борись і 
добувайся батьнівщинИ'" 1 щоб не загинути у вигнанні •чужою чуженн
цею в неславі». Чи ж тан само не говорАть батьки своїм дітям 
засnані в Казахстан, в Сн()ір і в інші нінці новітньої «єгипетської 
імперії»? 

Поетна має властивість відважного лнцаря, що бореться за най
вищнй ідеал своєї нації, а зброєю їі є слово. До слів своіх вона 
ставить найвищі вимоги, бо вона напоїла їх кров'ю свого серця. 
Вона говор~ть: 

•Вражайте, ріжте, навіть убивайте, 
Не будьте тільни дощином осіннім .. 
Палайте, чи паліть, та не в'Аліть!» 

Вона не зупинАєтьсА перед ніяннмн труднощами і •проти над11 

сподівається•. Вона немічна фізично і невилінувально хвора жінка 
зовсім не має прикмет і nснхічн~х властивостей хворої. ії тому не 
можна МІрятн мірнлом звичайних смертних людей. Вона дvхови~ 
титан. Вона з тих, що не вмірають, а живуть і ростуть по фізичній 

смерті з часом, що віддалює їх від їхнього фізичного існуваннА. Їх 
нраще розуміють nізніші покоління, АК сучасниkи. 

ЛесА Украінна сучасна нам. І тому Ті твори мають і матимуть 
великий формуючий вплив на поетичну і літературну творчість моло
дих талантів в Унраїні і в світі. 70-ті ронн повинні бути черговим 

великнм етапом в духовому рості української нації nід знаном ідей

ної наснагн Титанів Духа - невмірущих Шевченна, Лесі Украінни і 
інших. Бо Титани Духа жнвуть і діють. З 



З Різдв'яного послання Верховного 

Архиєписнопа Кардинала Кир йосифа 

Ян один народ за Помісну Цернау- за ПатріярхатІ 

З чим ми в1д1идемо тепер від Христових ясел з ц111х цьогорІчних 
свят? Ми прийшли вже з'єдинені, з nочупям національної свідомос
ти й со6орности, хоч розсіяні по uілому світі, і відійти ми nовинні 
ще тісніше злучені. Ми мусимо раз на завжди позбутися веАких 
провінціялізмів, nоділів на групи і загумінни, і всі виступати як один 

український народ в обороні нашої св. Помісної Цер11ви, держав
ности і наших nрав. Ми прий,шли з'єдинені патріярхальним устроєм, 
прийнятим одноголосно й однодушно нашою ієрархією, духовенством 
і вірними. Чи мали 6 ми цей найсильніший, надприродний церновний 

вузол розривати і марнувати наші та батьків наших зусилля і до

сягнення? Ана будуюча є жертвенність патріярхальної акції, при 

всіх їі невдачах упродовж він ів і людських недомаганнях І Чи це все 
мало б піти надармо? Не треба слухати жодних спонуслив1-1х під
шептів і ворожих Церкві намов! Дасть Бог, ми дійдемо до патріАр
хату, 6о то Божа сnрава. В єдності сиnа, і nатріярхат є одиноний 

чиннин, що може з'єдинити в Христовій Церкві піп видимим голо
вою Папою Римським, nухово і нацюнально, увесь наш народ, чо

го дрхиєпископські Синоди дали вже заnоруку і докази, і тому всі 
Владики, духовенство, чернецтво і народ є зобов'язані іх винонувати 

та переводити в життя, янщо ми самі не хочемо себе заперечувати . . . 
І ПОВОЛІ ЗНИКаТИ З ЛИЦА ЗеМЛІ. 

Українська наука й техніка, мистецтво, економія і політика мусять 
бути скоординовані і сnрямовані у своє русло, щоб виплинути на 
світову арену. Вправді ми ще не увійшли зовсім у чисто творчу 

праuю, бо гоїмо рани і вирівнюємо втрати. А все ж таки ми муси
мо не тільки зберегти стан nосідан ня і відзискати втрати на кож

ному полі, але ми мусимо добитися рішального голосу і в держа
вах нашого поселення, в які з усією лояльністю вкладають У11раїнці 
і труд, і майно, і податок крови, щоб тим боронити всюди наш на
рід і його права. В тій цілі треба також докnадати всіх зусиль, що6 
наш1 поселення, були громаднІ 1 суцільні, а не розсіювані по дале
ких, нераз недоступних, просторах. Інакше ми останемо всюди тільки 

в меншості і паневоленою нацією. Пр~ тому наша преса повинна 

найвірніше відзеркалювати дійсність та застуnати всюди об'єктивно 
народні інтереси. ТодІ і наші родини збер,~уть унраїнський характер 
і ~микнуть нехристиянсьні та мішані подружжя, а школи, уні ~ 

верситети й установи стануrь продуктивним чинником. Зонрема наша 

молодь-студентство мусить бути забезпечене в набуванні знання і у 
4 зберіганні своєї народности, щоб ми не розnливалися в чужому 
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морю і не винародовлювались, де б ми не жили. 
Треба чесно багатіти і всім ощадно господарити, щоб мопи бу

дувати нові церкви, шноли, установи, приюти, і піддержувати свій 
совісний та спосібний провід у його працях над розбудовою цілого 
жипя народу. Бо і нонr'реси, з'їзди та збори Товариств і Організацій 
не осягнуть своєї цілі, янщо не мають матеріАл~ної помочі длА пе
реведення постанов і ухвал в життА. Тоді тверде й рішуче слово 
бупе ділом, і всі протести, заяви та прилюдні виступи будуть мати 
св1и належний успіх. А що найважніше, наше гаряче сnівчупя зі 
страдаючими на Україні, арештованими священиками і вірними може 
бути не тільии співчуттям, але і розумною, доцільною і д1исною ду

ховною і матеріАльною поміччю та полегшою. Інакше все остане на 
папері, навіть, коли в нутрі є нонсолідація і згода. 

Та коли ми вкінці при наших виходнях і nереселенцRх на посе
леннях nоза Україною, то яна велика схожість є між втечею св. Ро
дини до Єгипту і нами. Треба було сnасати жипя Божоrо Дитяти, 
щоб воно спасло потім увесь рід людський. І наші давні, вже від 
сотні літ, і пізніші переселенцІ 1 nоселенці, що сере;\ нестерпимих 
умовин, nішли І шунати нращої доn і за море і спасати своє життя, 
не можуть також забувати на своє високе післанництво, на свій 
обов'язон і своє завданнА, спасати свій нарід і свою Помісну Цер
кву. І духовні й мирАни не вийшли з домів і не врятували свого 
життя лише на те, щоб збагатитись і зажити легшим та вигіднішим 
життям, але, щоб, маючи тут змогу і кращі умовини, рятувати свій 
страдаючий народ і свою св. Цернву, свою національну свідомість, 
свою. мову і свій обрАд, щоб не дати зникнути Христовій вірі на 
пgселенні й на nрадідних християнських землях свАтих: Ольги, Во
лодимира, Бориса і Гnіба, Йосафата і всіх наших мучеників та іс
повіднинів і героЇІ, зонрема останніх часів, що життА своє віддавали 
за Христа, за свою св. католицьку вселенську Церкву і свій нарід. 

Коли ми, отже, відійдемо з такими nостановами до дальшої пра

ці, то, без сумніву, наші свята, наші богослуження, наша радість, 
6удуть мати далеко кращий вид і ширший розмах та багатший посаг 

і дорібок, і щедре благословення Божого ДитАти буде спочивати на 
нашому народі в його дальшій ревній nраці. 

Бл а госn о ви нас, Христе Боже, 
Обдаруй нас нині любов'ю -
Хай ціла сила пекла не зможе 
Нас роз'єднати з Тобою. 

Благослови нас, ми Твої діти! 

Христос родився! Славіте! 

Благодать Госnода нашого Ісуса Христа, і любов E:)ra 
причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. Амінь. 

Отця, 

Дано в недІлю св. Отців, З січня 1971 р. при храмІ св. Сергія 
е Вакха в Римі. 

см. кард. йосиф 
Верховний Архиєпископ 



Лист унраїнсьноУ молоді до Папи 

Франкополе 1.1.1971 р. 

Святійший Отче! 

Ми, українська молодь з нраїн Бельrії, Англії, Німеччини, Франції 
й Канади, зібрані на студійному тиж.дні в зимовому таборі Франнор

шамп, студіювали різні аспекти сусnільного жипя в Укра!"ні і поза і-і 
межами, в тому і історичну ролю християнської Церкви у формуван-
ні духовости українського народу. Ми прийшли до ствердження, що 

українська Церква, а зокрема їі католицька вітка, на протязі П tсну

вання від часів Берестейr;ьної Унії {1595 р.) понесла гекатомби жертв 
за їІ пов'язання і вірність Вселенській Церкві. Зокрема в останніх 

25-ти ронах, віднали була насильно ліквідована окупаційною російсько

сов'єтською владою, Українська Католицька Цернва мала численних 
мучеників й ісповіднинів віри в особах своїх єрархів, сотень священ

ників і незлічимого числа вірних. Подібних жертв за Католицьку Цер

кву не знає історія жадного народу, за виїмном часів першого хрис

тиянства. Тому для нас молодих, що виросли поза межами нашої 
батьківщини, незрозумілою є неГ'ативна постава деяких церковних кіп 
у Ватинані щодо структурного завершення нашої Церкви Патріярха

том, ідею яного згідно з точками Берестейської Унії та духом 11-го 
Ватиканського Собору підняв Верховний Архиєпископ Кардинал Йо
сиф Сліпий. 

Поновлюючи Вашій Святості наше синівське прив'язання і вікову 
вірнtсть, ми просимо Вашу Святість nрислухатися до голосу вірниіС 

нашого народу, якого втіленням є Ісповідник Віри Верховний дрхиє 
пископ, і узгляднити цю tсторичну конечність, якою є для нашої 
Цеt)нви nатріярхальний устрій. Перешноди до завершення УtчJаІнськuі 
Натолицької Церкви, які видвиrаються деякими нолами, є на наш 
погляд політичного характеру, і ян тані не ПОВ1-1нн і 6 братися до 
уваги в справах віри і релігії. Ми є дуже вражені фантом, що да
ється перевагу аргументам атеїстичного режиму над аргументами зnі

~відованої ним Української Церкви в Україні. Ми складаємо на руки 
Вашої Святости наш рішучий протест проти таких тенденцій у Все
ленській Цернві, і віримо, що Ваша святість вжиє свойого найвищо
го авторитету для справедливої розв'язки цього болючого для нас 
питання. 

В цій великій надії залишаємося з висловом найглибшої пошани 
і синівської відданости Вашій СвRТості. 

nІдписали: 

Яросnав Добош (БenьriR), Зенон Коваль (Б), Борола4 MapycR (Наtіада), 
Гvцvл MapiR (В.Британі~). Стецько Ірена (ВБ), За)(арко Богдан ВБ}, Маньк() 

Тереса (Франція), Воnчанська MapiR (ВБ), Гринюк Слава (ВБ), Лось Зе-
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нон (ВБ) Коваль З1рка (Б), Сапінка (ВБ), Фри.арак Сrепан (Б), Сеничан 
Міля (Б). Федечно OnA (ВБ), Фе.а.-.нян днна (Б), Матвіїв Надя (Б), Бабо

вал Роман (Б), Грабець Б. {ВБ}, Гайдамаха Нестор (Б}, Піскови~ М.-.кола 

(ВБ), Матвіів Евrен {Б}, Манько Анна-Марі~ (Ф), Hapna Стефа (Б), Зnеnко 

Аt1на (Німеччина), Манько Ірена (Ф), Деременда Ліда (ВБ), Мандзій Дар

ка (ВБ). Лунів Павnо (ВБ), Лаври11енко Кат~ (Б), Ку.ала Ор111ся (ВБ), Дере

менла Роксоляна (ВБ), Сверид Богдан (ВБ), Смоликевич lpet1a (Ф), 

Кv6ін Оля (Б}, Смол.-.невич Олесь (Ф), Матичак Петро (Н). Коз111нець Окса· 

на (ВБ}, Пань~евич Микола (ВБ), Лунів Іван(ВБ), rериnюн Марія (ВБ), 

Нанівка Л. (ВБ), Дяковсьна Вікторія{ВБ), Сен1о1чак Віра (Б), Лавриненко 

Віра (Н). Білозор Марія (Б), Каnечvк Ірена (Б), Байnо К, {Б) Тільмане 

Мар•ю {Бе), Джуnа Зоня (ВБ), Новаnншин Марія (ВБ). Фед.-.нАк М.-.хайло 
(Б}. Стахів Г. (ВБ}, М. Кушли~ (Н), Віктор Братновськи!і, (Б), Віра Л. (ВБ), 

Шvпер Хр.-.стина (Н}, Бо6ин Богдан (Н), Цимбаnян Славно (Б). Ратич В. 

(ВБ), Зnеnко Дмитро (Н), Замvлінськи~ Богдан (ВБ), Дзидзан 3. (ВБ}. 
Разом 63 ni.an.-.cи. 

Франнополе. Вони започаmували 1 971 рін листом 
до Папи в справі Унраїнсьного ПатріАрхату. 



50-ліття від смерти М. Леонтовича 

ВБИЛИ, А ТЕПЕР СПОТВОРЮЮТЬ 

-'І. ,1 ('(о 11 Г! r !ІІІ 't 

Минала r рінченно у своїй працІ с•Історі R 

унраїнсьної музи ни", яна була видана 1922 
року, у 8-му розділі .. Сучасна українська 
музина» пише· "Оt1ремо стоїть постать Ми
нали Дмитровича Леонтовича. забитого в 

ніч на 23-го січня 1921 року, в хаті сво
го батьна. Трагічна смерть номпазитора то 
була велина втрата для унраїнсьної музини ... 
Унраїнсьниі1 визвольно-національний рух, ре

волюційне nіднесення, відродження своєї 
нультури - поклинали до праці Леонтовича, 

і з того цасv стає ВІдомим його ім'я, Rн 
комnозитора ... 

Микола Леонтович був оригінальною ін
дивідуальністю, відмінним від усіх інших 
номnозиторів. В його опрацювані мальовни
ча нольоритність національної пісні дає 

глибоно вщчути внутрішній зміст мелодії, 
Rкий в інших номпазиторів не завжди зрозумілий. У Леонтовича 
техніка v малих формах хорального твору розкривається його мо
гутнім талантом з великою силою. 

Оnрацьованих композитором nонад сто народних пісень декілька 
власних композицій на слова О . Олеся. Г. Чупринки, Білиловськоrо, 
М. Вороного. та недоt1інчена опера с•На Русалчин Велиндень>>, нрім 
того ряд мелодеклАмацій - говорять самі за себе. Леонтович близь

ний нашому народові. Його твори ~асто виконував Національний 
Хор nід орудою дириГента і t1Омпозитора О. Кошиця, яного, до речі 
сказати, м~ на еміr'рації майже забули, належно не відзначивши 
25-річчя з дня його смерти. 

З совєтської nреси видно, що в Україні розnочали nідготову до 
відзначування 50-річчя з дня смерти М.Д. Леонтовича . Передали 
ноти його творів, Василь Дяченно написав книжну .. м.д. Леонто
вич .. , С. Плачинда стапю v с•Л1тературній Унраїн:». видрунована nра

цю музиналога М. Горпійчука. Але в усіх цих стапях і працях сnо

творено сnравжню суть нашого національного композитора. Музино
лег Гордійчук, nрислуговvючись Моснві, д-йшов до тоrо. шо ствер
джує, ніби «Льодом (слова Г. Чупринки) - безпосереднІй відгук ком
позитора на nодії 4(велиної Жовтневої Революції". Адже~ ми знаємо, 
що це неnравда, що Г Чуnринна був у6итий чемістом за участь у 
v повстан~і nроти моеновеького наїзника. Сосюра, на .доручення 
КГБ, nозмінював тексти в історичних піснях Леонтовича. Узяти хоч 9 



6и відомий нант .. Qй з1ишла зоря>~", де вже про отця Заліза не 
згадується і реЛІпине мопо усунене. За совєтсьною енциклопедією 
М. Леонтович був •інтернаціоналіст•. А ще ж є чимало свідків, які 
знають, що Леонтович був антивннм учасником націонаnьних nодій 
і вся його творчість nросякнута fНраінсьним патріотизмом. Можна 

6yno 6 навести ще цілий ряд nрннладів, як фальшується на nІдсов

єтсьній Унраїні творчість Леонтовича. 
Тут, на еміr'раціі, необмежено користуючись свободою слова і 

друну, ми повинні недопустнти, І..ЦОб заросnа тропа до сnавного 
Мнноли Леонтовича. Не допустити сnотворення надбань нашого ком
nозитора. Ми мусимо сказати nравду ціnому світові про нашого 
комnозитора, тим паче, що він своїм •Щедрнном» відомий багатьом 
народам. 

Відзначаючи v 1971 році свято соборности і держан ности, слід 
було 6 пов'язати це свято з 50-річчям з дня смерти cn.n. М. Леон
товича чи то ун.nадаючи програму з двох частин (у nершій частині 
характер державницький, а в другій винонання творів Леонтовича, 

чи переплітаючн nрограму творамн номпозитора. Аджеж Леонтович 
був застрелений чекістом саме в день 22-го січня. 

Відзначити ювілей М.Леонтовича є також обов'язком наших поетІв, 

мистців, хорів та громадсьних організацій і наунових установ. 

С. ВОЖдНВСЬНИЙ. 

За •Унр_ Народнім Cn()U()М_" 

Дещо про М. Леонтовича. 
З книжки •УКРдJНСЬНА МУЗИНА .. 

А. Рv.оницького. 

НародивеА він 1877 року, 25 rpvднR (н.ст.) з селі Монастирок, на По

ліллі. Закінчив Духов ну Сем ін арію в Н.ам'инці По.аільському. Учителю ва в 

V селі Чуків, Тиврові, Гришино (на Натеринославщині), врешті в приват

ній гімназії в Туnьчині на Поділл; де вів хор 1 навчав сnіву. 1917 рону 

п раuював V •М vзи чному В ід діл і • в Н иєв;, потім, за совєтської влади в 

Мvзично-Драмати•-•ному Інституті і в Музичному Н.омітеті nри Народньому 

ИомісаріАті Освіти. 

Перше видання творів Леонтовича появилося за ре.аакцією Пилиnа 

Козицького (див. "Сучасна .аоба•), у видавництві .. дніnросоюз•, в кінці 
першої половини 20-их років. Друге, повне видання, - 1930 рону за ре

дакцією Я. Юрмаса, v видавництві .. ннигоспілка• в Ниєв;. Низка обробок 

Леонтовича знаходиться в з6ірнину видавництва Оренштайна "Україна• 
(Київ-ЛRйпціt)- колядки й щедрівни, канти й псальми -та в збірнику 
українських nісень з репертуару хору Української Господарчоі Ака.аемії 

в Подє6радах, Чехо-Словаччина, 1923 ронv. В останньомv є й обробка 

думи •Ой зійшла зори ... Збірничок• пісень для дітей - •Дударик., - вийшов 

v Києвf. Обробки неунраінських народніх пісень - дві російські, дві єв-

1 0 рейські, одна вірменська- заnишилися в рукописах. 



Там. де зн..tщуються пам'ятки минулого 

(Із захалявної л ітератури) 

ВАЛЕНТИН МОРОЗ 

ХРОНІНА СПРОТИВУ 

(П04АТОН В .. д .. Ч. В/98) 

Але журиться. Не заспоноітьс-t, доки не повернетьсR вн радении 1 коно

стас. Таких не люблять. ЛІОrj,Іять тих, хто розуміє лінію начальства. 

Йому ue байдуже. Сміється: •Мене з Василя не скинуть•. 
Показує мені листи від львівських •націоналістів•. Ось автограф 

і старика Г рабовецькоrо, автора монографії •Г уцульське оп риш кі вство•. 

Ось - патріярші львівських художників Гебус-Баранецьної. 

Є листи і від киї[}сьних •націоналістів•. Лавреат Лені нсьної премії 

Олесь Гончар, наприклад, пише: •д історіR з і ноностасом просто 
обурлива». 

Дylfle показовий список •націоналістів,. Це нова сторінна в федфе

белівській •наuіологіі.:о, Давніше панував філологічний критерій ... на
ціоналістом• вважавсякожний, ному не байдужа доля української мо
ви (в містах Східньої України записатися ІJО націоналістів ще про
стіше: .цлR цього вистачає говорити по-унраїнськи). В хаті Василя 
Баб'юка тема повернулась до мене іншим боном: націоналіст- ue 
ножний, кому не байдужа дonR унраінсьноі культури. Дуже симптома
тично, що серед підбурювачів виRвився автор «Собору:о (Олесь Гон
чар). Власне, тут маємо діло із клясичним •браконьєрством•, так ви
разно показаним у (І!Соборі.:о, з виnадном абсолютної духової глупоти. 

Ось відповіnh Атаманюна на лист носм~ччан: •Вашу заяву отри

мано, розглянено, й вона вваІflається безпідставною. На обл і ну істо

ричних nам'ятників в селі Носмач не було й нема•. 

Не було й нема ... Ну, а сам Носмач. унікально обдароване село, 

радісне спалахнення талантів, подивугідне навіть длR Гуцульщини, та

ної щедрої на них. Найкращі писанки - космачсьні, найкращі вишив

ни - носмачські, найкращі ножухи, найкращі музинанти - з Бобино

поля (під Космачем). А Новаківський? А Смоnьський? А Мороз? 
Всі вони - також Носмач. Скільки художників роздобудили це село -
з того часу, як воно стало Менкою українського мистецтва? Янщо 

вже вішати охоронну таблицю, то при в'їзді в село: "Космач історич
ний nам'RТник. Охороняється законом•. 

Що Атаманюк? Якось навіть ніRково виявлАТи стільки претенсій 

до дрібних виконавців. Наnевно, вони ніколи не задумуються нап 

внутрІШНІМ сенсом своєї діRльности. Вони просто знають: треба 

nіквідувати церкву. Чим менше іконостасів в обnасті, тим краще. 1 1 



(Як то директор одної із шніл у Київській області говорив менІ з 
гордістю: сс.Д ви знаf..-тР., в нас у район і вже нема ні одної церкви-). 

Правда, власноручно Атаманюк жодної церкви не зруйнував. Для 

цього культуркампфу є виконавці ще дрібніші. За зрізаний хрест 

платять 25 карбованців. Все тани юдине ремесло девальвується ... 
Колись платили ЗО монет. Цікаво, з якого бюджету виділяють срібня
ки для різунів? Працівники, яні складають бюджет, не зацікавлені в 
тому, щоб різали хрести. А може, nлатить з власної кишені той, хто 
дає в руни ніж? Про це треба б нашим депутатам запитатись із 
трибуни українського парляменту. Але таких деnутатів nокищо нема. 

Дуже символічне розставлення сил: церкву захищають люди, гото

ві на жертви ради ідеї. Іх мало, але борців завжди було мало, саме 

вони, одначе, творять погоду. Атеїзм користується nослугами покидьків, 

готових різати за четверть, що завгодно і кого завгодно. Тан, це 

сnравді боротьба світла і тьми, як написано в атеїстичних брошурах. 
Але де тут світло - і де тьма? 

Напевно, Атаманюк і сnравді не особливо призадумувався, здій

снюючи свій нультурнампф. Про його старших уже цього не скажеш. 

В.Лю6чик дуже добре знав, що робить, ноли сnалював бойчуністів. 

Архипенка, Нарбута і стару українську графіку v Львівському Музеї 
Українського Мистецтва. Потім згоріли бібліотеки в Києві, Тарту, Аш

хабаді, Самарканді. Ні ()дна - в Росії ... Говорять, це випадково. Що 

ж., давайте nовіримо. Повіримо, що в Львівському Музеї Українського 

Мистецтва виnадново створили спеціяльний відділ ~ідейно-шкідливого 

мистецтва "' (своєоідна камера смертників) ... Повіримо, що туди випад
ново попала тільки українська клясика, що Любчик випадково дістав 

наказ виготовити сnисни nризначених на знищення речей і що комісія 

.аля ц1є1 ІНКВІЗиції також уnала з неба ... А янщо без гумору, то випад

ковість в «історії Любчика• була тільки одна :лист Перебийноса з Па

ри-жу. Виїжджаючи в часі другої світової війни за кордон, деякі укра

їнські художники депонували свої нартини на збереження в музей. І 

ось Перебийніс довідувався про свої роботи ... Коли він жив у Кос

мачі, то з ним просто поговорив би Атаманюк. Але він жив у Пари

жі ... І було це вже nісля ХХ-го з'їзду. Прийшлось розіграти комедію: 

Любчика засудили на 1 О літ за український буржуазний націоналізм. 

За nівроку Любчик опинився на волі (тепер посаду доцента в Львів

ському Художньому Інституті). 
Нарешті нам ясно: українське r.11истецтво нищать українські нацІО

налісти. А взагалі .. націоналіст .. це зах1дньоукраїнська відміна 

~шнідник::J.D, За всі безглуздя Сталіна і Хрущова несе відповідальність 

•шкідник,., Немає хліба - «Шкідник .. , свині дохнуть у колгосnі - •шкід

ник>~. У Західній Україні все зло (в тому числі повінь в 1969 р. у Кар

nатах) походять від «націоналістів•. Трудящий» із Донбасу, nеретворе
ний у робота кінськими дозами горілки й кінсьним трудом, nовірив у 

!!шкідника•. І до uього часу вірить. Але західній українець не настіль-

, '2 ки nеретертий у ступі о6езкультурнювання й деморалізації, щоб nовіри-
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ти в «націоналізм" Любчина. Любчина знають широно. Про його nо
двиги вже написані вірші. (читай на стор. 28 Ре.ц. •А•) 

Треба зберегти для нащадків також ім'я ЛітуєвоТ - копишньоІ за

відуючої Станиславівсьного Краєзнавчого Музею. Приїхавши в ропі 

носія культури v відсталу Західню УнраІну, Літуєва мала ясні інструк

ції - ян і Любчик. У 1953 році вона знищила унікальні речі - роботи 

Бахметюка, Шкрибляків. І тут був складений ант - тан же, ян у Льво
ві. Ні, за вnасним розсу.цком Літуєва не зробила 6 цього ... Так же, 
як жаден місцевий наnрал не рішився 6 \'Лаштувати масовий роз

стріл нобзарів v ЗО-ті роки. 

Літуєва торощила речі з .. хрестами~. Взагалі : руйнувала основи 
нації вигіпн і ше всього під вигля.цом бороть()и з Церквою. Церква 

настільки вросла в нультурне життя, що неможливо занапастити їі, не 

пошкодивши духової струнтури нації. Неможливо 11редставити тра}:1и

ційнj культурні цінності поза Церквою. Необхідно врешті зрозуміти: 

боротьба з Церквою означає боротьба з культурою. Скільки раз на

цію сnасала саме Церква? Особливо в таких умовах, ноли зміна ві

ри означала зміну наuіональности. В ряді сіл Холмщини украІнці 

говорили nо-польському. І залишались укра·;нцями, доки nридержувались 

української віри й Цернви. Тан же й nольсьна родина в українському 

селі на Житомирщині чи Поділлі стоnіпями залишалася nольською 

(навіть не знаючи nольської мови) - дони була католицькою. 

В умовах Східньої Европи Церква була єдиною силою, незалежною 
від влади. Візьмім ук~аїнське відродження в Галичині - янv мізерну 

роnю відіграв тут учитель, у nорівнянні зі священиком! Учитель був 

державним уряповцем і тремтів - щоб не вигнали його зі служби. 

Б1льшість діячів українськоІ культури в Галичині вийLШ1а з духовного сере

довища. •Священика~ багато і справедливо критикували, але не треба 

забувати, що саме на ньому держався унраїнський рух. Можна сміло 

твер.цити, що стіною, .цо Rноі розбивалась польонізаці А в Галичин і, бу-

ла Українська Церква. Неможливо зламати лю.цей, зробити їх раба-

ми, зани не вкрадеш у них свята, заки не збуриш традиції, не роз-

топ ""еш їх храму. 

Ane завж.ци від храму відганяють нагайками. Лукавий чаклун з 

естонського епосу обіцяв великанові Калевіпоєгу все - тільни віддай 

одну о:непотрібнv>) річ: старовинну книгу. Наївний богатир, яни й звик 

напружувати м'язи, а не мозон, пого.цився. Потім жалував, але було 

пізно: це був заповіт Бога-ОтцR. Наш Іван також часто віддає, не 

подумавши. Клясичне шахрайство: об'явити духовне бага uтво нації 

.. неnотрібним пережитном•, аопіюмом народу ... А потім знайти nлебея 
- Любчика, Rний за 25 карбованців спалить і nоріже все. що завгоnно. 

І тут на доnомогу приходить tнстиннт само збереження. Він - голов

на основа Сnротиву. Того Спротиву, яним живе нація й духовість 
взагалі. Людину вже •заговорили--, вже переконали, що це .. пережиток•, 
але чомусь вона не піддається ~ ян ті робітни ни з роману Гон чара. 

Вони «ві.ц колиски~ знають, що собор ~непотрібний .. , вони його й не 

завважують, але щось їм не .цозволяє віддати собору на наругу. 

1 4 В часі масових нормандських нападіВ1 ноли вся Ірляндія nалала по-
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жарами, ірляндці передусім хоронили заr'и. В бою ірляндського сnів

ця-барда ні хто не мав правь торкнути мечем, хоча він своїми пісня

ми інноли рішав успіх битви в нористь противника. Таними ж правами 

володів сnів~uь у черкесів. Інстинкт nідказував, що носія духа треба 

берегти. 

Ніде в Унраїні цей інстинкт не збережений так, ян у гуцутв. Мож

ливо, саме цим зумовлений гуцульський харантер: гордий, недовірли

вий до чужого, а головне - незалежний. Треба завжди стерегтися. 

Чорт може надіти всяну масну. Треба мати свій ум і триматися сво

го. Гуцул завжди брав нове з веГJиною обережністю й тільки те, що 

до6ре ув'язувалося з давнім. Так постуnив ' з христІ-Іянством. День 
СВАТОГО Уласа дООре ІПЇДХОДИВ ДО ДНА ЛИСИЦі, день СВАТОГО ФОКИ -

до дня вогню. В цьому й nолягає мистецтво самозбереження народу: 

, взяти нове, не знищивши старого. Ув'язати нове із структурами, що 

творилися стол1пями. Інакше духовість буде будуватися на відnамках -
- прантично ВІд нуля. По-майстерному вміють це робити грузини. 

Наскільки грузинські, наскІльки національні навіть тані недавні явища, 

як н1но і джаз! ТаємниuА ycilixy тут у фанатичному прив'язанні до 
своєї культурної спадщини. У грузині в є пісні із старовинними незро

зумілими словами. І все одно їх сnівають - не розуміючи слів. 

Гуцульщину знають усі. На захід від Збруча гуцулом називають 

кожного місцевого унраїнц~. Чому саме гуцулом? Адже Гуцульщина 

- мала частина Західньої Унраїни. Чому не бойком, полішуном, nодо

rіянином? Гуцульщина має найвиразистіше в Україні обличчя. Довго

вічні політичні нордони розбили бойківські й лемківські масиви. За

карпатські 6ойни втратили почупя сnор1днення з галиuькими. Так же 

і лемки Пряшівщинии: вони не називають себе лемками. Тільки 

ГуцульщинІ-І кордони не розбили. Живу4и століттями v трьох державах 
- Румунії, Польші, Угоршині - гуцули твердо визнавали свою спільність 

Вміння зберігати - v цьому секрет гуцульської самобутности. В Дов-
бушівській цернві є розп'япя, де в руках Христа ~ображені Сонце 

й Місяuь. Також на гуцульських свічн~ках :з апного боку християнсь

кий Бог, із дpvroro - сонце. Гуцул не вининув старого бога заради 

нового. Особи на rуцульсьних свічн~нах цілном не є християнсьнІ. Своє .. 
поганською войовничістю вони радше нагадують полінезійську дерев'я

нv скульптуру або маски nівнічноамерикансьних індіян. Це дохристиян

сьне божество - сила, не розд і ле на ще на Бога й Ди я вола, божество, 
божество, АН сукупність Добра 1 Зла. Спускання хреста у воду на 

Водохрища гуuули зустрічають могутнім ревом трембіт і рогів, тан же, 

RН. зустрічали колись Ярила а6о Хорса. (Це подивугідне у своїй нрасі 

видовише теnер побачити неможливо. Свяппи dоду в річці заборонено. 
Нове досягнення нультуркампфу !). 

Високі культурні досягнення можливі nише при непереривності тра

диції. Нічого не втратити, накопичувати верству за верствою. Тільнh 

так виростає власна, органічна духовість. Ії не збудуєш за п'RТир ічку, 
ян сталінський канал. 



Ті носмаччани, wo з рис~ом для життя бу,дували церкву й возили 

дзвін, ві,дчували, що церква - це не просто церква. За нею стояла 

нація, духовість - все те, без чого людина с;тає робочою снотиною. 

Тоді танож не було недостачі хитрих демагогів, яні nереконували, що 

стара віра віджила свій вік. Але неграматний гуцул збагнув, що за 

догматичними ,дискусіями між унією 1 nравослав'ям стоять інші фіГури: 

з о,дного боку - хижі зуби польонізаuії, wo вже затоnила міста, з дру

гого - спротив українців. Його нащапни також відчувають. що бороть
ба за іконостас - ue сп роти в ~ В ідеі ч ні вел ююч і й, ,цегуман ізуючі й сил і, 
яна знеособлює людину, здирає із нього національну й нультурну 
своєрідність і робить його робочою лю,диноодиницею, двигуном на 

nІвкінської сили. 

Носмачсьна своєрідність вражає навіть на Гуцульщині, ,де в ножно

го села своє обличчя. Ан1 писанни, анr вишивки носмачсьноr не nере

nлутаєш з іншою. 

Сили, що загрожують затерти обличчя Носмача, зробити його сірим, 
ширвжитковим, були завжди. Але найбільшу пробу переніс Космач у 

ХХ століпі. 

Спочатку прийшла проба туристами - естетами й гурманами від 

мистецтва. Ті погасили не одно багаття самобутности в усіх країнах 

світу. Услід за ними завжди приходив дух ген,длярства, проnадав клімат 

неповторности, втрачались янісь невловимі аромати. Майстрі nочи~апи 

nрацювати на Jамовлення грошевих цінителів, вироджувались і все 

нінчилося ширвжитном. Космач nроти того вистояв. 

Другою nробою був Сибір. Янось так вийшло, що після війни 

половина космачсьного населення опинилось у тайзі. Ян це сталося -
розібрати тру,дно. Жодні клясові nремудрості цього вияснити не можуть. 

По нлясовій теорії треба було висе"Іювати багачів, експлуататорів. Але 

чи ж можуть експлуататори становити nоловину населення? А ще в 

гірському селі, де мало хто мав більше 2 га землі? Справді, із кля
совим nідходом тут не зрозумієш нічого. Ось ноли nоглянути з на· 

ціанальної точни зору - тоді ,дещо можна зрозуміти. Сталін дуже сер

дився на українців, що їх так багато. Неможливо виселити всіх, ян 

чеченців. Всіх не nодолав, але все тани виселив, С!і.ільки міг. На 

Захід Сталін післав Літуєву і Любчина, а на Схі,ц їхали гуцули - ешельон 
за ешельоном. Там, за колючим дротом, на «будовах• і в •сnецпо
селениях», nозбавлені всіх традицій, перемішані із злодіями й банди

тами, вони мали стати таними, ян Літуєва. Плян передбачував, шо ян

що гуцул і повернеться - то культурно сnустошений на нультурно 

спустошену землю, де вже всnіли попрацювати Любчин, Літуєва й Но. 

(ДАЛІ БУДЕ) 
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пuжовклих ли етНІ в "Л ~топису ПолІтв·я::нн.·· 

О. КОВАЛЬ. 

У КАТАНОМБАХ АУШВІЦУ 
(закінченн~ гл. чч. 94, 95, 96, 97, 98) 

Ну нарешті почалося. Хоч приходили найжахливіші хвилини, 
однак кожний від•тхнув. Досить уже того чекання і терпінь. Смерть 
тепер не буде ані трохи страшною. Навпаки -видавалася розкіш
ною царівною, що принадна nростягала до нас свої руни, солодно 

усміхаючися. Я навіть почув янусь легність, начеб мою душу не 
вязало вже більше наболіле дряхле тіло. 3 того маячіння прокинув
сь я, коли на коридор внесли змасакрованого, окривавленого Казіка. 
Був непритомний. Холодна вода і він розкрив повні жаху, мутні 
очі. Дали наказ забрати того «швайнегунда» і відійшли. R стояв 
крайній і мені з сусідом припало волочити напів мертвого товариша 

недолі назад до наших назаматів. 
Це взагалі були останні наші доnити. 
А нільна днів пізніше виnровадили нас біля 40 людей з бункру 

1 уставили на коридорі. 
Нічого, думаю собі, тільки розстріл. Інші були теж таної думки. 

З моїх кухонних товаришів не було між нами двох: наnо і Янка 
Шпрінr"ера. Це ще більше впевняло нас про розстріл, бо напо був 
німець, а Шпрінr'ер хоча nоляк, мав німецьке nрізвище. Таких 
звичайно не ліквідували. Та показалася, що думати про смерть бу
ло ще передчасно. Нас виnровадили в ляrер, де відбувався Іlінар
сьний перегляд в'язнів .. Ми довідалися, що приготовляється вели· 
ний трансnорт до інших ляrерів і ми маємо піти lVдИ, як ~арна 
група. 

Був холодний березневий день. Вітер продував своїми ледяними 
нрилами пожовклі, вихудлі постаті в'язнів. Особливо ми, що nови
ходили з буннру й 6ули лихо одіті - тремтіли теnер. мов ОСИІ1ОВе 

листя. З нами 6ув теж Казі н, котрого я пом агав нести сна тованого 
з допитів. Тому, що він сидів у іншій келії, я не мав змоги досі з 
ним говорити. Виглядав він тепер мов знятий із хреста, ane поволі 
приходив до себе. Весь час досі лежав на животі, бо спина була 
посічена і кривавила. Ми піддержували його. Розповідав нам про 
той жахливий доnит. 

Заnровадили мене - говорить - до того дерев'яного барану, що 
лежить зразу за дорогою. Барак був поділений на малі кімнати. В 
т1и німнаті, нуди мене впровадили, був звичайний стіл і варстат, 

1 8 що нагадував нозла до оізання дров. Сназали мені лягти біля того 
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n. ОСИННА • ЗЛОДІЙ? Н~ . РЯТУЄ СВОЄ ЖИТТЯ, ПОТЯГНУВШИ ДЕЩО З ТА БОРО· 

ВОЇ КУХНІ. НАЙВАЖЛИВІШЕ В НОНЦЛЯІ'"ЕРІ- НЕ ДАТИ СЕБЕ ЗЛОВИТИ . 

. ·юзтта, а нали я це зроби в, вхоnил.и мене за ноги і підтягнули їх 

цо гори на лату, що пучить дві підставни. Я завис у повітрі, вниз 

головою. Тоді стягнули мої руки попід лату і nрив'язали до ніг но
ло колін. В таній nозиції зігнута в лун спина була наnружена і звер
нена до гори. Двох СС-манів стали по двох боках з нагайнами і 
почали гатити з усієї сили. По ніпьнох ударах я вже нічого не чув. 
Кров сплила в обличчя і я почав тратити притомність. Кричати не 
було сили. ЗдрігнувсR 1 тільки, як на мене вилили відро води. А 
есеемани бипи дальше. А що хвилини вмпіва в і притомнів. Вкінці 
носом і устами бухнупа кров. Розв'язали і положипи на землі, зли
ваючи ме не пості й но водою. Потім уже, ян зна є 1 ~,за не спи мене до 
вас.» - Казік закінчив своє оповідання слабим, ледви чутним го

лосом. 

На дорпгах, nоміж блоками стояли десятковимІА рядами 

кілька тисяч в'язнів, чекаючи на чергу до nІкарсьного перегляду. 

В'язні з оуннру були r.;Jизначені аж на сам кінець, тому нам 
довелося чєкати до другої години ночі. Були б мабуть позамерза-

~ о nи . якби не довідалися товариші, що поспішили з допомогою. ПГІ.и-



несли нам дещо їсти й одягнутися. До мене прийшов друг Левко 
й, розводячи руками, сказав, що старалися про моя звільнення з 
буннру, але безусnішно. Нічого не nомаrало - з буннру тан nегно 

не звільняють. Тепер будуть старатися танож - але багато надії 
собі робити не можна. Я подякував друзям за щире клоnотаня про 

мене і nочув, ян жаль нлубком nідходить до горла. Скільки прой
шли разом, а теnер nрийдеться розлучитися, може й на все. Бож 
ми ідемо на трансnорт із n,ятном карних в'язнів. А там дорога 

одна .ж - крематорій. Тані почування повставали у мене коли я 

побачив, що знаходжуся серед чужинецького моря, а друзі що так 
так хотіли б допомогти мені , стоять у безсиллі і сnівчувають мені. 

На другий день, ми передягнені в нові «nасяни:о й довба-
ні треnни чекаємо на відхід. R призначений на трансnорт до Бу
хенвальду. Прибігає .ао мене друг Левко поnращатися. Сердечний 
сп1сн руки і щирі nобажання стрінутися ще раз в жипі - на волі. 
Передає клуночок з харчами на дорогу і каже, що сьогодні ще 
старалисR про моє ЗВІльнення з трансnорту, але надармо ... 

П ОСИННА - ТРАВЕНЬ РОКУ БОЖОГО 1945. ВОЛR І •ЩАСПИВІ · ВІЛЬНІ ЛЮДИ . 
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Початон лиnня 1 9 4 5 р. в Ебензе, Австрія. Решта оціnіпи~ 

унраїнсьних в'язнів знайшла нонтант з унраїнuями, шо жили 

в тій онолиці . На світлині: (другий рRд з ліва направо) д-р. n. 
Мірчун, М.Rремно, К.Няйно, автор спомину- О.Иоваль, В.Марти

нець, Ф.Лvuншнн. В першому РRді сестри Нлимівн н і nодруж

жя н.н. 

Щоnравдаt сказав один, що може вдасться, але ніхто в це не 

вірить ... Я nередав останній привіт для тих , що не могли зі мною 
nопрощатися і пливу з тою смугастою ріною в наnрямі поза кухню, 
де видають хліб на дорогу. Клацання кількох тисяч дерев 'які в гомоном 
відбивається серед nонурих ляrрових мур;в і тут десь по їхніх за
нутках зникає. Стараюся не думати про ніщо. ПрислухуюсА до того 
дерев'яного, глухого ритму, що нагадує мені клекотання десятон 
терлиць no наших селах в осені й підходжу до коша з хлібом. Ви

ставляю руку по хліб і у тому моменті чую, як хтось верещить на 
есю гортанну : 49730. Кидаю хліб і вибігаю 3 ряду в тому напряміt 
звідки несеться цей голос. Бачу головного шрайбера nяr'рової кан

целярїіt з nапіоцем v руці, що заєдно вигукує мій номер. Підходжу 

до нього і згоnошуюся. Накричав на менеt що тан довго не відзи· 

вавея і об·Авив мені : 
-~(Ду біст фрай. Каннет ауф дайнен бльон Г'еген» - (Ти вільний, 

можеш rти на свій блон) - "Rволь•• - відповідаю і вже лечу туди, 
де з сумом згадують про мене друзі мої. 

Хоч я був тільки 3 транспор"JУ звільнений - в той мент це була 
для мене воля. Весь цей тернистий шлях через Лонцного, Краків, 
Аvшвіц, що вів казаматами з яких дихаnо холодним подихом емер · 

ти, ми пройшnи тільни тому що йшли одноцілою лавою. 
В тій хвилині я це відчув усім своїм єством. За нами простяга

л ися жорстоні й криваві рони, які забирали все СВІЖІ жертви, 
однан не зуміли вирвати нам ~или духа й віри в правдивість 
та здійснення наших переконань 1 Ідей. 

І це наш найц і нніший скарб, що ми його зберегли за r"ратами 
2 2 й дротами, хоч дуже часто тратили майно, здоров'я і життя. (К і нець) 



Відгомін маніфестацій західньої молоді в СССР. 

Зі звичним спізненням. з яним до нас доходя•ь інформації з 
СССР. вдалося нам довідатися про деяний відгомін на вияви со· 

лідарности західньої молоді. що рішилася в СССР (у Москві та 
Ленінграді) виступити nроти безправного засудження вчених. nись

менників та інтелектуалів. Про uей вtдгомін на виступи молодих 

студентів. як напр. Вік ван Брантеrема. італійцІВ Тереси Марінуuці 
і Валентина Танкі можна довідатисА з ~Хроніки біжучих подій», що 

появляється двомісячно v Москві від 1968 р. Настуnні інформаці1 
передав nублічній опінії» "Фnямандський Діловий Комrтет для Схід

ньоі' ЕвроПИ''· 
Першим 8исланникам "Флямандського Ділового Комітету для 

Східньої Европи" було сназано, що одиноною надією політичних 
в'язнів і їх родин ue якнайбільший розголос їхньої справи тут на 

заході. Вже після манІфестації флямандuя Роже де Бі і трьох моло-

дих англійuів v червні 1968 р., Лярисса Данієль і Павло Літвінов 
(в міжчасі засланІ в Сибір за їхню nро-чехословаuьну демонстра
цію 25.8.1969 р.), що nісля засудження Іаланскова і Іінсбурга звер
нулися до вільного світу з апелем солідарности. вислали телеграму 

з побажаннями. Вона появилася в третьому числі "Хроніни». Піз
ніше 6.10.1969 рону два молоді скандинавці закувалися в кайдани. 
Гаральд Бристол і Елізабет Лі, в великому держмагазині ГУМ. роз
повсюджуючи памфлети за звільнення Григоренка. Ця маніфестація 
знайшла широкий ВІдгук в мІжнародній пресі. 

Щоб обнизити значення uих маніфестацій внутрі СССР. зразу 
пішли чуrки, що ue робота московськИ)( студентів. що КГБ навмис
но приписувала чужинцям. Кілька тижнів nісля демонстраці'; 8 r"YM. 
КГБ заарештv8ало 39-літнього робітника. його засуджено за роз
nовсюдження летючок в обороні ген. Григоренка, виданих інтерна
ціональним ком,те1ом в обороні Прав Людини в Парижі. його 
приміщено в домі для важко-психічно хворих. В листоnаді і груднІ 

заарештовано дві студентки: Ірину Каплун і Ольгу Жоффе та сту
дента Вячеспава Вахміна. Вже від 1966 року були вони nід на
глядом , бо розnовсюджували ще тоді nамфлети проти ресталінізації. 

Дев'Rтнадuятилітня студентна Валентина Новодвірська розnовсюджу
вала 5-ого грудня 1 969 р. летючни 8 день Сов'єтської нонституції 
в Конгресовім Палаці в Моенеі перед початком опери .. жовтень». 
Вона навіть не старалася змішатися з товпою і чекала nоки КІБ 
їі заарештує. В памфлеті бvв вірш присвячений святові нонституції ... 

~дякую тобі, партіє. 
за все, що ти робила і робиш, 

дякую тобі. партіє, 

за нашу теперішню ненависть ... 
Дякую тобі, партіє, 
за цю вид ум ку і брехню, 

за всі портрети і всіх зраднинів, 
за постріли на празьк1й площі, :23 



за все, що ти нам ще збрешеш. 

Дянvю тобі. партіє, 
за нашу гіркоту і одчай, 

дякую тобі, партіє, 

за наше підле мовчання». 

Валентина Новодвірська мала найкращі осяг~ в науцІ 1 навча

лася французької мови на 'нституті іноземних мов v Моснві. Вона 
знала, що їі ченає. Після п роцесv, на якому і-і навіть не було, їі 
запроторено) до психіятричної в'язниці. 

ПІД наголовком «Чужинці в обороні політичних в'язнів у сов'єтсь
ному союзі» знаходиться в "Хроніці!') ч.12 звіт про маніфестації нор~ 

вежuя Іензета, двох італійців Такні і Марінуцці і Віка ван Бранте
rема: в обороні українського істори на Валентина Мороза, Й. Г'а
ланскова, П. Григоренка, І.Габбая і татарського вченого РоллАна 
Надєва. 

Що до самоrо суду над Віктором можна посміятися. Каже один 
свідок - •я побачив на папері слово •свобода~ - отже зміст летюч
ки мусів бути провокативним~. Вік ван Брантеr'ем - син nенаря. 
Йому 23 рони. В ін поїхав до Москви з метою роздачі летючок, 
зміст яних ціnнавито згоджувався з його переконаннями. Його засу
джено за «злобне хуліганство.. в сиnу 125 артикулу совєтської нон-

ституціt. На питання, чи Вінтор ван Брантеr'ем повторив би свій 
вчинон він відnовів, що може повторив би його знов. 

Памфf1ети й летючки розділювані групою чужинчів у Москві і Ле
нінграді ~овели до арештів дня 29.3. Лева Григоровича Убожна у 

Свердповсьну, де він прибув для здачі екзаменів писемних курсів 
при правному факультеті. Його заарештовано в силу артикулу 190/1 
КК Російської Федерації, тому, що він показав своїм спів-курсантам 
летючки в обороні Григоренка, Літнова і Іаланскова, що в січні 
були розповсюджені в Москві: (Артикул 190/1 нарає за образу на
несену політиці і сусnільній системі СССР ув'язненням до трьох 
літ). 

Ці реакції не повні. Відбуваються сотні подій, npo які м~ можемо 
дізнатися, але є рівно ж багато випаднів, що діються на Сибірі, в 

Азії, середньо-азійських просторах npc яних може колись буде ві
домо, або яні ніколи не дійдуть до світу. Але сам фант, що 1.000 
нм від Москви знайдено два місяці після маніфестації західньої 
молоді ті самі летючки, означає, що вони знайшли відгук у народІ 

і поширилися no всій червноій імперії. 

осип. 



UR найновІша зоІрНd nоез1и nоя

вилася у В -ві .. л ітература і Мистецтво• 

в Брюссел і (126 стор. в тверді й 
оправі й доброму nanepi) і поєднює 

в собі творчість двох таланов итнх 

молоди)( людей з України: nоета Іго-

ра Кал ин uR і графі ка Богдана Сороки . 

•Поезіі з України• це своєрідний 

иBepren•, ЯКОГО діR відбуваєТЬСR В 

теnерішній Україні. В притаманний 

йому спосіб автор ехоnлює явища 

людей, кидаюч1о1 раз на них світло 

ві ково і у"раrнськоі духов ости, то зно

ву сrосуючи .ао них нрнтерії сучасноі 

нам доби. Ця творчість nозбавлена 

казьонних штампів і тому мабуть не 
удостоїлась появи в дер~авних е идав

ни цтвах УССР, хоч ні чого яскраво 

nротирежимного в ні й не ма. 

Найважл1 . .:ішою жарактеристи ною 

поезій є їх ляко~·ічність , образність 1 

поет1о1чна гострота ви cn о ву та глибше 

філософічне осмислення. Лірика за!-1и 
має відносно мало м ісця , натомість 

nереважає суспільний асп екr , висло-

вленіІІ й подекуди леп~и м сарназмом, 

що nереходить і нколи в гнівний nро

тест. Графіка Б. Сороки вміло доnов 

нює цю збірку. 



« П оезІї з Україн и » * * * * * * * * * * * lroD Налинець 
ЦЕРКВА 

Тріщали предвічні зруби, 

летіли r'онти, як пір'я: 
руйнували дерев'яне чуло 

людсь.са·· 1paui та віри. 

І, вnисані в лагідні гори, 

востаннє хиталися бані, 

вмирали ясно 1 гордо, 

так, як вмирають останні. 

Це vм ирал н стоnітrя. 

це nомирало nрекрасне ... 
З розпук н дробилися на дров іття . -
золоп грона Іноностасу. 

І шукали мі .ж бур'янамн 

вічний спочинок і но ни. 

І плакала в недатрощеній ,:Jамі 
гvuульсьна мадонна. 

І Юр, в не в їдом ім двобою 

втративши руку і списа, 

nІв розтятою головою 

востаннє навкруг ди ви вся, 

ян довго стояв ще реквієм, 

і ян він лягав на трави, 

на осиротілі смереки 

rустим непрозорим трауром. 

Ігор Калинець народився 1939 р. в 

Ходорові Львівськоі обnасти. 

1961 року закінчив v Л ьвівсьмоuу 
Державному Університеті Філологічн~о~ 

факуль..-е..-. Був працівником Обласно· 

го Державного А.рхtву у Львові. 

Бvвwи студентом, писав nерші 

nоезіі. В 1964-65 р. мого вірші 

були друковані в журналах «Зміна•, 

•Дніпро,. і •Жовтень• Перша з6ірма 

поезій І. КалинцА вмйшла книжною 

1966 р. у видавництві •Молодь•. 

Ми велети, що зі сонця посміли глумитись, 

nокарані зухвальці, обернені в камінь. 

Тепер тільки від круків nо6и раємо мито 

білими козаuьними кІстками. 

Стоімо як ідоли чорної пустелі, 

віхи знамен ня "Татар ви й вовкулаків. 
Впаде емери смерті на зелені осеЛІ, 

коли сонuе вибухне на мертвІ відламки. 

Скннемо каменю чари, які нас тиснуть. 

зненавистю все nросмалять наші вічі. 

До сnуш ного менту ми затзіл ись v тирсІ 
6 з nравом раз v рік на відьомські віча. 
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КОЛЯДА 

До мален ьної З вен непави nрийшла коляда 

із звіздарем і торбою, що все помістить. 

Мучить Звениелава бабусю: дай і дай 

з ялин ни ночі медівник місяця! 

Покотилися зайчики - обttачані в снігу клубки 

і даеан Зеенислав1 на)(итати RЛицю. 

д місяць, звичайно, з того всього кпить, 

бо підв'язаний міLtно на золотій нитuі. 

Тільки осипається скляного снІгу слюда, 

і зірка, як нуля, стовкпася на nлощі міста. 
Перший раз до Звениелави nрийшла коnяда 

ІЗ звіздарем і торбою, що дива містить. 

СВЯТИЙ 

Читаю Апостола гороlщям nри дорозі. 
За німб мені тіnьми куряви мерва. 

Поз6ігал исR будяни до храму бонюго 

та й гатять головами у трухли ві двері. 

Втінає світ із-nід ніг, гей, втекає. 

У землю В)(ОДЖV ось-ось no груди ... 
На ста рості з nростягнутими рунами 

визи раю на шлях і~ кубельця рути. 

Милостині теnер дочекатися годі. 

швидше запустить ще nось опуччям. 

Оце підвезли б мене до вдови городу -
на хліб заробив ()и, горобців nудячи. 

АРХІТЕКТУРА 

Чуже проколювало небо r'отикою, 

хмурився химерами модерн, 

рябіла східня екзотика, 

щоб я помер. 

Але я ріс вежею Усnення, 

видирався з сутеренних зажур .. 
щоб згодом 

струиким і уnевненим 

(.,-тав всім на голови 

Юр. 27 
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« П оезІЇ з УнраЇЖ1 " *********** Ігор Калинець 

ВfТРАЖІ 

УnаЛИ З арІЮ")ИХ ЩІЛИН 

на мої очі, руки, пn еч і 

міпьйони сон•tь, 
оправлених в щільник 

з квадратів, сеr'ментів, 

Мільйони сонць -
в Ід раді сноnал них, 

жовтогарячих, і червоних 

до лагідних, 

до бn ідоголуби х, 

траnецій 

до ніжної nрозорости півтон1в. 

І в синтезі мозаїни їх барв 

і ліній легних і величних 

я уnІзнав, 

я в себе увібрав 

СВЯТі від АСНОСТИ обmІЧЧЯ. 

І сам від того ніби скло 

розпавсь nрозорим і барвистим 

р11сним незліченим числом 
маленьких та яскравих збnиснів. 

На церкву в Оnьжиній руці, 

на Володимирові nерсти, 

на нниги мудрости ченцІd 

зеленогорбого Печерська. 

І вже палав, як самоцвіт, 
я v Даниловій нороні, 
на Наливайковім nиці 

запікся чорним згустком нрови. 
Я був усім на всіх і вся: 

величчям, вірою і болем ... 

Я вийшов з церкви -
і засяв 

тисячолітнім ореолом. 

Ч uрні рами JІСІ nбDa з у Холодноrо. 

cnaneнoro JlfiЦf'HTO!I1 Басіліє!ІІ Люб-.иком 

ВАСІЛІЙ ЛЮБЧИК 

«Нащо мене засуджено до страти ..... 
в . с~моненко 

Живемо Rк v Бога за nазvхою: 
заслуги, вислуги, вислизуємо зви нно. 

Звісно, nрофесоруєм, а межистравними 
павзами 

згадуються наші діла доброчинні 

Бувало nустимо півня ПІд Холодного 
безсмертR, 

лоnоче з nолотна на пonon-to червоний_ 

Архипенко й той v наших рунах мернне, 

бо ноли з глини, вертайся в гnи ня не лоно. 

Бо ноnи малоруський, назад до хоnтк, 

між гречносіїв у курні сіни. 

Либонь нас жоден дідько не вхопить, 
любчику, голубчину, снурвнй сину! 
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________________________ ЕВГЕН ГУЦАЛО 

у полях 

Повоєнне дитинство. 

Поверталися батьни. Заnізнича станція була за Синім Бором. то
му ходили на здибанну через поле. попід тихий шум дубів. Йшли 
наші матері. йшли сестри. Брати не ходили - їх не було. Іх теж 
ви nадала ченати з фронтів. 

У полях ~расувались жита. Спалахували сизим полиском, зеленою 

хвилею горнулись до обрію. Над св~жими житами виразно чорніли 
граки. 

Серед сивих полів - гармата. Мовчазна, похмура, чорна. Не на

ша. Задерла жерло в чисте небо, націлилася в його голубе свято ... 
Неначе журиться. wo більше їй не нолоти на друзки тишу. 

Отан і запам'я1алось: серед гірного полинового заnаху, серед 
молодоі' сивизни - чорне мертве т~ло. Сумне. Пригнічено тихе. 

І вже за теnлими щирими житами - неорані поля. Не було тягла, 

не було рук людських, щоб nотривожити ~хній споній. І не тільни то
му. Там серед бур'янів, валялися міни. Загублені війною, не знеш
кодженІ. 

А в селі стриміли між садами гаnі ~овдури. В чорних патьоках, 
об~урені димом ... І тут же поблизу - землянки. Накритj хмизом, со-
няшниччиням. Всередині - злиденне начиння, крізь клаптик снnа 

пробиваються кілька сонячних nроменів . І все ж таки: земляні 
стіни - побіnені; а дивись, у якоїсь солдатки - і квіти намальовані. 
Тані невибагливі, тані милі, навіть з бубляхами - у сподІванні, що 
розів'ються, забуяють. 

І пахло деревом свіжозрізаним, стружками. То приступаnн до бу
дівництва. Ще день стояв на npi проти ночі -тільки далено-далеко, 
за невидимими гранями, - а тут уже вірили твердо: в землю не 

треба більше закопуватись із серuем своїм, із думками; не треба 
ховати nід грубою чорноземною корою .аітей від смерти. Бо вона 
минула, одпливла. 

Повз Бір Синій ходили зустрічати Степана Гаnайду. Тільки затта
ла в чиє вухо в1стна, що він nовертається. що хтось бачив його на 
залізниці - нидав діло, біг вулицею, ступав поміж зеленого жита. І 
поміж його хвиль то виринали, то nотопали радісні людські голови. 

Діти мчались наввипередки. Були серед них такі, що й знали, 
хто таний Стеnан - славний здоров'я~. широколиL.Іий, співун. А були, 
що й не бачили ніколи. 

Бігли й галасували: 
- Степан їде! 

з 2 Галайдиха - стара, немjчна - шкутильгала nозаду. Ії підтримувал~ 



за руку, допомагали переставnяти ноги. Вона вже не раз вмирала 

і воскресала. Стару матір привалиnо в бліндажі, де вона переси
джувала літакові напади, їі поранила осколком набоя - і довелосR 
ВІДТАТИ руку. 

Мати посnішала і приназувала тихенько: 

- Стеnаночну мій. Степаночну .. 
Йоrо угледіли на пару. Степан побачив односельчанів, зупинився. 

Вітер дмухав на жита, на зелену сорочку, ворушив розхристаний 

комірець. 

Збилися кругом, сміялися. Стеnан мовчав - молодий, широноnи

ций, неушкоджений. Ченав на матір. Дивився, ян рукав теліпається 
не міr з місuя рушити. А потім кинувся раптом. 

-Хто ж це вас тан, неню?- тримав v руках їі пустий рунав. 
д вона посмІхалась. 
- Хто ж це вас? ... 
У неї сонце заблищало в сльозах. 

Поверталися назад. Хвилі, хвилі ... Чорна гармата. З-посеред са

дів - скорботні, німі бовдури. 

Ніхто не планав. Навіть Галайдиха. Дивилися на дужого Степана 
- він із ви ру живи й повернувся. Тоді чого було квилити? І життя 
видавалось таним же славним, ян цей воян. 

Не впізнав Степан свого обійстя. Від хати - самий nише тинок 

сухий, негодою понівечений, валявся. 

Мати сказала : 
- Прошу всіх на хліб. 
Ніхто не відмовився. Метнулися по своїх домівках, принеGли, хто 

що мав. Розстелили під вишнею рядна, nоразставляnи страви. Бли

щала на деревах живиця, кричало птаство. 

- Не журися, сину, - казала Галай.диха. На ноги зіnнемося, 
все ян має бути ... 

Та пора ... Ми голодні, босі, оtіідрані. На ногах, на рунах - бо-

родавок, ян зірок на небі. Найчастіше дшюдилося ласувати квасцем, 

Визбирували його в лісі, в лузі; ОСІ·Юму набивали тану, що 
самі собі беззубими здавались. А після денної ходанини та біганини 
на нас чекала юшна: на цілий казан мришилося кілька картоплин, 

така-сяка затируха, а решта - гичка бурякова. Через те голодне їд

ло маІ']и животи великі, ян туреuьні барабани. Вони нівечили наші 
постаті, переобтяжували нас - і завжди залишались порожніми. 

Запам'яталося, ян внрали в тітни Зої курну. Курка паслася в зеле
ному картоплинні задоволено сонотала. Низькорослий, опецькуватий 

хлопець, прозваний нами Капшуком, накинувся на неї шулікою. 
- Нав і що вона тобі здалася? 
А Капшун, ласкаво гладячи ~урну по повному волу, сказав без

тур(ютно: 

- Ми їі спечемо на вогнищі. 

- Відnусти , не наша, - переконували. - Бо доеідається тітка Зоя, 

та матерям скаже. 

- А ми їі на цвинтарі, wo6 ніхто не бачив. 
У Капшука під шкірою гостро випиналися ності, ребра - обруча

ми. 

Дурненька Галька забрала в Каnшука нvрну, сховала пі.д чорною з з 



нофтиною, і ми подалнея на цвинтар. Тут пахло материнкою, над
могильними r'ранітнимн плитами. В узголов'я)( 6езгомінно й сумно 
стояли вишеньки, б;ля їхніх стовбурів цупними глянцевими листками 

виблиснував барвінок. 
Г альна насnівувала янусь nісеньку, незрозумілу й монотонну. Було 

в н1и про сірий шлях польовий, про дІвчину, яна стала тополею, 

очі куючи з походу нозана. 

Капшук рішуче почав крутити нурuі голову. 

Направо - наліво. Направо - наліво. Далі кинув їі на зелену 
траву, і курка ше підстрнбуваnа, не бажаючи помирати. 

Галька тягнула: 

І на сивім конину 

Іхав милий з nолку ... 
Вона сиділа на землі уважно роздивляючись ян жиВІ яскравІ 

цятки нрови жевріють на листках берізки. 
Вогонь добували просто. З патрона насипували куnну пороху, далі 

сnрямовували на неї через лінзу пучок nроміння. Коли порох загоряв

СR, піднладали :1an ір, галузки. 

Розпаливши вогнище, згадали, що курну ж сnІд обпатрати. Гуртом 
виснубували з неї пір'я, nускали за вітром . 

... У тихім бай раці 

Зложив головоньку, 

не заспокоювалась Галька. 
Курка була важка, але nісна, синя. Коли nіднімали їі над білим, 

невиразним при денному світлі вогнищем, то жир не капав. М'ясс: 

nідсмажувалось, чорніло, дал і стало приємно. смачно поблиснувати. 

Ми й оnам'ятатись не встигли. ян Капшук відірвав раnтово стег

но й запустив у нього зуби. Гальна зробила те ж саме ... На решту 
компанії дістався тулуб, LUO був сухий, аж дзвінкий. 

М'ясо - солодне, сире, не солене. Воно обnікало губи, але ми 

його дерли на шматки швидко, енерr'ійно. 

- Ні ноли ще так смачно не їв, - признався Капшук, вити раючн 

рукавом рот. 

На зеленій траві біліли обгризені кості. 

Ми поверталисА в село, а на нас уже очікувала тІтка Зоя. Вона 
стояла біля свого обійстя, гнІвна, розпатлана, з дрючном у рунах. 

Ми зуnинилися віддалік. 
- А-а, - залементувала тітна Зоя, - то ви ж мою курну вкрали! 

f кинулася до нас. Ми - тікати. Вона стала серед шляху, галасу
вала, галасувала ... Зичила нам усіляннх нещасть, серед яких мор 
може здатися найnегшим, а короста і бородавни - радощами, про 

. . 
ЯКІ можна лише мрІяти. 

Гальна жила в хат~ посеред села, що дивом убереглася од по
жежі. Ми найчастіше збиралися в неї. Спали тут, nереховувались 

від матерів, коnи сподівалися від них на прочухана. Правда, іноді 
приходив хтонебудь з Гальчиних родичів, лаявсА і nроганяв нас 

геть. 

- Щоб вашої ноги тут не було, навіщо ви моnодиuю з розуму 

з 4 зводите? Вона не рівня вам, шукайте собі інше пристановище. 



Гальна в таних виnадках нічого не казала. Вона безпорадно по
сміхаnася, а ноли непроханий родич ішов додому, вона бігала по 
всьому селу за нами, збирала донуп и і знову вела до своєї ха
ти. 

Була Гальна дурною. Тан усі казали. Що нібито рано вийшла 

заміж, іще молодою. Чоловіна забрали на війну, а скоро й спові
щеннR надійшло. Мовляв, nропав без вісти. Галька тіnьни зойкнула, 
ноли почула про це. Замннулас~ в хаті на тиждень, а коли З 1 АВИ

лася перед людьми - то вже несповна розуму була. Казали, що в 

дитІІІнство впала, бо з нами, з хлопчаками, почала бавитися, за

бувши про все на світі. 

Вона з нами теж бігала в nоле зустрічати солдатів, що верта -
лися додому. Жадібно придивлялася до обличчя односельчан, що 

разюче одмінилисА за війну, першою кидалася цілувати їх. Тан що 
матері й жінки сердились на неї: 

- Ця Гаnьна хрест святий, що оглашенна. Може, нам годилося 

б першими поцІлувати, то вона вискакує наперед. 

А Галька сміялася. 
- От дурнувата, - дорінали їй. 

Для нас вона була не дурнуватою, а товариш ною. 

- Галька, снільни тобі роні в? 
Сміється. 
- Галька, як тебе звати? 

- Гаnьно, де твій чоловін? 
- Галька, чому ти смієшся? 
Сміється, сміється, сміється ... 
Янось у полі, за цвинтарем, пролунав вибух. Був ВІН не дуже 

голосний, коротний і зовсім не страшний. 
А в поnудень стало ві.оомо: підірвався на міні Степан Галайда. 

Орав поле де не ходив плуг ще з сорон першого рону. 

Коли ми примчаnи на місце нешастя, над внеоними будянами 
дзве .. 1іли бджоли. Каняна лежала з розірваним животом - сині ниш
ки вивалиnись на прибитий nорохом чебрець. У повітрі, здавалося, 
ще пахнуло вибухом. 

Степан лежав на правому боці. Одну руну підламавши під себе, 
а другою неначе прикриваючи груди. Обличчя було спокійне 1 ти
хе. Ніде не виднілося жодної краплини нрови. 

Ми стояли заніміло, підходил~ люди. Траурною, скарбною смугою 
через усе зелене занедбане поле пролягла чоона борозна, пронла

дена орачем. Нестерпно яскрава, вона різала зір, на неї не хоті-.. .. 
лося дивитись - 1 все таки думки поверталися до не1, снроплено1 

сонячним промінням, потом і нров'ю. 
Привели Галайдиху. Не заплакала, ні сльозинки не вронила 

Тіл ьн и уста сти сл а, тільки очі стали колючі. 

Потім везли Степана в село на грабарочці. По сух1и землі бай
дуже торохтіли колеса. Люди йшли мовчни, насупивwись. Галайди
ха сиділа біля сина, низько нахилившись над його лицем, і ВІТерець 
бавився пустим рукавом ії старої нофтини. 

Біля зруйнованого млина сто~ла Гальна. Вона нІчого не робила, 
Тіл ЬНИ СТО АЛ а. 

Коли набпизились до дурної, то почули, що вона спІває: 35 



І на СИВІМ НОНИt1У 

іхав милий з полку ... 
Гальt1а не підійшла, не гл~нула, що там на грабарці і чому тані 

німі люди. І ніхто не нрикнув на неї, не сназав, що, мовляв, замов
чи, бо не гоже в тану хвилину співати. 

Рипіли колеса, шелестіли повільні кроки, процесія обминула Галь-

t1у, ян ручай обминає камІнь . 
... У білім садочну 

Тебе я зустріну .. 
Вона так і залишилася неnорушно стояти, співаючи свою ра

дісну, незрозумІЛУ пісню. 
А десь v полях був сnокій, убитий нінь з вивернутим нутром - 1 

через яснраве зелене nолотно nростяглася чорна-чорна стрІчна. 

Оті меди ... 
Батьни відшунували наnівзабуті вулини , ремонтували їх. А ми, діт

лахи, чатували, чи не сяде на якому дереві рій, щоб наt1рити його, 

пересадити у вулик. 

І ходили за медами в поля на rлинисько. Збиралися хлоnці й 

дівчата. Ішли всі, хто тільни хотів. 
У глиниську гніздилися бджоли. Ми знаходили їхні діри, видряпу

вали патинами й пальцями вощину. Вона пахла воском, неітами й 

сонцем, і в ній ніноnи не було меду. Та ми були nеренонані, що 
зможемо колись його надибати дуже багато. 

То нічого, шо іноді нам доводилося ходити розпухлими, з nотвор
ними обличчями, бо бджоли заганяли в наші тіла гострі пенучі жа
ла. Вони вважали за краще померти, анІж допустити нас до свого 

меду. 

Але це не було завадою . 
... Пішли й цього ре: ·v. Була недІЛF1. Синіли впри в полях, але не

бо голубіло безхмарно. 

Капшук розповідав, що тепер він з матір'ю житиме не один. 

Мати nрийняла собі за чоловІка якогось дядечка з сусщнього 

села, каліну безногого. 

- Учора я ласував борщем з м'ясом, - самовдоволено хвастав
ся Капшук. 

Ми йому заздрили. Адже останній раз ми їли м'ясо отоді на 
цвинтарІ~ крадене. 

Каnшун ще сказав. 
- Тепер мені буде добре! 
Ніхто нічого не відповів. 

До глинисьt1а залишалося не більше нілометра, на обрії з'явилася 
маленька nостать. Ми Зацінавлено nочали nриглядатися до неї, вга
дувати, хто ж то. 

Коли зійшлисн ближче, зрозумІли, що то солдат. Хтось повертався 
tЗ фронту. 

Галька співала: 
Холодні тумани 

В лугах ночували ... 
- Цить! - прикрикнув на неї Капшук. 

з 6 Вона слухняно замовкла. 



Солдат був озутий в нові блиснучі чоботи, у руці ніс чемодан. 

Він дивився на нас і посміхався. У нього були загорілі щони, білі 
зу6и і дуже радісна посмішка. 

Порівнявш~сь із нами, солдат узяв під коз~рок і пішов далі, 
чітно карбуючи нроки. 

м~ зуnинились і дивилися йому вслід. раптом веселий солдат 

теж зупинився ніб~ внопан~й, обернувеА до нас ... У нього був розгу
блений вираз обличчя, погляд збf'нтежений і нерозуміючий. 

Солдат пустив у сірий порох св1и новенький гарний чемодан 1 

попростував до нас. Підійшов 6лизьно до Гальки. 
- Галю, рідна, ти мене не впізнала? 

Вона дивиласА на нього nустими сірими очима 1 мовчала. Вона 

нічого не тямила. 

Солдат спробував їі обнRти, але вона почала відбиватись. І закри

чала: 

- Ну, ну, ну! 

- Галю, рідна, - благав солдат, - ue ж я твій чоловін Семен. 

Ти мене не впізнала? 
Вона розn а чл~ во nовторювала: 

-Ну, ну! 

Напшук сказав солдатовІ: 

- Галька мала з фронту похоронну на вас, то й дурною стала 

ПІСЛЯ TOrO. 

- Дурною ... - бездумно повторив Семен. 
Галька ди вилася в зелен і поля, губи в неІ здри rалисR, 

а з уст злітало все одне й те ж: 
-Ну ... 

І тоді Семен обхоnив обnиччА цуnкими nальцями, закрив вщ нас 
свої очі. І все таки ми зрозуміли, що він плаче, бо крізь пальці 
просочилися сльози і капнули на гімнастьорну, раз, другий .... 

Напшун мовив: 
- Ходімо. хлоп~і. по меди. 
Ми рушил~. низьно опустивши голови. 

Галька пішла з нами. 
- А ти чого? - закричав на неї Капшук. - Не йди з нами! 
Г аль на слухняно зупинилась ... 
Ми йшли по меди, хоч 1 догадувались, що й цього разу н;чога 

солодного у вощинах не знайдемо. 

37 
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ГРИГОРІЙ КРУК 

Григорій Крук народився дня ЗО жовтня 

1911 року в селі Братишеві 6іnя Товмача 
на Піднарпапі в селянській родині. Бать
но мистuя займався гончарством, що могло 

мати деякий вплив на зацінавлення різьбою 
у сина Григорія. 

Мистеuьну освіту Крук дістав сnочатку у 

Львові, відтак у Краківській днадемїі Мис

тецтв (на відділі скульптури), яку він закін
чив з най вищим відзначенням в 1 937 році 

Для завершення різь6арсьногс знання, Крун 
ВЧИВСА ше в Академії м~стецт8 у Берліні 

(1 937·1940) і там почав він свою самостій
ну мистецьну творчІсть, Ана проходила спо

чатку незамітно, бо 6ув це час 2. світової 
війни. П ісnя закінчення війни , Крун виїхав 
з Берліна на захід і оnинився в 1 945 

році в Мюнхені, в мистецьному центрі Західньої Німеччини, де він 
живе досі, займаючи простірну робітню на Швабінr'у. 

Почавши від 1946 рану Крук бере участь у збірних виставах 
унраїнсьного мистецтва в Німеччині і в інших країнах, а крім цього 
він мав цілий рАд індивідуальних вистав - Мюнхен, Париж, Едінбурr', 
Лондон, Бонн, Нью-Йорн, Філядельфія, Відень, Берлін, Торонто, Ме
рано і Дубровнін. 

В українському мистецтві Крун занимає паважне м~сце ян яністю 
своїх творів так і тематикою. Добрі школи, непересічний талант і 
вперта праця над собою дозволили Крунові виробити собі свій вла~
ний стиль який відзначається монументальністю і nсихологізмом. 
Крун не пішов у напрямі формальних шунань, його ціллю було тво

рити скульптури, які промовляли б до гляпача своєю автентичністю, 
безnосередністю і психологічним виС11овом. Крун не старається при

крашувати своїх фіr'ур, ані ше менше відтворювати їх з натуралістич
ною точністю, його снульптури є упрощені, брилуваті, які своєю стро

гістю форм можуть до нас краще промовляти і нас зворушувати. 

Найповажніше місце в творчості Крука займає унраїнсьне село. Є 
це наші селяни, жінни при праці, молодь, діти, свRшеники, паnамарі, 
сільські жиди, пастухи, селяни-втікачі. Ці твори нас найбільше звору

шують, вбо в них мистець зі справжнім надхніннАм відтворив душу 

нашого села, представив його таним, Аним воно є - вбогим, працьо

витим, чесним, щирим, яне вміє задержати свою ГІдність навіть 8 
найтАжчих жипєвих обставинах. Коnи якийсь мистеuь творить з лю

бовю - (це відчуваєтьєя 8 його твора:х в цьому ж і сенрет старих 
і нон!). Так і в скульптурах Круна українського села видно щось глибо
ко таємничоrо, його постаті немов живі хочуть нам про себе щось 
розказати, ми їх відразу розуміємо і входимо з ними в нонтант. По
дібно, як В. Стефанин зvм\в вІдтворити душу галицького селянина в з 9 
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ЛІТературі, так Нрун це робить у різьбі, Неначе nротатипом цеї се

лянської тематики є манунентал ьний nам'ятник українським вт~начам 
nомерлим у Гмюнді (Австрія). Твір вирізьблений у rраніті, яний nред
ставляє селянську роди НУ1 самітну на чужині, яка тужить за рідним 
краєм, а діти rорнУІься з острахом до батьків. ПамRтник цей своєю 
простотою і виразом справлАє nотрясаюче враженнR (пам'ятни н від
критий 8 1964 році у місцевості, де померло оіля 30.000 українсь
ких воєнних nереселенців). 

Крук належить до найвизначніw их наших сучасних nортретисті в. 
Він створив досі бл~-tзьно сотні nортретів, між ними є теж nортрети 
таних визначних українських діRчів і мистці в ян : гетьман І. Мазепа, 
Т. Шевченко, нардинал Йосиф Сліnий, В. Липинський, С. Петпюра, А. 
Мельнин, архиєn. Іван Бучка, С . Г ординсьний, В. Залозецький, А. Жук, 
Люба Жук та інші. В час, нали в Україні окупант нищить по му-
зеях пам'ятни по визначних украrнсьних діячах, nортрети Крука 

представлАють для нашої нультури і історії велику цінні сть і заслуго
вують на це, щоб наші еміграційні музе: Тх придбали і зберігали. 

За nортрет nапи Павла УІ мистець дістав у Ватикан і срібну ме-
4 о далю. 
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ГРИГОРІЙ КРУН : 

ДИТЯЧА ГОЛОВКА 8 ТЕРАКОТІ , 1 96 '1 

Поважна частина творів Крука присвячена людям праці, переваж· 
-ю жінкам . Це є прибиральниці, сторожихи . прачки. а навіть жінки 
на засланні в грубих кожухах, яні працюють при будові шляхів. Ці 

постаті є назагал тяжкі, грубі. часом навіть не гарні, але тимбільше 
вони до нас промовляють і відтворюють правдивІсть ситуацій даних 
осіб. 

Не чужі мистцеві і клясичні теми, над якими вІн багато працю

вав у nочатках своєї творчости. Також і на цих клясичних різьбах 

різних актах . Афродита:х, Мадоннах, молодих дівчатах і юнаках -
видно печать стиnю Крука, їх відразу можна пізнати. бо вони 13И
промінюють цю саму внутрІшню силу, твердість і живучість, що їх 
бачимо в Інших творах Крука. Ці скульптури надаються до доnовнен

ня монументальної архітектури, чи ям різьби для nарків чи площ. 
Є ще один рід творчости Крука, в якому мистець шукає ефекту 

комізму, сатири чи карикатури. Мистець спостерігає часом s житті 
kОМічні моменти і nередає їх в скульптурі. Це є може найтяжчий 

рід мистецтва 1 лише декому з і світових скульпторів він вдається, до 
них треба зачислити Крука. Мі ж цими різьбами є алегоріі - мудраге
ля, снуnаря, л1нтяя. криводушшR. В них мистець зраджує хист до ка

рикатур ( Крук їх рисує, але нігде не показує). 
Коли йде про формальні розшуки нашого мистця - то до них тре

ба зачислити скульптури~ доведені до форми брили, чи сфери, цим 

він вносить свій вклад до сучасних осяrів різ~би. 
Годиться ще згадати коротко про рисунки Крука. У нас ще не 

nрив'язують належної уваги до рисунків, нарисів чи шкіців мистців, 
тому тані численні і цікаві рисунки Крука не є відомі серед нас, 
але їх високо оцінили чужі мистецтвознавці . Рисунки Крука це є 
здебільша скорі схоплення головних тн1и моделю, а деякі рисунки 
nредставляють вже готові Іюмпозицїі длR різьби. 

В цей час, коли у світовому образотворчому мистецтві видно затяж· 
ну кризу, коли назагал мало мистців присвячується скульnтурі, 

Крук вибивається на чільне місце не лише в українській скульптурі, 
ane і v світовій , а йоrо численні виставки по західних столицях 

4 2 здобувають дуже прихиnьні оцінки. 
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Проф. Петро Андрусів. 

МИСТЕUТВО І ПОЛІТИКА 

(З ак і нчен ня) 

Мовою наунових арr'ументів 

На зовнішньому відтинку треба, мабуть, ше більше зробити. Ми 
наnевно будемо й далі ше якийсь час паназувати чужинцям наше на
родне мистецтво, як зразок нашої національної нуль тури, з тоі п рос
тоі nричини, шо того роду матеріялу в нас призбиралося найбільше а 

ще й тому, ще до того роду поназів ми привикли від десRтиліть. Од

наче було 6 добре, янби т. зв. виставові комітети передбачили в та
ких показах я ки й сь стіл чи кутон, де були 6 показан 1 також доб DІ ре
продукціі української ікони, де знайшлися б книжки з оьсягv українсь
коі іконографії й архітектури (нnр. - Катедра Св. Софії в Києві -
Олекси Повстенка) та дещо з nітератури npo сучасне українське мис
тецтво. При добрій волі можна здобути зовсім порядну збірну таки)( 
ннижон: Українська архітектура - В.Січинський, Шевченко Маляр - І. 
Нейвана, журнал •Нотатки з Мистецтва», Альбом рисуннів - П. Мегин, 
Монографії таких унраїнських мистців, як: Ол. Архипенно, О.Гришенко, 

С. Литвиненко, М. Радиш, М. Бутович, М. Осінчук, М. Андрієнко-Нечитай
ло, Г.Нрун та інші матеріяли. Всі ті ннижни є переважно добре ілю
стровані. Коnи чужинець побачить їх, напевно зрозуміє, що Українці. 
нрім фолнльорv. мають і мистецьку нультуру не гіршу від інших нар~

дів. Вище сказане відноситься лиш до справи тих nоказів, до яних 
ми уже звикли і які можна б з користю поширити в якості. 

Одначе справа ширшої роботи в нористь нашої батьнівщинt1 та їІ 

нультури вимагає також серйозної застанови й старанної і консеквент

ної організації як самих дослідів, тан і засобів реалізації. В тому 
випадку не йде npo притRгнення уваги пересічного чужинця, Rкий за
біг на якийсь •міжнародній фестіваль». Притяганt-tя його уваги, або 
навіть переконання його в справедливості наших арr"ументів може 
мати тільни льональний, короткотривалий еФект. 

Здо6уття серйозної уваги вnливових чужих нультурних центрів, людей, 
що мають значення і впливи в мистецьких, наунових та в політичних 
нругах чільних держав у світі, вимагає зовсім відмінних і снладніших 
засобів. Там голословне заnеречення чужих тверджень не має зна
чення, сю там шануюn. мову наукових арr'ументів та доказового 

матеріялу., 6о не тільки змІст має значення, але й форма, якою цей 
зміст виражується, і хто тою мовою висловлюється. Для тієї цілі вар
то 6 нав'язувати контанти з українськими діячами культури в різних 
мі стах різних країн у світі і за їх доп омагою nроводити акцію з.ао-

4 4 бування добрих копій зразків tіЗШОі культури, шо nереховvються по 



різних установах, або хоч достовірні інформації про них і починати з 

того творити архіви - мистецькі й наукові. 3 доступних матеріялів, яні 

вже є в нашому засягу, приготовляти дуже старанно оформленІ nу
блікації з професійно винонаними репродунціями (чорні й кольорові) та 
з бездоганним інформаційним текстом принайменше в двох світових 

мовах (нпр. англійською і французькою). 
Таних люнсусових альбомів можна б видати денілька з різного ро

ду матеріялів, ян нnр., українська ікона княжоr доби, лемківська іко
на, онреме видання можна 6 присвятити унраїнським мозаїнам і 

фрескам, золотарству, гаптам і дорогим тканинам тощо. Такі пу6ліка
uії розіслати до головніших культурно-наунових установ в світі, до 
чільних церковних діячів, а при особливих нагодах -чужим діячам 

нультури чи державним мужам нраще дарувати такий репрезентатив

ний альбом, ніж інкрустовані касетки чи вишиваний рушничок. 
Може тим не здобудемо відразу оnінії світу, але майже певно їі 

зможемо до яно1сь міри зацікавити, а коnи винличеме хоч частину 
сумнІВІВ в твердженні наших ворогів і спонукаємо на ту тему поле
міну, це буде можна назвати успіхом. Чи та праця для добра нашої 
культури мала 6 ці форми, чи, може, інші, які само життя подинту
вало 6 - це окрема справа. Одначе головним є те, щоб ми , як 
спільнота, почали в тому напрямі діяти. Організація ціє'і акції має 
вітальне значення для нас і легноваження їі може трагічно і непро
стимо відбитися на дальшій нашій історїі, 
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Ак уже С>уло згадано, це справа, що переростає спроможностІ 

одиниць чи організованих професійних груп. Нею nовинні зацікави
тись наші провідні організації, як СКВУ, СУМ, ПЛАСТ, словом вся 
українська сnільнота. Ці організації повинні створити генеральне 
nредставниц,-во української нультури із секторами - науково-мистеuь
Н.J..1М, освітно-виховним, пропа~андивним тощо. Проводи тих організа
цій о6ов'язново повинні більше цінавитися справами української нуль
тури і включити в наради нонвенцій питання охорони ун.раїнсьн.ої ду
хової культури без якої і наша політика не може мати світлих ви
глRдів на майбутнє. Питання збереження українсьної культури ступне

во але невідклично стає найсуттєвішим для унраїнської спільноти в 

світі. Це відчувають діАчі культури там, на рідних унраїнських зем
ЛRХ, і до таних же заключень доходять евідом і ші з нас туr, у дія

спорі. Від нас самих залежить, чи зможемо ми винористати матерія

ли української мистецьної культури длR власного духового збаrаченнА 
і для створення нових, животворних сиn в нашому народі, чи зали 

шимо їх бездільно лежати, аж їх знищить час, дикунство ворожо1 не
нависти або ерозія чужої байдужности, Rка їх згодом може вин.ину-

4 б ти на свої смітники. 
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З розповіді директорки школи. 

- Дозвольте мені розповісти про один епІзод з моєї практики . 

У 1960 році призначили мене директором шкоnи новобудови . Ви 
знаєте, що це означає - прийти в нову школу, на нове. необжите 
місце, застати неспрацьований колентив учителів і зібраних з бага
тьох шніл учнів. А якщо додати ше про ті недоробки, яні були в 
школах-новобудовах, про різні неnорозуміння, зв'язані з nереводом 
учнів і вчителів, то можна уявити, з яними труднощами довелось 

розпочинати в rаній школі новий навчальний рік. Не оглянулась я, 
ян настуnило 1 вересня, прийшли діти. Виявилось, що все іде, ян і 
повинно бути. Правда, школа не була ще nовністю обладнана, в де
яних кл ясних нім натах навіть не були засклені він на, але все це бу

ло уже не так старанно Турбувала погана дисципліна учнів. Серед 
учнів виявилось більше, ніж це звичайно буває, переростків і друго
річників. Видно було, що мої колеги, директори сусідніх шнtл, не 

дуже старанно дотримувались інструкції при переводі учнів у мою 

шнолу. 

Скрутно на nерших порах довелось нашим учителям. Особливо 
не вдавалось налагодити дисципліну на своїх лекціях учителеві ні
мецької мови. Юрій Петрович, як звали його, nід час війни служив 

перекладачем при штабі дивізії. Перед цим він усnішно закінчив 
інститут іноземних мов. Німецьку мову знав досконало, читав в ори
гіналі Г'ете і Гайне. Та от цей учитель не міг підтримувати в клясі 
найелементарнішої дисципліни. Що йому не вистачало, nрямо важ

но було сказати. ЧІ-4 волі? ч~ простого глузду? Мабуть, справді не 
було в нього підходу до учнів, педагогічного танту. Вони зовсім не 
слухали його і робили, що їм в голову приходило. Коли за стіною 
в 6-Б клАсі ішла лекція німецької мови (ця кляса була найважча у 
школі), то в учительській не можна було працювати. Сидиш на 
лекції в ЮріR Петровича - все гаразд. Лекція RK лекція. А зали

шиться Юрій Петрович один - все йде шкереберть. 
Акось заходить він до мене, nереступає з ноги на ногу. хвилю

ється, а nотім, махнувши рунОЮ 1 заявляє: «Покину я школу, Олена 
Сидорівно. Не можу. Мабуть, немає в мене хистv бути педагогом. 

Не на ту стежнv я nопав. Робота повинна радість людині прино

сити, а я таної радости не маю. Заnрошують мене працювати в 
бібколектор. Піду. Так буде краще для мене і для учнів». 

Я мовчки потиела йому руку, побажала всілRких успіхів на новій 4 7 



роботі. Так ми з ним і розстались. 
А через тижнів два заходить до мене якась дівчина. Я спочат-

ну nодумала, що вона вчитись хоче v нашій школі. Ні. ВиявляєтьсR, 

не вчитись, а вчити. Подає вона мені заnисну від завідувача ра
йонного відділу народної освіти. «Прийми, - пише завідувач, з яким 
ми були в дружніх взаєминах, - цю дівчину на роботу. Там v тебе 
звільнилось місце вчителя ні мецької мови, а вона недавно якраз 

закІнчила тані нурси. Ручаюсь, шо з неї буде хороша вчителька. 

Між іншим, це дочка нашоr о МахтеF;нна». 

- А, ось воно щоІ - R відразу зрозуміла. Махтеєнко nрацює на 
базі лісоматеріялів. Завідувач, очевидно, хоче влаштувати \ііого доч

ку. Подивилась я ще раз на неї: маленька, невиразна, злякана янась. 
Може, вона й ~ороша дівчина, стримувала я свою неприязнь, але 

яна з неї буде вчителька? Я згадала 6-Б клясv і рішуче відмовила 
їй. А через два дні вона знов nри ход~.пь уже з призначенням на 
руках. Взяла я це призначення і кинулась до телефону. Зав;дувача 

райвно в себе не було. Почала дзвонити в райком - там теж нікого. 
В цей час заходить до мене завуч. R показую йому призначення. 
Він уважно читає його, nереводить nогляд на дівчину, зітхає і 

нарешті говорить : .. у нас немало таких молодих дівчат. Ну, буде ще 

ьдна. Що поробите ? Адже і ми з вами nочинали молодими. Прий
майте, бо мені вже набридло чергувати біля розпису". Я аернулась 
до дІвчини. Вона допитливо, вже з якимось винликом nодив~лась 
на мене. На другий день я вела їі в одну із клясів і сназала уч
нRм: .. це ваша нова вчителька німецьної мови. Прошу поважати і1 і 

слухати ЇЇ». По клясі пробіг шум. Я вимогливо nодивилась на учнів 
і вийшла з кляси. Що я могла їм ще сказати? Спускаючись по 

східцях я чула, як шум v клАсі все збільшувався. «Не nовезла ні
мецьнІи моВІ в нашій шнолі .. , - думала я. 

Пройшов деякий час, і я забула про нову вчительку. Мабуть, тому, 

що нахлинули на мене інші турботи. 

3 другої чверті, звільнившись від господарських справ, я почала 
ходити до вчителів на лекції. Пішла й до Зої Павлівни, як звали 
молоду вчительку німецьної мови. Зайшла я на ленцію в знайом-у вже 
6-Б кпясу відразу, ян тільки відлунав дзвоник. Зоя Павлівна 
затрималась біля дверей, пропустипа нільнох учнів, які запізнились, і 
тільки тоді за~шла сама. Вірніше було б сказати не зайшла, а по
явилася в нлясі. Мене не всі учні помітили, а їІ помітили всі. Не 
можна було не помітити. Вона дешо з силою nричинила двері. зу-
nинилась на янусь мить, оглянула нлRсу і енергійно, так що було 

чути кожний її нрок, підійшла до столу. Стала. Зробила невелику ви
тримку, поздоровилась. Учні дру~но, виразно і з протRгом відповіли: 

«Добрий день!». І пони все ue відбувалось, R дивилась на вчитель-
ку. Я ніби nобачила її вперше. Переді мною стояла струнка, гарна 
жінка, янась осяяна і окрилена, відкрита і горда. Такою, мабуть, 
бачили їі й учні. Деякі з них nоглRдали в мій б ін і ніби говорили: 
«Дивись, Ана хороша в нас учительна!". І я не могла вже відірвати 
від неї nогляду. А не можу зараз пригадати весь хід ТІЄІ лекції. 
Нічого тоді я не записала до свого зошита. Я весь час переживала 
за вчительку, боялась, що вона не витримає взАтого тону протягом 

4 8 усієї лекuії. А вона була в нлясі повною господинею: nрив1тною, 



уважною, дотепною, але такою. в присутності якої ніхто з гостей не 

скаже жодного слова, що могло б показатись їй легковаНіни м, не
доброзичливим. Якщо вона записувала на дошці окремі слова, всі 
учнІ чекали, коли вона знову повернеться до них . Ось вона спокій
но говорить учням: .. це слово скажемо хором». Я знову хвилююся. 
Я знаю, до чого це «хором» нерідко приводить. Не всі вчителі іно

земної мови йдуть на те, щоб ·;х учні на nенції говорили хором. 

Буває, що ян заведуть вони таний хор, то потім Yffie не спиниш ·rx. 
Але мої сумн;ви були даремні. Помах руни, і в клясі знову спаній, 

знову учні відповідають, запитують говорf1ть по одному, вдвох, хором, 

читають. записують - nрацюють. Мені важко виділити етаnи лекції, 
nростежити, скільки часу на tюжний з них було відведено. З погляду 
методики, мабуть, не все було досконалим на лекції. Але що саме, 

- мені важно сказати. R nерестаю над цим думати і сnухаю їі, ян 
учениця. Мені самій хочеться nідняти руку і попроситись до дошни. 
Я себе ловлю на тому, що nроказую окремі слова і замовкаю, ко
ли вчителька зробить учням відnовідний знак. R ніби віддаюсь на Ті 
волю. Скаже вона мені, щоб я також записала слово в зошит, як 
роблять це учні, я, мабуть, не роздумуюч11, зробила б це. 

Неждано пролунав дзвоник. R вже була впР-внена, wo учні не 
кинуться до дверей, як це вони робили в Юрія Петровича. Вони 
тільки тоді піднялись з місць і стали біля своі"х парт, ноли Зоя Пав

лівна сказала їм: «~Ленція закінчена. Moffieтe йти на nерерву, До 
nобачення•. - .. до побачення!» - п роснандували учні, і в цьому "до 

nобаченні., звучала їх щира любов до своєї вчительки. 
Коли учні вибігли надвір, я подивилась на Зою Павлівну. Вона 

стояла посеред нnяси трохи розгублена і насторожена. Вона знову 
була якоюсь непомітною, маленькою і вже не такою гарною, 11н це 
nоназалось мені на лекції. «Що ви мею скаffіете про лекцію? Ма
буть, дуІtіе погано?• - тихо заnитала вона, а в їІ очах А прочитала 
прохання: «Не думаИте про мене nогано. Я хочу, я буду хорошою 

вчителькою". Що мені було говорити 'fй? Я мовчки обняла їІ, відчув
ши, що й вона nрильнула до мене, і сказала: «Хороша ви моя! Хай 

все у вашім житті буде таним світлим, ян ця ваша лекція!" 
R ходила тоді цілий день під враженням від цієї nекц;ї. Я ще раз 

уважно переглянула документи Зої Павлівни. Їй було 22 рони (я ду
мала, що й 20 немає). Закінчила вона десятирІчку і трирічні курсІІІ 
і наземних мов, з педагог і ною і психологією була обізнана дуже 
мало, але як тонко вона відчувала дітей, ян майстерно володіла 
педагогічним тактом. Коnи я відчувала себе втомленою або чимсь 
незадоволеною, R йшла до не·r на лекuі·r. Її лекці'і надавали мені 
нових сил, винликали бажаннR бvги кращою, добрішою, стати таною 
вчителькою, якою була ця невеличка, скромна, нічим не при-

мітна дівчина. 

(Даnі буде) 
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Про проблеми молодечих організацій 

РЕЗОЛЮЦІЇ З ДОПОВІДІ 

д. Я.Деременди на Франкоnолі, nрийняті Европейською Виховною 
конференцією і затверджені Конгресом КОУГЦУ в 1970 р. 

1. Молодечі українські організації виховничого, ідеолог~чного і ста
нового сnрямування є ,дуже важливим відти нн.ом в цілості нашого 
суспільно-громадського жипя. Від наТІежної nостановки в праці на 
цьому відтинку залежатиме майбутнє організованого українського 

жипя в діясnорі. 
2. На европейському ко~тиненті діють наступні молодечі організації: 
а- виховні: СУМ, Пласт-европейського засягу і ОУМФ і БУНМ - нра-

~ювого засягу і церковні гуртки льонального порядку. 

б - націоналістично-ідеологічн~ : ТУСМ і «Зарево• та нонфесійно-ідео-
логfч на: •сОбнова ... 

в - станові: студентські громади, завершені в СУСТЕ. 
З. ПІд час коли виховні орган ізації европейського засягу є відпо-
ВІдно активні f здійснюють програмову діRльність, організації крайо
вого і льонального засягу проявляють спорадичну нескоординовану 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

4. На відтинку ідеологічних організацій стверджується кільналітній 
застій. 

5. Станові сту.аентсьні організації з \Моментом більшого допливу 
студентства і пожвавлення праці на в~щих щаблях організаційної 
структури,, знаходяться в стадії нових молодих імпу11ьсів і росту. 

6. Всі названі молодечі організації мають подібний кінцевий ідеал, 

однак різними шляхами і з різною інтенсивністю його здіV!снюють. 
7. Великий вплив на організовану унраі'нсьну молодь мають ідеї і 

постава національно свідомої молоді в Україні. Це заставляє нашу 
молодь в діяспорі до глибшого пізнання духовости минулого й сучас
ного уt-'іраїнсьtюго народу і є сти мулом до ії діяльности. 

8. До найважчих nроблем на відтинку молоді напежать: 
а - неохоnлена суспІльним сентором молодь якої нараховується ВІд 
50 до ВО% в залежності від країни, 1 Rна є на шляху до повної 

асиміляції. 

б - організована молодь терпить на брак уnоряднованих відносин на 
церковному відтинну, на відсутність добре розвиненого українсько· 

го шКІльництва, бран. усіх потрібних підручників та розвиненого куль

турного та мистецьного 1 загально- суспільного жипя. 
в - відсутність скоординованої системи і вІдnовідної професійної полі

тики для розбудови соціяльно -економічної струнтури унраїнської емі
грації. 

5о г- бран вІдповідної кільности доt-..4івон, осель 1 nриміщень для зустрі-



чей і виховної праці. 

r- негативний і розкладовий вплив чужого оточення і ворожої дії. 
9 - ДлR координаuіІ праці на відтинку молоді є необхідно заверши
ти струнтуру молодечих організацій, подібно ян СУМ в Европейській 

КонференціІ і студентсьні громади в СУСТЕ, що разом повинні 
входити до Відділу молоді при НОУГЦУ. 
1 О- Питан HR збільшення чис11а мол оді в організаціях, ви ма гає зусил
ля всіх виховних чиннинів, а зокрема збільшення і КЕ!алітативне по
краwання виховних кадрі в. 

11. Для піднесення морально-ідейного рівнR нашої молоді необхідно 
скріпити здорову громадсьнv атмосферу і зокрема використати прам
тнкований на рідних землRх засіб впливу громадської опінії. 
12- Спрямувати енергію молоді танож на зовні шний відтинон для 
інформаці1 і пропагування унраїнсьної справи, стаючи в обороні пе
реслідуваних в Україні. 

1 З Звернути особливу увагу до питання nідготовки молодих священ
ників, виявляючи понлинання та сnрямовуючи до духовних семінар1и, 
від я них ви ІІJІlгається реформи в дусі потреб українських Церков і 
їх Патріярхального завершення. 

14- Якнайбільше число здібноІ молоді спрямовувати на високі сту
дії, а зокрема на українознавчі nредмети. 

3 резолюцій про високо-шкільне виховання 
(На підставі лоnовіді nроф. д-р В. Анева) 

• У виховному процесі важлива роля мусить припасти наш1и мо
лоді, яка вже працює у самовиховних організаціях, але з яної будуть 
також набиратися в майбутньому учителі, а тому питанню молоді 

nрисвятити найбільше уваги. Одним із найважливіших засобів притяг-
нення молоді до праці в українськім середовищі є Висоношнільні 

Літні Курси Українознавства, організовані кожнорічно Українським 
Вільним Університетом, які то нурси («ВЛКУ·) Конференція гаряче 
поручає увазі нашоrо студентства в цілому світі, зокрема в Европі. 
Ці нурси матимуть спеціяльне значення 1971 р. у зв'язну 50-літтям 

у'ВУ. Свій золотий ювілей відзначатиме наша одинона вільна Аль
ма Матер спільно із студентством, що одночасно відзначат~ме 
подібний золотий ювілеі1 своєї заслуженої Централі - ЦеСУСу. 
Спільно влаштовані імпрези у Мюнхені (ВЛКУ УВУ та студійний 
тиждень ЦеСУСу) стануть найкрашою нагодою до загальної зустрі
чі нашого молодого покоління. Конференuія просить Керівництво 
ВЛКУ при доборі ви нладачі в звертат'-1 увагу не тільни на фахо

вість~ але й на наuіонально-виховні вартості. 
• В процесі співдії з нашою стvдентсьною молоддю необхідно 
звернути увагу на їі інтелектуальні зацікавлення й зонрема стиму

лювати 11 nриродні заінтересування літературою й літературною 
критикою, мистецтвом, наукою. Це завдання могли 6 облегшити 
спеціяльні ноннурси на ноннретні теми для різних наунових nраць, 
але також на літературні, чи публіцистичні nраці, - а зокрема по-

пирання видань самої тани молоді та її виступів 5 t 



ТАЄМНІ ГУРТКИ МОЛОДІ 

НА НАДЦНІПРЯНЩИНІ 

мrр . В.ПЕНИК 

(Продовження) 

Важливу ролю у відродженні унраїнсьного народу та в 6ооотьбі за 
кращі nрава України відіграв танож «гуртківський• молодечий рух на 
Наддніnрянщині та в Росії. Він винин у nоловині ХІХ ст. 

І тут, як і в Галичині та Бунавині ставили собі ()ільшість таємних 
гуртків молоді за завдання служити українському народові та боро
тися за його долю. В своїх стремnіннАх стоАли вони вже від тоді 
на становищі, що "Є лише один унраінсьно-руський нарід, Україна 

російська і Унраїн а австрійська однаново рідні, бажають nоставити 
нашу сnраву незалежно від російських обставин,., 

Діячі національного відродження nоловини ХІХ ст. уважали од

наче, що з тактичних мотивів асередном культурно- nолітичноt бо
ротьби мала бути Галичина. Це наставлення мотивувалося тим, що 
унраїнці мали в Австро - Угорщині кращі можливості, ян в Росії. 
Наддніnрянщина терnіла і далі жахливий гніт мосновсьних наtздни
нів. Хоча у сімдесятих роках настуnили денні полегші, організоване 
життя було й далі строго заборонене і nереслі.ауване. Єдиними 
формами організованого життя були таємні :-уртки, або драматичні 
аматорсьні товариства. Певну можливість давали ще філії російських 

наукових установ, як напр . .. юr-озападноє Отдєлєніє Імnераторекаво 
Іеоr'рафіческаво Общества)•, чи наnівлеr'альні нлюби типу Київсьної, 
чи Петерсбург'ської громад. 

Порівнюючи характер таємних гуртків молоді в Австрії і Росії, 
мусимо ствердити, що на Наддніnрянщині не С'>уло такого строгаго 
розnоділу таємни)( гуртнів на r'імназійні, студентські, чи загально-мо
лодечі, як це було в Австрії - у Галичині і на Буковині. Дальше, 
коnи в Австрії, вже в перших nочатках ширшого розгорнення діяль
ности таємних гуртнів вининає своєрідний, хоч J1aneнo не офіційний, 
організаЦІнний центр г'імназ1иних гуртків сnочатну в особі Данила 

Танячневича, а пізніше у З'їздах деле~атів, - на Над~ніпрянщині гурт-
52 ки nостають здебільшого стихійно і діють майже nовністю від себе 



ізольовано. У Гал~чині Bffie за Танячкев~ча мають гуртки єдину 
nрограму дії, - на Наддніпрянwині майже :іожн~й гурток має свою 
власну програму і часто свою власну ідеологію. У Миколи Галагана 
ч~таємо про стихійність слідуюче: 

«h~ Наддніпрянщині nанувала v кінці ХІХ ст. nовна несвідомість. 
По wколах була назьонщ~на і російщина. Українських учнів висмі
вали, в~ховували в погорді до "Хахлац-:-ва» і ихлоnсьної» мови. Пе
реслідували за ч~тзння унраїнських книжок. Учні не знали своєї 
історії і традиції. Онремі особи, що бунтувалися проти того, або 
мали національне вихованнR у родині, шукали собі відповідників і 
часами сходилися, навіть творили спільно зі старшими, або зі са
мою молоддю гуртни з неонресленими 6лиffіче цілями ... 

«Ота «самотужнR» революційність, яна була в нашому сільському 
rуrрткові, 6vла в значній мірі Н::ісnідном внутрішнього nроцесу, wo 
відбувався v мене після дошкульного «навчання .. нагайкою. Ні в програ

мі МІнімум, ні в програмі максімум нашого .. самотужньоrо • гуртка (прІА 
тому в nрограмі наnисаній) нічого не було ясно означеного щодо наших 
анонечних цілей•. Була то більше настроєво-l'{манна револю~...;ійність, змі

шана з романтизмом підвищенна-загостреним національним почуттям. Не 

могли ми, очевидно, внести в свu ю "'Програму.. більшої ясности, 6о і сам і 

добре не знали, до чого маємо стреміти і за що маємо "ЗМагатись"··· 
У споминах Олександра Лотоцького заторкнуто рівнож цю проблема

тику: 

С( А внутрішнє ж~пf1 бурси і3ідбувалося своїм звичайними, неначе сти· 

хійними nроцесами, ян хемічні nрuцес~І стоячого болота. З погляду націо
нального це жипR мало суто-український, але ТІльки ст~хійний характер, 
держалося самою наці анальною і нер цією. Руна російського самодержавно

го режиму раз на завffіДи убила в сьому глухому HJTHY всі творчі ел~менти 

життя і даnьше nосилення пол іn.1чної, чи якої іншої реакції вже не робило 
тут найменшого ефекту. Це був тиnовий зразок того національного сну, 
яки"м спала Україна; живчин ':і жипя бивсь у більших асереднах та й то 
nедве помітно, а решта української землі спала і здавалося - непробудно ... 

.. унраїнсьні ннижни були великою рідністю на провінції, а на селі осо

бливо. Занон 1876 р. тяжно nонизив продукцію українсьноі ннижни. Вида· 
валося «метеnини» або етнографічне блягузнання, шо мало демонструвати 
простануваті сть та дурсват іст~ унраїнсьного мужика, я~ nредставнина наuії ... 

...З погляду наuіонального не було ян~х будь ідейних українсьних течій, 

що свідчили б про глибоку національну свідомість учнів семінарії. Але 
твердо держалася українська ст~хія, остільк~ твердо, що всі майже сто

літні заходи оорусенія не вnлинули навіть остільки, щоби витиснути з 
ужитму мову українську_ Українсьну мову вживалося не з яких засадни

чих мотивів, а як єдину доцільну в житьовик відносинах мову, яку найнра
ще знаnи, до неї звикли і тому найзручніше їі було вживати ... 

Також у споминах Юрія Коллярда nідтверджуєтьсf. факт стихійности 

відродження і nостання гуртнів: 

С( Томv, що єд~ною леr'альною формою, v якій могли організуватися 
молоді унраїнці були драматично-аматорські гуртни, на їх тлі опаставали 
часто таємні гуртни. З-поміж членів драматично-аматорсьних гуртків до
биралися більше свідомі та освічені і творили тісніший нелеr'альний rурт -
українську громаду. У ній провадилася nостійна r.лмпосвітня діяльність, 5 3 



НдРПЕННО НАРИЙ 

(Іван Тобіпев~ч) 

1845-1907 

Визначний украінсьний ,цраматурr і органtзатор украінського 1'Ратру, Ак 

засобу о6орон~ украінської ,цуховости. Він же надхненнин. . :н~чнІо4:х 
гуртків. 

вироолявся наuюнальнии t..;І::::ІІ•uгnяд. На сходинах читано неnеrальні бrюшу

ри та публікації, провадились дискусії на різні теми. У самих драматич-
них гуртках були об'єднані РІЗНі люди (наnр. v Кобилянах належало .ао гурт
на 60 осіб, серед них студенти, учителі, r'імназисти, семінаристи, робітники, 
селяни й інші. Організаторами гуртка були Коля та Сашко Коваленко). 
Зрозуміло, шо і таємні rуртки молоді, яні творилися на базі леr'альних 
аматорських гуртків охоплювали людей різного стану: добір провадився на 
базі дружности, яка мусі ла панувати мі ж усі ми членами драматичного rypffla ... 

Про, майже, пів-приватний харантер гуртка в Єлисаветrраді розказує у 
своіх споминах ~вген Чи каленко: 

«Власне че не був організований гурток, чи громада, а тан ян у 

старовину бувапо - був учитель (Михалевич) і були у нього учні. Ми 
збиралися то у д-ра Михалевича, то у H.Kaporo, сnочатку для vсвІДомленн~ 

в українстві ... 
Дуже харантеристичним для стихійности постання гуртків був nринлад 

зі села Вовчок на Полт2вщині. Там діяв Іван Кузьменно, шо дослужившись 
у росІисьнІи армії стуnеня старшинИ', nовернувся до села. На власний 

ноuп влаштував він у ceni кОгород r'імнастичний., і почав вправляти в 

іІьомv з парубнами кожної неділі і свята. Йому допомагав запасний 
·~нтер•> Федор Свистун. Поза вnравами, вnроваджував Кузьменко народню 
ношу, плекав народні пісні та вчив молодь читати унраїнські книжни. 

В. ЛЕНИН 
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Роман Сеньнів 
Дружиник СУМ, ТУСМівеuь 
Вашінn-он 

ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ: 

rЕНЕЗА, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНІСТЬ 

Коли ми стараємося онресnити r'енезу ідеології українсьного націо
налізму, ми повинні бути свідомі того факту, що ми в дійсності ма
ємо тут ПІд розглядом два явища: дану груnу люде.;і, яні себе на

зивають унраїнцями та ідеологію націоналізму якої вони є носІями. 
На політичні й арені життя виступають люди - не слова. Різні ідеї, 
нличі чи філософії жипя є лише доnоміжними речами, я~ими люди 

користуються. Можна навіть ствердити що ідеологія випливає з дано
го народу, а не навпаки. Тому, заки ми можемо щось конкретного 

сказати про український націоналізм, ми мусимо подивитися на на-. . 
РІд З ЯКОГО ВІН ВИРІС. 

Історія нашого народу, як відомо. тягнеться вже дуже довго, але 
українсьний націоналізм, такий ян ми його сьогодні знаємо, nоявив

ся лиш в останніх 1 ОО ронах. Чи це означає, що це wось нове в 
жипі нашого народу, чи щось штучне? Ціnном ні. Ідеологія - це 
система ідей які подають янусь мету і паназують дорогу до цеї 

мети, тобто це є гіnотеза системи жипя. Націоналізм є ідеологія. 
Отже, націоналізм є звичайною гіпотезою про те ян мають люди 
жити. Гіпотези змінюються під тисном фантів жипr:1. І наш нарід nіс
ля довгих століть досвіду остаточно витвори в собі гіnотезу системи 
жипя, яку ми називаємо націоналізмом. В історії українськоі· соці

яльно-політичної думки, націон.:1лізм є еволюц~йним а не революцій

ним явишем. 

Корінь цього явища сягає до того давного часv від коли наші 

nредни оселилися на границі двох світів - Европи й Азі"f. На наnа
ди зі сходу й заходу, Україна завжди відповідала зброєю на захист 
свого народу і теритооії. Ножний новий онуnант ніс окрім своєї 

ненависти до всього українського також свій месіян1зм неправди. 
І через ці постійні насrуnи різних неправд і кривд в душі унраїнсь

ної людини снристалізувалося найсвятіше r,рагнення nравди. Це праг
нення до nравди. сполучене з nостійною боротьбою на захист своєї 
земrі, витворило в унраїнцА ідею лицаря правди. Uя ідеА лицаря 

правди завжди nроявлялася у всіх етапах нашої історії, княжій, но
зацькій, та новітній, але, в останньому століпі вона набрала ноннрет

ніших форм і теnер виступає ян ядро ідеології націоналізму. 

Перший що зрозумів ці основні моменти нашої історї:· і висвіт-
лив їх для нас - був Тарас Шевченно. 55 



1 ... живі, мертві й ненароджені брати мої на Україні й не Унраїні 
сущі .. - це містична єдність унраїнсьної нації no нрові і дусі; 
2 ... д в nопелі тліє вогню існра великого" - це незнищимІсть духа 

нацїі; 
З. «Наша дума, наша nісня, не вмре не загине, ось де люди на

ша слава, слава України .. - це незнищимість нашої ідеопогїі і це 
власне є слава Унраіни а не вишивна і гопачон; 
4. "І одцурається брат брата і дитини мати .. - це ВІдвічна бороть
ба між двома основними людсьними типами; 

5. "І Наливайна дух великий воскресне знов серед мечів., - це 
концепція нового Гонти, ue той відвічний лицар котрий в найкри
тичніші моменти нації стає на їі захист; 
б ... Борітеся - nоборете» - це ансіома життя, покладатися лиш на 

свої власні сили і мати в них віру. 
Ці думки Шевченна стали немов цеглинками в будові ідеології 

націоналізму. І цілий довгий ряд людей які зрозуміли r'еній Шев
ченка, nіднялися на це діло. Це вони збудували ідеологію націо
налізму. І те зовсім не збіг обставин, що янраз в цей час, коли 
ця Ідеологія nочала довершуватися, і Схід і Захід розвинув шалені 
зусилля в часі nершої і другої свІтових війн на те щоби їі здуси
ти. Боротьба і лівих і правих ідеологій проти українського націона
лізму ноштувала нас таких жертв яких ми самі досі ще не впов

ні свідомі. В 1913 році на Україні жило 35 мільйонів людей. За де· 
моrрафічними численнями Унраїна сьогодні повинна мати майже 
102 мільйонів людей, останній nерепис виявив лиш 47 мільйонів. Бра
нус 55 мільйонів. Унраїнців, тобто нас сьогодні є менше ян nоrювину 
того що має 6Уfи. Наші вороги не жартують t ue є доназ що Укра
їна озброєна ідеологією націонапізму є для них дуже грізною. Чому? 
Щоби відповісти на це ми нмусимо проаналізувати суть цеї ідеоло
гії націоналізму. 
Є ще одна ідея яку Шевченко нам виявив - «В своїй хаті своя 

nравда і сила і воля». Янраз ця nроста думка є тим кріпним фун
даментом нашої ідеології. Ядром націоналізму є поняттR "Територі
яльности» даного народу. Цей nринцип територіАльности нераз 6ув 
атакований чужими ідеологіями. Большевини заявляють що світовий 
пролетаріят не має батьківщини. Західні ліберали неухильно nідnи
рають всі проекти ян.і стремлять до затирання територіАльних гра
ниць, а вето ставлять на такі !-!.раїни як Україна чи Біяфра які про
ти цього ставлять опір. Ці ворожі ідеології твердять~ що розділ І-Іа
родів на онремі території є nроти законів людської натури. При 
цім, концеnти nатріотизму, расово1 1 нультурної свідомости очорню
ються, а натомість nроnовідуюються теорії про бездискрімінаційну 
любов всіх людей один до одного, змішання народів, а головно 
знесення всяких територіяльних перегород. Наші вороги твердять що 
їхні nроnозиції є науково обr'рунтовані, але виявляється інакше. 

Природознавець Роберт Ардрі написав книжку flТериторіяльний 
Імператив'" яна вийшла чотири рони тому. Від тоді на АрдріА без
настанно нанидаються вся ні науновці-л іберали. Що ж він таного 

написав? Він заявляє, що «територіяльність» є головнІАм принциnом 
.довнола яного дуже багато родів звірів організують своє жипя. Не 
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рана вnасного простору - територіяльний імператив - витворює ті 
взори поведінки звірів яні вчені від довшого часу занотовують. На 
свої ствердження Ардрі дає соліднІ докази і принnади Rні ціnном 
розвівають туманнІ міти лібералів і тому якраз вони так лютяться. 

Студіюючи полуднево африканського коба, тобто оленя, Ардрі 
стверджує сЛІдуючІ принuипи його поведінки: 
1. коби мужеського роду каннурують мі ж собою за територію а нІ
коnи за любов; 

2. на територіяльній арені дР. ~оби борються, той н.об що є влас
тителем даного клаптина землі, майже завжди без виїмку може ії 
оборонити проти напасників; 

З. ця nсихолоrічна перевага територіял!;)ного вnастителя применшує 
жорстокість боротьби; 
4. н.оби, мужесь~ого роду виявляють взаємний антагонізм лиш на 

ареновій територїі; 

5. ноби біологічно реnродунуютьсR на ареновій території що є до
казом wo вступ до uеї активности є лиш дозволений тим які по
сідають кnаптин цеї землі; 

6. кожний табун кобів має свою онрему аренову територіt<'. і тому 
табуни не мішаються , а тримаються r"енетично ізольовані; 
7. nрив'язаність до нлаптина землі для ноба мужесьного роду є 

~-tайсильнішим явищем в його житті. 

Студіююци більш соціяльно виробnені роди звірів, як напримір 
малпи. Ардрі поназує що деякі повище зазначених принципів пове

дінни змінюються. але основний принцип nрив'язаности до зe"JJni, 

до території. не змінюється, а навnаки зміцнюється. 

Про дальші міркування Ардрія не буду говорити. Але. згадав я 

його бо це є один із ріднісних авторів, яні дають коннретні під-
. твердження в фактах про цю нарінну думку, що прив'язаність nю

. дини до своєї 1емn1 не є ненормальним паталогічним станом як 

:. твердять ліберали, а навпаки, uілном нормальним nринциnом жит

і тя майже всіх живих сотварінь на нашій планеті. 

Ідеологія яна базується на такому nринциnові є здоровою ідео
логією. Вона є непобори мою бо вона йде за нормами життя. На
томість ідеології тані, ян суnранаціоналізм чи большевизм, як.і ба
зуються на паталогічній поведінці людини чи даних народів, з ча

сом заnомпяться. В цім криється страх цих ідеологій перед у~ра

їнсьним націоналізмом. Ми самі дуже часто не є вповні свідомі 
житєздатности ун.раїнсь~оrо націоналізму і його потрясаючого зна
чення для світу. Ми часом думаємо що світ мас не розуміє і що 

нам треба світові про себе розказати. Це є помилка. Правлячі си-

1 nи в світі прекрасно знають про унраїнсь~ий націоналізм і тому 
якраз не хочуть допустити до побудови у~раїнської держави. Вон:t .. . . . . 
про вине~нення украІнського нацюнатзму знали ще заки ВІН навІть 

nоRвився. Понад 400 років тому, віщун Нострадамус писав: 

"Правило Мура {тобто система утопіянізму, соціялізму або но
мун ізму) буде виявлене в занеnаді: 
Після другого (тобто ~апіталізму) ще більш nривабливого: 
Дніпро (тут мова очевидно про У~раїну) перше nрийде пока
зати шлях: 
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Через дари і Азин (тобто дари крови жертв ЯЗИК nрОПОВІ-

дження, до іншого і нрашого.» 
Одним словом Украіна породить ідеологію яна стане основою 

життА коли капіталізм і комунізм проваляться. 
Ось r'енеза і майбутні.-:;ть нашої ідеології. А ян виглядає сучас-

ність? Це є правда що казав Василь Симоненко: 
.. можна прострелити мозок, 

що думну народив, 

думки ж не вбить !• 
Думна або ідеологія існують чи той ум що їх породив жиє чи 

ні. Але, щоби ця думна чи ідеологія здійснилася в конкретні жит
ТЄВІ реальності потрібно живих антv.вних носіїв. В історії нашої 
нацн завжди були ті котрі реалізували нашу ідеологію. Часом їх 

6уло більше, часом менше, але вони завжди були. Навіть в найчор
ніші nеріоди, ян наприклад п'ятдесяті рони цього століпя коли біль

шість членів ОУН-УПА були або мертві або на еміГ'рації або в 
концентраційних таборах, коли світ про Унраіну не хотів слухати і 
1 ноли всІ народи в СССР мовчали та ніхто не думав навіть npo 
писання протестаційних листів, були тані віддані люди як Олійник 
яні систематично нищили большевицьких наставників і наганяли їм 

страх та тим боронили наш нарід від nовного необмеженого мос

ковського r'анr'стерства. Тепер таких сміливих там є багато. Вистар
чить лиш nрочитати совєтські газети де оnисується чим раз більше 
npo випадки т.з ..... хуліГ'анства» чи «бандитизму". 

Ситуація в Совєтському Союзі починає котитися до кризи. Події 
АНІ там відбуваються вказують на неминучість вибуху явної рево
люuії і розвалу моеновеької імnерії. Бачуть це такі шляхетні моена
лі ян. Амалрик і тані вислуJ-4-;ни ни ян Сахаров. Ми з цього очевидно 
радіємо, але ми не мі є мо забувати що це не революція лиш тих 
яні в СССР. Це є революціn цілої української нацfї і тому ми в 
тій справі теж. включені і маємо обов'язок нест1о1 свою частку. 

Але щоби ми були ефективні, ми мусимо бути сотдно зорганізовані. 
Наш націоналістичний рух на ем1rрації є розбитий на франції і 

ще по того розсварений внутрі кожної фракції. Частина цеї незго-

ди є потрібна, а частина ні. Наnриклад, є цілком нормальне явище, 
що в даному русі люди можуть думати по різноf'..о~~у, а особливо 
старші і молоді. 8 тім якраз полягає постуn, як сназав Симоненко: 

'"Хай ми nосинієм од натуги, 
Постуn не зупиним все одно: 
Нові покоління - не папуги, 
Щоб товкти заучен~ давно ... 

Але трапляються навіть тані неймовірні речі ян підривні акції і 
нанлеnи на молодих патріотів з t:jизвольного Фронту ши рені визнач
ними старшими діячами того ж та ни Визвольного Фронту. На це 
йде багато енерr'іі, а результат є приємний лиш нашим ворогам. 

Якщо хтось твердить що нема т.з. ((дженерейшин Г'еп» в націона

nістичному русі, то він лиш виявлАє свою необізнаність. Прогалина 
існує між молодшою і старшою Г'енераціями в ЦІЛІМ ряді питань 
стратегії і тактини ведення визвольної анц1і. Одинона точка на якій 
нема розходжень є вірність ідеології українського націоналізму. І 

5 е тому нема що нам ждати на директиви, nоміч, чи хоч добре слово 



від деяних старших людей навіть якщо вони називають себе націо
налістами-революціонерами. Якщо ми є серіозні, ми мусимо самі 
закотити рукави і кинутися до праці. Докажім на ділі що ми є на
ціоналістами-державнинами. З нами тоді будуть числитися. Не зра
жvймося перешнодамн - а їх буде немало. Час норотн~й а ми му

симо тут на еміr'рації збупувати ту підпору для нашої ревопюції що 
r.,.арші ще не встиг11и зробити. І пам'ятаймо ті мудрі слова Миколи 
Міхновського: 

«В ne ред ! Бо нам ні на кого над і яти ся і ні чого ози ратнея на зад!,. 

Ворог nрава на національне існування. 

(< Зде6ільшого, ян головний аргумент проти нашого права на націо
нальне існування, проти нашого nрава на самостійність лержавну, 

виставляють те 1 що ми не маємо історичноt традиції, не маємо ми

нулого. На цьомv арr"ументі не спиняємось через те, wo nоммлно
вІсть його вже доведена нами попереду, теж і через те~ що від
сутність державно-історичної минувшини не може мати ніякого зна
чення дnА другої, бадьорої нації, що відчула свою силу і хоче ско
ристуватись своїм «nравом сильного•. Для нас далеко важніший 

другий арrумент - це занид, що нація наша безсильна, ненvльfУрна 

й інертна. Хіба може, нажуть нам, темна, незорганізована, розбита . . . 
маса, неодушеелена нІякою Ідеєю - творить ІСТОРІЮ nри сучасних 

обставинах жипя? Хіба та маса відчуває національний або полі
тичний гніт? Горстка божевільних може тільни см І ШИТИ, але не 

винлинати симпатій навіть поміж інтеліr'енцією, бо ціла унраtнсьна 
інтеліr'енція охоче без протесту йде шляхом винародовлення, а за 

нею й куnь1VРНіші одиниці з народу. Та й врешті, хіба унраїнсьна 
національність не є тільн ... різноманітністю російськоt? Коли б на· 
віть 6уло доведено, що ми тільни різноманітність російської на

ції, то й тоді нелюдські відносини росіян до нас освячують нашу 
до tx ненависть і наше моральне право убити насильника, оборо

няючись від насилля. Кров, коли вона пролита братньою рукою, 

ще дужче благає о noMC1V1 бо то брата кров! Нехай вчені розшу
кають, хто був кому родичем, - ображене чупя нації 1 кривда ці
лого народу гидують визнати моральні зв'язни з рпсійською нацією! 
Через те ми можемо обсуджувати тільки засоби і способи 6ороть-
6~! 
... Ми не хочемо довше зносити nанування чужинців, не хочемо 
більше зневаги на своїй землі. Нас горстка, але ми сильні нашою 
любов'ю до Унраїни! Сини Украіни! Ми, ян той Антей, доторкаючись 
до землі, наберемось vce більшої сили й завзяпя. Нас мало, але 
голос наш лунатиме скрізь по Україні і кожний, у ного ще не 
спідлене серце, озветься до нас, а в ного спідлене, до того ми 
сам і о:;вем ось! 

Нехай страхопаnахи та відступники йдуть, ян і йшли, до rабору 
наших ворогіВ 1 tм не місце поміж нами і ми проголошуємо їх во
рогами вітчин и.» 
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15.ИЙ КРАЙОВИЙ З'ЇЗД СУМ КАНАДИ 

Канада 

Іlерша крюна де молодь перебрала в сво1 руки повністю керів
ництво сумівським ж~пям, була БельгіR. Слідом за нею пішли й 
інші крюни - Франція, НІмеччина, Англія ... Цей процес в Америці і 
Канаді з різних причин тривав довше. Але ось після три річної пе

рерви від 14 Крайового З 1зду залю на Крісті (Торонто) заповнили 
дружинники і сеньйори, щоб спільно заплянувати дальший хід мо
гутньоІ СУМ в Канаді. Прибуло 71 делегатів, шо представляли 3.143 
членІв . 

СУМ Канади належить до одних з нраще розвинених нраїн діяль
ности СУМ. Тут ще нриється великиііІ невинористаний потенціял голов
но дружиннинів, що можуть двигнути СУМ Канади на ще вищий 
щабель свого розвитну. СУМ Канади бере участь в праці різних 
громадських центральних організацій: КУК -у (Комітет v~~раїнців Кана
ди), КВОР-у (Коорд. Виховно-освітня Рада), РУМОК-у (Рада Унра
їнських Молодечих Організаці ііІ Нанади), УССК-ту (У~раїнсьної Суспіль
но! Служби Канади). Фінансово СУМ Канади знаходиться у вигідній 

6 о позиuії. Він є власником п'яти осель. 



Про nовязаність СУМ Канади з органІзованим гром. життям вид

но хочби з привітrв одержаних на 15-ий З'їзд. На самому з'їзді бу-
ли 1 вітали з'їзд о.Набережний, каnелян, др. Р _ Малащук - голова 
ГУ ЛВУ, др. Вертиnорох -від Наунової Ради НТШ і від Канадійсько
го НТШ. n-i М.Солонинна- від централі ОЖ ЛВУ, О.Романишин-
від ЦеСУС-у, М. Кухаришин-від СУСК-у, Ю.Горіха- від КУ і СУ 
ТУСМ-у, інж. В. Безхлібник-від АБН, О. Рожка від ЦУ СУМ, мr'р. 
Ю.Шим ко - голова торантонеького відділу Л ВУ, П. Мицак - від 
УНПомочі. В . Дідюк- від УНС, І.Велигорський -від Пласту, інж. М. 

Кравців. 

Варта відзначити, шо привіти молодих nредставників студентських, 
молодечих і нонфесійних організацій були одні з найкращих через 

глибину думки, і тому, що це було звернення до сnів- ровесник і в. 
О. Романишин, і Ю. Шимко nромовляли, аnелюючи до завдань моло
дої людини-дружинника у свойому сумівському оточенні 1 але й до 

акруження до якого вони nриналежнІ. 

П исем ні привіти, що насnіли на день відкриття З'їзду 25 rруднR 
1970 року були відчитані nідчас вечері- бенкету для nрисутніх деле

гатів і гостей. Були це nривіти від Верховного Архиєпискоnа Кир 
Йосифа (nрийнятий оnлесками), Митр. Кир Максима, єпискоnа Кир 
Ізидора, від колишніх вояків УПА в Канаді, Братства Українців Ка
толиків в Канаді, КУ СУМ Англії , ЗСА і Австралії, УНС і УНП . 

Більша кільність делегаті в були молоді друж иннини . Сам nред
сіднин з'їзду - А. Бандера - молодий дружинник досить вміло вив'я

зався з своєї функції. Он рім А. Бандери до президії з'їзду входили: 
Л . Кузь, П.Дацьків, (заст. гол.}, І. Фі Іоль, і М. Підгірна. (секретарі). 

З'їзд покликав до життя шість комісій, що охоплювали май~е 
всr ділянки сум і вс ького життя. Були це комісії: верифікаційно-номіна

ційна очолена Б. Гірником, статутово-організаційна - В. Окіпнюком, 



Фінансово-госnодарська- П. Микуляком, виховна і таборування -др. Б 

Стебельським, резолюційна- М. Бартковим. 
Відчувалося, що бракувало ще одної - Номісії Дружинників. Адже 

ж так багато мови сьогодні про дружинників - кожний хоче до цього 
доложити своїх зусиль і думок, щоб їх здинамізувати. А цей 15-ий 
з'їзд був знаменитим форумом для цього. 

Після nривітів, діяльности комісій і їхніх звітів nочалася дискусІя. 
(Майже всі учасники з'їзду ствердили, що участь у дискусії делегатів 
була вдоволяюча). Одначе, можна було запримітити, певну штивність 
у частини делегатів. Вом.., ооялися висловлюватись. До деяких дис

ку~ій дружинники п~:,.trлядалися довше поки забирали слово. 

Ще не можна булr запримітити певної спонтанности, що стрічається 
в дискусі'і з європейськими дружинниками. 

Хоч більща ... астина присутніх були дружинники треба ствердити, 

що поняття дружинника тvт зовсім відмінне від nоняпя европейського 

дружиннина СУМ. Існує тут певн',1й страх, що дружинник міг би 
стати - включаючись у окремі дружини - автономним тілом і томv не
залежним від Осередку. У самих виступах частіше говорено npo 
членів СУМ-у (включаючи в цю назву дружинника) ніж про дружин
ника. Натоміr:ть у Евроnі дружинники шукають сnосіб творити оире

мі дружини, як вимогу вказану їм часом і обставинами для кращої 
діІ, не занедбуючи при тому nрацю в осередку. Це ж рішення і ви
мога останнього Світового Конгресу СУМ. Адже сказано е резолю
uіях комісії дружинню-!.ів аиховникІв, що дружинник-виховник змуше

ний працювали з ю~ацтвом nринаймІ 10-15 піт для здо6vпя прак
тики у ВИХОВНОМ V ДІЛ І. 

Тому, що дружинник не знайшов ще відповідних форм вияву у 

сумівсьному жипі, він проявляє свою динамічнrс:ть в інших відпо

відних йому організаціях. ЦеСУС, ТУСМ, СУСТА СУСТЕ, СУСК, 
НаСУС, СУСН дістали останнім часом помітний поштовх від дру
жинників і завдяни їм вступили в дію. Це вnовні nозитивне явище. 
Одначе снільни б скористала наша сумівська сnільнота. нолиб за
тримала у свойому лоні цих молодих цружиннин1в, знаходячи вияв 
їхній .аинамічності! 

15-и й з'їзд СУМ Нанади був успішний. Сам зrізд тривав від 25-го 

до 2 7-го грудня і закінчився вистуnом торонтонемюго осередку у 

честь делегатів. Важно схопити словами бачене. Кожно:-о приїзджаго 
гвропейця, чи навіть і тих, що були на цьому nрикрасному 
вистуnІ груди розширювала радість, що СУМ сnроможний на таний 
вияв своєї сили. Хори •Прометей, •Діброва 10 і орхестра •Батурин• 
були знамениті, а інші точки хоч би й танцювальної груnи .. Верхо
вина• важко порівняти з іншими існуючими танц. гуртками. 

Інша радісна вістка, що свідчить npo віднову СУМ-у в Канаді, 
ue фант, що до управи ввійшло 12 молодих дружинників на 19 
членів КУ. СУМ Канади на цю каденцію очолив знову мr'р. Теодозій 
Буйняк, а першим його застуnником став молодий дружинник А. Бан
дера, що й був предсіднином З'їздv. 

Ось штаб КУ С)М Канади на нову трирічну каденцію: 
Буйняк Теодозій -голова, Бандера Андрій - 1·ий- застуnник голови -
організаційний керівник, Гирак Василь - 2-ий заступник голови, Ед-

6 2 монтон, Шнурівський !гор - З-ій застуnник голови, Монтреаль, Баняс 



Любомир - 34-ий заС"JVnнин голови. Вінніnе(, Мудрий Андрій - 5-ий 
заСГfПНИК голови - Віндзор, Гірнин Богдан -секретар, Заяць Ярослав 
- керівниr: внvтоішньої діяльности, Шеnетин Михайло- керівнин зов
нішних ·.сЕІ:'А~КІВ. Стебельський Богдан - голова Виховної Ради, Оніп
нюн Володим"1р- керівник Ю.СУМ-булавний, Кузь Люба- головна ви
ховниця Ю.СУМ, Млинарський Ярослав- член булави Юнацтва СУМ, 
Цмоць Богданна- член булави Юнацтва СУМ, Дзюбанівський Андрій 
- член булави IO.t.)- м, Ф1rоль Микола - нерівник преси, інформаці'і та 
сумівсьних ~идань, Микулян Петr('І- нерівник фінансово-господарський, 
Нуций Василь - Сt~іарбник, Ігнатович Володимир -керівник лловихо-

вання, Остафійчун Минала- член длR спец1яльних завдань. 
Крайова Контрольна Комісія: Бартків Микола - голова, Мокан 

Іван - 4лен КонтрольноІ Комісіі, Федунків Степан - член Контрольної 
НомісіТ. 

Крайовий Товаоиський Суд: Кліш Володимир - голова товариського 
Суду, Воробець Петро -член Товариського Суду, Заверуха Микола -
член Т оварисьн oro Суду. 

О. Р-на. 

Вишнільний табір дnя впоряднинів 

Таrнр був невелиного засягу. 1-tрисутніх буіїо 29 осіб. Юначок 18 
і 11 юнаків. Номандантом табору і рівночасно головним виховни
ном був др. Б. Стебельський. Табір, названий «Гіоліська CiL!» тривав 
2 тижні від 19 липня до 2 серпня. До помоч• номандантові стали: 
В.Давидян - заступник команданта і rол. виховнин, М. Лялька - писар, 
М. Фед чи шин - бунчужна, Г.Безхлі б ник - обозна, Ю.Андрійович - обозний. 
Інтендантурою і госnодарством провадив осередок СУМ у Судбурах. 

На табір загостив з Сиранюз дружиннин Ю.Романець, що антивно 
включився в працю табору. 

Табір був вдалим. Вишнільна програма снладалася з теоретич
них занять (до обіду). По обіді велися nрактичні заняпя, як напр.: 
поназ праці в роях, панелі, дискусії, впоряд, спорт, 
ві гри, прогулянки, самодіяльність, спів і.т.n. 

купІль, терено-
б з 



СУМІВСЬКИЙ КАРНАВАЛ В ЕДМОНТОНІ 

КОРОЛЕВА І КНЯЖНИ СУМІВСЬНОГО КАРНАВАЛУ: (ЗЛІВА) ІРКА ГАЛЬНО- ПЕРША 

КНЯЖНА, РОМА БАГНІОН-ЧЕТВЕРТА ННRЖНА. СЛАВКА ТАТЦИН ·КОРОЛЕВА. ЛЕСЯ 

ФІАЛКА - ДРУГА КНЯЖНА, ЛЕСЯ ВАРдВА ї- ТРЕТЯ КНЯЖНА 

цБудьте горді за батьнів і дідів ваших ... •) 

12 вересня 1970 року відбувся незвичайний карн~вал v Едмон
тоні. На вечір карнавалу був запрошений міністер молоді стейту 
Альберти міністер Іордон Тейnер. Королевою Карнавалу стала су
мівка Татчин Славна, що одержала від мІнІстра •·юрону і поцілунок. 
Сvмівка С. Татчин вийшла королевою над своїми подругам и здобу
ваючи 7.125 квитків. Інші контестантни здобули: І.Гально- 5.750 
квитн1в, Л.Фіялнб- 5.720,- Л.Варава- 4.635, Р.Багнюк. 

Після бенкету і звичних промов високих гостей, вечером прова

дила сумівка n-i Віра Кендзєрська. Дружинник В. Шарабун подяку· 
вав мІністрові молоді за його присутнІсть на nам'Rтку uієї зустрІ-
чі вручив мінІстрові подарунок. 

Промовляючи до нововибраної королеви до всієї маІюдІ Мін•-
сте р сказав : 

аБудьте горді за батьків і дідів E\"':.lJИX та з украЇНСЬКОЇ сnадщини. 
Бережіть українську мову та нультуру, бо хто того не робить, мар
марнує велику нагоду стати кращим канадцем та культурно збагати

б 4 ти цю країну. Будуйте, а не руйнуйте ..... 



Зі сnортової дІнльнос:ти Осередку СУМ - Торонто 

ГОКЕЙОВА КОМАНДА 

До багатьох ланон спортового жипя СУМ в Торонто долучилось в 
минулому році ше одна дІл ян ка. Засновано ном ан ду молодих гоке

їстів. Вона належить до ліr'и і змагається проти гокейових команд 
метропол і тал ьного Т оранта. 

Керівником дружини є Богдан Хмилівсьний, тренером - Ярослав 

Рожелюн, а його заступнином ~ Богдан Копанишин. 

Досі молоді гонеїсти виграли четверо змагань, двоє програли, а 

одні зремісували. На початок - це дуж.е гарні успіхи. Керівник і тре
нери вміло nрацюють над обсадою номанди і над їі технічним рів
чем. 

Склад номанди: Я. Оленич (ворnтар), Р. Мороз (нап~тан команди), 
: . rlapiм6a, І. Лавринович (заступнин капітана), М. Бр ін - оборонці, В. 
Дацко (заступник каnітана), Р. Калісті, Т. Стадник, М. Оніnнюн, Р. Ту
ренко, І. Коnанишин, М. Войнаровсьний, С. Кисіль, П.ЛКордіян. Л. Фі
r'оnь, Б.Дулиш - атака. 

Тренування відбувається на винаймленому льоду. Виряд і оплата 

судді вимагають більших фондів на вдержання дружини. Управа Осе
редку СУМ звернулася за фінансовою доnомогою до різних осіб то. 
установ. З приємністю відм1чуємо, що Джордж Бень- член пrювін
ці~ного парляменту, своєю nожертвою в сумі 250 дол допоміг закупити 
светри і шкарпетки до спортового одягу. Другим меценатом є Кре-
дитова Кооператива "Будучність., у Торонті, що жертвувала 200 дол., 
а далі 16 різних фірм 270 дол. Це допомогло Команді зробити 
.аобрий старт. 
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Другий Евроnейський Зимовий Табір на Франкоnолю 

ТАМ, ДЕ КУЄТЬСЯ СПІЛЬНА ІДЕЯ 

Вже віддавна, віднали було закуплено «Франнополе» в Бельгії, 
відбуваються тут зимові табори для дружиннинів. І вже від самих 
початків приїздили учасники з різних країн Европи, спочатку в малІ и 
кільності, але з рону в рін число таборавиків побільшувалося, таt!, що 
того рану організатори вже побоювалисR недостачі приміщень. ТА, 
кажуть, що добре укладених оселедці в двічі стільни в бочну лізе, як 
звичайно. Тану ж техніку було пристосовано й тут дивним дивом 
знайшлося ще декільна вільних місць для евентуально непередбаче

них таборовиків. 
Тогорічни~ зимовий табір ім. Л.Українки відбувся від 20-го до 

ЗО-го грудня і nоділявся на дві частини, залежно від зацінавлення 
учаснині в. Перша по11овина була з зовнішно-ідеологічною, а друга з 
більш внутрішньою тематикою СУМ. За обидві частини відповідала 
окремо вибрана номанда, що складалася виключно з дружинників. 
іІ снлад був: 1-а частина: Я. Добош (Бельгія)- номандант, д. Гайдама
ха (Бельгія) - програмовий, М. Франкевич (Німеччина) -писар, Б. Сверид 
(В. Британія) - бунчужний, М. Волчансьна (В.Британія) - бунчужна. 2-а 
част..,на: А. Гайдамаха {Бельгія)- командант, Б. Сверид (~.Британія)
програмовий, О.Смолиневич (Франція) -заступник програмового, М.Вол
чансьна (В.Британія)- писарка, Б.Ратич (В.Британія)- бунчужний. Р.Шv
пер (Німеччин:;і)- заступнин бунчужного, В.Лавриненч,.. (Sельгія) - бун
чужна, О.Федечно (В.Британія) ·заступниця бунчужної, Б.Грабець (В. 
Британ і я} - медсестра. 



_м_дР_Іи_-н_д_в_о_л_чд_н_с_ьн_д _ _ ________ МІЙ НОМЕНТ АР 

На зимовому таборі зібрались дружинники з краІн Англії, Бель
гії, Франції, Німеччини й Канади. Дуже миле вражіння зробив факт 
многочисельности табору. Яні б мотиви в учаснинів не були щоб nри
їхати на евроnейський зимовий табір, чи то поnулярність Франкополя, 
чи сумівсьна свідомість, чи особисті причини, фант що украінсьна 
молодь старається себе взаєм~о віднайти, є позитивним явищем. 

Ми вже мабуть усвідомили собі що не є нарисним творити ві
дірвані унраІнські заселення і своєю діяльністю відсепаровуватись 
від загалу унраїнської еміграції. Це тому що забудемо nро наше 
основне завдання і ролю еміграції коли будемо б і льше зосереджу
ватись на своїх осередках і льокальних: спільнотах. Коли старше по
кол і ння не мало можливостей створити одну европейсьну укра1нську 

_.. Гостили ми також чи не найкращих викладачі в- виховник і в з цілої 
~ Евроnи: др-а Г. Васькович а (Німеччина), М. Гринюка (В. Британія), Я. 

Деременду (В.Британія), мгр-а О .Коваля (Бельгія), ред. В.Ленина {Ні
меччина), С. Мудрика {Німеччина) та Яроцьного (В .Британія). 

Хоч деяні учасники вже не перщий раз на зимових та(юрах, ор· 
ганізаваних Европейською Конференцією СУМ, чи передше КУ Бель. 
rії, ні хто не дом агається, ссзм ін и повітря'* . Сам а при рода дбає про 
завжди то нові переживання. Раз сніrовії заметуть усі дороги, при
неволюючи мандрівників 6рести no коліна в снігу, а таборавиків

шоферів турбуватися своїми замерзлими моторами, то знов диний 

мороз гордо чваниться своєю перевагою над бідним вогнином пе

чей головно в хлоп'ячих спальнях. 

Та є ше й інша прикмета, що наділяє зимовим таборам на 
Франкополю особливого характеру. Зустрічаються 1ут дружин ни ни не 
ли ше з однІ є І країни, але з усіх країн українського поселення Ев
роnи. Ми не можемо забувати, що еміграційна молодь носить свого 
роду п'ятно культури й обичаїв народу, поміж яким вона жиє. Наро
дившися вже на чужині, ми nересякаємо в деяній мірі паралельно 

з унраїнським вихованням також і чужим духом. Це цілковито не 
означає, що ми при тому тратимо свою суть як українці, чи стаєм о 
меншевартісними. Противно - ми при тому багатіємо, а з нами і 
вся Унраїна. Очевидно, самозрозумілою річчю є, що ми лишаємося 
повністю украІнцями і ставимо nрадідні наші вартості на першому і 
святому місці. Пере6ирання чужих елементів nолягає чи не найбіль-

ше в т.зв. стилю; молодь однієї країни приступає до спільних прСІблем 
сво1м властивим шляхом, наголошуючи такі аспекти, на яні інші 
менше звертають увагу. І тут виявляється надзвичайна вартість евро

nейсьннх, чи взагалі м і жкрайових таборів. На них ясно видно, що ми, 
хоч nрИІхали з різних країн являємо собою щось одне, наші думни 
І змагання з'єднюються, шукаючи опертя в минуле, а разом з ідей-
ним стремлінням наших ровеснинів в Унраїні шунаємо сnільного 
великого майбутнього. І 67 
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ФРАННОПОЛЕ 1970/71 
t::J. 

НА ЛЕЩАТА 
! - - ,_. 
і ЕВРОПЕИСЬКИИ ЗИМОВИИ ТАБІР СУМ 

t::J. 
АВТО НЕ ІДЕ, ТРЕБА 

НЕСТИ_. НА ДОЗВІJіЛR 

~ 
Л ІСОВИЙ ПРОХІД 

<3 •БОМБАРДУВАННЯ· 
СНІГОМ 

6. В АВТОБУСІ 
ДО ГОЛЛЯНДІЇ 



спільноту, то молодь мусить це робити і в тому суть зустрІчей, три· 

мати контакти t співдіяти. Наша спільнота має бути з'єднана своїми 
ідеалами й чинами nонад країнами і нонтинентами, щоб мати одне 

обличчя. Через европейські табори, зустрІчі, конференції, ми може
мо ділитись сво1ми поглядами, думнами і проблемами і спільно шу
кати розв'язки щоб втриматись на чужині. 

Одне явище, яке тяжно усунути, це різноманітність тиnу нашої 
моnоді rзза вnливу оточення, в яному вона перебуває Коnи при 
глянемось молоді окремих нраїн то побачимо інакше зацікавлення, 
інакше відношення, інакшу реакцію на різні сnрави. Але коли nри
глянемо~ь унраїнсьнtи молодечІ~ спільноті на такому форумі як зи
мовий табір, то впадає в очі спільність прикмет. Співvчість гумор. 
веселість, глибока любов до всього рідного, це спільні риси нашої 
української молоді. 

Дуже мені подобався підхід до nрограми. Коnи в минулому були 
намагання усвідомити нас з'ясовуванням ідеалів, ролі і завдання в 
діяспорі, то nідхід теnер інакший. Тепер ми самі стараємось аналізу
вати розвиток нашого еміграційного жипя, робити позитивні й не
гативні ствердження і шунати розв'язки проблем. Переходячи до прак
тичних завдань, ми більш усвідомляємо і nереконуємо себе щодо 
завдань і обов'язків в сучасну пору на чужині. 

В nорівнянні до першого европейськоrо зимового табору СУМ, 
цьогорічний табір в суті nрограми приніс більше користі. Можливо 
тому що учаснини є вже більш дозрілими, мають ширший світогляд 
і застановляються більше над справами ні ж два рони тому. 

Програма і струнтура табору була в руках молоді. Позитивним є 

те, що молодь вн-1е перебрала команду й адміністрацію такого та

бору, але один негатив це те, що нерівна молодь не є досить рішу

ча і тверда на свойому становищі. Відчувається бран самоnевности, 

nоштовху. Позитив однак лежить в тому, що молодь набирає досвіду 
в праці, бо вона сама відповідальна за себе, застановляється глиб

ше над своїми обов'язками і завданнями. 

Коли приглянемось близько, побачимо шо в молоді є глибона 
унраїнсьна духовість. Це проявляється щирою настановою і бажанt-'ям 

працювати творчо для українського добра. Танож бачимо, що мо

лодь шукає суті своІх завдань і тим переконує себе про свої 
обов'язни і свою ралю. 

В nрограмі табору були прогульни через гори й ліси, в яних мо
лодь набирала фізичноІ сили й гарту. Цей факт вказує, що до ду
ховного гарту nотрібно також фізичного. На мою думну тані зу
стрічі ян Европейсьний табір приносять багато користи. Шкода, що 
табір триває лише один тиждень, бо ue за короткий час, щоб піз
нати взаємно себе і сво1 nроблеми. Є в нас різні харамтеристичні 
прикмети через вnлив чужого оточення, Rних треба б nозбутись, щоб 

всі стали одною великою сім'єю. Довший сnільний побут наnевно 
дав би в тому напрямі позитивні наслідки. 

Моє запитання: Чи маємо ченати знову два роnи до слідуючої 
зустр.чі? Чи не мон-1на зорганізувати міжзимові, літні зустр1чі ? 
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Нашу генерацію молоді і взагалІ студентів можна включити у 
число шуt{ачів. Шуначів своєї правди. Цінавим є фант, що чим біль
ше молодь дозріває, головно повоєнні річники, тим більше освідом
люється власне середовище. Приміри: ЦеСУС відмолодів, СУСТА, 
ТУСМ виявляють підвищену активність і включаються де лиш можна 
у npouec усв ідамлення української молодої людини. Найкращим вия
вом власних думок на широкому форумі - це журнали. У них мож 
на різно схопити власні почуття, часто так гостро і правдиво ви
світлені у журнальних виданнях малого тиражу. Є принр~м лиш те, 
nони почнемо добре діяти, треба знову молодим nереконуват~сь в 
nравді для яно1 ..-нивемо. А це триває. Віддаль і довколишнє ее редо
вище позбавляють нас можливости дуже часто у відповідному аспек
ті nредставити собі nроблему. Тому, у вимогах діждатися відповІдІ 
на свої пошуки мусимо бути строгимн до себе самих. 

Однак відnовіді не дашумаєм ося, доки не nоглибимо власної ідео
логії дони будемо ноnирсатися в чу..-них проблематинах, забуваючи 
свою укра1нсьну. 

СТУДЕНТСЬКИЙ ГОЛОС 

Це англо-україномовний журнал Со
юзу Українських студентів Америки. Чис
ло вийшло в серnні 1970 р. Люнсусовий 
паnір робить гарне враження. Редакцію 
очолює Квітка Семанишин, у співпраці 
з Н. Томичом і А. Білинам. За висловле
ні погляди реданція не відповідає. В жур
налину: коротне виRснення npo СУСТА . 
.. 3 минулого СУСТА» -стаття А. Чорнодоль
ського, коротний перебіг ва..-нливіших ета
пів СУСТА. Слідує стапя К. Семанишин: 
~Шось більше як анлапоть паперу» - за

клин до більшої відповідальнос-m nеред 

громадою, Б.Гасюк - •Проєкт організаційної структури» об'єднання 
українських абсольвентів і їхніх завдань. Спогадами про В'єтнам 
учасника в'єтнам сьноі· ві й ни Р. Купч инського за ні нчується це число 
журналика. Журнал обіймає 16 сторінок друку. Невідома кількість 
тиражу. Оформлення обгортки могло 6 бути краще. На задній сторін
ці обгортки є nрограма Конr'ресу ЦеСУС-у. Появу журналу уможли-

7 о вив своїми засобами Український Народний Союз. 



соняшнин 

З nозначеннАм іІ(літо 1970 .. , І "осінь 
1970• nоявилися чергово друге і третє 
число тусмівсьного журналика, виданого 

у Детройті (ЗСА). Після першого усnіш
ного розхоплення студентами, журнал~к 

виходить дальше тиражом 450 примірни
ків. Гроно реданторів у склад і : Я. Бере
зовського, М. Хріна, Т. Ри хти цької , А . Ле

гети, Б . Потапенка, Н, Щербі я, Д. Ткача і 
Б. Кл іда старається І дати для читача-с1'{ · 

дента цінаві матеріяли, часом і контро

верс і йні. Ре.дакціR не відnовідає за 
думки авторів. Ось перелік цінавіших 

статтей: Г.Ракочій - •Рим не знищить нашої Цернви" - спроба ре-
а6ілітацІї нашого. о6ряду - •Чи поневолені народи хочуть свободи,. 
- стютя б'є no апатії нашої громадсьної совісти, - •вірш С. Бере
зовського, що 1 належить до спроб і засуджує несправедливий визиск 

молодої крови для чуж~х інтересів війни у В'єтнамі, - іІСТУСМ,. ві
тає «червоноармІицІВ'" - хроніка однієї .демонстрації. Інші ст~тті 

поміщенІ в осСоняшнину» є написані англійською мовою, шкода, 
бо для читачів, яні не -читають тІєю мовою вони не мають вар
тости. 

У третьому числі онр і м редакційної, є ще л~ст~ до ((Соняшни
на», звіт із світового Конгресу ТУСМ-у, - А. Легети , опис демонстра
цІй з 17 і 18 жовтня проти виступів совєтсьних ансамблів , - Т. Рих
тицьної, і приклад ноннретної акції - пера Б. Потапенна про допомо
гу тусмівців і студентів в кандидуванні В. Боровсьного - українця 
на посла до мішіr'енсьної стейтової легіслятури , йде стапя Р. 
Сеньніва - представлення ви.аінь на сімдесяті роки, або вилін спроб 
проронів передбачити 6удуче. R. Березоасьний представляє р і вно ж 

кілька віршів В. Сосюри про Унраїну. Є також стаття Р . Сеньніва 
•Склєроза Мазну• длR людей які не обдумано гарячкуються , замі сть 

продумати nроблеми з точки nідходу до них молодої людин~ . І нін
чається це третє ч и сло віршем Л .Українки - стол іття народженнА 

яної святкуємо в цьому 1971 році. Про яність англомовних статтей 
не висловлюємося. Журнал представляється цікаво, нонтроверсійна 
проблематика притягає моnоду .пюд~ну~ Але не треба забувати по
глиблення і нристалізації націоналістичної ідеологrї, бо сьогодні час-
то стрічаємосА сто і тисячі разів з передуман~ми речами, - але не 
віднриваймо ж А мери ки там, де вона вже давно віднрита, а старай 
мося радше будувати нове на твердому грvнті попередників. Тоді, 
те що в минулому було недобре, сам о відпаде. 

•Соняшникові• треба побажати дальшого росту і рідного грунту. 

7 



МЕТЕОР 

Українська С1Vдентсьна Громада в 

V \ .~-. Велиній Британії випустила на Різдво 2-re 
'"',. число «Метеора-•. Редакція цього числа: 

М. Юрків - головний редактор, співробіт
ники· В. Яроuьний, С. Гамуляк, Б.Сверид, 
артистичним оформленням зайнявся Б. 
Дроздовський. Технічними співробітниками 
uьoro числа буnи : Б. Ратич, П. Якимюн, 

sc:::: О. Федечко, Д.Деuин, П. Ковалишин. 
Переважна кільність матеріялу у цьо

му числі подана англійською мовою. Це 

[

_J етапі, що захопили б не одного студента 
\... своєю тематикою. Наприклад: •Канадійсь· 

ний ном т ;атамує •русифікацію,.. - стаття про- І. Коляску, уривок з 
допов~Аі 1 ;м::вt,лчанс ~ої Jіа-"Конrресі АБН-ЕРС у Брюсселі, Новий 
зудар \ 'е ватинансь~{ ,о курією - стаття Еви Піддуб4ишин (Ню-Йорк), 
Баляна:\ ~і про r ї нвідаціtо УКЦ. 

Укр~ІЩнрю мо~ою nомІщено <<Голос народу~ голос Божий• -
nepeдp~~{~iJ/ «Студе•на» етапі Я . Креховецького. Рівнож можна знайти 
в •Мет~арf вірші Ф. ГостИН$1На зі збірки ооПропоную вам свою до
рогу,... ~Q.L.II поета М . Спеки -- .. хам ; Дядь но Сам»; вірші М. Юрків: 
Твій П dофt.ІП Ь, ЖитнІ , то-ми. Ширший звіт про Нонr'рес ЦЕСУС-у, 
внлючноН 3• звітом Е :.: _ ~а про УСГ Велико-Британії. Програма 
студенТСІ=' НІІІ'Х зборів СfІСГ. І між тим поради до фізкультури. 

З тех ІІ і LІ ного боrq:сможна 6уло сподіватися, що це число появить
виться 63 ! ІіІу0 ~~~~ Ц!t~tll('{ane ВИДНО. ЩО редантори ВДОВОЛИВШИС'Ь ус
ПіХОМ першого 'іщtела ,~ -постаралися піднести над попереднІи рівень. 
Неясний друн і мовна редакція та nрозміщення статтей і віршів 
могтt б бути кращими . Редакція, що розnоряджає таким велиним 
числом співробітників, може піднести свій журнал на вищий позем. 

ЗИМОВИЙ ГОМІН 

~······ r•••• 

Журналин виданий сумівuями nід час 
Европейського зимового табору на Фран
коnолі 1970/71. Журналин мав ясну ме
ту : зафіксувати спільно пере житі мом е н
ти і обмінятися думками про програму 

перебіг таборування. На 18 сторінках 
циклостилевого журналина, тиражем сто 

чисеn, можна в і днайти ціnий таборовий 
чар. 1 З вдалих рису н к і в В . Браткевеького 
і Б . Дзидзана, nередають або гумор а6о 
красу таборового жипя. 

Редакuійна колегія: В.Леник, М.Фран
неви ч, М. Bon чанська, М. Бородач і М. 
Сени чак. 



ссзвільніть валентина мороза!» 

Незаперечним доказом пожвавлення українського студентського ру

ху і діяльности молодечих організацій є ряд демонстрацій, що знай

ШІ1И широний відгомін у міжнародюи та національн1и пресі. 

Перша помітніша подія в евоопейському жипі це була демонстра

ція в обороні Ю. Шухевича - ~сибірського вовченяти>> засудженого за 

діяльність батька - ,·енераnа Р. Шухевича. В серпні 1968 року про
несласпася несподівана вістка по радіо, у пресі і телебаченні: «Двіс
ті студентів атакує сов'єтську амбасаду.~~ Були це сумівці, що демон
стрували за звільнення Ліни Костенко. Балянс: 17 арештованих. Але 
осягнено ціль: За 20 літ еміграція в Англії не спромоглася на тану 
анцію ... щоб винликати таку симпатичну реакцію в пресі. КонГрес 

ЦеСУС-v в Монтреалі ще раз підтвердив, що український студент 
схоnив сутність свого існування. Студентська демонстрація і спа
лення труни (труни паневолених народів) в обороні Святослава Нара
ванського, було наступним етапом. Довгий ланцюг д<::монстрацій в Чі
наго, Детройт, і ін ших містах, анти -ленінські демонстрацtІ 1 виставки 
(Торонто) винлинали хвилю скаженин совєтської преси. «Правда•> і 
осВІсті з України» не щадили їді, щоб оплюгавити обличчя українських 

студеНТІВ. 

Цього року дійшла до нас ВІстка про поновне засудження Вален

т~ на Мороза, за знану вже нам (<nісню)) «антирадянська аГітащя» ... 
За це пришили йому 9 літ. Вирішальними про кару були два його 

твори друковані і поширювані на заході: «Хроніка спротиву)), (друку
ється в .. д .. - дивись чч. 98,99 і наступні) що появилася вже в ан
глійській мові і «Заповідник ім. Берії.» 

Світова Управа Товариства Укр. Студ. Молоді ім. Міхновського 
(ТУСМ), відмолодівши на останньому конrресі ТУСМ-у, нинуласR в 

дію і зорганізувала головно почерез молодого, динамічного студента 
тусмівця-сумівця Б.Футалу, голови КУ ТУСМ Америни, акцію-протест 
nроти такого анти-гуманного засуду. Голова КУ ТУСМ Б.Футала, не 
маючи ні сотика в касі замовив в американських друкарнях летючки, 

автові налtпни ітп 1 а сам, зібравши охочих хлопців пішов у Ню-Йорку 
і Йонкерсі з А. Лозинським та іншими друзями збирати nід uернвою 
гроші, щоб могти провести анuі ю в ооороні В. Мороза. Зібрана в цей 
спосіб сума, як і рівно ж щедра цьогорІчна ноляда уможливили за

пляновані анці'f. 

Справою заопікувався ЦеСУС, стараючись координувати всі акції 
в обороні В. Мороза в тижні від 22 29 січня. СУСТА і СУСК запля
нували свої акції і видання з тематиною звільнення Мороза на той 

ж.е час. 

Підготовна до анції. 

В порозумІнні з головою СУ ТУСМ інж. Б.Кульчицьним, голова 
КУ ТУСМ Б.Фуrаnа, роз'їзджаючи по терені Америки заплянував агщію 
в обороні В. Мороза. Треба згадати, що за звільнення В. Мороза 
турбувався вже й Флямандський Діловий Комітет для Східньої Европи., 7 ~ 
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Але безуспІшно. Для nроtЗедення анцій заплянована демонстрації на 
22 січня в Ню-Йорку, а на ЗО січня в Чінаr"о. 

Акція 

Демонетраці А в Ню Йорку бідбуваласА вечером між 6 і 1 О годино
ю. Вечірній час дав змогу студентам прибути на місце анцїі в від
носно великій кількост~. Прибуnо 300 студентів. З'їхалися з Ню-Йорку. 
Йоннерсу, Пассейку, Нюарку та ФілядельфtЇ. Тисячі летючок пере)(одило 
з рун до рук, тисячі раз~в nовторювалося «Фрі Юнрейн», «Фрі Мороз ..... 
Спалено мосновсьну ганчірну-rlрапор і чорною смолою обведено мури 
совєтської місії словами .. фрі Юкрейн•. Студзнти nоводилися спонійно. 
Ленти нанручених пісень додавали ім духа. А пісні, що неслися з гру

дей студентів вдаряли стрілами в совєтську місію. Рівнож nрацювали 
ме(афони з Аних сповіщалося про злочини Москви. Довкола місії зі

бралося чимало поліції в страху перед бомбовими наnадами, про яні 
повідомили nоліцію анонімні телефони. Декотрі студенти ки.цал~ чорни
ло, що nадало на будинни і на ... полщію. Студенти продерлися через 
велику баринаду поліції, викликаючи замішання. Прийшлось відвезти 
до лікарні трьох поліцаїв. 

АкціА була динамічною, як і П винонавці, що організували демон

страцію. Заарештовано шістьох осіб між яними знані з преси тусмів
сьні і сумівські діячі.Занованих в кайдани відвезено на поліцію Б.Футалv, 

А. Лозинського і Я. Микиєвича. Годину оnісля арештовано М. Костик, Р. 
Стеnаняк t Д.Степанян. Судова розправа відбудетьсА для перших трьох 
9 лютого, длА інших 8 березнА цього року. 

Вм;жчасі 24.1. 71 відбулася також спільна демонстрація україн
ців, литовців, латишів, естонuів і поляків в ФілАдельфії, де взяло 
vчасть понад 600 осіб, в тому біля 150 українців. Роздано 1500 
листівон про Валентина Мороза. Про демонстраuію широко інфор
мувала місцева америнансьн~ np~ca а таt<ож ра,!:!,іс й т~лев;~;~ 



В субо"JУ 30.1.71 на площі Пікассо в центрі міста Чінаr'о відоу
лася імnозантна маніфестація унраїнської студентсьної молоді. що 11 

nідготовила КУ ТУСМ, а провів Олесь Черень, Референт Дружин
ників СУМ і Голова місцевоrо Осередку ТУСМ. В час маніфеста
uіІ був арештований Голова Осередку СУМА ім Павлушнова - др. 
Павло Надзікевич, Борис Потаnенно з Дітро~т та Тамара Рихтиuьна 
редантор журналу "Соняшник». Всього було арештованих 9 осіб, 
яких на інтервенцію адвона1а Юліяна Куnяса звільнено. Над ними 
має відбvтися суд. 

Борись і добувайся Батьнівщини 

Відрадним явищем є те, що наше унраїнсьне студентство а голов
но ТУСМ починає усвідомлювати собі своє завдання. Вони, унраїнсь-. . . . . . 
КІ студенти, вихованІ в рІзних молодечих органІзацІЯХ, приналежнІ до 

різних конфесійних, або ідеологічних товариств, знають чого прагнуть. 
Велина заслуга в цьому очевидно налеНіить ТУСМ-ові, що nочинає 
кристалізуватися в динамічну студентську силу з чертамн ідейности і 

рішучости. 

Свобода унраїнсьного. інтелігента, свобода nересл~дуваного і визис· 
каного моеновським режимом робітника, науковця, є передумовою для 
національної свободи. 

Своїм безперестанним ланцюгом демонстрацій українські студенти 
доказують, що вони гідні сnадкоємці боротьби за ідею Унраїни. 

Величезний відгомін гострих nротестів і демонстрацій nригадують 

світовій публічні й опінії, що ідея Уііраїни не згинула, а втілюєтьс11 в 

нове поколІння молоді, якому хоч і незнаний .. дивосвіт рідної Хати,'• 
та нотре пдно nеребирає естафету боротьби. 

З Канади чир 

ОТТАВА [власна кореспонденцІя 30.1.71] 

Тут відбулася сьогодні велика маніфестація студентської українсь
коі молоді, переважно сумівці, що прибули 12 автобусами з Торон
та і 7 з Монтреалю. Маніфестація мала за головну тему nротест 

проти засудження в СССР Валентина Мороза. Усіх маніфестантів 
було біля двох тисяч. Маса кличів, прапорів. Падав сніг із завірю
хою. Однан ніщо маніфестантів не сш1нило. На совєтську амбасаду 
посиnались яйцR і інші предмети. Було вибито три шиби. Поліція 
була зміцнена і не допуснаnа близько до будиннів. Всетани бупо в 
нільнох місцях прорвано полІцІнний нордон і зан-Jсено перед будин
ни нлітну з замнненим В. Морозом, а також кількох студентів вспіли 
nрикувати себе до брами. Учаснини маніфестації скандували кличі, 
вимагаючи звільнення не тільни В. Мороза, але всіх арештованих 
і звільнення Унраїни. Через голосники було відчитувано списки ареш
тованих та помордованих Моснвою нультурних діячів України. Між 
маніфестантами не бранувало також унраїнських Пластунів та членів 
інших молодечих організацій. 75 
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В. БРИТАНІЯ 

3УСТРМ НА «РАЖОПОІЯ 
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Марія ВОВК, Дружинниця СУМ. Сира

кюзи, ЗСА, звінчалася в дні 1.8.1970 р. 
з Минолою ГОЛЕМ. На заклик весільно· 

го старости, д .М .Г оджана, пр исуrні гості 
склали 92 дол .. з чого призначено бu 

дол . на Визвольний Фонд ОУН, 17 дол. 
на пресовий фонд .. дванr'арду• і 1 5 
дол. на пресовий фонд •Крилатих". 

Мноrо Літ 1 Щастя Молодій Парі, а 

збіршикам і жертводавцям щире спа

си6іг1 

Дружиннини СУМ -Галя ПОЛІВЧАК і 
Орест ГРИЦИК, Сиранюзи. ЗСА, звін
чалися 27 .6.1 9 70 р. Під час гостини, 

весільні гості за ініціятивою старости 
д-ра М.Богатюка, склали суму 170 дол., 

яну розподілено : 140 дол. на Фонд ім. 

Степана Бандери і по 15 пап. на nре
совий Фонд .. дванr'арду" і .. Нрилати;І( ... 
Молодому Подружжю бажаємо Многих 
і Щасnиви)( Літ а збірщикам і ГОСТАМ 
наше щире спасибіг. 



ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ 

Оксана СТЕПЧУК, сумівка з Англіі, 
співачка суміаського хору .. діброва .. , 
звінчалася в Торонто, На нада, з інж. 
Михайлом ТУРНЕРОМ в дні 21.11.70 р 
в церкві св. Покрови. Акту вінчаннА 

довершиn~ оо. др . М. Стасів і Турнер. 

Весільні гості, на заклик старост~ !.Дов
ганя, снлаnи пожертви на укра"інську 

npecy, з чого буnо приділено 2 6.25 дол. 
на пресфонд .. нриnатr"'. 

ЖертводавцАм щире сnасиб іг, а Моnо
дій Парі Многих і Щасnивих Літ! 

Дnя наладнання адміністрування .. дван~арду"' nросимо Кольnортерів Перед-

платникІВ nридержуеатись настуnного nорАдку: 

ЗСА і КАНАДА: Кожний Осередок СУМ має мати референта сумівських 

видань, Акий збирає передплати і nересилає їх .оо В-ва ЦУ СУМ. Якщо в 

даній м і сцевості такого референта ще нема, або є неантивний, передплатники 

мають обов'язок грошові розрахунки переводити безnосередньо з В-вом в 

Брюсселі, пересилаючи належн~сть банковими чеками чи моні-ордерами. 

Чеки з Українських кредитівак nриймаються на р і вні з банковими. 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: Через КУ СУМ, або поштовими моні-ордерами до В-ва 

НІМЕЧЧИНА: почтовими мандатами до ЦУСУМ. 

ФРАНЦІЯ : На чекове нонто: 

q2 La Source 307 540 4 L 'Est Europeen 
"'' rue R!cher 75 PARIS 9 

БЕЛЬГІЯ: на ченове конто КУ СУМ , або nрямо до В-ва. 

АРГЕНТИНА і АВСТРАЛІЯ : До референтів сумівських видань в тих країнах. 
ІНШІ КРАІНИ : Безпосередньо до В· ва в Sрюсселі. 79 
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ПОЖЕРТВИ НА ФОНД ~~дВАН(АРдУ~) 

МИХАЙЛО КЛОВАН, ГАННОВЕР (НІМЕЧЧИНА) 1 О Нм 
ЗАВЕРУХА М. ІРВІНІтОН (ЗСА) 5 ДОЛ. 

В. БИЦИК. ТОРОНТО (НдНАДА) 5 ДОЛ. 

УПРАВА ДОМУ СУМд-ООЧСУ ос КJ->УТИ ШІНдr'О (ЗСА) 25 ДОЛ і 25 ДОЛ на .. КРИЛАТІ~ 
В РАБАРСЬНИй, ЮТІНд :зед) 1 ДОП 

З ВЕСІЛЛЯ НА 4сАВАНІ'АРД»» 

Мирослава Лисюн і Ігор Шперналь, (обидвоє сумівці) звінчалися в 
суботу 14 листопада 1970 р. в Катедральному Храмі Непорочноr о 
Зачатт~ в Філядельфії прн вели ні й кільносТІ гостей та моnоді міс
цевого Осередку СУМА. Молоду пару вінчав о. Мартин Канаван. 
Співав катедральний хор під керівництвом п.Лупаня. 

Підчас весільноrо принАття, в велиній аудиторії школи Св. Йо
сафата на Франнфорді, яним вміло nроводив др. Олександер Луж
ниниuьн~й. відчитано ряд надісланих привітань для молодої пари. 
Між Rкими найбільш зворушливий лист благословення від мами мо
ло.оого з Унраїни. Від Головної Управи СУМА, вітав молоду пару 
.ц. Микола Бачара. Від місцевого Осередку СУМА, склав привіт та 
вручив парунон голова Осередку д. Микола Пришлян. За його ініція· 
п1вою було переведено збірку, яна дала загальну суму 120,00 дол. 
Цю суму розділено - по ЗО дол. на Визвольний Фонд ОУН, 

пресовий ф(tНд журналів "Аванr'ард» і ~Крилаті• та на радіо nрогра
му ОУВФ в Мідя, Па., яку веде Інж. Андрій Забродський. Молодій 
парі бажаємо многих і щасливих nіт а всім жертоводавцям щире 

українське спасибі. 

-·---------·---------------------------------·-------------·-------------------·--· 

.. дvANTGARDE" 
72 Bld. Char~emagne 
1040 Bruxelles 
Те І 34.04.82. 

---~-- дн~ .......... -.......... ·---· 
(МІсцевість) 

Висилаю . • річну передплату на 1971 рін 

МО~ АДРЕСА: 

(лаrинмою) 

• заборгованість no ч. 6/98 
• на "nресфон.а .. 

разом 

(прізвище й ім'я) 

(чис.nо .аомv й назва вулиці) 

---·---·-·~---------~-----·-----

{місuев•сть стейr. nровінL.ІіЯ. ~од) 

(мраіна) 
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•АВАНГАРД)) 

- ЦЕ СОВІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ! 
-ЦЕ ІДЕЙНЕ ГОРІННЯ УКРАЇНИ! 
- ЦЕ ТРИБУНА МОЛОДИХ! 

- ЦЕ ЗБРОЯ В БОРОТЬБІ ЗА ПРАВА 

ЛЮДИНИ І ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ! 

ПОШИРЮЙТЕ адВАНІ АРД))! 

БУДЬТЕ ПЕРЕдПЛАТНИКАМИ А НЕ 

ПІСЛЯПЛАТНИКАМИ! 
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