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АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ 

ВІДНОВЛЕННЯ УНРАЇНСЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

1. Волею унраїнського народу, Організ -Jція Українсь .... их 
Націоналістів під проводом Степана Бандr:ри проголошує 

відновлення Української Держави, за яку поклали свої 

голови цілі поноління найнращих синів України. 
Організація Унраїнських Націоналістів, яна nід про· 

водом її творця і вождя Євгена Коновальця вела в остан· 

ніх десятиліттях кривавого московсько·большевицьного 

поневолення завзяту боротьбу за свободу, взиває увесь 
унраїнський народ не скласти зброї так довго, дони на 

всіх унраїнських землях не буде створена Суверенна 
Українська Влада. 

Суверенна Українська Влада заnевнить унраїнсьному 

народові лад і порядок, всесторонній розвиток усіх його 

сил та заспокоєння його потреб. :: 

2. На західніх землях Унраїни твориться Унраїнсьна 

Влада, - яна підпоряднується українському національному 
урядові, що створиться у столиці України - Києві. 

УнрС'Їнсьна національно-революційна Армія, що тво· 
риться на унраїнській :3емлі, боротиметься далі nроти мое· 
новеької окуnації за Сувеоенну Соборну Державу і но~ 
вий, сnраведливий лад v цілому СВІТІ. 

Хай живе Суверенна Соборна Унраїнсьна Держава! 
Хай живе Організація Унраїнських Націоналістів І 
Хай живе Провідник Організації Унраїнських Націо· 

налістів - Сте;"Іан Бандера І 

Льва·Город, ЗО. червня, 1941 р., год. 20. 

ЯРОСЛАВ СТЕЦЬНО 

Голова Національних Зборів. 
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У ЗО·ліття Акту ЗО червня 1941 р. -------------

Насамперед - Держава ! 

Вартість історичних актів вимірюється ціною крови і жертв. Так 
було в давнину, так є в сучасному і так залишитьсs:~ на майбутнє. 

Історію творять люди, ВІ д постави яких залежить часто доля цілих 
поколінь. Усе залеж11ть від сил, яні виступають в даний момент на 
історичному nляцдармІ. Чим більші сиnи входять в гру, тим сильні

ший onip, тим більший риск боротьби. тим більші жертви. 
Наша найновіша історія це гекатомби жертв в обороні наших 

державн11х актів. Акти сямостійнасти й соборности - 22 січня 1918 · 
1919 рр. Листопадовий Акт. Акт Проголошення Карnатської України 
(15.3. 1 939), Акт Відновлення Української Держави - ЗО-го червня 

1 941 р. це ті духові маяки. що не дадуть нації відбитись від бе-
регів своїх стремnінь. 

Важливість державницьних актів. з погляду інтересів нації, є для 

неї першерядної ваги. Ніщо ж бо так як власна держава не дає 
гаDантії для nовноти духового й фізичного росту та розвитну нації, 
Це розуміли добре наші предки, ставлячи мілітарний опір ночовни
чим і загарбницьким силам зі сходу, заходу й nівночі. Свобода й 
справедливий суспільний лад у своїй державі були ідеалом княжої і 
козацької доби. 

Тому всі зусилля nоневолювачів України йшли в напрямі знищен
ня державницьких основ У.країни, nривласнюючи собі історію та 

знищуючи сліди онремішности українського народу. Не витримали по· 
гляди пристосованuів, що й під чужою займанщиною можна розви · 
вати духовість, плекати нуль-rуру й мистецтво та жити своїм релігій· 
ним життям, а вже ніщо не nовинно 6 перешноджати збагачуватись 
економ і ч но. Історія заперечила ці мі німаnістичні вимоги части ни 
українських політиків. Вистарчило одного указу Валуєва, щоб nрипи
нити розвиток української мови й літера-rури на десятиліття, а сум
нозвісні n'ятилітки вичерпують надра землі і працю народу, немило
сердно ексnлуатуючи країну економічно. Розвиток української культури 
nідnорядковано імперіялістичним вимогам Москви, зводячи їі до 
фольнльорної nровінційшини та почви для росту рос1исьної псев· 
донуль"'Ури. Uерковно·реліrійне життя паневоленої нації що здавалось 
6и не має нічого спільного з nолітично-державними цілями імnерії 

зазнало nовного знівечення і загнане в новітні катакомби. Такий 
сумний баnянс бездержавности українського народу. 

Розуміли це творці державних антів 191 Н·19 рр., а tІІе бІльше 
були пройняті ідеєю визволення і державности їх переємнини з 
1941 р. Стеnан Бандера, що виявився неегнутим борцем за волю 
України в обличчі смерти nеред польським судом, виявився таким 
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же ~ nеред rІтnерІеськими сатраnами . що вимагали вщкnинання 
Акту ЗО ·го червня 1941 Р Іменований Головою Державного Прав· 
nіння 29-nітній Rpocflaв Стецько на nротязІ к1nьнох дНІВ .QO заареш
тування його І'естаnом. розвинув в городІ Льва nоrнтичну п 1яльність. 
яка маnа запевнити участь в державному булІвництеІ всіх творчих 

сиn наці'1. Захоnnена членали ОУН львІВСька раnюстанцІЯ. названа 
ІМ полк. Є Ноноеальuя . рознесла етером по всІй Україні та до Ін· 
ших крЗІн СВІту ВІЛОМІСть про волю украІнськоі наці і відноеити своє 

державне жипя Зам 1сть · збройних сил гарантІєю украінсь r<oi Держа• 
ви етаnи когорти ОУН . що через ПщІ.QНІ груnи. а ВІдтак збройні 
ВІдділи унраІіоіСькО І народноі самооборони й УПА ставим• чоло двом 

імперіяльним потуrам. 6рунатюй Н 1 меччин1 і червонІЙ МоскВІ. 

УкрЗІнський н<ІРІЛ з захопленням з ЛОВІрям nоставився до Акту 

ЗО·rо череня. хоч УС І nознани вказуаали на загарбницьний а не виз· 

вольний характер ео:.ни по вщношенн1 до УкраІни Ue була сnравжня 
воля укра.Інсьноrо нароnу . що І1 ОУН nІn керІвництвом С Бандери 

стала еманацІєЮ 1 радикальним оборонцем 

Держава. а не кольоюя. уряд . а не ком1тет. аРМІЯ. а не безвольнІ 

раби . - це були новІ nостуnяти наро.Qу. що виз6уеся ІЛЮЗІЙ nоЛІтикІв· 

nристосоеанців. а брав керму жипя в своі руки ставав госnопарем 

на своїй вnасній землІ 
Акт ЗО·го червня 1941 р nерейшов до ІсторІЇ. але його значення 

для дальшої визвольної бС'роть6и ще не знайшло по ЗО·ти роках 

наnежної та об'єнтиено1 ОцІнки. Та ян не дивились би на нього сеоі 
й чужІ, він є нгзаnеречним доказом стремл•нь і вияву широких 

народних мас України. що в його оборою склали багатотисячнІ жертви 

жипя і nролили дороrу кров. Uей акт є також СВІдОцТВ(')М. що в по· 

л1тичному думанні українцІВ аксюмою стала Суверенна Соборна Укра -
їнська Держава. ... 

І сьоrопні, коли антуальною справою для нас стало nитання Па· 
тріярхату. нали борці за права української 1\ультури й нації еідда- А 
ю1 ь себе в жертву ненаситному ворогові . щоб добитись визнання в 

СВІТІ , на nерше місце вистуnає nотреба власної Держави. Тільни у 
власній ДержавІ всі наші nроблеми знайдуть належну розв'язку. 
Тому, насамnеред -Держава' 

Оt.tіЕЛЯН КОВАЛЬ 

ПЕЧАТКА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 
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Там, де знищуються пам'ятки минутюго 

ВАЛЕНТИН МОРОЗ 

ХРОНІКА 

СПРОТИВУ 

(ГЛЯДИ •А• чч. 6(98). 1(99). 2(100). 

Навіть у народів, доля яких складалася щасливіше від нашої, не · 

багато таких незабруджених джерел, бастіон і в з таким моrутнім ін
стинктом Спротиву. як Космач. Їх пильно стережуть і зберігають. адже 
це їх скарбниця й одночасно школа. По сучасні;1 УноаЇнІ можна 
проїхати великі простори, де найдавнішим архітектурним пам'ятником 

є чайна 1958 року народження, обмазана з усіх сторін сірим цемен
том - клясичний сталінський ренеса;:с. 

ДехристиянізаціА, колективізація, індустріялізація, масові nepece· 
лення із села до міста - все те було небувалим в іGторїі України 
руйнуванням українських традиційних структур, катастрофічн і результа-

ти якого виявилися ще далеко не nовністю. Але вже тепер можна С> 

бачити, що може породити хворий, змучений організм : 
Розступися сине море 

На дві nоловинки, 

Прийми девушку с дитьом 
У самі глубинки. 

Маруся ти, Маруся, 
Откри й свої глаза. 
Маруся одвічаїть: 

Я умерла, ніззя . 
Це - стихІйна творчість. А є ше організована, так звана "Само· 

діяльність». Останнім часом взялись за творення нових традицій. По· 
сипались словосполучення, одно від одного безглvз.!:Ііше: дім Щастя, 
свято Трудової Весни .... 

Творити традиції так же безглуздо, як і робити культурну рево
пюцію . «Культура" й «революція" - nоняття несумісні. протилежнІ. 
Культура означає багатовікове визрівання - процес, якого nриспіши· 
ти неможливо. Всяке революційне вмішування тут руйнувальне· тра
дицій не творять. Вони творяться на протязі століть. Можна зігнати 
людеV. до клюбу і проголосити якесь ідіотське свято Свинарів а6о 
Доярок замість Великодня - але святом воно не буде. Буде ше 
одне колгоспне зібрання і ше одна nиятика після того. Для свята не 
вистачатиме духового змісту, атмосфери - а вона настоюється не 
одне століття. Атмосферу Різдва. Великодня в українському селі сна-
лічили, замутили Вже ~ забулось. що вонс- таке - Різдво ... 
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Творець Історії - народ 
До ранку грає в доміно. (М. Холодний) 

Тепер хочуть затинати вакуум ширвжитком: 
Щедрик, щедрик, щедрівоньни, 
потелились корівоньки, 
та й на фермі nотелились, 

теляточна народились. 

Будем ростить тих телятон 
то колгоспників достаток. 
То колгосnна росте наса, 
для народу - масло й м'ясо. 

(•Щедрівки ... Київ. 1968) 
Справді - коров'ячий фолнльор. Це коров'яче презвідусіль - ви

стачає споглянути на опудала в «українських» строях на «самодіяль
ній,. сцені або nочути манеру їх сnіву. 

Треба поїздити по цій пустелІ, щоб зрозуміти цінність такої не
торкненої структури як Космач, у сучасній унраїнській безструктурнос· 
ті! Треба побачити ui свята, зведені (чи то весілля, чи день наро· 
дження) до однанової пиятики, щоб зрозуміти, який це скарб - гу
цульське весілля, де збереглась уся традиційна обрядовість. У 

сучасній українській безликості, "ФОлнльор» зміняється після кожної 
газетної nостанови. Херсонська самодіяльність сnіває ту ж пісню, що 
й чернігівська, а ми байдуже спостерігає~о загибіль села Космач, 
села із своїм обличчям. можливо - найвиразистішим, найсамобутні

wим в Україні. 

Любчин ще живе. В 1969 р., у Жидачеві Львівської области, ски

нули при будові автостанції, з висоrи 8 метрів, дерев'яне Розn'япя 
із 15 століпя, найстарше в Україні. Кожнорічно на весняних ярмар· 
нах у Косові банди т.зв. активістів 6'ють писанки (про це писала 
«Комсомольська правда»). Вони ж ночами, за 25 карбованців, доби· 
вають останні хрести на nерехрестях Зах. України, хрести Волі, nо
ставлені на nам'ятну знесення панщини. 

У листопаді 1969 р., троє невідомих у міліцейському одязі зай· 
шли в Усnенсьну церкву у Львові, винесли старовинні книги на двір 
і спалили. Знову сnалили. І знов українські цінності. Хто спалив? 
Цього дізнатись неможливо. Акти сnалення з~мкнув у сейфі голова 
обласного філіялу Товариства охорони пам'ятників історії і культури, 

Кудін. Їх не могли побачити навіть працівники Товариства. Дивне то
вариство. 

Щось тут неясне, кого вони захищають: історичні nам'ятники від 
nідпалювачі в, а чи підпалювач ів від гніву громадськости? І взагалі: 
чи не формуються головні кадри Товариства по тому ж принциnу, 

що й уповноважені по сnравах Церкви в Івано-Франківському? 

Створюється враження, що вони виявляють зацінавлення не стільки 
до пам'ятнині в культури, скільки до людей, що цікавляться пам'ят
никами культури. Сnиснів nам'ятників не сnішаться складати, зате 
списки людей, що цікавляться ними, складено давно ... На рахунку 
Тавариства більші суми, одначе на реставрацію і збереження ста· 
ровини витрачаються дрібниці. 
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ТИПОВИЙ ПРИДОРОЖНИЙ ХРЕСТ НА ГУЦУЛЬЩИНІ 

Так, Любчик 1 Літуєва ще жиВІ, а над космацькими горами за· 
рисовується вже нова тінь - nримара масової культури. Насувається 
безликість. Пісня в радіо - одна на всі континент1о1. Мода - одна 

в Бразіл ~! і Японії. Треба завжди бути готовим до Спротиву і не 
вірити в позолочені цяцьки. 

Гуцул не вірить в бога, диференціонованого на Добро і Зло. В 
живому житті вони сnлетені в нерозривний клубок. Масова освіта, 
масова культура - це гарно. Але разом з ними прийшла масова 
кульrура. Замість раю, обіuяного утопіс1:ами, nрийшли обезкультурню· 
В<іННЯ. відчуженість, дегуманізаuія. втрата коріння. Є англійський банк, 
але нема англ1иського фолкльору. У людині гіпертрофовано роови· 
вається технічна функція за рахунок духової - і це чомусь називаюn 
nporpecoм. Ніколи ще не було такої насущної необхідности органі
зувати й мобілізувати спробу Спротиву, взяти на озброєння те, що 
вже не раз рятувало націю від утрати свого обличчя. Кожен народ 

повинен знайти оuР.й сnосіб у своїй сnадщині і виробити вакuину 
nроти нової біди. 

Українці nовинні їі шукати в Космачі. 
Ноемачани писали всюди. В Україні їм не nоміг ніхто. В Укра

їні, яка хвалиться, що має 100 тисяч наукових працівників і більше 
ніж Англія, студентів на душу населення. Ну що ж, у такому випад· 
ку І(осмачани мають право аnелювати до світової громадськости. 

Є ще ОН, ЮНЕСКО. Космач - це культурна цінність не тільки 
українського, але й світового виміру. Космацька nисанка давно діс
тала признання у всьому світі. 

На 11 Сесії Ген. Асамблеї ЮНЕСКО, українська делеr'ація, nід
тримавши «Основний проєкт взаємного визнання цінностей•, заявила: 
«Україна, як і інші соціялістичні країни, має великий досвід в ор· 
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ганізації освіти, науки й культури, й охоче поділиться ~им досвідом•. 
Годі сказати, що це брехня. Але й правда. Це nівправда -nро

дукт nівосвіти. Нехай українська делеІ'ація поділиться з ІОНЕСНО 
досвідом nівосвіти, освіти на знищених традиціях. Нехай розповість, 
що фолкльор в Украіні зберіrся тільки там, нуди не дібрався ате
їстичний нультурнампф. Нехай розкаже про найстарше в Україні Роз
n'яття, скинене з висоти 8 метрів, npo художників, що спалюють 
картини, про режисера, що обкрадає музеї, і про українського інте
ліr'ента, якому це байдуже. І нехай розповість, нарешті, ПРО любчиків, 
тих, що палили музеї при Сталіні, і тих, що елалили тепер кн·иги в 

Успенській церкві. 
Широка чаша між горами, а в ній Космач -таке неnодібне на 

інші село. Тут я зрозумів: Иосмач завжди буде неподібним, завжди 
матиме свое обличчя. Цих людей ніколи не розкладуть матеріялізмом. 
Матеріяльне ніколи не було для них головним - ані коли будували 
хату, ані коли йшли в опришки, ані теnер - нотІ йдуть на сезонні 
заробітки в далекі краї. Люди в цих горах володіють подивугідною 
здібністю одухотворювати все довкола себе. Мізерні заробітки, вічне 
блукання no сезонних роботах - здається, від такого життя можна 
навіки забути про Довбушеву церкву. А в КосмачІ про неї гово
рять заІ':!жди. Вnерше я почув про вкрадений іконостас в авто()усІ 
Коломия-Иосмач. А nотім у кожнІй хатІ: «Осиротили нас•. 
Є мільйони людей з вищою освІтою, які все знають, але нічого 

не мають - нічого святого. Чи треба доказувати, яким духовим на

nпалом на цьому духовому згарищі fівляються космачани, що почу

ваються сиротами без Довбушівського іконостасу? 
Мізерні заробітки, але ніхто не тішиться, що серед села вирос

ла вишка нафтоторозвідників. Всі просять Бога. щоб нафти не 

знайшли. Ні, Космача не купиш матеріялізмом. Тут не nродадуть 
права первородства за сочевичну юшку. 

Ми забороняємо їздити &!'ІОТоциклем по заповіднику, щоб не nо
рушити атмосфери, необхідної для нормального існування, скажемо, 
рідкісних птахів. У заповіднину не можна нічого змінювати. Иоли ж 
ми :;розуміємо, шо Космач також заповідник, тільки тисячу разів до
рогоцінніший? Що в Космачі також не можна нарушувати атмосферу, 
у якій виросло носмацьке мистецтво? Добути в Космачі денілька 
тонн нафти uіною знищення такого явища, ян носмацька nисанка? 
чи взагалі допущенні розмови npo будь яну індустрію в таких унІ
кальних місцях, як Космач, Яворів, Брустури!? 

Нафтова вишка вже стирчить, хоч їі в Космачі ніхто не хоче. Ху
дожньої артілі, яної ноемачани потребують давно, до цього часу не· 
має. Космацькі вишивальниці тратять більше часу на пошуки ниток, 
ніж на вишивання. Артіль обіцяють на 1972 рін - ні, не будову, а .... 
технічну донументаuію. Чому треба готувати три роки (обіцяли в 1969) 
- ніхто ~<~Р. знає. Можна подумати, що це nроєкт американського 1'\ОС· 
мічного корабля, шо має їхати на Сатурн . 

. Любчики встигли зробити багато. З речей , зібраних для Довбу
ШІвського музею, залишилось небагато. Ухвалу сільради про відкрит

тя музею ліквідовано. Космачанам не nомагає ніхто, крім декільмах 
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ентузіясті~. Але вони не nіддались. Всі готові знову віддати свої 
родинні реліквії у Довбушівський музей, щоб лише була r'арантія, 
що вони знову не зникнуть. І всі готові знову вимагати вкраденого 
нюностасу, не зважаючи на заnякування «націоналізмом". 

Рік 1969. Гірським плаєм сnускається в долину весілля. Медо· 
вий дзенькіт дзвіночків, коні обвішані мідними келестами, невимов· 
но буйне гільце попереду, на першому коні, тане буйне, таке буйне. 
що за ним не видно вершника. Далі - князь у непорочно білому 
:>дязі. з барткою в руці. 

~ЕСІЛ11А 1:! KUL:MAЧI (1931 р.) 

Гільце ... Дерево життя ... Символ безсмертя. Його держить перед 
собою немолодий чоловік. Адже ue символ його безсмертя. Він 
обІхав пів світу, бачив пекло за Полярним Колом, але не втратив 
свого обличчя, не став чуваком, повернувся космачанином. І ось 
він знову держить у руках деревце - таке саме, ян держали woro 
предки за Довбуша, Він не виnустить з рук свого дерева життя. 
Це- КОСМАЧ. 

R nовернуся ще не раз v ці гори - набиратись сил, вчитися 
Спротиву, пізнавати себе, шукати відnовіді нСІ nитання: - хто ти? 

Тільки ми nовинні зробити все щоб було куди повернутися, щоб 
жив Космач - бастіон українського Спротиву. 

Січень, 1970 р. 

(НІНЕЦЬ) 
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"Український Вісник» nодає 

Переслідують за Валентина Мороза 

'* 
Зводяться nорахунки із доvжиною засудженого Валентина Мороза, 

Раїсою Мороз. Вона ~же n'ять років бездоганно працює в Івано
Франківському медінституті, де викладає німецьку мову. Після судv 

над Морозом, Раїсі Мороз недвозначно дали зрозуміти, що nрацює 
вона в інституті останній рін. На весну оголошується нонкурс на 
заміщення посади, яку займає Р.Мороз. 

Родина Морозів будувала собі квартиру кооnеративним сnособом. 
Рішенням загальних зборів кооперативу, їм було дозволено мати 
трикімнатну квартиру, вони оnлатили необхідну суму і були поселені. 
Зараз за вказівкою КДБ в Р.Моооз вимагають виселитися із їі 
квартири в однокімнатну. Голова кооперативу не nриховує на зборах, 
що це робиться за те, що чоловік Р.Мороз, засуджений за «nоnіти· 

КУ'"· 

• 

Про обшук 4 травня 1970 року no сnраві В. Мороза у священика 
села Космача, на Гуцульщині, Василя Романюка повідомлялося у 
попередніх випусках. Після суду над В.Морозом., Романюкові nо
вернено тільки кілька релігійних книжок. Решта - конфісковані Івано
Франківськими наr'ебістами, ян заборонені. До заборонених потрапили 

ряд релігійних книжок, у тому видані ще наприкінці минулого й на 

nочатку нашого століття, дрj\матичн~ nоема Лесі Українки "Бояриня" 
(фотокоnія із радянського видання 20·их ооків), книжна М.Возняна 
«Істо~ія украінської літератури, т.2, віки ХУІ·ХУІІ, 1921 р.•, «Історі~ 
України• М.Арнаса, 1909 року видання, підшивка газети «Неділя• за 
1934-1936 рр., книжка •Всесвітня історія .. , календарі, колядки, вІрші 
Лепного тощо. Забрано також листування., різні нотатки, консnекти 
релігійного характеру (В. Романюк учиться у духовній анадем І і в 
Москві } На заnитання В. Романюна: невже можна вважати аnтира
дRNсьною «Історію України» Аркаса , видану 1909 року і дозволену 
навіть царською цензурою?- каnітан КДБ Пригорницьний відповів: 
«Вона хоч і не антирадянська nрямо, але може привести до анти
радянського думання ... 

• 

Виступаючи у м. Косові Івано-Франківської області nеред учителя
ми. якийсь партійний лентор назвав І.Дзюбу, І. Світличного, 8. Чорно
вола та інших •шизофреніками•. Такими ж "Психічно ненормальними• 
людьми, на його думну, є генерал Гоигоренко, історик П. Якір і 
академік А. Сахаров ... Про 8. Мороза було сказано, що він встиг 
наробити в Космачі біди, але його все ж вчасно знешкоджено . 

• 
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Покарано доганою за nоїздку нг суд Валентина Мороза у Івано
Франківську інженера r'рунrознавчої лябораrорії Львівського універси· 
тету Атену Волицьну. Для сrеження за нею - з ним розмовляє по 
телефону, хто до неї приходить - закріnлено їІ сnівробітницю. 

* В день суду над В. Морозом львівського художника Олега Мінь· 
на винликали в автоінспекцію як власнина машини, а звідти відве~ 
ли в КДБ на допити. Допитували Мінька двічі чи тричі. Головна те
ма допитів - зустрічі з іноземцями. О.Мінько -дуже ориr'інальний 
і талановитий художник, якого в нас зовсім не виставляють як фор

маліста. Знаючи про його хист, до нього додому сnравді заходило 
кілька діячів української нультури з-за кордону, дивилися на його 
твори і давали ім дуже високу оцінку (див., наприклад, вистvп nоете· 

си Віри Вовк, вміщений у першому внnусну •Вісника•). Кагебісти 
застерігаnи О.Мінька, щоб він не смів більше зустрічатися з іно· 
земцями, погрожували звільненням з роботи (0. Мінько працює ху
дожнім нерівником у х -удожньо-внробничій майстерні Сnілки художни· 
ків). Особливо грубо розмовляв з О.Міньком начальник оперативно· 
го відділу КДБ Горбань, відомий тнм, що ще при Сталіні заnочат
кував свою кар'єру биттям заарештованих і nізніше реабіnітованих 
студентів університету. 

• 

Ось уже понад три рони після повернення з ув'язнення зазнає 
nереслідувань письменник і журналіст Михайло Осадчий. Сnочатку 
йому не дозволяли жити із сім'єю у львівській квартирі, по ночах 

його •ловила" вдома міліція, на кілька днів він був навіть арешто

ваний за •nорушення nасnортного режимуи. Останніми мІсяцями його 
nересnідують за підписання заяв протесту nроти •камерної• справи 
С.Караванського та nроти apeww В. Мороза. М.Осадчого викликали 
в обком КПУ, де з ним ро:!~.ІІовnяnи грубо і nогрожували . 

• 

Як стало відомо, nолітв'язні-українці в Мордовії з одностайним 
обуренням зустріли арешт В.Мороза через 9 місяців nісля звільнення 
і нелюдське 14-р ічне засудження за написання пу6лі цнстичних стат
тей. Відомо, що nолітв'язень Михайло Горинь (табір номер 19) 
оголосив на знак nротесту проти судилиwа над Морозом кількаденну 

голодівку. 

(За •Українським Вісннком• ч.4) 
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Советнультура в Бельгії акція в обороні В.Мороза. --------

Правди не сховати ... 

Від 24 квітня до 2 травня ц.р. відбулася в Конгресовій Палаті в 
місті Льєж декада Совєтської Культури під nатронатом бельго-сов
єтського товариства. 

У неділю 25 квітня на залі було викликане заворушення жидами 
Пущено білі миші. Счинилася бійка. Поліція була nоклинана для 
едержання nорядн;·. 

Ь n'ятницю 30.4 й суботу 1.5. - дні nрисвячені Україні - дали 
змогу українцям з Бельгії запротетстувати проти негідного представ
лення української культури. Роздано тисячі летючок по цілому міс
ті Льєж, на університеті і на декаді. Під час виступів українсt:.~<ої 
групи "Дружба" зі Львова, невдало представленої поганою французь· 
ною мовою nредставниці совєтської амбасади, українці гостро про· 
тестуваnи пDоти російського танцю вихонаного українською групою. 
На привітання Натана Самуйловича Рибака ВІд Спілки ПІАсьменнинІВ 
України, яне він сам мусІв nеренладати на російське, щоб перенла
дач сu~єтсьної амбасади міг nерекластІоС на францvзькv мову - укра· 
їнсьна молодь відповіла вигvнами обурення. На закінченнІ': :-~ро· 
грами наша студе~·тська і сумівська молодь відсnівала націон&Р-.t•ий 
гимн, чим винлинзла гнівну реакцію nредставників амбасади. 

Летючки в обороні В. Мороза nомогли частинно роз'яснити допитnи
вій пvбліці наші позиції суnроти цієї декади. 

СУМІВЦІ РОЗКЛЕЮЮТЬ ЛЕТЮЧКИ 
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ІНФОРМАТИВНА дІЩІЯ СУМІВЦІі:! і:! ЛЬЄЖ 

Україну nредставлено на декадІ кухнею (варениками. борщем. 
горілкою). танuями (гуцульський. nривіт. nовзvнеuь. гоnак та ..... калінка"), 
дефілядою київської моди з домішкою російської інсnіраuїі, та висту
nами чемпіонів гімнастики. На виставочномУ стендІ можна було знай
ти лиш половину картин. На другу половину нібито :$абранло місця. 
Бандурист і двоє солістів представляли українську пісню. Незначний 
добір різьблених речей. дубинківської порцеляни . поліської вишивки 
мал11 дати чужинцеві образ украІн~ьнnго м истеuтва та культури, але 

все це наводило на думку провінційшини no відношенні до московсь
кої культури. 

Бельгійське двомовне nресове аrентство СІП згадує у свойому 
номунікаті з З .травня про летючки в 6бороні В.Мороза. що їх роз-
давала українська молодь Бельгії. Рівно ж тут згадано і про від
критий лист українціБ з Бельгії до українців з УССР, що nриходять 
чужинцям показувати свою культуру. У листі сказано, що тим часом 
як назовні ~вітові дається nевний образ української культури внуtрі 
в Україні послідовно їі знищується. Цьогс листа в українській мові 
було розповсюджено між учасникІв декадІ-І . 

Каrебівська газетка з Києва «Bicri з України,. з травня 1971 р 
в статті «День України" в Бельгії nисала : «Атмосфера декади і на
ціонального Дня України була яскравою. дружньою. Її не змогли 
затьмарити жалюгіднІ намагання місцевих емігранТІв-націоналістіє 
влаштувати під час концерту дрібні провокації." 

Належито відмітити, що в розмові наших студентів з nисьменником 
Натаном Рибаком на заnит чому в СССР фальшують Лесю Укра
Інку і не подають ніде про ії твір •Бояриню", той відnовів, що він 
про такий твір ніколи не чув . Аж соромно було, що такої міри 
nисьменник Украіни не ~нає про творчість найбільшої української 
nоетки . Та .1равди не скрити , 
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З протимосковських маніфестацій в Ангпії 

ЧЕРВОНА АРМІЯ с<ВОЮЄ)) ПІСНЕЮ 

ЛЕТІОЧНА 

ТНЕ RED ARMY SINGS FOR YOU 
Московські імnеріялісти вживають всіх можливих сnособів, щоб 

тільки здобути вnливи в вільному світі і забезпечити симпатії серед 
на~ширших мас. Зонрема йдеться їм про мобілізацію симпатій в 
в сторону Червоної Армії, яка здобула собі репутацію душителів 
свободи, інтервенюючи в Мадярщині, чи в ЧеУословаччині. Щоб за· 
терти сліди цього насильства. хитрі Москалі беруться на спосіб і 

організують покази тієї домі!. як носіїв культури. Побіч відомого 
хору Червоної Армії з Москви, допучився недавно такий же хор з 
Київа і весною ц.р. робить турне по мІстах Велико-Британії. Цікаво, 

чи Англійцям прийшло б колись на думку зорганізувати в себе такий 

хор і післати його в турне по Совєтському Союзі? В тому випадку 
Москалі таки випередили Америну і решту світу. 

Не диво отже, що українське громадянство, а зокрема українська 
молодь Великобританії, рішили дати відсіч тим «носіям культури" і 

показати ·,х nравдиве обличчя і їхні скриті цілі. 

Унраїнський визвольний ру)( гостро поставився до большевицького 

проnаr'андивного турне. Демонстрації відбулися перед нонцертовими 
залями і в залях. Скрізь бvла роздана вілповідна література Укра· 
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інської Інформаційної Служби. яна nопала теж в руки членів хору, 

наnерекір їхнім еннаведівським гайдукам. Були теж арешти. Один 
українець у Блекnул nрикував себе ланцюгами до крісла в нонцер 
тоаій залі. ПоліціР мала баг:но клоnоту, шоб nоразтинати ланцюги. 

~ nонеділок, З·го травня, українці з Лестеру, Ноттінtгаму, .Царбі, 

Мансфілду, Снанторnу, Донкастеру й Шеффілду влаштували потужну 
демонстрацію проти внеланників імnеріяльної армії, nеред з'алею Сіті 
Гол в Шеффілді. Понад сотня демонстрантів, кількадесят nоліцистів, 
тож бажаючі nобачити концерт nросканували ян зайці nоміж демон
странтами до залі nщ вигуки демонстрантів. 

Хористи прибули заздалегідь перед концертом, іше демонстрантів
не було. Їх '1ривітав голова КУ СУМ, д. Я.Деременда, nатріотичною 
nромовсю. Оnісля хористи назовні не nоказувалися, але, мабуть, 
чули вигуки - "Ред авт, .... 

Найкраще nоnисалнея сnівом і вигуками члени хору Осередку 
СУМ із Снанторпу під керівництвом інж. П. Маспія. Вони nрибули 
організовано в н~.родніх строях, уставилися на сходах nеред входом 
до залі й улаштували концерт. Перехожі зуnинялися і спухали, а при 

тому читали кличі та отримували листівки. Більшість осторонніх англій · 
ців схвалювала nротест, зорггwізований українцями. Один шотландець 
заохочував демонстрантів. кажучи: «Росію треба перемогти, виrнаn1 
з чужих територій, розділити П землі між сусідами, а 311Очинців no· 
карати міжнароднім трибуналом ... Хор із Сканторпу зробив корисну 

СумІецІ в Лі.t:Іс арештованІ за маніфестацію. 
до 1'4Ових акuій ЗВІІ1ьнені су.аом ... rото~. 
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роботу. Його концерт перед залею з точки зору українців був багато 
важливішим, ям десятки інших виступів. 

Дуже добре nоводилася вся сvмівська молодь з інших Осередків. 

Тримали транспаренти, роздавали листівки. Молодь не обмежувалася 
тільки до місця довкола ;sanІ. Вони ходили по місті в одномилевому 

радіюсі й роздавали листівки всім nерехожим. вnихали в nоштові 
щілиt-tи v дверях, заходили до кафе й коршм, чіnляли до всіх заnар· 
кuеаних автомашин. А nеред від'їздом додому демонстранти йшли з 
трансnарентами до своїх автобусіб через центр міста. 

Роздавали також листівкv поляни, жиди, чехи та словаки. Однак 
vкраїнська група була найбільш численна й активна. Два молоді укра· 
інці під час виступу московс1: ного хору в залі з московською піснею 

висkочили nеред сцену 1 з ви гуком «Геть з москалями!» та розси· 
панням листІеон зробили замІшання. Поліція їх притримала, але опіс· 
ля звільнила. 

Англійська пvбліка з велиним зацікавленням ст~жила за демонстра· 

ціями. Десятkи газет по всій Англії, в тому такі відомі як "Таймс" 
і "Дейлі Телеr'раф» nомістили 4овші й коротші інформації про Укра
їну, про самі демонстрації зі знімками і :-~ередрун змісту летючок. 
«Дейлі Телеr'раф» подав теж інформацію про Валентина Мороза ! про 
переслідування українськоі' інтеліrенції Москвою. •Йоркшир ПосТ» 
подав, що «ресантимент українців до червоно1 груnи самозрозумілий" . 

ЛЕТЮЧКА 

Freedom for 
Ukraine! 

Red Russian Army
get out of Ukraine! 

FREEDOM FOR ALL NATIONS 
ENSLAVED ВУ RUSSIA 
AND COMMUNISM ! 

Release Va/entyn Mol'oz 
and othel' Ukl'ainian 
political pl'isonel's! 
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У стІn Анни Ярославни 

Хоч погода не надто дописала - сон· 

це показувалося напереміну з рясним 
дошем, - то широний заїзд санліської 
обителі св. Вінкента наповнився тієї неділі 
23 травня українцями всієї північно-схід
ної Франції й сусідноі· Бельгії. Поnри 
автобус з Парижу, - з усіх сторін з'їздили
ся більші й менші приватні авта. що 
nривозили українських паломників на 
Службу Божу, яну nравив наш Владииа 

- Кир Володимир 1 о.шамб. Левенець 

виголосив проnовідь, у яюй св. Єванге· 
лію про еліпородженого повязав із су

часними «сліпородженими», що без знан
ня й св. віри блудять манівцями. Історич· 

ний приклад узяв о.Шамбелян з особи 
останнього гетьмана України - Кальни

шевського, якого фІзичну сліпоту поnере· 

дила духова - легноваження злоби 1 nід-

СТУПНОСТИ МОСКОВСІ: КОГО царя ... 
ЦЕРКВА сеВІННЕНТ А В СЕНЛІС 

Хор св. Володимира ПІд уnравою пан• В.Дратвінської. підсилени~ 
гарними голосами Смоликевича з Мецу та Бухти зі Сошо. чудово 

звучав у заповненій людьми. дуже ануетичній манастирській церкві. 
Після Богослуження відбулася дуже приємна і норисна церемо

нія Десятка юначок і юнаків. які напередодні здавали сумівські 
ІСПити різних ступенів. - приступали до врочистої· обітниці чи при
речення. Церемонією проводив голова Краєвої Управи - Олекса 
Смоликевич nри допомозі голови nаризького осередку Івана Пастер
нака. та секретаря Петра Кучинсьного. -;Коротке стrово про сум івські 
чесноти та культ Анни Ярославни на терені Франції й серед м()nоді 

виголосив Голова СУМ мrр О.Коваль. що прибув з Бельгії з 
груnою сумівців . Після цього ві дбулося врочисте покладення у стіn 

пам'ятника Анни Ярославни чудового вінка з блакитна-жовтих квітів, 
чого довершили голова ЦУ СУМ з голС'Івою КУ СУМ. Національним 

~лавнем закінчилася ця коротка. але вельми хвилююча відnрава для 
цього юнацтва. шо мусіло таки добре nідготуватися з кількох nред· 
метів українознавства для складення ісnитів. 

Дальший дош не тільки загнав усіх до nросторої манастирсьної 
ІДdЛЬНІ, але й скріnив аnетити. Проте не можна було надто довго 

затримуватися nри столах . бо так місцевих госnодарів як nриїжджих 
гостей ченав ще оди ісnит: nоказати мистецькі вміння своїм батьнам 

та знайомим. Велика нонuертова заля заnовнилася nублікою, яка 
нетерnеливо чекала nони молодь перемінить суворі сумівські однострої 

на барвисті й кольорові народні одяги. 

Ралю заповідача узяв на себе О.Смолиневич. Сумівський хор, 
пІдсилений сnіваками з nаризького uерковного хору, nід кер. n. Драт
вінсьноІ , відсnівав, «Задзвенімо» та «Сонце низенька". Балет «Верха· 
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вина .. виконав денілька танців - напереміну цІлим ансамблем і сам.-1м 

дІвочим. Наспіх складений октет зі сумівців Парижу, Сошо і Бель· 
гїі дуже гаоно виконав «Ясени", «Наша Надвірна» й .. у вишневому 
.::адочку". (jо11одимир Миколенко пописався доброю техніною гри на 

фортепіяні, загравши з бравурою в'язанку унраїнських народних мело· 
дій. 

Милу несподіванку зробила всім Одарка Андріїшин-Мазурик, яка 

nід суnровід на r:тарі nані Дратвінсьної, nросnівала «Незабутній вальс• 
Кос·Анатольського й викликала в усіх спогапи про ножнооічні нон· 
церти наших молодих сnіваків Студії М. Скали-Старицького. Її голос, 
nісля деякої nерерви, став ще дзвінКІший та рівніший у всіх регістрах 

і треба тільки шкодувати, що ця надійна сnівачка не продовжує 
своєї сутосnівацької кар'єри. 

Весь ансамбль •Верховини,. затанцював ще «Троnотянку» й на 

кінець славного «Гоnака", у якому юні танцюристи дали повну волю 
своїй зручності й вигадливості: кожний з них один поnеред одно• u 
намагався вище скочити, дрібніше затупотіти чи краще викрутитися, 

а дівчата тільки nідеміхалисА та вигиналися, та свою красу і гарні 

строї показували ... 
Серед захоплених оnлесків розрадуваної пуб11іки почувся голос на

шого Владики Кир Володимира, який nодякував танцюристам і cni· 
вакам за "Прекраснии nричинок до nращі», Голові ЦУСУМ мrр. Кова· 
леві й гостям з Бельгії- за приїзд, 1 врешті всім nрисутнім за 
чисельну участь Владика закінчив nобажанням, щоб така nроща з 
участю молоді відбувалася кожного POH"f. Mrp. Коваль до.цав. що кож· 
норічне святкування тако• величної ПС\С.7dТі України і Франції - Анни 

Нрославни, - збІльшить 1 утривалить їі культ серед украінського на· 

роду, а у чужинціЕІ збільшить ресnект до нас. 
Радісно й задоволено nоверталисР люди з цієї nращі, а молоді 

раділи ще oднutU .:оvстріччю, яка не так часто траnляється. Із надходя
чими вакаціями, - була нагода домовитися: на який табір і у якій 
країні хто вибирається .... 
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Переселенським шляхом (в Югославії}------------

І сльоза nонотилась .... 

- Ні, цього ви не можете зрозуміти ... Ви молодші навчились так, 
де nостій, де стріха - там і дім, - скаржиться дядько Петро (;мо· 
лінсьний. новомешканець у Кулі. 

Пізнаю дядька Петра з давна, точнІше з перших моїх дитячих 
спогадІв. Тому моє дивування й не було мале, коли нараз дізнав
ся, що він раптом покинув Принявор, улюблені боснійські горбки, 
сади й nотони і оселився тут, у Воєводині. Якось не хотілось віри· 
ти, що і йому, під старі дні, закрутилось у голові "За новим осідком, 
за свіжою госnодарною". Jаходжу до них, здоровкаюсь, але зразу 
nомічаю, що десь счезла їхня тепла сердечність скоріших зустрічей. 
- Ян живеться. дядьку? 
- А. краще не гrитайся. Ніби не було більше місця для того їх 
шляху, а воно, тай на мою хату. 

- Але дядьку, та сучасний асфальтований шлях не може так ви· 
нручувати як старий, обминати кожну хату й чиїсь nоля. Це ж ... 
- Ні і ні, і ти такий самий як і оті в nриняворській оnштині. Та 
не могли посунути кілька метрів ветерону і гаразд. А ледве збуду
вавсА, думав сnокійно з бабою старість nрожити, вже й пенс11 
діждався ... А воно- ось тобі на. 

До нашої гарячої розмови nристає й бабуня Катерина. 
- Тут мені якось світ не милий. Воно правда, тут син з ріднею, 
онуки щодня навідують. але то не те. Не ті сусіди. не та хата ... І 
до церкви нема з ним nіти. А там було .. Всі свої .... 
- Воно правда, хату добре заnлатили, другу тут собі купив. тротуари 
на вулиці та в:;имку болота не буде таRого ... 
- Ось бачите, дядьку, - nідхоnлюю я дядькові слова, - кажу я вам ... 
-Та що ж ти знаєш? Ну скажи яка тут вода. Ні вола наnо·;·ги! 
А чув ти тут соловейка коли? Ні, не чув. І не nочуєш. А ян тут 
взимі ? Вітер шарить, що аж дух cnиpat: ота ваша коwа~а. чи ян 
ви їі тут звете. Правда? А ти кажеш: хліб кращий, можна ·жити. 
Не втямив ти ще нічого від життя. 

На днях занесла мене дорога до Принявора. Зайшов навмисне 
поглянути на дядьнову хату: за чим же він так вперто і невтомно 
nатьнає, а бабуня сльози обтирає. Оглянув хату і - нічого. Хата со· 
бі хатою. Ота в Кулі здається мені набагато більшою, новішою. Але 
коли я від і йшов ніл ька десятків мет~ і в і оглянувся. ІJсtптом вона 
мені кинулась в очІ якоюсь інакшою. Тепер вона якось nишно сто 
яла. чеnурно білілась на сонці, наче nрибрана дівчина на nерші 
гулі. Згадав я слова дядька Петра : ти Щt! не втямив нічого ... І 
зрозумів, що все не в ситому шлунку і кращому одязі, не все q 

тротуарах на вулицях. 

А новий шлях, що розрІзав дядькове nодеs;ря надвоє, 1 велика 
куnа шутру, що вже заслонювала хату до вікон, все це якось по· 
чале притиснати на душу, розрізувати їі. 

Є. КУЛЕБА 

(УКРАЇНСЬКА СТОРІНКА •РУСКОГО СЛОВА· Ч.20(1349) 
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Друга зб1рна Любомира Госейка, що 

nо~виласR нанладом СУБ, в друкарні 

УВС в Лондоні, з nередмовою •На 

шлRху до •сьомого неба• пера о.nроф . 

Івана ТмлRвського. має 4~ віршів на 

64 стор. Книжечка, зілюстрована ма· 

nАрем Р.Глувном. є дальшим гарним 

кроном v nоетичній творчості молодо

го Автора, що nочинає вибиватисА 

ПОЗИТИВНО МіЖ МОЛО.ДWОЮ ПЛЄА.ДОЮ 

nоетичної моr.оді в діАсnорі. 

В nоезії Госейка. що nоміщена в ціі1 

збірці. слідний nодик моло.днх nоетів 

з України. але він бачить і відчуває 

Ті. АІ< син. що стратив 6у.дучи ще ди

тиною матір •не доnнаши їі грудей•. 

тому і збірну назва!:! •Тугою за 

Україною•. В цій nоезії манже відсут

ний абстракціонізм і космоnолітизм. 

що характеризують деRну часrину 

творчости моло.дих авторів на чужині. 

Треба nобажати йому дальшої творчої 

наснаги і невnинного nрямування до 

вимріАного •Сьомого неба•. 



З дому неволі 

БОРЕЦЬ ЗА ПРАВДУ. НА КАТОРЗІ 

У ВОЛОДИМИРСЬКІЙ В'ЯЗНИЦІ. 

ЙОГО УКРАЇНА НЕ ЗАБУДЕ. А МОЛОДЬ 

ЧЕРПАТИМЕ СИПУ ДУХА З ЙОГО 

ГЕРОйСЬКОЇ ПОСТАВИ . 

ВічнІ безсмертні шляхетні nориви І 

Що ви є в світі? Закликання? Чари? 
Перший змак криn у nольоти за хмари? 
Чистого серця до nравди змагання? 
Думки народженн~? Прокид кохання? 

Сnілка. братерство краси та відваги? 
Сnалах свідомости? Вибух наснаги? 

Радість nригоди? Жагучість бажання? 
Чи неnовторність nриродних мотивів -
Гуркіт громів довгожданноі' зливи? 

Що ви і нащо нестямні nориви? 
Нащо серця ви ворушите й душі? 
Нащо бентежите юність тривожну? 

Стелете міфами даль бездорожну? 
Старість обачну зриваєте з ліжка? 
Тихих неволите йти у оnришки? 

Дужих вчи т е боронити слабого? 
Щепите лють і зневагу до злого? 
І на неорану кличете ниву 

Тих. хто nрибився у гавань щасливу? 

Нащо? Де глузд ваш, шляхетні nориви? 
З вами бійці не бояться могили 

Десь і в Н:;\ЙСЛабшоrо троІПься сили, 
З в<1ми у чорну годину і скруту 

Легше зустріти останню мінуту ... 
Поки живу я- живіте зо мною! 
Кличте' Будіте 1 Зривайте до бою 

З чадом смертельним розnуки німоїІ 

Думці, душі не давайте сnокою! 
Юністю дихайте! Жарте весною! 

Святосnав Наравансьний 

---

(ВолодІІМИРСЬКа в'ЯЗНІІЦА, 1970 р.) 
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З nоетичної творчости в .аіяспорі Любомир Г осей но 
~~~--------------~---------- ---·----

* * * 
Без кінця до тебе в мріях лину я, -
це тому. Італіє, мабуть, 
що мені здаєшся Україною, 
а їі ж ніколи не забуть. 

Олесь Доріченrtо 

Коnи не грози в nолі о6минути -
В очах відчаю віру бережи, -
Тобі в ім'я буття благословляти 
Нових світів космічні береги. 

Встає з всесвітніх болів nepexpecm, 
І жовчний нрик - то6і дОРОГОВtІіі:s, 
Ні, світе мій, одне лиш світонеб'я 
Дає людині щодоби алмаз. 

І за алмаз стаєш щодня Сnартаном 
За те, що два хотів зірвать Сонця -
Стаєш- людино'- коло мурів Рима 
Жертвуючи небам землі серця. 

Коли не грози в полі обминути -
І доро6итись світових огуд 

В чужому rerro вольне Сонце зняти 
Навчись хотяй на дружню незабудь. 

Я без кінця благословлятиму дороги, 
Які ведуть до Вічних Берегів. 
Які до тебе, вічна Україно, 
Ведуть мене з тривожних островів. 

18? 

ПРО Л.ГОСЕЙНд ГЛЯДИ •д• ч. 4. (92) 



З nоРтичної творчости в діясnnоі 

* * * 
Плакав і сміявсА, 
uvраючись - за інших. 
Гороїживсь 1 боровсь- за сnрави інших. 

Говорив і уПодІбнював 

себе - ДО ІНШИХ. 

Аж одного дня nолюбив словами Інших 

інших 

і родив дітей, як 
інші,-
радів він раєм, що його 
вони зішлють дпА 
інших. 

І вреuпі вмер безгласна, ян ІНШІ 

Згодом nоховали, 

засnівали пам'ІПЬ ВІчну, 

не як іншим. 

Кажуть, 

тут нінчаєrься nовість 
npo того чоловіка 
що nо-своєму любив 
Украіну. 

Замість пісні тобі 

Так хотілось мені оцю nісню останню 
nросnівати тооі на прощання, 
ян сходилось село на чужому світанню 
на дорогу складать nобажання. 

Ти такою дпя мене була дорогою -
так та юність твоА nломеніла, 
що вагався я завжди зустрітись з тобою , 
хоч село не про речі ті знало. 

Так хотілось мені дарувать у nрисвRТі 
не на 6атьківсьн ім паnі записані вІрші, 
але оовІсть моя - світового вигнанця -
ДОЧЄІС\ТИСЬ дала не ТіЄЇ ~ам СТРІЧІ. 

Ти nрости, що на тому світанну 
не nращався з тобою, ян інші, 
зате nершу тобі я крашанку 
nодарую в воскреслій коnись Украіні. 

Любомир Госейно 
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3 nоетичної творчости в діясnорі 

Дяную Тобі! 

За материнську Молитву 
Молитву гарячу, 

За юнь nервонвітну 
Розсиnану жемчугами, 
За радість і пюбоР ... 

Дякую Тобі! 
За рсзум 

Людими - r'енія. 
Що храми, 
Палати й хмарочоси 
Бупує, 
У носцос літає. 
Акванавтом у ~v.орях 

ширяє .... 
Дякую Тобі! 

За весняний 
Квіт рожевий .. 
За nолум'яні ман11 
Узбіжжях, 

Прозору вітрачолу осінь. 
За зоряне білосніжжя ... 

Дякую Тоб і! 
За те, що торкаєш 
Струни 
Мої серцеві, 

І емутон забираєш 
із чола 
За те що ведеш 
Мене 
У голубі ранки життя ... 

Дякую То6і! 
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З поетичної творчости в діяспорі Маруся Юрнів 
-----------------

Чародій сердець 

(П рІ1сВАчую fітаристові Манітасові де Плата) 

Мов заворожені 
Переnnітались твої nальці 
Танцюючи нрутожеаві тонн 

На дерев'Rному ТІПІ 

Виграючи чарівно 
Принебесні симфонії ... 

Хвилина ... 
І ти nочав ... 

Завмерло існування, 
Відплиnа свідомісУь 

Схвильваних сердець ... 
Зачарував тн їх 

Звихрував емоційні відчуття, 

Внолисав бурхливі хвилі 

Життєвих онеанів. 
Чи бачиш ВІртуозе? ... 

Ак збентежені серця 
Шалено вливаються 

Твоїми майстерними r'амами 
Роздзвіння 
Музини чару ... 

Грай! 
Грай Манітасе! 

О, грай nовіки!!! 
У.ай твої небесні тони 

Вливають безконечно 

У тривожні серця 

ЦІЛЮЩИЙ еnей 
Сnонійного миру ... 

Грай! 
Грай Манітасе' 

Бо да1:1но, давно ... 
Т ВОІ ще несформовані руни 
n облагослави в 

Госnодь. 
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З поетичної творчости в діяспорі 

tj1н уже народився 

Дух 
Іранітного самостійного роду, 
Сnовитий у пеленах 
Революційних громів 

Дух 

Наnоєний вогнем 

Жарстоної помсти 

Він 
Уже маршує у nоході ... 

Він йде ... 
Готуйтесь! 

готуйтесь! 
І ян засяє його 
Повстансьна зоря, 

Втоnіть далені спомини 

Минулих блудних нронів 
БагрАних діл 

І в обіймах святої 
Єдности і згоди, 

Сnішіть! 
Спішіть Йому на зустріч 
Зі сталевими дарамн 

Нрнцевого завзяпя 

І готовістю на смерть ... 
Глядіть! 

Глядіть! 

Утомлені серцА ... 
Вже зоріє 

Його тріюмфальне сяйво 
Над обрієм всевічної волі, 

Де Він ... 
Спочиває в золотоверхому вертеnі 
Соборнодзвінної перемоги 
І в просторах 
Божественних чудес 

Царюватиме nовіки. 
Але ... 

Тривогою висне журба ... 
Чи злине Він до висот 
Вітронрильннх епох? ... 
Чн не зустріне Він 
На Своєму сонцевидному шляху 
Глухої ненависти, зло6и ... 
Зловіщий скрип нових r'ільйотин, 
Пенучих хрестів зневіри? 
Ставайте! Ставайте! Бережіть! 
Хороніть Його!!! 

Духа 

Гранітного самостійного роду! 
Бо ... 

Вже ... 
Недовго ... 
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З nоетичної творчости в діяспорі 

Звірення щирости 

Одламка місяця й притупленого сну 

Під жодн-t1м каменем я не знайшов. 

І годі : я то6і 
Не в силі видобути з ома 

Скапну часу. 

* * * 
Підповз молюсном день 

до темної конури 

Лювен, 7.70 

Роман Бабоваn 

{не гавкнули сердиті ПРО Р. БАБОВІЛА ГЛЯДИ •А• ч. 1.(8!1) 

!іщі пси). 

І ми взялись 
кормити альбатросІ в згадною про море, 

вигрі6уючи з цорнозему 

кор інчасті ноги. 

Пустився сніг. 
Знов. 

Ворон побілів, ян попtл ночі. 

І стали сходитися до наших роздоріж окаті СФінкси. З одутлими суліями, 
налиl)1мИ відшумілими загадками - на плечах. Щораз частіше. 

А ми бралися полірувати сумління, ян срібняк, і шукати небезпечних, зате 

нонечних, дверей до посміwни ... 

-· вигрі()уючи з чорнозе.\4у корінчасті 

ноги. 

* * * 
Лювен, 3.70 

Ми ж надто снили про безсоння чудернацькі 

Коnи нам віддавапн камені 

Свої останні жмути крику. 

Слова твої 

Твоє волосся, м нла, пахне то дощем 
То смертю 
Вже й вітер тінями мені засипав жили 

Я розтрощу морю голубий хребет 
І стану говорити голубам про хліб 
І шніру віну. 

Лювен, 10.70 

187 



З поетичної творчости в діясnорі 
- --- ---·-· 

* * * 
згоріли 
за обрієм метелини 
срІбні як згоряють ліси 
де живуть 

люті карлики 
nригоршами 

зачерnні~~.• трохи ~, '1у6ого 

неба що за н .. ~Аи 
і може на.·.здаємо собі 

де родяться дівчата 
із цнотливими nрізвищами 
у моїй клітці бляшаній 

сnить жар-nтиця 

а я живлюся 

їі нруrлими снами 

* * * 
я вигриз в небі 
дірку 

Лювен. 1.71 

(no лісах - живуть наївні маги) 
шоб дати 
(по лісах - дрімають нарлики сумні) 
дням можливість 
(no лісах - вмирають дерева 'зрілі) 
no одномv втекти за місяць 

(по лісах - ти сnиш з нічними птахами) 
я вигриз в небі 
дірку 

* * * 
будуєш собі nісковv долю 
на циганських нарПtх 

(а шкіра в тебе така ніжна) 
час 

ви гриз очі моїм nриятеt~ям: 
вербі і І'арликам 
а сам вчуся 

мудрости 

в круглих каменів 
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З nоетичної творчости в діясnорі Роман Бабоваn 

* * * 

вмирають сусіди 

за воротами, 

ян дні минають, 
здає'І'ЬСА : нечутно. 
вітри складають 
китиці квітів, миро 
і цілющі трави 
в горіхові смаралущі. 
вмирають тамож дерева. 

найщИРІШІ. 

вмирають ріки 
надто чисті 

і вмирають діти навіть 

для Володимира Безушка 
для Жені Ядуrи 

голубам довірливі і сонцю ржавому. 

ми віримо в мовчання 

моренів, землі грузької. 
вітри також кінець кінцем вмирають, 
і очі в них тоді далеко ширші 
за хризантеми. 

з казок де моні сnівчутливі 
я наз6ирав вам три сльози. 
заnах в'ялого листя 

і дрі6ку споnелілої vсмішни. 
вмирають книжки, 

вмирає в:чність 
І 

вмирають також 6атьки. 
Лювен, 213.3.197~ 
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Святомир М. Фостун -------------------

МОЯ ВІТЧИЗНА 

Моя вітчизна - це сиводреенього Трипілля ратаІ, 1 гомін без
країх степів, що в них nрудкі тарпани з вітром у ·nерегони летІли, 

а барс хижий танок виводив. 
Це др мучі столітні гаї, в яких сивоволосі жерці богів славили 

й Дива злобного проганяли v непрохідні лісові ізвори. 
І стіни червлених щитів княжої раті, що орди зупиняла на сте· 

nовнх безмежжях, і воду шоломами nила зі синього Дону. 
Це золотобанна київська Софія, мудрі закони Ярослава і стрім· 

кочолі Карnати, підперті залізними nолками Осмомисла. 
Моя вітчизна - це волелюбне чубате козацтво, що закурювало 

люльки на згарищах османських міст, ламало крила польській 

гусарії і моеновським труnом устеляло конотопські поля. 
Це nожежа, що спалахнула лезами свячених ножів у Холодном 

Ярі, й бенкет гайдамацький в Умані споnеляла, 
І старчин химерний - Сковорода, що з нийном у латаній свити 

ні мандрував по 1апилюганих шляхах і навчав людей. 
Це nророк Шевченко, що розбудив nолум'яним елоеом братів 

незрячих, і на сторожі nраед11 поставив своє слово. 
Моя вітчизна - це лицарі й героїні, що кров'ю стінали в загра 

вах кривавих nожеж. Вони клали своє життя е лютих боях, умир::l 
ли з закривавленими серцями в сірих хмурих в'язничних казема

тах і в чорних nостріляних nідвалах, гойдалися на шибеницях, ги 

нули за високими колючиІVЖ дротами концтаборів, та ішли на за· 
слання - горді й незламні. 

Моя вітчизна - це зов nредківсьної крови, що тривогою горне 
юні серця й молодість буйночолу кидає на штурми імперооних ar 
сеналів. Це когорти молодих нескорених витязіе, що соромливі 
сторінки історії народу спалюють на кострубатих вогнищах. 

Нові творять. 
Моя вітчизна - це золотим збіжжям хвилююче землемор'я, за

гуслі заводами широколежні донецькі кряжі, кипучі міста, села в 
садах кучерявих, зеленостінні, луги шоенові, срібноленті ріки і F"'P 
хіе'я далеких замріяних гір. 

Це п'янкий розмай заквітчаної весни, лазурна блакить смЕІrІІG• о 

літа, жураелиний крик осінньої далі, і снігом занесені ДніnровІ 
кручі. 

Моя вітчизна - це чорноброві красуні, що nалним коханням 
згоряють у куnальських вогнях, роздзвінна малеч. яна виростає 
пишними квітами. 

Діди ж коси клеnають. Тан, ян колись бувало ... 
А сини й онуки чорновусі на джетах у небозвідді гарцюють. 
У космос літають і зорі в nазуху ловлять. Така моя вітчизна .. 
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Софія Наумович 

ЛЕСЯ 

- Та nрийшов отой чорнявий nанич ... nита~: за панною Лесею ... 
Отой, що в иас дві з~ми на станції мешкав ... 

- Гамбаров! Проси, Настю, до вітальні, я зараз там прийду! 

- Нестор! Оце несnодіванка! А я думала - ви вже давно у 
своїй nрекрасній Грузії ... 

- Лукава доля, замість до Грузії, завезла мене у зовсім іншо· 
му напрямі ... 

- Знаю, що nісля студентських заворушень у Києві, ви вnисали· 
ся були на московський університет. І що ж? Не сподобався вам 
північний клімат, чи вони там не вnодобали собі вашої палкої вда· 
чі? 

- І одне й друге. Але я таки погано ·nочував себе у Москві 
nісля вашого теnлого Києва, а зокрема будинку nри Назарівській ву
лиці ... Пригадуєте, nанно Лесю, як ми собі взаємно допомагали у 
навчанні: ви вчили мене французької мови, а я вас грузинської? 

Я й досі еожуся з вашим дарунком, - поезіями Альфреда Мюсд ... 
Чи знаєте, що ви мені на цій книжечці наnисали? 

- Ні, здається .. не nригадую ... 
- «О метр, елєв е камарад, ан сувенір де нотр сосієте де ее· 

кур мютюель, де ля пар де Ляріс Косач. 29.4.1896» (Учителеві. уч
неві й товаришеві сnогад про наше «товариство взаємодопомоги•) 

- Це зворушливе, Несторе, що ми,' діти різних народів, ~югли 
так добре одне-одного розуміти. Чи не тому, шо обидва наші на· 
роди в неволі? 

- Я думаю - саме тому! І тепер, коли я врешті їду у Грузію, 

та хотів би на прашання висловити мої два гарячі бажання. Чи 
можна? 

- Звичайно, можна. Які ж вони? 
- Щоб ви, у ваших nрекрасних поезіях, згадали, інколи, й мою 

батьківщину, так, як це робив ваш великий земляк, Тарас Шевченко. 

І друге: щоб ви nодарували мені свою знимну ... Я хотів би пона· 
зати їІ моїм землякам ... Подаруєте? 

Лесі раnтом зволожіли очі й вона, нічого не сказавши, nідійшла 

до свого бюрка. вишукала знимну й швидно наnисала: «Бажаю вам, 
Пане Несторе Гамбарашвілі, nослужити щиро й бездоганно Вашій 
nрекрасній рідній країні. Коли вам треба буде тооариської nомочі 
й nоради, то згадайте, що є на світі Ляриса Косач. 

Прочитавши з вели ким ~ворушенням наnис, грузин низько по· 

клонився й nоцілував Лесину ручку. Уже на відході, у дверях, заnи· 
тав: 

- що вам привезти з Грузії, коли я в осені повернуся у Київ? 
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- Гострий кинджал! Як емблему боротьби з ненависним ворогом! 
Це ваша улюблена зброя, nравда? 

- Так. Ваше прохання, панно Лесю, робить вам честь і воно 
буд~ точно виконане. 

15 січня 1901, Мінськ 

Любі мої Мама й іlапа! 

Я так боюсь, Мамочко, що моє лихо відіб'ється на твоїх, і без 
того неміцних нервах. Не буду, звісно, запевняти тебе, ніби мені 
теnер легко жити, бо це була б брехня, але я бережу себе й ні
чим не втомлююся, хіба що морально ... У Сергія Константиновича 
проводжу час тільки від 11.30 дня до 10.30 вечора ... Він не дає 
мені нічого втомного робити ... рідко коли попросить щось принести 
з другої хати, я тільки промочую йому голову одеколоном ... читаю 
йому часто, часом заграю, - от і всі мої «Обов'язки,. .. Тета Еля 
була й поїхала, бо. ж у чому могла мені 11омопи? Що ж поможеш 
тому, для кого «чудо• потрібне? Тут треба бути хіба Месією! ... 

Цілую Вас дуже міцно 

Ваша Леся. 

16 січня 1901, Мінськ 

Люба, далека Квітко Лотосу! {до О.Кобилянсьної) 

Ви отримали мою карточtW й подумали собі : чого це якась бі
да загнала ·,-і в невідомі простори? Ото ж, щоб ви знали: це біда?І 
Тут у МІнську, живе той мій прияте11ь що я вам давно про ньо
го казала ... Він уже близько півроку зовсім не встає з ліжка, ка
шель, кров, голос утратив зовсім, гарячна без nерестанку, сили 
менше ніж у дитини ... Каже лікар, що це вже раптові сухоти й ма
ла надія на поліnшення. Тимчасом я тут уже тиждень і ліпшого 
нічого не бачу, хіба навпаки ... Я цілий день не відстуnаю від нього, 
мій друг спить-не-сnить, лежить тихо, а я пишу листи й думаю со
бі :нащо, властиво, їх писати? .. Вам післала картну тай замовкла, 
бо nисала іІ серед клоnоту: шукала собі домівку тут, ганяла по 
місті (ще й міста цього не знаю гаразд), а головно була так при
голомшена свіжим враженням від страшного стану мого друга, що 
ледве могла свої думки зібрати. Життя моє тут досить трагічне ... 

Щодня мій друг розмовляє (отим своїм безгучним голосом, не
мов шелестом) про те, як ми вкупі заграницю nоїдемо в Швай
царію, як то гарно зустріти там весну ... А я весни так боюся, так 
боюся, як того, чого немvжу назвати. І я кажу йому, що буду з 
ним, аж пони він поправиться ... У цьому правда те, що я не понинv 
його так, ян його покинули інші його друзі. Я з ним залишуся, no· 
ни буде треба. Ви розумієте мене:? 
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Тимчасом я живу 'tVi з дня на день, без nлянів, без nерсnектив. 
Роботу свою веду далі. Oue днів два, ян відоспала до •Жизні• 
свою розnраву про новітню драму, докінчену в.же тут з лихою бі

дою. Тепер nисатиму другу розвідку :про народницьний наnрям у 
німецькій літературі ... Лихо лихом, а робота - роботою. Що ж, коnи 
не вnиватися, не вприскувати морфію, не нурити оnіюму, - то треба 
хоч роботою задурити себе ... Ну, годі, мій друг nрокинувся. 

треба буде йому щось прочитати, а може заграти (тут є на чому, 
коч і поганенько), то еже скінчу листа. Бувайте здорові, міцно стис
каю вашу руну. 

Ваша Л. Косач. 

ЛЕСЯ УКРАіННА З 
ОЛЬГОЮ КОБИЛЯНСЬКОЮ 

29 січня 1901 , Мі нсьн. 

Дорога моя Товаришко! (до О. Кобилянської) 

... Відваги в тому немає, за що ви мене хвалите, так зpol!~r.:;. ~ 
кожна не-фіЛІстерка ... Наекільки я "Сильна духом• - nокаже час, 

може ще й заломлюся? А коли витримаю, то в цьому заслуги 14А
має, як не було в тому, що я витримала операцію ... З моїм другом 
зле й він уже сам не вірить, щоб міг видужати. Стан зовсім роз
пачливий і на nоправу немає надії ... Не давайте й ви свого товари

ша на nоталу недузі ! Ря]Уйте його чим можете... боріться на життя, 
а не на смерть, бо йнакше це такий розnач! Можливо, що хутно 
знову буду в Києві , хоч я не хочу npo це думатt1 , бо я не вернуся 

з добра ! ... Бувайте здорові , моя добра, ніжна і люба Товаришко. 
Ще раз стискаю Вашу руку 

Ваша Леся 
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12 березня, 1901, Київ 

Люба Товаришко! (до О. Кобилянсьиої} 

Ви бачите, що я вже тут, отже нещастя вже впало на мою голо· 

ву. Сьогодні якраз девятий день після смерти мого друга, вже 
тиждень, як він лежить у землі. А я, бачите, жива ... Нічого мені не 
хочеться, нічого мені не треба ... Я страшно втомлена Фізично й мо
рально й здається спаnа б без кінця, проте й спати не можу. Тіль· 

ки є в мене одне бажання, таки сnравжнє, виразне бажанttя : nо
їхати до Вас, на зелену Буковину ... Мене ваблять Ваші незнані, а 
вже милі, гори й уся Ваша країна. що здавна стала моєю мрією. 
Матеріяльних витрат тепер не боюся, бо матиму власні фонди на 

nодорож ... бо так, чи інакше я по Великодні в дома не лишуся, я 
не всиджу на місці. Це дивно: я втомпена й розбита, а nроте щось 
жене мене в світ кудись так', де я ще не булп ніколи, далі, все 
далі ... 

Напишіть мені, тільки швидше, на Бога швидше, дорога Това· 
ришно! Я так буду ждати! 

Цілую Вас руку стискаю 

Ваша Л. Косач . 

•••• 
Юрба чернівецького двірця здивовано розглядала сцену: з ва-

гону першої кляси львівського "Шнельцуrа•, попереджена <<треrером» 

із валізками, зійшла елегантна чужинка в nодорожній nелерині й 
широкому капелюсі, підв'язаному стрічкою під бородою, а їй на· 
зустріч кинулася, зіскочивши з фаетона, тутешня дама з найвищої 
місцевоt «ноблєс•. Вони обm:~ві хвилинну пильно собі взаємно nри
ГJ•"даnися, а далі широко розвели рамена й сердечно, кріnно розці
лувалися. Ще хвилина питань і відповідей незрозумілою (гейби «ХfІОп· 
ськоЮ .. ) М()ВОЮ, а далі обидві дами всіли в фаєтон, і він помчав 
баскими КІньми на вулицю «Новий світ«>• ... 

- Я мала ще вчора nриїхати, але через Труша спізнила nоїзд. 
Вони всі так мене вмовляли залишитися ще ... але я вже почала 

втомлятися від ресторанно-готелевого життя. Жила я у Львові весь 
час у готелі .. централь", хоч багато знайомих заnрошували до себе. 

Та в готелі завжди незалежніше. Труш мені дуже вірно помагав у 
всіх nаходах і поїздах і навіть сам їх за мене робив, щоб мені 
даремне не ходити ... 

- Він у вас зrо<оханий, Лесю, ще з того часу, коли малював у 
Києві ваш портрет ... 

- Ну й вигадали, Олю! Ви щось так ян моя менша сестричка 
Онеанна: всюди й завжди добачується романтичного nідложжя! ... Ба· 
чила я теж Ольгу Франкову, вона мені здавалася біпьш-менш такою, 
ян завжди, нічого надзвичайного я не помітила. 

- А як літературні справи? 
- Довідалася я з велиною радістю, що мої переклади з r ай не 
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не загубилися й мають появитися в .. Вістнику ..... Я була у редакції 
й там побачила на стіні свій власний nортрt:п, отои київський ... 
Було мені досить смішнувато дивитися оттак на себе ... 

- А кого ще бачили ? З ким говорили? 
- Шухевича не бачила, не було його в дома, тільки жінку й 

доньок - гарні дівчата. ЗгадуІ:$али про Київ із масою комnліментів 
знайомим українцям, як це, зрештою, завжди роблять чемні галиЧа· 
ни... Молоді приятелі Тру ша nодобалися мені більше ян старі : не 
такі хитрі , більше завзяті. Усі вони дивувалися чого я їду на Буко
вину ... 

- Ах, nоганці І Але їм на злість, я зроблю все, що в мо1и силі, 
щоб ви не жалкували свого приїзду ... І цим може хоч трохи віддячу 

вам за мій чудовий побут у вашому Гадячі, у Києві ... Я досі зга
д';Ю його як чудову казну, як сон, або пісню ... Цей велиюо~й ліс, 
..110 колом оточує ваш хутір, обидвІ хати ... особливо ж ваш •білий 
домик" у Колодяжному ... 

- Еге ж. це була найбільша nомилка мого життя, шо зросnа я 
.з волинських лісах та в поліських болотах ... Від того й моя неду-

БУДИНОН. ДЕ НАРОДИПАОА ЛЕСЯ УНРАІННА 

га, а проте, коли 6 я мала вибирати вдруге - де мені народитися, 

- я вибрала б таки нашу тиху Волинь ... 
- Ну, . ака «тиха" вона мені тоді не видавалася! Тай у Гадячі 

було велике, веселе, молоде та співуче товариство й нашим заба
вам співам та розмоеам не було кінця . 

- А так ! Тоді воно зібралося в нас особливо чисельне заради 
вас: усім бо було цікаво познайомитися з автентичною •Царівною• 
з Буковини ... 
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- Ну, ue вже ваші вигадки, Лесю. А втім, може це трохи й 
правда, бо й тут, наші каваліри й дами, як тільки довідалися про 
ваш приїзд. - уже наперед заповіли, під різними nретекстами, свої 
візити в нас: і Осиn Маковей, і Іван Гриневецький (саме теnер йо
го 'трупа .. руської бесіди» тут ) і Микола Івасюк - (автор картини 
«В'їзд Хмельницького до Києва,.) і Білинський (uей, що має партік, 
Смока співати) і навіть Стефаник nереназував із Русова, що вибе· 
реться на два дні до Черновець. Та ось ми вже вдома ... 

На rанку nросторого дому Кобилянських появилася мати Ольги 

(«зовсім як Свята Анна на малюнках Леонарда да Вінчі" - ствер
дила, про себе, Леся) та батько 76-річний патріярх і два брати: 
старий nрофесор, молодший студент, та вчителька Євгенія Піrулянів

на. 

- Іване, внеси валізи до гостинної кімнати, - розпоряджала 
«свята Анна .. , - а вас, nанно Лесю, прошу почувати себе як у влас· 
н1и хаті й ян тільни приведете себе до ладу, nрошу на обід. 

При велиному столі в їдальні, засіла вся родина Кобилянських 
із Лесею на nочесному місці, біля «nатріярха». 

- Що ж нового v вас, у Росії? -заnитав він свою сусідку. 
- Нового багато, але нічого доброго , ... Ви мабуть про те й не 

знаєте, бо закордgн вістки від нас дістаються дуже слізненими й 
nерефіль трованими ... 

- Що? Що тане? Якісь nовені? Посуха? Стихійні нещастя?
швидко розnитував "Патріярх,., вельми зажурившись ... 

- Я мушу вас nопередити, Лесю, що мій татко «старорусин,. і в 
вашій Росії вбачає земний рай ... А я ніяк не можу його перено· 
нати, що в нас все таки вільніше живеться ... 

- Коли б це все були «стихійні,. нещастя! А коли я вам скажу, 
пане добродію, що кожний раз, коли я знайдуся за кордонами 
Росії, то мене на руках і на шиї видніють червоні сліди, що їх 

натерло ярмо неволі й всkбачать ці спіди й мені соромно за ее· 
бе nеред вільним народом ... Коли я вnерше nереїхала кордони 
Росії - як їхала до Відня на операцію, -то nерше враження було 
таке; наче я знайшлася в іншому, нращому світі ... Мені незвичайним 
був сам факт, що осьто люди можуть собі зійтися де хочуть, гово· 
рити ян хочуть, змагатися про сnрави своєї країни, думати, ян 
мають собі nомагати. Для вас усе це природне й зовсім не див
не, але в нас ви цього ніде не побачите! ... А копи я вам ще 
скажу, що всі ми там живемо постійним nоліційним наглядом і я, 

й моя сертра, студентка медицини, й моя мама - редакторна .. рідно· 
го краю", що моя тета була на Сибірі, а хпоnців-студентів гноять 
по тюрмах і засланнях, ... з яких вони nовертаються жиєими трупа· 

ми ... Хіба тоді , ви й далі, добродію, цікавитиметеся «Стихійними,. 
нещастями. Нас бо nереслідують зовсім нестихійні труси й арешти! 

- Що :..te тане? Та це ж не може бути ... труси ... арешти ... полі
ційний нагляд над жінками? ... - і старший nан витягнув хустину та 
почав довго й непотрібно витирати піт з чола. - Я ніноли не nовірив 
би ... Це наче грім з неба ... І коли б я вас не знав, панно Косач ... 

Хай же я вас, Лесику, вицілую за це! Ось бачите, мій татко. 
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якщо не захитався ше в своїх симпатіях, то напевно з ним це ста
неться, коли добре роздумає. Бо мені й братам ніколи не хоче ві
рити, та й слухати відмахується ... 

- Але ж я маю симпатії до великого російського народу, до r-e 
ніАльного Толстого й Достоєвського, але не до поліцаїв! Я й наши: 
австр1иських не долюблюю, хоч вони мені нічого не зробили .... 

Леся гірко підсміхнулася. Як вияснити цьому «русинові", що ці 
поліuаї; - це й є витвір того "Великого російського народу"? 

- Я не хочу вас аrітувати, добродію, але повірте мені : ніколи й 
ніде я не відчуваю так сильно як це важно носити кайдани, й ні
коли у мене немає такої гарячої, гіркої туги, ян тут, у вільному 
краю! Бо хоч мої руки в кайданах, то серце й думка вільні, тимто 
менІ и тяжко й сором... І коли я повернуся назад в Україну то 
мені ще тяжче буде, ян досі бувало. Мені <;ором, що ми такі не
вільні, що носимо кайдани й спимо під ними спокійно. Отже я про 
кинулась і тяжко мені й жаль, і болить, а найгірше сором nалить 
ян вогонь... І повернуся в Київ, наче в тюрму ... 

Усі заслухалися в Лесині слова так, що й ложки відклали, а стра 
ви захололи. Тільки старший nан далі витирає піт з чола та недо
вірливо nохитував головою ... Проте заперечувати Лесі не зважився ... 

•••• 
- Лесю, - промовила Ольга, коли вони обидві сиділи в альтані 

їхнього саду з вишиваннАм, - ви обіцяли мені критику моїх nисань ... 
- Властиво критика більше потрібна публіці й самим нритикам, 

як авторам! Але я хотіла вам, Олю, ось-що сназати: хотіла б зазна 
чити різницю між поглядами галицької критики й моїми.Галицька кри 
тина докорАє вам «німеччиною», а я думаю, що в цій "Німеччині" 

був ваш рятунок. Вона дала вам змогу пізнати світову літературу, 
вона вивела вас у широкий світ ідей, і мистецтва. Це ж просто 
кидається ввічі, коли nрирівняти ваші -писання з більшістю галИцьких 
Звичайно, - Франко до цієї більшості не належить! У галицьких nи
саннях відчувається закуток, запічок, за гум і нок, а в вас: гірську 
верховину, широкий горизонт! ... 

- Ну, Лесю, ви вже надто чемні ... 
- Стрівайте, я не закінчила. Я думаю, що це Акраз добре, що 

ви прийшли в нашу літературу через німецьку школу, а не галиць
ко-польську, бо ue властиво не шнола ... LЦо ви nізно навчилися 
нашої літер& турної мови, - це правда Зате ж ви їІ вивчили! А ін
ші відразу думали, що їІ знають ... І, - між нами кажучи, -хто знає 
українську мову? ... 

- Але ж Лесю, ue не нритина, а похеа~и ... 
- Ні, не самі похвали, бо якраз переходжу до слабих сторінон. 

(ДАЛІ бУДЕ) 
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3 боротьби УПА на Закерзонні ---------------

БУЛАВНИЙ УПА - ЧУМАК 

НА СТЕЖІ-

ЮРІЙ БОРЕЦЬ 
(Уривок з кни>ttки •У Вирі 6ороть6и•. 

щ<' виходить у В·ві ЦУ СУМ). 

Легеньний теnлий вітерець гнув вершки дерев Порубського лісу. 
Трохи нижче, поміж селом Порубами й лісом, доспівав лан жита, 
цей вітерець, сягнувши до нього, пере·гворювався v вітер, нагинав 
збіжжя величезними хвилями у сторону заходу, при чому ці хвилі 
змінювали колір лану з яснозеленого на темнозелений, неначе хrось 

малював їх веТІичезною магічною щіткою. 
В лісі кипіло повстанське життя. Почет, як звичайно. працював 

олівцями, а між деревами рої переводили військовий вишкіл. Темою 

сьогоднішнього вишколу було ведення рукоnашних боїв і боїв у міст;. 
Ройовий Ворон, який недавно вернув із другого виnуску підстар· 
шинської школи, у своїх вправа>: застосовував японську методу бороть 
би джудо. Спосіб цих вправ був дуже цікавий, і до роя Ворона до· 
лучилося кілька іших роїв. 

У терені було сnокійно. Над лісом здіі1малося кільканадцять клубкі~ 

диму, які nідхоплював зі собою вітер і гнав на захід Це ройові ку· 
харі лідігрівали обід. 

Обсерватори, які стояли на краю лісу, мали nеред собою велике 

поле спостереження. Перед ними, з широким пасмом двокілометрІВ 
рівнини, була ріка Сян, а За нею дорога, на якій зненацька показа
лися досить великі ворожі з'єднання. Перед рікою наліво вид11іло 
спокійне село Володж, а на віддалі кількох кілометрів наnраво в 
селі Селиськах nереправлявся через Сян багаточисленний ворожий 
відділ. Дві його сотні набралися такої відваги, що зайшпи на край 
села Порубів, що лежало на віддалі біля двох кілометрів від Селиськ 

Вислухавши звіт одного з обсерваторів, командир Громенко гля· 
нув довкола по лісі на зайняті вправами рої і покликав до себе 
Чумака. - Друже Чумак, - сказав швидко. - на Поруби прийшло дві 
сотні nольського ВІйська. Зробіть біля мосту засідку й відітніть їм 
шлях! 

Чумак, зголосивши свій відхід, nідійшов до свого роя і через дві 
хвилини вже маршував із ним на засідку. Таких засідок .)Отня Гро
менка робила дуже багато. Деякі nереводилися цілим їі складом, ін· 

ші - чотами, але найчастіше в засідках брали участь рої, бо рій 
міг легше nідійти до . потрібного місця або відступити від нього, мав 
кращу можливість маскування, а сила вогню тринадцяти автоматів 
була вистачальною. Деякі рої мали в засідках .3еличезні успіхи, але 
рій Чумака ними аж так дуже похвалитися не міг. Остання засідка 
в Дилягові була майже невдала. Тоді вбили тільки одного бандита 
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і здобули одного кріса. Але сьогодні всі знаки на небі й на землі 
вказували на те, що засідка матиме успіх. Тї місце не далі як пів· 
кілометра від лостою сотні, підхід до МОС'!У зарослим потоком, отже, 
в разі якоїсь біди, буде добрий відступ. 

Ось рій уже в потоці під мостом. Гірський nотік був досить гли· 
бокий і широкий, але зараз мав мало води. Міст дерев'яний, біля 

десяти метрів довжини, з обидвох боків дуже добрі позиції, і їх 
рій зайняв. Сnереду тяглася рівна дорога, із nравої сторони був 
лан жита, а дещо вище, паралельно з ланом і дорогою, тягнувся 

ліс, у якому таборувала сотня. По лівій стороні дороги, на віддалі 
сто кроків, починалися хати, між якими час від часу лунали пострі
ли. 

Чумак замислився. Не знати як довго доведеться чекати на 
ворога. Він недавно ввійшов до села й може вертатися аж під ве· 

чір. Чи не спровокувати його? Ця думка Чумакові здалася доброю, 
і він дав наказ: - См иче, ти добре на все вважай! Ти, Буче, 
триматимеш зв'язок помежи мною й роєм, а я nіду на розвідку. 

Рів між дорогою й ланом був досить глибокий, і ним Чумак 
посувався в напрямі села, а Бук у тому ж самому рові займав 

необхідну nозицію між роєм і Чумаком, який повільно віддалявся. 
Вправним стрибком Чумак nерескочив через дорогу і став за де· 

ревом, біля стодоли. Із-за рогу стодоли вийшла перелякана старша 
жінка. Побачивши Чумака, вона ще більше зблідла й замахала 
тремтячими рунами, мов би хотіла відіnхати повстанця від небез· 
пеки. Та, замість відступити, Чумак підбіг до жінки, заглянув із·за 
рогу на nо-за рогу на подвір'я й остовпів. Там було повно ворожо· 

го війська, а совєтський старшина щось викрикував до нього мое· 
ковською мовою. Чумак не здивувався. В той час польська держава 

носила свою назву тільки для nропаr'анди назовні в ООН і для 
польського населення, а насправді знаходилася під московською 
окупацією. Військом командували москалі, кінцева 11ітера прізвищ 
яких часто була змінювана на «і». ~ 

Ворог провірив три перші хати, виставив сильні застави на шля· 

ху1 що вів на Ясенів, й, очевидно, мав намір посуватися далі в 
село. Обдумуючи си'!'{ацію, Чумак не міг вирішити того, що має 
робити, а налякана жінка тягла його за nолу й шепотом говорила: 

- Втікайте, бо згинете! Не бачите скільки їх '!УТ є? ... 
В Чумака з'явилася думка nустити автоматну чергу по ворожому 

збіговиську, але він здавав собі сnраву з того, що рій не матиме 
змоги йому допомогти, і здобуття зброї та амуніції стане неможливою 
річчю. Але саме в цю мить прийшло щось неочікуване. Коли рій 
біля мосту зробив засідку і скерував свою увагу в сторону села, 
щоб зустріти ворога вогнем тоді, коли він вертатиметься, він був 

приготований на це. Але несподівано ззаду над'їхала ще одна вv· 

рожа частина й уже була близько мОС'!У на закруті із села Селиськ. 
Повстанці обстріляли 11 і затримали, але nоляни залягли по ровах і 
відnоеіли вогнем. Перебігаючи на другий бік nотоку, Смик забру· 
див замок кулемета, він при nершій же серії затявся, і рій почав 
потоком відступати до лісу. 

На перший nостріл біля мосту ворог за хатами зчинив крик: 
«бандєрофце!". Чумак сипнув на нього серію з автомата і, зробивши 
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кілька велиних стрибків, оnинився в рові за дорогою, Бук також 
відстуnив, а до мосту вже посу!:'І:tлася ворожа лава й вела сильний 

вогонь. Достуn до потоку, щоб ним відстуnити, був неможливий, а 

тут, почувши своїх біля мосту, ворог відважно nовів настуn із села. 
Для Чумака не було виходу. Він вискочив із рову і, пригнувшись. 

майнув житом до лісу. Жито було високе й виявляло кожний рух 
Чумака, на рух збіжжя звернув увагу ворог і nосіяв по ньому нуля
ми. Чумак приліг у борозні, вкритий стятим колоссям і стеблами. 
Йому nригадався вишкіл :"Стрибок управо - два вліво". Такими 
зиr'заrами він скакав no житі, наближаючись до лісу. Ворог уже біг 
крізь лан, але сотня Громенна заявила йому, що до лісу йти не 
можна. Чумак оnинився між двома вогнями, але біг далі. Щось 
шарnнуло мазепинкою, щось запемо під поясом, та Чумак не зважав 
на ніщо, nоки не дістався до лісу. А ворог, почувши сильний вогонь 
із лісу, відступив до Селиськ, щоб nізніше відійти за Сян. 

Чумак іще довго не міг зловити віддиху. Він узяв від кухаря 
ферфляшу з водою, напився трохи, а решту вилив собі на голову. 

Тоді встав повісив автомата на ліву руку й nішов звітувати коман· 
дирові. Звітувати, але що? Підійшов до почту, став на струнно, nід· 
ніс руну до дашка й не говорив нічого. 

Сотенний по хвилині сказав із докором: 
- Щастя, що людей не втратили! Т enep ІдІть відпочивати, а на 

майбутнє пам'ятайте, що командири на розвідку не ходять І 
Ввечері сотня зайшла до села на квартири. Після вечері Чумак 

подався до тієї хати, біля якої стояв сьогодні nід час засідки. Тепер 
господиня вже не бv11а перестрашена й весело сказала: 
- Ane ви, друже, мали щастя! 

- Зовсім ні, - жартував Чумак, - дивіться ян вони мені мазепин· 
ку подерли! - і показав діру в шапці. 
-А знаєте, що ви трьох поранили? 

- Та де? А вбитих не було?~ 
- Ні. Один nоранений навіть кріса залишив, я його кинула у 

грядку. 

- Добре зробили, господине, - похвалив Чумак, а сам подумав: •Дві 
засідки nідряд. Там кріс, і тут кріс. А на\1 то шлян трафить ... » 

Та на uьому справа не скінчилася. Через кілька днів у денному 
наназі бунчужний Соноленко nрочитав, що рій Чумака має відійти в 
інший терен для виконання особливого завдання. 

КРАЄВИД НА ПЕМНІВЩИНІ 
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УНРАЇНСЬКИЙ ЕКСЛІБРИС 

Ножний книголюб, котрий має більшу чи 
меншу бібліотеку, старається мати свій 
sласний екстбрис. 

Екслібрис ( ех ІІЬrіs хнижок), аоо 
книжновий знак, це є малий листС\к паперу 

з ім'ям власника книжки і з ілІVстрацією, яна 
представляє в симвощчний спосіб духовий 

портрет власника, його зацікавлення, або ли
ше характер чи nризначення самої бібліотеки 

(наприклад - театральна бібліотека, або /)ота
нічна). Цей листон nаперу наліплюють на 
внутрішню сторінну обкладинки ннижни. 

Представити невеличким рисvнном харак
теристику чи зацікавлення нниголюr>а - не є 

легкою сnравою і тому добрий, мистецьний 
екслібрис може зро()ити тільки мистець (ра
фік, або маляр. Тому, що між екслібрисами 

траnляються nримірники висонGЇ мистецької 
f артости, їх збирають колекціонери ян малі 

мистецькі твори. Таким чином сьогодні екс

лібрис має подвійне nризначення - перше -
бути наnіnною на книжну і цим стверджува· 

ти іІ приналежність власнинові чнигозбірні, 
друге - бути предметом зацікавлення збира
чів ян окремий, самостійний мистецьний 
твір. У багатьох країнах існують товариства 
>бирачів екслібрисів. Вони збирають, вимін· 
юють між собою книжкові знаки та влашто-" . . . 
вvють перюдичнІ виставк~-t- 1 дбають про те, 

щоб широкі круги громадянства довідалися· 
через пресу й телевізію про найкращі екс
лібриси. 

Екслібрис такий старий ян книжна. Не тре
ба забувати, що nерші книжки були надзви -
чайно дорогі і власник мусів забезпечvвати 
їх якимсь сnособом nривласнення несовісним 
читачем. 

Давніше за екслібрис служили nідпис, або 
печатка власника, часом вигравірований герб. 

Сучасний екслібрис - це здебільша чисто 
мистецький твір. Його вартість залежить від 
рівня мистця·r'рафіна і ВІд еману замовника. 

В Унраїні перші екслібриси постали десь 
в ХУІ ст .. Найдавніший датований книжковий 
знак походить з 1601 року з Кам'янця По· 

дільсьного. Є вістки про екслібриси львівсь· 
них міщан і манастирів, відомий у nітературі 
книжковий знак манастирської бібліотеки оо. 



ПАВЛО КОВЖУН ВАСИЛЬ НРИЧЕВСь~;Ий 

ОЛЕНА СдХНОВСЬКА 
МИНОЛд БУТОВИЧ 
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Василіян у Холмі. НашІ екслібриси в ХУІІ і 
ХУІІІ ст. стояли на високому мистецькому й 
техні4ному рІвні і не були гірші від західньо· 
евроnейськи х, а rравер Л. Тарасевич з Києва 
виконував теж праці для Західньої Европи. 
Опанування України Москвою сnричинило 
занепад унраїнських книжкових видавництв 

рівночасно н?.стvnив занеnад екслібрису. 
Відродження українського екслібрису 

нас"Упило з nочатком ХХ ст. На східніх укра· 

їнських землях nочин зробив Василь Кричев· 

ський (1905-1 910}. а в Галичині Модест Со· 
сенко (1908). До піонерів цеї спрази 
належали ще Олена Кульчицька {від 1912 р.) 
і Юрій Нарбут 

Пізніше над екслібрисом працювали таКІ 
відомі м1-1::::тці: Іван Мозалевський, Олена Сах
ноеська, Михайло Жук, Михайло Нечитайло-Ан
дрієнко, Mapifl Котnяnевська Іван Падалка, 
Антін Середа, Леонід Хижинський, Василь 
Касіян, Рубан, Кирнарський на Наддніпрянwи
ні, Роберт Лісовський, Ярослава Музика, 
Павло Ковжун, Михайло Осінчук, Святослав 
Гординський, Лев r'ец, Іван Іванець, Петро 
Обаль, в Галичині, Петро Холодний (молодший), 
Вячеслав Васьківський 1 Ніль Хасевич у Вар· 
шаві. Микола Бутович . Володимир Січинський, 
Юрій Вовк. Вінтор Цимбал і Петро Омельчен
ко на еміграції. 

Між двома світовими війнами унраїнський 

екс~ібрис досяг високого рівня. Він відзна

чався багатою творчою уявою, декоративністю, 

nростою ясною композицією. На виставці 

словянського екслібрису у Львові в 1929 р. 
український ВІДділ викликав незаnеречне nри· 
знання чужої nреси. а на міжнародній вистав· 
ці в Льос Анджелєс у 1931 році украі'нський 

екслібрис {Павла Ковжуна) здобув медалю і 
nохвальнv грамоту. В 1932 р. вийшла у Льво· 
ві перша монографія про український екслі

брис з багатьома кольоровими реnродукціями 

(з коротким змістом у анrлійській, францvзькіУ. 
і німецьКІй мовах) під редакцією П.Ковжуна. 

Після 11. світової війни нове покоління 

мистцІВ nроявилося в праці над екслібрисом. 
В Україні треба було ждати аж до 1960-тих 

років, коnи то молоді мистці, виховані у мис
тецьких школах такими відомими майстрами 

як Олена Кульчицька, Василь Касіян і Стефа
чія r'ебус-Баранецька, відновили книжковий 
3нак , який бvв у занеnаді від 1 930-их років 
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(від часу сталінського розгрому дІЯЧІВ мис:
тецтва). 

Тепер, головно в останніх роках, щораз 
більше розвивається екслібрис в Україні, де 
він знаходить чимало замовлень і збирачів. 

Відеоротний nроцес сnостерігається на 

еміграції. Жвава активність наших rрафіків у 
ділянці екслібриса nриnадала на роки 1946-
1960. 

В останньому десятиріччі творення ексліб
рисів у нас змаліло , а товариство з6ирачів 
екслібрисів перестало існувати. 
В останніх роках теж і серед західньо· 

евроnейсь~оrо громадянства зменшується ін
терес до екслібрису. Це мабуть тому, що 
сучасна молодь менше читає, бо їі увагу 
займають масово розповсюджені nлатівки чи 
транзистори. Місце на nолицях, де колись 

стояли книжки, теnер зайняли модні nлатівки. 
З українських nідсовєтських мистців, котрі 

займаються екслібрисом є відом:: В.Вечер

ський, Б. Гумецький, С. Г' ебус-Баранецька, О . 
Заливаха, Карло Звіринський, С.Карафа·Корбут 
Іван Катрушенко, Г.Корінь, Іван Крислач, М. 
Курилич, Володимир Куткін, М.МаловсьІІИЙ, В. 
Масик, Б. Нечерда, Остаn Оброца, Іван Оста
фійчук, Б. Пастух, В. Перевальський, Богдан 

Сорока, В. Юрчишин, Юрій Якутович. Твори 
Sаrатьох з них були на виставках у різних 
країнах Евроnи й Америк~-1 . 

.На еміграції працюють над екслібрисом : 
Яків Гніздовський, Любоелав Гуцалюк. Мирон 
Левицький, Едвард Козак, Мирон Білинський, 
Юрій Кульчицький, Андрій Сологуб і Ліда 
Палій. В Польщі - Вячеслав Васьківський і 
Тирс Венгринович. 

Так, як кольорова фотографія ніколи не 
заступить мистецького портрету людини, так 

печатка на книжці не заступить екслібриса. 

Ознакою культурної людини є їІ власна книго 
збірня зі своїм екслібрисом. 

в. попович 



УКРАЇНА З ГЛИБИНИ ТИСЯЧОЛІТЬ 

Інж.з.витязь 

- • д rаnтvватись в 6ini - значить 

воскреснути знов 1•. 

Рутілій Намаціан. 

(Рнм.nоет. У-е ст.} 

Одною з властивих рис хараtперу людини - є nотяг до знання, 

стремління nізнати світ. в якому вона знаходиться, і то nочинаючи 

з перших кроків свого розвитку. Пізнати його таким, який у даний 
момент існує навкруг неї. 

З дальшим розвитком культури ножний нарІд, ідучи вперед і за

глядаючи у майбутнє, старається пізнати, вивчити і своє минуле по 

тих слідах, яні nолишили йому його nредки, чи будуть це якісь 
матеріяльні nам'ятки - різні споруди та ін .. чи духові - різного роду 

nисані твори чи донументи або всякі усні поетичні чи прозові nере
кази. Ці nам'ятки і творять історію кожної нації. 

Тепер для нас немає ніякого сумніву, що наш нарід має велике 
і давнє минуле за собою, лише чи не є він найбідніший серед ци

вілізованих націй на ті uіннощі , яні кожний державний нарід бережно 
охороняє та передає з nокоління у nокоління. 

Переходи різних nлемен та народів через наші землі і постійні 

війни замітали сліди nоnередніх циеілізац, й, а nізніша нищі вна по
вінь татарської інвазії залишила нам по собі голу землю ... Потому, 
nісля недовгого періоду відродження нашої країни в Козацькій Дер
жаві, прийшла на менш нищівна тривала московська окуnація, яка 
довершила похорон нашої давнини... «Не бьІло, нет и не будет• -
торкалося не тільки нашої мови, - воно охоплювало і к~wу культуру, 
і нашу колишню цивілізацію, і всяку про це згадку та nам'ятну ... 

Неnомітно зникли, колись чисельні в унраїнських степах, •н<.:'ІІІ'яні 
баби", евідни стародавнього культу наших далеких nредків ... Розкопу
валися не менш чисельні могили-кургани, їхні безцінні скарби або 
nереміщувалися до музеїв одної чи другої столиці мое· 
новеької імnерії, або й зовсім зникали ... Рvйнувалисf\ та знищувалися 
всякі споруди, яні мали будь яке історичне значіння в тому й 
об'єкти високої мистецької вартости ... Потихеньку "Очищалася• Унра
їна і від своїх історичних документів, архівів, вібліотен ... 

На щастя могутній голос Великого Кобзаря, за ним і низки 
українських nатріотів, nробудив національне сумління народних мас, 
струснув душі охлялих і nригнічених ... В народі, а особливо у молоді, 
з'явився інтерес до свого минулогп. стремління боронити спадщину 
своїх nредків. 

Ще більше зацікавлення своїм минулим виявляє сучасне укра

їнське молоде nокоління. Не було ще ніколи у нас стільки аматорів, 
дослідників-археологів, - яні так ретельно досліджували свої околиці 
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та яні б утворюеаnи зі своїх знахідок місцеві музеї. І хоч не пере· 
веnися «назьонні» археологи, та їм не так уже легко nотайни виво· 

зити награбовані чужі скарби, 6о nоруч із ними працюють свої 
українські вчені й аматори. 

Тому час від часу, через вузьку шnару щілt..но зачинених урядо· 
вих дверей, прослизне якась вістка про те, ян, наnриклад, в одному 

з курганів-могил українського степу було знайдено уцілілі ·GІстанки 
жінни-воїна з повним озброєнням і т.д. і т.n. А не так давно 71е· 
нінградсьна (а не київська!) ексnедиція nід керівництвом apxeonora 
М.А. Тіхонової відкоnала в Україні (Волинь, село Леnесівка) залиш· 
ки стародавнього поганеького храму, вівтар якого створювали великі 
чаші. Одна із них буnа nокрита якимись вирізьбленими знаками, 
схожими на nисьмо. Як виявив сов. вчений Б.А. Рибаков, - це було 
зображення старовинного календаря, що складався з 12 місяців. 
Ця знахідка є одним із доказів твердження того, що наші предки 

в доісторичні часи, ще до того як просвітитеnі слов'ян брати св. св. 
Кирнло і Методій склали для них азбуку, мали свої особливі пи· 
сьмена, "Черти і різи", яні згадуються деякими джерелами. 

Таким сенсаційним знахідкам, з цілком зрозумілих мотивів, 
не надається відповідного значінння і широної інформації, бо це 

означало б визнати за українським народом його тисячоnітню npaic· 
торію. 

В стремлінні nізнати nравдиву історію, а особливо праісторію 
своєї країни, наш нарід і зокрема молодь в Україні є дуже 

обмежені і відсутністю своїх джерел і неможливістю доступу до 

чужих, яні, між іншим, досить багаті на відомості про далеке мину· 
ле нашої Батьківщини. 

Ян один із nрикладів приводимо rут твір Анрі г'арнета •Архео· 
логія відкриває минуле», де на стор. 18·й вміщена ілюстрація, яка 
носить назву: - •Неолітичне село в Унраїні коло 2500 років nеред 
Різдвом Христовим». На nередньому nляні цього зображення ми 
бачимо nоле, на якому працюють жінки, а коnо них запряжений 
кіньми віз на колесах. В глибині видно будинки селиша, до якого 
прямують кіnьна чоловіків із здобиччю, очевидно, після nолювання. 

Автор далі nише, що •Домашня скотина, вози, сільсько·господарсь· 

ке знаряддя з кременЮ та сосуди зі землі (очевидно з глиниІ) ро· 
били можливим осіле жиrrя. Однако, деякі народи жили ще кочо· 
вим жиrrям». Цим він nідкреслює різний рівень розвитку народів у 
той період. 

На основ; цього зображення-відтворення життя тогочасного села 
можна вважати, що автохтонне населення України за 2500 років до 
нашої ери було осілимн сільсько-господарськими nлеменами або й 

народом і стояло вже на вищому стуnені розвитку. 
Не зайвим буде тут додати зауваження, що єгиптяни, яні ще кіль· 

ка десятків років тому (до відкриття сумерійської цивілізації) 
вважалися найбільш цивілізованим старовинним народом, nочали 
вживати колесо тільки коло 1800 рр до Різдва Христового. 

Згадує про Україну в свойому творі, •Історія Світу .. т. І, другий 
історик, Жан Дюше. Він nише : «Українська nшениця була так як 
зоnото, що nритягало Арrонавтів у Чорне море". (стор.136) 
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СЦЕНА З ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 2500 р ПЕРЕд ХР. 

В іншому місці ми зустрічаємо таке твердження. що -"Україна 

уже в У·мv віці до Різдва Христового годувала своїм хлібом увесь 
відомий тоді світ ..... і т.д. 

Одним із найдавніших історичних джерел, з яких можна noчepn· 
нути відомості про наших nрелнів. є нлясичний твір грецьного іс· 

торика Геродота (жив між 484-425 р.р. до Р.Х.), який подорожував 
багато і по Греції і по Інших країнах, в тому no нашій землі. Цей 
знаменитий тВір носить назву •Історія• 1а складається з 9-ти книг, 
кожна з яких названа ім'ям однієї з дев'яти муз. В ньому в ос· 
новному ВІН описує подІЇ грено-перської війни та відзначає pomo 
Атен, але поруч ІЗ тим він розповідає також і про інші народи, 

їхнє nоходження, життя, звичаї та ін. І хоч у ці розnовіді включено 
багато мітологічних ra леrендарних переказів, все ж його «Історія» 
СЛУЖИТЬ ОСНОВОЮ ДЛЯ ВСЯНИХ РОЗВІДОК. 

В одній із цих 9-ти книг (•Мел;,помена .. , книга ІУ·а) - він не 
тільки широко описує побут тогочасного населення України, а й no· 
дає відомості про його стародавні зв'язки з Грецією. 

Ці зв'язки nідтверджуються і сучасними вченими, яні припускають, 
що індо-европейські народи, перед тим як розділитися та заселити 
!ндію, Персію і Европу (десь коло 3000 ;:>р. до Р.Х.), ще знаходили· 
ся сnільно на території nоміж Уралом і Карnатами (сер. 
і нижня Волга, Україна, Трансильванія), розмовляли спільною мо· 

вою та були в ночовому стані. (А.Боннар «Грецька цивілІзація», т.І; 
«Універсальна Історія», Енциклопедія Плеяди, т.І) 

Коло 2000 ор., відділившися від сnільноти та заселивwи долину 

Дунаю, - грени. які себе називали еллінами, почали посуватися до 
східньої частин .. Середземного моря - на Малоазійське узбережжя, 
на острови Егейського моря 1 в саму ГрецІю. 
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Sиходячи з цього, можна твердити, що той перІод грецью племена 
були ще кочівниками. А нагадуючи собі відтворення-зображення 

неолітичного села в Україні, про яке ми згадували вище. можна 
зробити висновок, що наші тогочасні предки мали більш високий 
ступінь цивілізації як кочівники-греки. І, напевно, від контантів по· 
між нашими nредками і предками греків залишилися на деякий 

час сліди, відбитки. І, звичайно, більші - на менш цивілізованому 
народі. 

Цінаво пише Геродот про нонтакти nоміж цими двома народами 
у зв'язку з нультом бога Аnоллона і богині Артеміди. Як відомо, за 

грецькою мітологією, Аполлон і Артеміда, діти Зевса і Лето, наро
дилися на острові Делос в Егейському морі, на якому відбувалися 
пишні урочисті свята на їхню честь, з ріжними виступами митців, 
зокрема співців. 

Фукідід, другий грецький історик, твердить, що еже з неnам'ятних 

часів до святилища тих богів прибували на острів Делос чисельні 

nрочани і з близьких островів, і з самої Греції, і з далеких країн. 
Про участь наших предків у вшануванні Аполлона і Артеміди 

знаходимо згадку в «Універсальній Історії .. , Еt-tциклопедія Плеяди, т.І, 
яна каже, що, згідно з Геродотом (ІУ,ЗЗ-34) в прадавні часи діви 
гіперборейські nрибулм на острів Делос із дарами, спочатку АрГ'а 
і Опіда, а потім, після народження Аполлона, - Гіпероха і Ляодина. 

Гробницю перших, ян інформує ця Універсальна Історія, іденти

фікували вчені Ф. Курбі, Ш.Пікар і Ж. Реnлат, які віднайшли в 1923 
році ·і могилу других, що доводить правдивість свідчень Геродота 

та підтверджує існування цих античних традицій. Далі додається, що 
останнім етапом дів гіперборейських в Аттиці був Празіе, трохи на 

північ від Торіноса, і там, власне, організувалися та звідти nочина
лися всі nрощі, які відбувалися вінами аж до нлясичних часів. З 
цього можна приnускати, що в nерших часах проші були пов'язані з 

nрибуттям гіперборейських вщ;ланниць. 
Більш nовно та цікаво оповідає про це краєзнавець О.Знойко в 

своїй статті, вміщеній v сов. пресі (nризначеній пля закордону!). Він 
твердить, що Геродот у книзі «Скіфи» написав, що •<ще задовго по 
Гомера (автор •Іліяди,. й ••Описсеї» співець-nоет, що жив у ІХ-му 
столітті де Р.Х.) ... еллінська богиня Артеміда разом із Аполлоном 
nрийшла на острів Делос із країни скіфів, країни гірерборейсьної. 
Артеміnу і Аполона суnроводжували дві дівчини з нашої країни -
Apra і Оnіда, могили яких 6ули священними на Делосі. Щорічно 
жителі країни Гіперборейської nривозили дари в храм Артеміди на 

острів / Делос. Елліни так шанували послів з батьківщини Аnоллона 
і Артеміди, що врочисто зустрічали їх, обдаровували і залишали їх 
у себе 

Тоді гіnербореї, жалкуючи про втрату кращих представнині в 

свого народу, почали надсилати дари без послів. Геродот nідкреслює: 
дарунки традиційно обгорталися в пшеничну солому. Країну Гіnер· 
борейську він описує як таку, де сіють ще nшеницю, на півночі 
Скіфії. 

•Героnот порівнює rіnербореїв•, каже О.Знойко, "З племенами 
фракійськими - (предки слов'ян) {Фракія, країна що знаходилася в 
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півн.·східній частині Балканського nівострова з річкою Гебром те
перішня Мариця.), кажучи, що і фракійські жінни не можуть обійтися 
без пшеничної еоnоми в обряді на свято великої богині. Пшенична 
солома вживалася як жертва для вогнищ на свято Купала, а країна 
Гіперборейська була країною давнього сіяння nшениці в басейні 
середнього Дніпра• ... 

Далі О.Знойно доводить nов'язаність грецької богині Артеміди 
з богинею наших nредків- Даною. Він nише - •Задовго до ПQ;4-
ходу сарматів і скіфів у Причорномор'я найстародавніша і найnре
красніша богиня еллінІв - Артеміда прийшла на остоів Деnос з на
шої країни, - це була Дана наших предків•, 

Дана або Леnя у наших предків, за словамн О. Знойка, була 
головною богинею, Дівою, і за їхнім уявленням являла собою nа
сивну жіночу основу, символом якої була вода (ріна). Обряд Куnала, 
який зберігся до наших часів, означав одруження Дани (втілення 
води) з богом світла - Полелем. 

У гренів Артеміда, яна спочатку теж називалася Дана і була 
також втіленням води, nізніше nрибрала ім'я Артеміда, і в ІУ·мv 
столІТТІ до н.е. греки-мисливц' nеретворили її на богиню мислив-
ства. Проте, в деяІ'их частинах Греції вона залишалася як і поперед
ньо богинею річок. 

Між іншим, у Римі uя богиня була відома nід іменем Діяни, що 
дуже близьке до імен.,. Дана. 
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За Геродотом, твердить дал і О. Знойно, ім 'я Артемада греми 
взяли від міста Арти. яке було столицею одного з трьох царств 

Русі (Артанії, за арабськ1-1ми географами) . В Артанії кvnvвали греки 
мечі, nшеничний хліб , який за на~вnю цього міста у r реків називав
ся артосом. 

Культ боrина Дани, пише автор, існував у . наших прt:щків при· 
наймні вже в 11-му тисячоліт;ю до нашої ери. 

Цей поетичний nереказ тим більше цікавий для нас, ..цо О. Зной· 
ко nов'язує назву Дніпро з іменем богині Дани. Він каже, що 
давні nисемні джерела зберегли нам стару назву ріки •Данапра<.; ... 
яка походить від двох сnів: «Дана• (Девонія. Діва) і слова •nрисно .. 
'тоб-то - невідлучно). Ім 'я Данапріс означає "Завжди Дана .. {завжди 
Діва). або "властива Дані (Даві) ... або - "нР.вадлучна, рідна боrині 
Дані річка". 

Дослідник цей старається вияснити також і nоходження слова 
•Русь .. , яке, як він твердить, кілька тисяч років тому на старо-кель
тській мові означало воду. Звідси і назва річки Рось, з ім'ям якої 
вчені пов'язують nоходження назви наших nредків. Від цього ко

реня й утворилися такі слова, як - русло, русалка, роса, що містять 
у собі поннТїя соди. У сиву давнину, як він пише, Русь і Дніnро., 

ріка стародавньої людської культури, були сnораднені мітоnогічним 
змістом. У ті далекі часи , та й навіть у середньовіччі, Дніпро, "Не· 
зрівняна серед рік•, був відомий усім культурним народам. А то
му, що кожний називав його по свойому, він, напевно, має най

більше назв як будь яка інша ріка. Так. у наших предків, як такоІt' 

і у римлян {які мали торговельн а 1 культурні зв'язки з Придніпро· 
в'ям аж до 11 -ІІІ віку нашої ери}, він був - Данапріс, у греків -
Бористен, у татар - Ексі , v турків - Узу, на карті Вісконті (1 381 р.) 
Еліце і т.д . 

Є ще один момент у цій етаnі, що nритягає увагу. Це згаду
вання, ще •в Артаніі купу~ли греки мечі ...... 

Як відомо, nідчас своєї великої інвазії (десь коло 1200 р.р. до 
н.е.), греки (дорійці ) ще в ночовому стані nрийшли як завойов
ники на землю, яка ПІзніше стала їхньою батьківщиною. Була вона 

до них уже заселенаселєна цивілізованими народами {в тому і 
греuького походження), яні в тоі' час мали упорядковане жит;я -
з містами, державним управлінням, релігійними культами і т.д. Де
які мали своє nисьмо. Основн і зайнят;я їх були - землеробство, 
мореплавство, ремесла та ін. , при чому уміли еони обробляти різні 

метали, крам заліза. Воно було їм незнайоме. А нові завойовники 
nрийшли зі залізною зброєю, - еон-а й перемогла І в ті._, nеремозі 
яка вирішиnа долю грецького народу та накресnнла шлях його 
історії, треба вважати, що неабияку ролю відогоали і наші nредки; 
вони бо вклали в руки грена залізний меч. 

Так чужі джерела дають нам можливість дізнатися більше про 
нас самих, воскресити те, що, здається, глибоко було заховане віl 
нас... І було б дуже відрадно зконстатувати, що наша молодь тут у 
вільному світі зацікавлена у ВІднайденн і таких джерел, які 6 доnо-
могли нашому народові відновити свою загублену історію ... 
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мrр. В.ЛЕНИК 

ТАЄМНІ ГУРТКИ МОЛОДІ 

ПIL\h 

ники 
НА НАЦЦНІПРЯНЩИНІ 

(Продовження) 

У 90-ті роки минулого сторіччя існували таємні гуртки по всіх МІС· 

тах Наддніпрянщини - більших і середніх: у Києві, Полтаві, Лу6нях, 
Чернігові, Харкові, Глухові, Миргороді, Лохвиці, Ромнах. Прилуках 
та інш. Вони існували і діяли у f'імназіях. фахових навчальних за
кладах та іншого типу школах. На переломі ХІХ-ХХ століть їх дія no· 
ширилася і на села. Але форми і зміст дІяльности окремих гуртків 
різнилися, яv. також інтенсивність і тяглість 6ули змінними хоча в 

усІх панував nатріотичний український настрій. 
Найчастіше чnени гуртків займалися читанням українських журна

лів та книжок видаваних 3З кордоном, перекладали чужих авторів 
на українську мову, дискутували про бброть6у з указом 1876 року, 

обговорювали nроблеми віLІРОдження українського народу. ПолІтичних 
цілей та сnрави самостійности України майже ніде не заторкуваnи. 

У 90-ті роки минулого століnя, в тих гуртках молоді про самостійність 
не тільки що не говорено, але ~ не думалося. Деякі гуртки залишали 
національну сnраву взагалі поза своєю увагою і зосереджувалися 

лише на nроблемах соціяльних. 
З таємних гуртків на Надніnрянщині розвинулися nізніше україн· 

ські nартії - революційно-українська, соціял·демократична, робітнича 
та народно-українська. 

Бран nолІтично-ідеологічної концеnційности в українському молодечо· 

му русі nід російською займанщиною виникав з невідрадного станv 
в Укоаїні. Після розгрому українського національного руху Москвою, 
v шістдесятих роках мин.ст., nішов загал української шляхти 
та інтеліrенцїі на nолітичні манівці. Вони nогорджували українською 

мовою, відмежовувалися ВІд маси українського народу. Лише nоодино· 
кі українські аристократичні роди nлекали вnерто і nослідовно рідні 

звичаї та мову, стягаючи, nри тому, на себе ворогування і насмішки. 

Ширшого відгомону їхня настанова не мала. Політичних партій не 
6vло, маса народу, живучи у кріnаччині, або «nо-кріnацькій• системі, 
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не уважалася взагалі ані суб'єктом, ані об'єктом якого небудь сус
пільного життя. 

Унраїнський nатріотизм виявлявся в таких умовинах лише в т. 
званому хлоnоманстві - захоnленню етнографічними студіями - у сен· 
тиментальному почутті любови до простого люду, у слуханню сnіву 
кобзарів, ношенню унраїнських строїв тощо. Навіть найбільше від
важні nатріоти називали себе лише українофілами. 

Федір Дудко розназує у своїх споминах, що v Глухівськ~ r'імназії 
переважна більшістt. учителів були українці. Але ніхто з них не мав 
свідомости національного походження. Їх можна було б назвати ет· 
ноr'рафічними українцями, а самі себе вони називали малоросами. 
Що ж від таких учителів могла перебрати тодішня українська молодь 

Цей же автор стверджує, що єдиною груnою інтеліf'енціі в Укра
їні, яка задержувала українську мову, було духовенство. Духовні школ. 
в Україні могли уважатися в той час єдиним заnовідником і роз
садником української національної свідомости. Семінаристи були 
єдиними студентами, які постійно говорили рідною мовою. Семінарис 

Вони й ооронили іі активно. У газеті «Правда", ч.2, Рік вид. ІУ, за 
1970-нй рін, розказується, що в одній семінарії в Унраїні студенти 
почали носити смушкові шапки, nодібні як селяни. Ректор семінарії 
(архимандрит) наказав перестати їх носити. Богослови цього наназу 
не послухали. Тоді ректор nоставив при вході до кnяс сторожів, яні 
знімали шапки і ру6али їх сокирами. 

Але й такі акції московських наставників, чи їх васалів·nереверт· 
нів не могли вже спинити українських богословів від їхньої nраці 
над собою та для добра українського народу. З кожним десятиліт
тям таємні гуртки в духовних школах розросталися і ставали числен· 

нішнми. Олександер Лотоцький стверджує у своїх споминах «Сторі~ 
ни Минулого*, частина третя, Видання Українськаво Науновего Інсти· 
туту v Варшаві, рік 1934., стор. 222): 

«У духовних школах на У1tраїні існували - і ніщо не могло їх 
викоренити - українські гуртки, що виховували в своїх членів націо: 
нальнv свідомість, з якою вони вступали в життя та яку переводили 
в своїй діяльності - священиків та учителів народніх і середніх шкіл• 

На другому місці тієї nраці (сторінки 371-372) читаємо дальші 
факти: 

«До революції національні змагання молодого поноnіння духовного 
стану виявлялися з утворенню унраїнських гуртків no духовних шко
лах . - по цих школах були вони найчисленніші. Життя здебільшого 
глушило ті чисті nаростки молодого віку; найгарячіші й найбільш не

нестримані падали жертвами зовнішнього спротиву, - до таких, 
напр., належать не6іжчики о.Лука Скочковсьн~о~й, о. Стеnан Кедриновсь 
кий (літературний nсевдонім - С.Юрновиця), учитель семінарії Ів. Ро
тар (псевдо Соnілочка), яким належить визначне місце в історіі укра 
інського національного руху; але якась частина виживала морально 

й фізично та творила серед духuвенства кадри демократично настро
єних та національно-свідомих працьовників української сnрави. Ті 
українські елементи й внплили на поверхню життя церковного, коли 

революція одкрила для того можливості." 

Олександер Лотоцький учень духовних шкіл називає денілька rурт-
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ківців по прізвищах: Крамаренко, Ботвиновсьний, Добрянський, Сікор
ський. Пащевсьний, Гриневич. У нього є поданих також кілька фантів 
про те, що ще на переломі століть більшість таємних гуртків у під
російсьній займанщині не мали ясних політичних цілей у своїй діяль· 
ності. Він цюує звіти двох представників онулаюського режиму -
начальника Чернігівського жандармського уnравління та голови Хер
сонської жандармської установи. Перший не вбачав в той час в 
Унраїні особливих nроявів сепаратизму, але «українська молодь гру
nується для вивчення "Малоросійсьної літератури» (особливо в Ні· 
жині в Інсп.путі). Ті «Зібрання nолітччної закрасни покищо не мають». 

В Херсоні, за звітом другого москаля «Мазеnинської аr'ітації досі 
не виявлено, тільки в т.зв. «українських нружнах» помітно збільшення 

інтересу до минулого «Малоросії» та nокищо лише теоретичні розмо· 
ви про nотребу українізації школи та суду.» (стор. 259 цитованої пра
ці). 

Доброю школою національної свідомости були в тих часах унра
їнські громади в Москві та Петерсбурзі. Федір Дудно, як nише, ви
їхав до Москви на студії «общеросом .. , а повернувся nісля трьох ро
нів свідомим українцем. 

Були на Наддніпрянщині і такі виїмки, коЛи учні знаходили в гурт
ках лише завершення nроцесу національного усвідомлення, nіслн 
того коли в них вининло nробудження стихійно, під впливом власних 

життєвих сnостережень, або читання творів україн ських письменників. 
При чому це мусіли бути лише твори Котляревського, Квітки , чи 

Шевченка. Вінтор Андрієвський розназує, що він почав застановля
тися над українською проблематикою·, читаючи «Тараса Бульбу., Ми
коли Гоголя. 

«Унраїнські твори Гоголя, - пише І:ІІН, мали на мене такий вnлив, 
що зробили nерелім у мойому життю; ян я їх прочитав, то ніби очі 
мені відкрилися і я став бачити те, що мені досі не було видно". 

Щойно з тим nережиттям почав Вік'Іор Андрієвський, як і багато 
інших йому nодібних учнів, шукати контакту до існуючих гуртків, або 
навіть з власної ініціятиви такі гуртни у свойому середовищі творити. 

Безконцепційність у nолітичному асnекті nочинає в таємних гурт-
нах nідросійської займанщини зникати на початку ХХ-го століття. Голов· 
но наnередодні революції 1905-го рону дістають ряд гуртків вираз· 
ний національний та nолітичний характер. Члени гуртків починають 
поширювати в народі літературу національно-революційного змісту, 
партійні відозви. nроклямації, видання Женевської «Громади" тощо. 

Дмитро Дорошенна стверджує, що в той час «українська молодь 
почала вже nомало визволятися з-nід гіnнозу всеросійських ідей і 
приходила до думни, що українці мають свої власні цілі й завдання, 
а тому nовинні йти своїм онремим шляхом, хоча і в нонтакті зі за
гально-російським революційним рухом" 

На жаль про діяльність гуртнів на Наддніпрянщині залишилОсtі 
нам ще менше документів, ян про гуртки в Галичині та Буковині. 
На основі знайдених джерел вдалося мені устійнити фант існування 
і діяльности тих гvотків лише у дуже малій кількості, хоча за всіми 
даними можна сподіватися, що таємні гуртни діяли в усіх існуючих 
тоді Г'імназіях, семінаоіях та інших середніх шнолах і nоза ними. 
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За новий лад у свІтІ. ------·---------------

Логічний первень націоналізму 

Роман Сеньків 

«Це nершорядної ваги факт, що здібність 

розумно грати з точки зору енграннА є ба

гато вище розвинена і біnьw загаnьно роз· 

nовсюджена мі ж людьми. чим здібні сть 

удосконалювати nравила. чи видумувати 

t<Оаші rrн• • 

ФРЕНК НАЙТ 

Двадцять років тому ворожа націоналізмові ідеологія комунізму 

стояла в очах світу майже в зеніті своєї nоnулярности. Не диво 
що світ тоді не хотів слухати голосу націоналістів. Але за останні 
~;~ві денади комунізм як ідеологія (не говорячи про комунізм як 
політичний виАв московської нації) постепенно втрачав свій чар. 
Причиною цего не було те, що видвигнено nеред світом кращу 
ідеологію, але тому, що сам комунізм показався дуже nоганою 

системою. Наnад москалів на свого вірного номуніетичного союзни· 
ка Чехословаччину в серnні ~1968 року становив лиш одну із кін
цевих арій в п'ятдесАтлітній симФонії практичної комуністичної іде· 
олоrії. 

Хоч це наявне загниваннА комунізму нас націоналістів дуже по· 
тішає і ~:аnовнАє відновленими надіями щодо запанування нашої 
ідеології, ми nовинні бути дуже обережні і не бути засліnленими 
цим розвитком nодій. Те що комунізм в очах св1тv завмирає ще 
не означає що світ nрийме нашу ідеологічну розв'Азку. Окрім де
яких nоодиноких виїмків можна безпечно твердити що на загал, 
націоналістична розв'язка відносно Евразії we не є широко приня
та. Постає пиrаннА: чому? 

В значній мірі вина лежить по боці тих nровідних верств За
ходу які досі не зрозуміли ваги nровокативного викликv Москви. 
Але сnіввинуваті в ц1м неуспіху націоналізму є самі націоналісти. 
Одною з головних nричин чому Західний світ не приділяє ~-tалежної 
уваги націоналізмові є те, wo самі націоналісти безпотрібно на· 
евітлюють його односторонньо. Хоч нацІОналізм має два nервні : 
логіку і віру, насвітr.юється майже аиключно останній первень. 
Майже всі арr'ументи націоналістів за останні дві декади характери
зуються глибоною вірою але логіка чомусь nрихована і не наголоше;. 
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Щоби хтось не зрозумів зле цього концепту логіки, доцільно буде 
тут його уточнити. Якщо є даний нам номплект думок, логіка існує 

в тім комплеті лиш тоді коли ці думки є уnорядновані в такий 
сnосіб, що одна думка веде до другої і людина може nереходити 

від одного ступеня це·І системи думок до другого стуnеня без nu· 
треби «брати щось на віРУ"· Віра має своє місце в ідеології, МЕ' 
це місце не є лучником в ряді логічних арrументів; це місце може 

бути або на nочатку (наnриклад віра в Бога), або на кінці (наnриклад, 
що українська нація визволиться), або поруч логічних арrументів) 
(наnриклад - розвиток подій в Східній Европі нам логічно доказує, 
що там швидко котиться до кривавої революції, а віра нам дає 

надхнення що наш нарід не лишиться позаду в цім зриві}. 
На жаль, стан націоналістичної ідеології в теnерішньому часі не 

характеризується такими nрикметами здовж цілої своєї довжини 

•від містини до nолітики". Хоч з містичного бону наша ідеологія є 
доволі систематично уnорядкована, натомість з nолітичного боку, 

окрім деяких недовершених систематичних конструкцій, головно з 
революційних років в час і відразу після Другої Світової Війни, на· 

ша ідеологія є неупорядкована. І власне ця логічна неупорядкованість 

з nолітичного кінця ідеологІчного спектру доводить до багато непо· 
розумінь і зайвих еварон серед самих націоналістів і також робить 
нашу ідеологію «nримітивною" і «нереальною• в очах світу. Чому 
ми до цього допустили? Не через бран доброї волі і не через 
брак відповідно кваліфІкованих людей, а тому що ми не зрозуміли 
правильно наші функцїі як руху. Ми досі не зрозуміли суті про-
блеми яна була nоставлена nеред нами від того моменту коли ми 
nочали себе уважати «націоналістами·державниками .. а націонатам 
ян політичний рух. Намір цеї етапі є кинути світло на цей ключє-
чий аспект нашого дальшого ІСнування ян руху з nолітичною силою. 

Цитата Френк Найта, одного із найnоважніших америнанських 
економістів цего століnя, охоплює в ~лькох ясних словах це оала· 
мутство в яке ми як рух заnлуталися. І ми до сьогодні ще не витз
ли з цього бо не розріжняємо між тими двома основно відмін· 
ними типами рішень які заnримітив Френк Найт. Щоб вияснити 
краще цю основну відмінність подивімся на жиnя, на дану суспІЛь· 
ну систему, FІК на гру. 

Кожна гра має свої сnецефічні правила (частина яких є змінна) 
яких грачі дотрим •ються так довго, доки їм залежить на тім щоби 

гра продовжувалася. В рамцях цих nравил ножний грач виробляє 
свою стрснепю щоои створити для себе найсnриятливіші умовини. 

Це є перший сорт рішень - виробити собі оnтимальну стратегію в 
рямцях даної системи nравил. Цей рід рішень можна назвати куnу
аруваннням і то що керує цим nроцесом рішень є мінрораціональ· 
ність, тобто раціональність поодиноких частин даної системи. 

Але є ще один рід рішень цілком відмінний від вище згаданого. 
Уявім собі що ці грачі, після деяног~) часу, запримІчують що деякі 
асnекти гри не відповідають nозитивно деяким їхнім вартостям (на
nриклад. можливо що бідні стають біднішими; можливо що дана 
кляса посідає надмірний рівень nривілеїв. а за мало обов'язків і 
тягарів; можливо що обставини занадто обмежують свободу для всіх 
громадян і т.n.) Ці грачі тоді будуть мусіти винести рішення е яннй 
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спосіб змінити nравила на нращі результати. Цей р1д рІшень 

можна назвати плянуванням. а те що керує правильністю цього ро· 

ду рішень є макрораціонал, тобто раціональність уряду як плянови· 

ка для цілої системи. Відмінна від макрораціоналу є макрораціо

нальність; те що керує L~ілою системою (не урядом чи елементар

ними частинами системи). Тому навіть в найдемократичніших кра· 
їнах макрораціонал не все мусить nокриватися з макрораціональ 

ністю. 
3 цього бач~<~мо, що пnянуваnьні рішення є безмежно більш 

сномnліковані чим кулуарувальні рішення. Кулуарувальні рішення 

характеризуються тим, що можна обчислити чи дане рішення є оn

тимальне чи ні. Плянувальні рішення натомість характеризуються 
тим, що всякі обчислення не є обгрунтовані в існуючому стані а в 

п равдопод ібному майбутньому стан і. Тому ці о6числен ня ніколи не 
можуть служити АК незаперечні донази правильности плянvвального 
рішення. Але ue не означає що всі обчислення є зайві. Вони є 

конечні, але їх треба відnовідно кваліфікувати. Якраз в цій плястич
ній сфері лежить функція «Віри• щодо пляновиків. Віра повинна 
показати їм напрям в якому правдоnодібно лежить оnтимальна 
розв'язка яку цифри ніколи не можуть "екс анте• беззаперечно об· 
фунту вати. 

Наш рух в своїй активності мусить виносити рІшення першого 
роду і теж рішення другого роду, але ми мусимо врешті навчити· 
СА розріжнювати ui дві функції. В цім сенсі ро:• •інни і критика чи 

ми не пішли проти наших ідеологічних основ. ВС' :~аючи в СКВУ і 
nодібні справи є абсурдні 1 розминаються з дОLольним nитанням. 
Тому що ми nроnонуємо нову ідеологію для світ · ·, тобто новий nрин
циn для організування людського життя (життєва rpa), ми мусимо 
nлАнувати. Без nлянування, ми ніколи не удосконалимо нашої ідео· 
логії до тої міри, що вона буде І'Іr.на та логічна і нам самим і 

тим мотрих ми тчемо перек~ати про правильність нашої розвязки. 

Але наш pv..< теж є грачем у "nолітичній грі" 1 тому ми теж му
симо замматися кулуаруваннАм. А це вимагає щоб ми мали відкриті 
очі на всі дійсності, на всі реалітети даної політично1 ситуацІЇ в 
якій ми знаходимося. Якщо ми цего не будемо дотримуватися то 
ми де ~акто відрікаємося можливости виробити собі оптимальну 
стратегію для досягнення наших цілей. Очевидно що наu! і плянvвальні 
рішення nовинні бути присутні а не відсутні коли ':'ІІІ І~:-.rьс~ оrп"!маль· 
но стратегія. Вони nовинні бути тим пляном в ра;,щях якого на() " оає 

форму стратегія а відт~t< тактика, але ці плянvвал,_ ... , ~.A ~ ::'"''f~ aн ... t-~ не 
сміють застуnати наші кулуаруеальні рішення 'ю ue Є; поtнт .. чне са· 
могубство; це є туnцювання на однім міс•;; а uo проrрес; це є 
вперта і найчорніша форма неосвіченности а не державниuька дум

ка. Лиш тоді к"nи ми на кожнім кроці будемо ІJ :.:;;рІжняти між цими 
двома сортами рішень, будемо пос1)'пати як дійсні націоналісти -
державники, лиш тоді матимемо ресnект дрvгих грачів в nолітичній 
грі , і лиш тоді можемо сподіватися nолІтичних успіхІв тут н:~ Заході 
і сеоед революційно насrроєного укrJвїнського народv. Р і внобіжно з 
зігниванням комуністичної ідеології на Сході та лібеоалістичної на S... 
ЗаходІ витворюється ~акум в який ми маємо знамениту нагоду вло· "-
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Унраїнський Париж оживає 

Іконостас, гагілни велинодний стіл 

Цьогорічний Великдень виглядав для громадянства Парижу 
онолиць дещо інакше як попередні. До того сnричинилися три речі. 

Насамnеред, для тих що живуть за Парижом і не мають нагоди 
часто тут nобувати, була велика несnопіванна. А саме, новий іконо
стас, майже викінчений, освітлював своєю ~расою нашу церкву. 

Належиться nоrратулювати Маєстрові О.Мазуринові за його цінний 
твір о. Шамбелянові М.Левенцеві за успішні заходи і клопотання, 

без котрих не мог,Іа обійтися така велика реалізація. З таким скар
бом, катедра Святого Володимира Велиного теnер не постидається 
серед культурно-мистецьки:( пам'ятників Парижу. 

Друга несnодіванна очІкувала Парижан з<'\раз пі<.:ля сеячення 
nасок. Юначки сумівсьного гуртка «ВерховинІ,, вийшли з церкви в 
чародніх строях. рядом ішли nоміж народ, спІваючи веселих nісень 

ПАРИЖ(.;ЬКІ L:УМІІ::ІКИ ВИВОДЯТЬ ГАІ ІЛКV. 

Так зайшли до снверу Тараса Шевченка, біля церкви, де почали, 
за нашим гарним звичаєм, виводити гагілни . Це перший раз таке в 
Парижі робиться і багатьом старшим nригадалися молоді рони і рід
ні сторони. «А вже весна, а вже красна ... •, милі голоси наших 

вродливих сумівак чарували всіх nрисутніх і r.ритягали nереходячих .... 
французів. Через кілька хвилин, всі линули думками в Україну, а в,.. 

*********************************** 
жити наш дар для дuбра людства. нашу націонаЛІстичну ідеологІю, 
і тим запевнити nравильний nорядок і сnраведливість у світі мабуть 
на сотки років. Але цю МІСІЮ України ми не сnовнимо, яншо 
крім серця не будемо визнавати розум r~к рівноnравний nервень 
нашої ідеології. 219 



багатьох nоявились на очах сльози. Цей вистуn nідготовила nодруга 

М.Фідик, референт Юнацтва КУ. 
По гагілках, всі як один, прямувал\'1 до залі сусідньої французької 

парохії, де nані Союзу Українок еже від рана nриrотоеnяли Свячене, 
організоване Крайовою Управою СУМ. Сподівалися 200 учасників; 
зголосилося біля 300 ... Але нашІ пані вміють собі дати раду і як· 
найсердечніше задовольнили всіх присутніх. 

До нас завітали достойні гості : - наш Єnископ Кир Володимир, 
Монсеньйор Декан.nредставник паризького Архієпископа Кардинала 
Марті, Монсеньйор Марешаль з Словянеької Бібліотеки, Отець Шам
белян Левенець. Каnелян СУМ, наші і французькі священики, nолков
ник Солонар голова УЦГК у Франції, пан редактор Косик, і представ· 
ники різних українських установ. Сnільну зустріч віднрив друг Іван 
Пастернак, застуnник голови КУ, дякуючи присутнім за численну 

участь і nідкреслюючи: " ... стремління української молоді боротись до 
кінця без nощади і дійти до воскресіння Правди і воснресіння 
Батьківщини». Після молитви-благословення nочався смачний обід. 
Пані Союзу Українок вклали свій великий труд і nосвяту, і відмови· 
лися взяти винагороду, nередавши повністю зібрану для них суму для 
потреб СУМ. 

Першим з промовців був nан редактоо Косик; nривітав вciJt 
від Головної Уnрави ОУФ-у, нав'язавши до поnередніх рш;ів. коли 
свячене традицій110 органІзував ще UYt-'Ф. Іlоnковник Солонар в 
своїй промові виявив радість бачити молодь в дії, йдучи слідами 
своїх батьків. «Наша молодь готова перебрати від нас праnори котрі 

ми до сьогодні зберігаємо. і понести їх аж до золотоверхового 
Києва ... " Пізніше Монсеньйор Декан передав привіт від Кардинала 
Марті висловлюючи своє особисте задоволення бути nоміж Українця· 
ми. Бажав нам триматися свого рідного ! дійти до нашої мети. 

Накінці, Отець Шамбелян Левенець. nіднріnив сумівців палкими 
словами, бажаючи успіхів у ..[І раці nі.йкреслюючи значіння гасла: 
«Бог і Україна ue два найбільші снова що еидніютt на ваших пра· 
nрапорах і слова ці nовинні бути записані не лише на nрапорі ane 
1 у ваших серuях і в серцях усіх." «Ніхто так, як український нарід 
не має права сподіватися ра.йости яка випливає з Христового Вос-
кресіння бо ми зберігаємо неnохитно ВІРУ в перемогу ..... " ... бажаю 
Вам усім щоб Воскресший Хрисюс був постійно з Вами ...... радію 
Вашою антивністю і бажаю їі в майбутньому ... " 

Виходячи з залі. ніхtо не оминув нашої виставни, що їі nриrотовил~ 
юначки nаризького осередку СУМ, на котрій були nисанки, вишивки, 
картки, образи, ікон~. книжни, ляльки, тощо. Успіх цієї виставки треба 
завдячувати Центральній Управі СУМ, Крайовій Уnраві Німеччини і 
Союзові Українців у Велиній Британії, котрі надіслали нам чимало 

різних речей; як також сумівкам, котрі nри цій нагоді навчиІІИСА 
вишивання і nисаннарства. 

На всіх Парижан цей Великдень зробив якнайкраще враження 1 

залишить у них гарний та nриємний сnомин, заохочуючи нас ше такі 
їм nодібні свята влаштовувати в майе>утньому. Головне те, шо братні 
організації ОУФ. ОУРФ, СУФ і СУМ взялися до цього разом, залиша
ючи на боці не nотрібні спори з минулого, чим зробили nерший 
крок до оживленнR української громади в Парижі і Франції. 
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20-ліття О-ку СУМ в Волвергамnтон ·-------------

Сповняємо обов'язки- а тоді ставимо наші вимоги 

Про ювілейну імnрезу, що відбулася 27.ХІ.70 в Волвергамптон. 
nишемо дещо з опізненням, бо були на це причини. Одначе було 
б кривдою для Осередку, трикратного першуна і праnороносця СУМ 
В.Британії, не згадати про його працю на протязі 20 літ його існу
вання. 

ЗraLJaнoro дня в неділю. місцевий парох о. др. І. Музична відпра
вив ООГОСЛуЖеННЯ В НаМІОеННі СуМіВСЬНОЇ МОЛОді, ЩО ПРИбула В 
комплеті в своїх одностроях. Іlо nолудні відбувся ~вім~йний конuерт 
nри виnовненій вщерть залі Відділу СУБ. Відкрив його голова О-ну 
д. С. Савчук . привітавши гостей і молодь. З доnовщпю виступив 

nерший ланковий, а тепер Булавний Ю.<._;УМ д. М. Титно. 
В 1950 році СУМ був організатором громадського життя в цій 

місцевості, де створилася ланка СУМ "Сіроманці», а з ';І ініuіятиви 
nостав Відділ СУБ. а відтак розвинулося також релігійне життя, Був 

це час збройної боротьби УПА проти окупантів. а зв'язкові ОУН nри
несли з України «Звернення до Української Еміграції« за підnисом 
ген. Т. Чуnринки. В дусі того звернення й відбувалася вся nраця нашо

го Осередку на протязі 20 nіт. Нашим ідеалом було наблизити молодt: 
10 яности nерших сум і вuі в зn і кв ідованого М оснвою nідnільного СУМ. 

Т дНUЮБАЛЬНИЙ ГУРТОК СУ~ ВОЛВЕРГ АМПТОН КЕРІВНИК · О. МАСЛАНИЙ 
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В тому наnрямІ ишли наші усі зусилля. Ми були одні з перших, що 

на терені Англії вже в 1950 році створиnи Міжнац. Протестаційни~ 
Комітет і ()рrанізували величаве віче в обороні України і поневоле· 
них Москвою народів, про шо заго~::~uрила англійська преса. 
Ми не одноразово відбивали комунІстичнІ затії і здобуваnй для себе 

nублічну опінію. Зокрема в час корейськоІ війни і з нагоди приїзду 
Бупr'аніма і Хрущова. 

Як nризнання для нашої праці 1 розуміння організацІйного nов'я· 
зання наш Осередок ставився неодноразово Ja nриклад для інших 
Осередків. Обі жнином з 21.1.53 КУ СУМ повідомляла всі осередки 
тан: "Радимо всім заnізнатися докладно з nіврічним звітом, що буе 
виготовлений Комітетонм осередку ч. 88 в Волвергамnтон і. не на ви 

могу КУ СУМ . але з nочутт!'І обов'язку та розуміння завдань no відно· 
шенні до nраці і субординації Осередку Крайовому Комітетові• ..... на 
діЛІ Комітет Осередку СУМ у Волвергамптоні доказує, що бра~ влас· 
ної домівки не може бути nерешкодою в вдіяльності сумів~я. Вони 
засвідчили на практиці, що добра воля. охота до nраці і жертвенність 

nеремагають всі nерешкоди ... " «Нехай nриклад осередку з Волвергамn· 

тону буде для вас зразком ян належить винонувати зарядження Кра· 
йового Комітету і nереводити 13 життя вnм:нv кооиснv ініuіятиRv .. 

8 другому Г1еріоді діяльности. Уnрава ()середку звертає особливу 
увагу на Юнацтво СУМ. До корисних ініціятив Осередку належить 
зарахувати настуnНІ точки: 

1. 1953 році осередок фінансово допоміг Крайовій Уnраві видати 

книжечку Д.Донuова «Туга за героїчним". Сторінок 160. 
2. В час запрошеннА посаднина міста з ВІдвідинами нашої громади 
в 1969р. внесено nрохання щоб одну з вулиць чи настрийсь із скверІв 

в місті назвати іменем Т. Шевченка. Цю думку бул<t 1анuж nідхопила 
анг. місцева преса і це nитання чекає своєї реалізації. 

З. Досі юнацтво перевело між собою надобовязков1 4-ри збірки. Пер· 
ша в сумі ф.5.00 була пои3'1ачена на потреби КУ. Друга в сумі та· 
нож ф.5.00 для My;jeiO 1 бібліотеки ім.Т.Шевченка nри Центраnі СУБ. 
Третя цьогорічна різдвяна в сумі ф.15.00 nризначена і передана на 
фонд Оборони Переслідуван~о~х Українських Патріотів Москвою. 
Чеуверта збІрка. цебто цьогорічна писанка в сумі Ф.10.00 nризначена 
для Музею і Бібліотени ім.Т.Шевченка на закуn творІВ Лесі Укра'•нК>І 
з нагоди ювілею 1 ОО·ліття з дня народженнІ'\. 

4. В час шкільних Великодніх і Різдвяних відnусток . щоб молодь 
недармувала, були Булавою nриготовлювані питання. на яні юнацтвс 
приносило відповіді, а тим самим пош~о~рювало своє знання з укра· 
ноанавства 

5. Відбування квартальних конференцій з батьками -:;умівської :.1оло· 
ді. 

6. Все старше і молодше юнаuтво купує і читає "КрилаТІ", а дру· 
жинниии "Аванr'аРд". 8 нашому Осередкові є така настанова: кожний 
юнак чи юначна яиі nриходять в лави СУМ автомати ... но стають 

читачами «Крилатих» і nостійно їх дістають від нольпортера. 
Заняття з Юнацтвом СУМ від nершого дня його існування відбу· 

ваються безпереr:н.с~"'" 1-10ім шкільних відпусток. uебто 1южної сvботи. 
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Виховання проходить не тільки в національн1и ділянці, а також в ду· 

хово моральній, завдяки всеч.о.др. І,Музичщі. Сумівська молодь не· 
опускає НІ одного Богослуження, ні одної національної імпрези. Ви· 
ховнини завсіди стараються бути прикладом. 

Голова Крайової Управи д. R.Деременда на ювілейному приняттю 
Відділу СУБ місяць перед ювілейним нонцертом СУМ у своїй nри· 
ВІтальній поомові сказав. що Волвергамnтон ніколи не nишався вели· 
ними хорами і балетами, але за те має ідейну молодь з чого може 
бути гордий. 

Другою точною nрограми була коротка доповідь в англійській мові, 
яну дуже влучно виголосив дружинник Богдан Нагайло. Старще й 

молодше юнацтво виконало на зміну 14 точок, вистуnаючи хором nід 
керівництвом д.М.Кузина та з танцями під керівництвом д.О.Масnяного 

у переллітуванні рецитаціями. В часі КО'іUерту вистуnали з nривітальними . . 
nромовами nредставники громадсь·111Х установ 1 почеr.н1 гnr.п. 

1ОК()/\ ІН Ь. 

,. райову Управу репрезентував і виголосив nривітальне СЛ<JВО ~--ступник 
голови д.М.Гринюн. Він також був nершим секретарем Орга:-оізацІйно· 
ro Бюра що ставило перші кроки сумІвськоІ діяльностІ( Н...і терені В. 
Британії. Шановний гість з вдоваменням згадав про nройдений етаn 
нелегкої nраці від самого nочатку та незмінні завде~ння СУМ-у на 
будуче. Була також nрисутня nодрvга В. Гринюк. дружина застуnника 
голови, довголІтня редакторна сторінни «Голос МолодІ" при «Українсь~ій 
Думці ... Відтак вітала ювілей осередку nані І.Поnьнян., довголітня Ynpa· 
еитилька місцевої Школи Українознавства, якій Осередок дуже багато 
завдячує. Вітав також голова Відділу СУБ п.Д.Павлів, голова Відділу 

Ur>BY n. О.Циган, від Гуртка ОУЖ пані О.Нагайло, а від сусіднього 
осередку СУМ з Г еднесфорд, біля Канн он, голова д. І. Бутинський. 

При Осередн..,ві існує хор, танцювальні гуртни старшого і молодшого 
юнацтва, існувала також дружина копаного м'яча; музичний гурток. 
Молодь СУМ стала прикрасою організоааного життя і бере участь в 

усіх ділянках культурно-освітного життя, дружинники працюють -в шко-

лі Українознавства, а також виховниками з молодшим- юнацтвом. 
На про1язі двадцять_11ітньої діяльности Осередку відносини з Крайо
вою Уnравою постійно були дружні і ділові .. Осередок nридержувався 
завжди одної засади: заки .::тавити вимоги до свого зверхного чин· 

ника то в nершу чергу треба винонати зарядження й обов'язки перед 
К.Уnравою. Така t-~астанова завсіди сnрияла тісній співnраці на ко· 

ристь СУМ як цілости. Вона видвигнула також Осередок в передові 
лави. 

Доводиться також згадати і про тих друзів, яні в окремих оонах 

очолювали Осередок, а також тих, яні на протязі двох денад nостійно 
чи з nерервами вкладали СВІИ труд 1 працю. Головами Осередку були 
М. Титко Ланковий першої ланки, М.Ткачук, бл.п. М.Волошин, О.Масля· 
ний, М.Кузик, С.Нлимко, Т.Могилевич, а четвертий рік з черги д.С.Сав· 
чук, На відтинку молоді від перших днів вкладають свої сили д.д.М.К 
Кузик. О.Масляний, І. Ляц, а дещо nізніше под. д.днтонів, М.Титно, 
В.Нагайrю, Т. Козубовський, М.Волошинович, Г.Новаnьчук. З молодих 

дружинників Т.Мікулін, Б.Нагайло, Р.Яцин. Ю.Пеленськиі' Т.Козvбовс~-· 
кий, В.Гумен, а також з перервами nраuюють nоодинокі дружинниці. 
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Очима молодого дружиннина ------------------

••Занріпити здобуте !•• 

Загальні збори осередку СУМ мають бути цілорічною ілюстрацією 
вмілости у веденні культурно-освітної та виховної nраці та вмілої 
розв'язки всіх важливих nроблем, які ставить організоване життя. 

Найголовніше це зуміти зцементувати в одну, як граніт тверду ці· 
лість, все членство, шоб воно було свідоме своїх обов'язків. Гадаю, 
що в такому дусі nройшли цьогорічні Загальні Збори нашого Осеред· 
ну. Звіти Уnрави і Булави Осередку, хоч не були дуже короткі, були 
ясні і речеві. 

Осередок качислює 29 .::еньйорів. і 68 старшого та молодшого 
юнацтваСуттєвим у звітуванні вважаю, nідкреслення Булавою Відділу 
Ю.СУМ, що сумівсьні заняття відбувалися на nротязі 1.1ілого року без· 

переривно, за вийнятком шкільних відпусток. Така тяглість v виховній 
роботі має першорядне значення. В діловому році відбуто 42 занять 
та 48 nроб співу і танків. До осередку nриходило по 40 nримірни· 
ків "Крилатих• та 15 nрим. «Аванrарду•. Майже всі сеньйори та 
юнацтво мали вплачену членську вкладну. 

За сумівсьні видання та іншу літературу, за однострій та всі належ· 
ності до Крайової і Центральної управи були .сnлачені. В третю де· 

каду свого існування осередок естуние 6ез ніяких задавжень nеред 
Крайовою Управою, ян добре зорганізована клітина, свідома своїх 
завдань. В праці о·ку було чимало корисної ініціятиви. Крім загальt-~Ьі 
збірки на «Коляду• і •Писанку• · юнацтво із заощаджених грошей пере· 
вело між собою збірки на nотреби К.У. і на фонд Музею і Бібліоте· 
ки ім. Т.Шевченна при Централі СУБ. 

За висланий уnравою від всієї громади альбом з 48 світлинами 
для Верховного Архиєnискоnа з побуту у Волверrамnтоні - Верховний 
Ахиєnискоn в листі-подяці писав: •Хвальна Управо! Пр~о~йміть щиру nодя· 

ку за nрегарний Альбом, що в Музею Украінського Натолицьмого 
Університету буде свідчити про Вашу Організацію і про Вашу працю .. 
З Архиєрийським Благословенням. (Власноручний підnис)• ~ 

• • • • • • ~ • • • • • м • • ~ • ~ ~ • ~ • • ~ 

Осередок начислює 68 старшого й молодшого юнацтва 29 сейньо· 
~ рІв, які відпочатку існування осередку сnовняють свої о6овязки. а 
...,.. тим самим дають приt~лад жертвенности для своїх вихованців. Нашим 

девізом діяльности - не зупинятись на досягнутому, а йти далі вnеред. 
Перші nлоди нашої праці вже видні в кроках молодої rенеоашї СУМ. 
А тому ювілей нашого осередку був відмінний від звичайних ювІЛеїв. 
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Можна б навести ще багато більше гарних прикладів зі ЗВІТІВ 
Уnрави й Бvлави, але розмІр доnису не дозволяє. Треба згадати, щv 
~бори n~ооисто вітали всеч. о. д-р І.Музичка, уnравитиль· місцевої 
Школи Українознавства nані І. Польняк, голова Відділу СУБ n. Павлів, 
nредставник станиці Пласту п. Р Дvбіль. від Гуртка ОУЖ пані Сидор, 
а від ОбВУ п.О.Циган. Всі nредставники висловились з nризнанням 
про діяльніf:Тh Осередку. 

8 свому nривітальному слові Отець душnастир nорушив дуже ці
каве nитання, а саме: що дуже важною виховною nрактиною є 

так зване закріплювання Цє знає кожний вчитель, що в переведенні 
лекuії важливим є закріплення матеріялу. Це відноситься також до 
виховання. Закріnлення має своє місце і в інших ділянках людського 
життя, а також в політиці. Нераз державу можна легко здобути, але 
не так легко їі закріnити. Наше козацтво - говорив отець Душnаt;тир 

- було славне своїми військовими осягамн - могло здобути пів 
світа, але бракувало йому власне тієї nолітичної здібнасти закріnлен· 
ня здобутого. Ми бачимо бран тієї nрикмети в нашій виховній праці 

на різних відтинках. Ми зуміли навчити рідної мови, але сnостеріга· 
ємо, що діти в nізнішому віці рідко їІвживають, а то й цураються. 
В дитинстві ми еложили добрі і гарні VІОральні і релігійні засади 
і ми є свідками чималих заломань в пізнішому. 

Ми виховали зерно національної окремішности і можемо з великим 
розчаруванням nочути з уст молодого юнака «ай ем брітіш». Це не 
видумані приклади nідкреслив nромовець. Вони на гадку промовця 

є тим слідом браку закріnлення еложених в душу виховних вартостей, 

беручи виховну працю зю·ально, а не одн')ГО осередку. Варто б і 
треба 6 над тією справою нам усім пильно nризадуматись і внести 

в нашу виховну nрацю те окреме старання закріплювати великим 
трудом вложені виховнні вартості в душу дитини. Закінчуючи своє 

слово всеч. о.д-р сказав: Мусимо на основі перших наших страт 
чи невдач, внести в нашу виховну ПРіІ.ЦЮ цей nроцес - методу і 

дію закріплювання. 
Новообрану Уnраву знова очолив д.С. Савчук, а булаву д. М.Титко 

з черги третій рік. Крім кількох сеньйорів до Булави вибрано настуn
них дружинників; Т.Мінулін, Б.Нагайло, Р.Яцик, Ю. Пеленський, В. 

Гумен, Т.Нозубовський, Орися Ільків і Марія Данилів. 
При кінці Зборів була схвалена одноголосно резолюція в якій 

сказано, що збори вnовні піддержують Заяву українського католицького 
духовенства у В.Британії в справі створення Патріярхату УНЦ на 
чолі з Архиєпископом Йосифом Сліnим. Збори закінчено національним 
гимном. Гадаю, що ці Загальні Збори належать до дуже культурної, 

гарної та лоучаючої імпрези. 

ТАРАС МІНУЛІН 
{Застуnник Булавного) 
Волеергам птон 
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СУМ-ові в Німеччині 25 ЛІТ 

Микола Франневич очолив нову КУ СУМ 

З1зд висnовив обурення з приводу обмеження свободи 
дії Верховного Архиєпископа. 

В днях 29-30 травня 1971 року у 25-у річницю відновлення 
Сnілки Української Молоді на еміrрації відбувся в Мюнхені 14-ий 

З'їзд СУМ у Німеччині. Програма З'їзду складалася з перевиборів 
Крайової Уnрави, Контрольної Комісії та Виховної Ради, і з відзначен· 
ня ювілейної річниці відновлення СУМ. 

З'їзд відкрив Голова КУ СУМ Роман Дебрицький, привітавши 
делегатів і гостей. З'їздом провадила Президія в складі: д-р. Гри
горій Васькович - Голова (Мюнхен), Надія Ксваnьчук- Заступник (Авr'с· 
бурІ") Маруся Лютак і Петро Матичан - секретарі (Мюнхен). 

Між nрочитаними nривітами були привіти від Верховного Архиє· 
nископа Кардинала Й оси фа Сліпого, П реосвященного Влади ки УАПЦ 
Ореста. Світового Конr'ресу Вільних Українців. Союзу Українців Ве
ликобританії, ГУ СУМ Америки, КУ Канади, Австралії, Франції, мініс· 
терства внутрішних сnрав для втікачів з Бонну, міністерства внутрішниу 
справ з Wтyrrr'apтy, міністерства nраці з Мюнхену, Злученого Укра
їнсько-Американського Доnомогового Комітету, o.np. Михайла Гілтайчу
на з Нового Ульму, Українського Католицького Душnастирства з Гіль
дегайму, видавництва «Шляху Перемоги", Світського Апостоляту Жі
нок. Братства Української Католицької Молоді, Організації Українських 
Жінок у Wтyrrr'apтi, від проф.· Бобеляка і п. Миколи Фари ми. 

Після вибору номісій номінаційної, бюджетавої й резолюційної 

Секретар Президії відчитав протокол 13-ого З'їзду Делегатів. Сліду
вали звіти уступаючого Голови Романа Дебрицького і Голови Кон
трольної Комісії Івана Халявки. По дискусії над звітами було схвале· 
но абсолютарію уступаючій Крайовій Уnраві. 

На проnозицію Номінаційної Комісії обрано Крайову Уnраву v складІ: 
Франкевич Микола - Голова, Шупер Роман : заступник і референт 
Дружинників. Лютак Маруся: секретар, Матичак Петро: референт ю· 
нацтва, Дебрицький Роман: Фінансовий референт, Дукаль Степан -
госnодарчий референт, Злеnко Дмитро - культ-освітний референт, 

Ковальчук Надія - пресовий референт, Богдан Хреnтовський - член 

Франкевич Стеnан - член. Філь Христина - застуnник члена, Wynep Хр. 
заступник члена. Контрольна Комісія : Костюк Степан :голова, Холявка 
Іван і Марків Іван - члени. Виховна Рада: д-р. Васькович Григорій 
- голова, Мудрин Степан - заступник, Холявка Надія і Лавриненко 
Віра - члени. Одночасно З'їзд вибрав делегатів на Конr'рес СУМ: 
Франкевич Микола, Шупер Роман, Злепко Дмитро і Ковальчук Надія. 
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СУМІВСЬКА ДЕМОНСТРАЦІЯ В БОНН В ОБОРОНІ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ 

П ідчас сесії З'їзду nрибув Голова Центральної Управи , висловив 
Делегатам привіт від ЦУ і вказав на пройдений шлях нашої моло· 
дечої організації. Рівно ж звернув увагу на події в Україні і на по
дібність ідей. за яні бореться молодь там, і які СУМ має за основу 
своєї дії. 

Після схвалення діяльности бюджетавої й резолюц1иної комісій 
новообраний голова Микола Франкевич склав З'їздові nодяку за до
віря і запевнив дальшу сnівnрацю ян з молоддю так і з сеньйора
ми СУМ. 

ВІдтак Голова Президії д-р. Григорій Васькович закрив цю частину 
З'їзду, висловивши вдоволення Президії за ділове і дружнє пере· 
ведення виборів. 

Ввечір цього самого дня учасники з~ізду і гості відзначили на-
лежно 25-у річницю відновлення Сnілки Української Молоді на спіль-
ному прийнятті і Концерті. • 

Привітальні nромс,qи виголосили: о.Нанцлер С.Дмитришин В1Д Вла
дию1 УКЦ Кир Платон1 Корниляка, о.nрал. Адам від Бюра Католиць
кої Екзильної Молоді . о.митр.nро-:-. Дубицький, УАПЦ, nроф. Шах. Голо
ва Уnрави «Рідної Школи .. , інІt\. Комапинський від КПС, В. Лавринен; 
ко від ОУЖ , А.Гайдамаха від НаСУС і КУ СУМ Бельгії, Б.Лисяк, 
Голова Братства Українських Дивізійників з Америки, Ю. Пономарен
ко від БУКМ, д-р . Коновалець, і Голова ЦУ СУМ мr'р. Омелян Коваль. 

Вміжчасі співав сумівський хор під орудою д·ра М.Філя та квар· 
тет СУМ з Н.Уnьм. 

В неділю рано о годині 8.30 о.Канuлер Дмитришин відправив 
nанахиду на моrилі сл.n. Стеnана Бандери. де відбувся аnель та 
складення вінка. Рівно ж сумівці склали квіти на могилах cn.n. nроф. 

Г.Ващенка. сотн. !.Галушки і Я.Бенцаля. 

По обіді о годині 14-ій в приміщенні УВУ відбулась Конференція 

Голів і Ланкових СУМ із Крайовою Уnравою, де взяв також участь 
Голова ЦУСУМ мr'р Омелян Коваль. У дискусїі брали участь старші 
і молодші члени СУМ, висловлюючи свої думки відносно дальшої 
діяльности СУМ. Конференцію закрив Голова ЦУ. зробивши підеумни 
і вказав на наш і завдання у ближчій майбутності. 

На кінеuь учасники і гості Конференції відсnівали національний 
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СУМ Арr'ентини перед дальшими завданнями 

Крайовий Зrізд СУМ нова Управа 

Праця Спілки Української Молоді в Арr'ентині знаходить чимраз 
більше зрозуміння серед громадянства. а також серед доростаючої 
молоді. Сумівські відпочинково-виховні. а також вишкільні табори 
ввійшли уже в традицію і є одним з nоважних засобів v збереженні 
українськости серед нашої молоді. 

В дні 7-го березня ц.р. відбувся 2-ий Крайовий З'їзд СУМ в домі 
"Просвіти" в Буенос Айресі. на якому обговорено всі актуальні спра
ви організаційного і виховного nорАдну та з'ясовано становище до за· 
гально громадських справ нашо·, спільнот~ '3 дІясnорі. З"Ізд виявив 
однозгідність в плянуванні і вирішуванні всtл питань та обрав нову 
Управу з поміж дружинників СУМ. Молоду Крайову Уnраву очолив 
д.ОІ'уфрій Стрига. а в їІ склад увійшли: Паук Наум· заступник, Мн· 
хайлів Марія Тереса ·секретар, Савчук Михайлина · застилник секре· 
тара, Пац Марта · скарбник . Дзямара Степан · головний Булавний, 
Тауридзька Ліда · головна виховниuя, Кашуба Віктор. Маркович Евген 
і Кізюк Марія · члени управи. 

В своїх приеітах. З'їзд висловив вітання українському народові і 
вірність Україні. заявив солідарність з українською молоддю в Укра
їні, що бореться nроти ворожого московського гніту, nривітав Ієрархів 
обидвох українських Церков, а зокрема Блаженнішого Верховного 
Архиєnискоnа Кир Йосифа Сліпого. привітав Голову ЦУ СУМ і всю 
сумівськv молодь в світі та Управу Т·ва «Просвіта" в Арr'ентині і 
інші молодечі організації в тій країні. 

Прийняті резолюції коротко схоплюють найважnивіші пробnеми 
сумівського жипя в Арr'ентині. З'ізд поручає свому членству nnекання 
української мови і користування з навчання в Рідній Школі, завзиває 
батьків до сnівпраці з СУМ щоб виховувати дітей в дусі українського 
nатріотизму, звертає увагу в-иховників на стисле придержування засад 
і методики що їх визначує Правиnьник ЮСУМ. завзиває всі клітини 
до тісної співпраці МІЖ собою а членство до відбування щорічних 
таборів СУМ. Резолюції кінчаться закликом до всіх сумівців включа
тися в протестну акці ю nроти nереслідування унраїнських nатріотів в 
в Україні та за звільнення Валентина Мороза та других нультурних 
діячів nересnідуваних окуnантським режимом в Україні. 

З'їздом, що проходив у діловій та дружній атмосфері проводила 
Президія в складі: д.Осип Галатьо. предсідник і nод. Наталя Крайник, 
секретар. 

Дnя пожвавnення діяльности сеоед молоді. оішено зорганізувати 
дружину Фізкультурників-Ратників. Rка мала б завдання розвинути 

окремі ділянки спорту. а також бути інструкторами для ЮСУМ. В 
загаnьномv нова КУ СУМ робить наголос на вишкіл вnсрядників 1 ви· 
ховників. щоб відповісти високим завданням' СУМ е Арr'ентині. 
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Пр~r «Українському Слові» в Арr'ентіні в третій рік появляється 
сумівська сторінка. Її назва - "Сумівець», і появилося вже 9 чисел. 
Ось перегляд статтей останнього числа: •Наш журавлинний лет>> -
пера І.Ронуша - гоnовного булавного СУМ, про відбутий табір 
•Журавлиннй леТ'', що начисляв 36 учасників. Вірш дев'ятирічної 
Лесі Українки «НадіЯ''· Дг.Rрема ділитьсА з читачами про сnільно 
відбуту з ТУСМ·ом ватру, а вnорАдниuя Маруся враженнями npo 
виховну роботу серед свого роя. Є на цій сумівській сторінці де

яні дані про nочатки СУМ -у, та ширший звіт головного виховни ка 
- Л.Тауридсьної. З'ясовано аналізу журавля в українській r::имволі· 
ці. Окрім різних цінавих відомостей друкують<:я в тому числі ре· 

золюuії з 2-ого Крайового з'їзду СУМ-у та привітання. Шість зни
мок ілюструють таборове життя в його красі і дії. Є також вірш 
Л.Українки: «Стояла і слухала весну». Сторінка вийшла nід редан· 

цією головного виховнина. СУМ в Арr'ентіні відновив свою діяльніС"~ 
нещодавно, але осяги його вже nомітні. 

•Сумівцеві» - бажаємо успішного росту~ 

Для дружинників· культурників в різних країнах цікаво знати що 

заходами мі жосеред нової дружи ни нультурників СУМ А мери ки 
«Шестидесятн ини ,, ім. Василя Сим ОНЕ*і ка виходить бюлетень •Шести · 
десятник». Бюлетень nодуманий ян місячник. По кінець лютого 1971 
від жовтня 1970 р. появилося 4 числа. Що знайдете в нім? Тур· 

боту за розвиток української культури серед молоді. Редантором є 
В. Курило - голова Дружини. Б ін докладає всіх старань, щоб бюле· 

тень зробити доступним та цікавим. Позитивний підхід і намагання 

зактивізувати молодих сумівців, об'єднати друзів з тими самими 
зацікавленнями, щоб внести свій вкпад до сумівського і сусnільно· 

го життя. Проблематика бюлетеню цікава й на часі; вона не об
межується лишень до з'ясування обставин але далеко наnравпена 
вперед. 

Крім цінавої статті д-ра М. Кушніра «Проблема збереження укра

їнської національної субстанції в діясnорі" (культурно-суспільний ас· 
nе:{т), листа голови ЦУ СУМ до Дружинників «ШестидесятникіВ>> та 
інших тем в ч.4. •Шестидесятника• є інформація про nерший осе· 

редок nраці Дружиннинів-Культурників в Чікаr'о. Перші сходини того 
Осередка відбулися 17.ХІІ.70, а другі тиждень nізніwе. В nрограмі 
сходин були організаційні питання, а також nлян поаці. Рішено 
включитися в nідготовку 1 ОО-их роковин Лесі Українки, простудіюват 
творчість свого патрона Василя Симоненка та співпрацювати з ре· 
данцією "АВаНІ'арду" '1риготовnяючи статті на теми української 
культури. 229 



З нагоди З'їзду СУСТЕ в Римі 

«СУСТЕ: nрограма дії та nроєкти>> 

СУСТЕ (Союз Українських Студентських Товариств Евроnи} був 
заснований 1960р. в Парижі під іменем СУСЕ, що замінено на 
З'їзді 1963, в Лювені, на СУСТЕ. Союз цей заснований з метою 
творити й закріпити студентські організації по університетах Евроnи, 
де тільки знаходилися українські студенти, та відновити й nовести 
позитивно-творчими руслами їх жиrrя. Засновники СУСТЕ керувалися, 

двома основоnоложними ідеями nри заснуванні нової організаційної 
nобудови. 

Перша ідея - це nідготовна в nлощині організаційній, для cxon· 
лення всього студентства вже існуючих студентсьн11х організацій у 
рамки організації студентів цілої Евроnи, для створення організації 

студентів в тих країнах, де такої ще немає та для сцентралізуваннІ'! 

жиrrя студентства в руках керуючих органів, що будуть реnрезенту
вати студентів внутрі й назовні та вестимуть фактичну nровідну роботу. 

Друга ідея - вказувала на конечність зантивізування студентської 
молоді взагалі внутрі та nіднесення їі до відnовідних сусnільних 

завдань, і бути формою зовнішнього вияву для роботи студіюючої 
молоді. 

По десятилітнім існуванні~ СУСТЕ пора nроанаnізувати роботу та 
стан евроnейського студентства, вис'1овити критичні завваги в ділянці 

фантичної роботи СУСТЕ і в nідході до npaui. 
Звернім увагу на роботу в nлощині організаційній. Організаційна 

пр()блема стояла 1 О літ (і нині стоїть) nершою точною на nорядну 
денному. Цю nроблему бралися розв'язувати статистичними листками. 
що дало змогу ствердження фактичного стану, кільности студентства 

та його яности, але не вказувало на розвиткові тенденції і не дало 

субстрату дії. Хибність цього nідходу в тому, що звернено головну 
увагу на механічне сnаяння студентства. А втім, всілякі анкетні чи 

іншого роду листки давали мінімальний відгук від студентських ор
ганізацій. 

Щодо другої ділянки, а саме, анц1и nІд огnядом сусnільно·nолітич· 

ним, то тут ми не знайдемо майже жодних вислідів. Це тому, що не 
звернено уваги на другу основноnоложну ідею СУСТЕ, а саме: 
конечність зантивізування студентської молоді внутрі та nіднесення 11 

до відnовідних сусnі.1ьних завдань. Цю ідею вважали силогІзмом 
першої, коли в дійсності є навnани: «Сама ідея, субстрат, в ім'я 
чого nостала студентська організація, в Ім'я чого ставиться конеч-

ність зантивізування студіюючої молоді в масі, є основною. Орга-
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нізація. відnовідна організаційна схема, - це реальна сила для про· 

ведення в життя nевних цілей. Тому й ui ідеі nовинні сnоювати сту

дентську молодь та антивізувати ії. Інакше стоїмо nеред фактом ме· 
ханіч,.юго спаяння без позитивно-творчих тенденцій". (З.Коссак) 

Одне, до речі, з найбільш егоїстичних лих, що доnровадило до 

такої перестановни первісних ідей СУСТЕ (та й не тільки одного 
СУСТЕ), - це твердження, що студ. організація - станова орrаніза· 
ція, котра живе й діє сама в собі' Що студентська організація -
сусnільна (станова} організація, це правда, але вона •мусить вихо

дити поза межі себе, мусить вираблювати nевні відношення із усіма 
ділянками суспільного життя. Це є конечне, бо сусnільність..- це най
ширший уклад, шо уявляє собою суму взаємовідношень" (З. Косqак). 
Період студій, коли студент є членом своєї станової організації, - це 
nеріод громадської школи, що триває 4·8 літ, - це «етаn сконденсо· 
ваної антивнести після вимог сусnільної nедагогіки,. (З.Коссан). Отже, 
nраця в сусnільно-політичній nлощині, та культурно-освітній, одним 
словом - у всіх ділянках суспільного життя має стати основою у 

студентських організаціях - не має устуnатися в своїй інтенсивності 
суто nрофесійній nраці. 

ТакІ-4й nідхід до справи нонцентрує усю сусnільну творчість студ. 
моnоді в керуючих студентських органах та викаже 'іі сnільну силу. 
Молодь усе була основою громадської антивности, вона все була 

аванrардом npo(pecy. Точне визначення роботи і nокладення його 
(визначення} в основу діяльности - nерше завдання для nіднесення 
громадської діяльности студентських сил, та nривернення їм належного 

й заслуженого авторитету. Студент - nостуnова сусnільна індивідуаnь· 
ність. 

Оця анаnізаа й nрогноза за критичною схемою З.Коссака, зробле· 
ною в 1930 р. з nодібної нагоди, ян нинішня. Варта це nідкресnити 
і вказати на велику схожість ситуації 40 років тому назад на західній 
Україні, що підтверджує давню аксіому - nід сонцем нічого нового. 

* Ян виглядає суспільна карта ідентичности украі'нсьного студента? 

Що це українська спільнота для українсьного студента в краІНІ сво· 

го nоселення? Що це країна nеребування для українського студента? 
Що це вкінці - Україна для українського студента? 

Відповідь на ці заnитання nовинні скласти сусnільну карту ідентич
ности українського студента. Елементи тих відnовідей мають снnастися 

на ієрархію вартостей, що в свою чергу творить сnецефічний світо· 
гляд українського студента в діясnорі. 

В світогляді українського студента nід сучасну пору можна, дуже 

загальникаво беручи, розрізнити дві екстреми. Перша екстрема - це 

«розпечений» гедонізм типічного капіталістичного споживача, в центрі 
зацінавлення якого знайдемо бляшаний конфорт та «танцюавльні 
комори". Друга екстрема ue студент з nевною особистістю. що усві
домлює собі сусnільну ролю, є відданий тій ролі та чесний з самим 
сuбою. Міш цими двома екстремами існує, звичайно, ціла градаціА 
то в один, то в другий бік. 

Частинні відnовіді на sище nоставлені nитання сnробую дати те
nер, 6о nевні відповіді мvсіла б дати ідеологічна студія духової консти
туції українського студента. Це завдання для найвищого студентського 
тіла - ЦеСУС. 231 



f 1()чНІм з останнього запиту, з того, чим є Україна для українського 
студента. Тут я nоставив би nитання про горизонт nоняття «Україна» : 
цей горизонт визначує сучасну територію України, українського посе

Jlення в номуністичних сателітах і українців у дія~nорі. На виnовнен· 
ня змісту цього розширеного (і усвідомленого) nоняття складаються: 

1. змагання за найвище добро України, для найповнішого розвою 
української людини, за Вільну Україну; 

2. змагання за свобідний розвій української людини в країнах хо· 
муніетичного режиму; 

З. змагання еміграції за збереження всієї ідентичности в світлі 

змагання за Вільну Україну. 
З цієї бази nовинен унраїнський студент собі усвідомлювати питому 

вагу української еміграції. Ця питома вага взиначається слідуючими 
елементами: їі освіта соціяльна структура, культурні цінності, що їх во· 
на творить, їі вклад у зростання і розбудову країни постійного поселення, 

їі церновна спільнота, арешті, їі зв'язки з 'Sатьнігщиною. Оця nитома 
вага української еміграції - це сила, якою здобудем пошану інших, 
що більше, nошану власних дітей (в нашому виnадку - це ще наша 
nошана до наших 6атьків), внуків і правнуків, що виростають далеко 
від України. Здобутками еміrрації вони міряють вартість України і 
всієї української сnрави. А неминучою передумовою для нашого існу· 
вання є виховання молоді, в тому і студентів, в національному дусі 

та струнка організованість всієї еміграції. 
Оце і є університет суспільної педагогіки українського студента. 

* Вкінці 6ажаю висловити деякі рекомендації в фоn~Аі nроєктів та 
nідбити вкоротці висновки. 

Для скріплення організаційної структури СУСТЕ та для громадсь
кої роботи в таких країнах як Франція, Есnанія та Австрія, варта 
розглянути можливість організувати «сусnільних nрацівників .. , на взірець 
таких nрацівників у Канаді. Наі4доцільніше nочинати в тих місцях де 
є скупчення українців чи студентів і де є, або священик, або громад
сько н::\строєна людина. 

Для тяглости nраці та для постійного функціонування бюра Управи 

СУСТЕ треба: 
1. nоставити добру і функціональну адміністрацію, 

2. домагатися nостійного грошевого допливу від КОДУС, 
Управа СУСТЕ - керуючий чинник для евроnейського студентська· 

го руху. Треба зовсім наnевно роз6удувати референтурн управи з 
nредставниками, що мають рішаючий голос, при КОДУС, КОУГЦУ, 
ЦЕСУС. Зовнішній відтинок вимагає зовсім нового імпульсу та про· 
грами. 

На бюджет СУСТЕ мали 6 смастися нові фінансові вnливи: вклад
ни від студентських громад, з6ірки на цілі студенського руху, датки 
від КОДУС та меценатів. Можна і варта винористати розповсюдження 
"Гривнів", котрі вийдуть від КОУГЦУ для уподатновання своїх членів з 
чого частина nризначена для місцевих організацій·з6ирачів. 

Щодо висновків вернуся до тих двох основоположних ідей, 6о 
здійснення їх гарантують життєвість СУСТЕ. 
1) скріплення організаційної струнтури СУСТЕ та студентських громад 
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З1зд СУСТЕ в Римі ______________________ _ 

ВЕРХОВНИЙ АРХИЄПИСКОП МІЖ УЧдСНИНАМИ HOHr'PECY СУСТЕ 

8 днях 8-11/4.71 р. відбувся ІІІ-ій Звичайний З'їзд СУСТЕ. а са
ме друга його частина. Ця дата буде заnисана в житті европекського 

студентського руху як знаменна з двох причин: поперше, СУСТЕ 
має перше десятилі-ття свого існування за плечима, подруге - З'їзд 
відбувся в Римі, в nриміщеннях Українського Католицького Універси· , 
те ту. 

В четвер, 8.4.71, о 18 год. відкрив З'їзд молитвою до Бо~ої Пре
мудрости о.Л.Гузар. Голова СУСТЕ, А.Гайдамаха, nроголосив З'їзд за 
відкритий і запросив до nочесної nрезидії Проф. Др.В.Яніва. ректора 

УВУ та Проф. О.Кульчиuького, голову КОДУС. Слово nривіту виголоси
ли як члени nочесної nрезидії та '1редставники студентських громад 
Л.Єнкала - Англія, Я.Добош - бельr ,я, Л.ВітошинсьІіа - Франція., і Й,Рож· 
ка - Бельгія. Рівно~ відчитано писемні привіти від Голови ЦУ СУМ, 
мф. О.Ковоnя, від голови КОУГЦУ та ЦПУЕН, мf'р. А.Мельника, від 
о. І.Кота, директора студентського дому в Лювені. Голови КУ СУМ 
Англії, Я.Деременди та від Прессвященного Кир В. Маланчука. 

Другий день З'їзду присвячений головно переглядові діяльности і 

стану СУСТЕ в nеріоді 1 96 7-71 рр. З віту ва в про nрацю сеноетарt я-

********************************** 
в крайові товариства. 

2) почесна діяльність під імперативними наnрямними найвищого добра 

України і для нас, як еміграційної спільноти. Зробити переоцінку су-

сnільних завдань україчського студента. щоб -:-им самим собі здобу-
ти вплив і авторитет. 
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ту та про діяльність СУСТЕ, як і розяснив nравне становище 2·ої 
частини ІІІ-го З'їзду голова СУСТЕ. Найважливішими точками звіту 
були жива сnівnраця з ЦЕСУС та участь студентів в праці КОУГЦУ 
в референтурі молоді. Обрано нову nрезидію З'їзду, в склад якої 
входили : А.Гайдамаха- голова, М.Юрків та М.Бородач - ~.;енретарі 

Пообідня сесія була присвячена доповіді на тему Патріярхату Укр. 

Помісної Церкви, виголошена о. Л.Гузарем. Доnовідь давала коротний 
історичний шлях ідеї Українського Патріярхату та сучасний стан реа
лізації цієї ідеї. Після доповіді розвинулася цікава дискусія, в котрій 
заnити та відnовіді дали образ шляхів до найкращої розв'язки цього 
nекучого для Укр. Ка;ол. Церкви питання. Сесію nровадив й.Рожна. 

З великою нетерnеливістю та з трепетом в серцях вичікували 
студенти приїзд Верховного Архиєnискоnа Кардинала Йосифа, заnо
віджений на 17 год. підчас nершого дня нарад. Верховного nриві
тав nри вході Університету голова СУСТЕ, і nри появі його маєста· 
тичної постаті в залі З'їзду полинули гучні оплески студенті в. А.Г ай
дамаха звернувся урочистим словом до Блаженнішого, в якому ви· 
еловив радість та nодяку, що студенти Европи мають нагоду відбу· 

вати свої наради в університеті, здвигненому його особою. Відтак 
Верховний звернувся до присутніх з nромовою, яку тільки свята та 

багата на терпкий досвід людина може сказати. Кир Йосиф гово
рив до української академічної молоді як до майбутньої еліти укра· 
їнського народу, ставлячи як вимоги до неї високу освіту, змагання 

за відповІДальні nости зі службою для народу та сильну волю для 
здійснювання цього ідеалу. Після одногодинної авдієнції учасники 
З'їзду nодалися на коридор університету, де під образом Св. 
Климента Папи зроблено сnільну документальну знимку з цієї Історич

ної зустрічі. 
Третій день З'їзду nочали звіти nредставникІВ студентських громад 

Англії (М.Юрків), Франції (Л.Вітошинсьна) та (М.Черепаха), Бельгії (R. 
Добош) та {Німеччини (P.Wvnep). Ділові звіти з діяльности громад 
доповнено доnовіддю А.Гайдамахи на тему "СУСТЕ - програма дії 
та nроєкти діяльности». По вислуханні ЗВІТІВ та анаnітичного огляду 
СУСТЕ зав'язалася ділова дискусія про проблему студентських гро· 
мад та їх nраці. 

Референт зовнішніх зв'язків ЦЕСУС, Й.Рожка провадив пообідню 
сесію на котрій був панель про залnяновану студійну конференцію 
ЦЕСУС літом цього року в Мюнхені. 
Й.Рожна nоінформував З'їзд про причини скликання такої Конферен· 
ції, підкреслюючи головно nотребу склинання ідеологічної Конферен· 
ції ЦЕСУС. Про природу ідеології та ідеологічного унапрямлення 
праці в теоретичній прощині говорив в своїй доповіді Проф. Др. В. 

Янів. В дискусії яркіше зарисува11ась nотреба саме ідеологічної кон· 
ференції. 

Вдруге nобачили учасники З'їзду Верховного Архиєпискоnа у не· 
ділю 11.4.71 в Студіоні на Архиєрейській Службі Божій, під час 
котрої було висвячено на священиків трьох кандидатів та одного Hc:t 

диякона. Студіон манастир в мальовничій гірській околиці близько 
ЗО нм від Риму, в котрому живуть українські стуt. ити . чин віднов· 
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ЧАСТИНА УПРАВИ СУСТЕ ЗЛІВА НАПРАВО: БДРОЗДОВСЬНИИ ·ГОЛОВА. МАР ГА 

ЄНКдЛд · СЕНРЕТАР. ЯРОЦЬНИЙ . МАРУСА ЮРКІВ І П.АЦИК. 

лений Верховним Архиєпискоnом rут на еміграції. Цього ж дня по
обіді відбулася пленарна сесія, котрою провадив Б.Шупер. Я.Добощ 
голова мандатно·верифікачійної tЮМІСІІ, подав до відома що 22 
делегати, учасники З'їзду, управнені голосувати мають 43 мандати. 

У звіті програмавої Комісії, представленої Г.Ковальською, пропоно· 
вано З'їздові побажання головно конкретного, організаційного характе· 
ру та намічено важливіші лінії діяльности майбутньої Управи, залиша· 
ючи однак новій управі повну ініціятиву рішень і дії. Всі пропозиції 
програмавої комісії принято З'їздом більшістю голосів. Вкінці й.Рожна 
голова номінаційної комісії, подавши nричини номінації ,стосовно 
країни осідну нової уnрави, nРОголосив кандидатів, котрих 
вибрано більшістю голосів. Нова уnрава СУСТЕ. з осідном в Лондоні 
(Англія) є наступна: Б.Дроздовський · гоr.vва, Б.Свирид · застуnник го· 
лови, М.Єнкаnа ·секретар, П.Яцик · скарбник, 

З'їзд закрив коротким програмовим словом зворушений новий 
голова СУСТЕ, б.Дроздовський, котрого З'їзд обдаровував довгими, 
гарячими оплесками. 

Одним з кращих моментів З'їзду СУСТЕ була Академія Молоді, 
котра увінчала наради студентів багацтвом юної краси та молодечої 
творчости. Академія мала місце в неділю 11.4.71 о 18 год. у ве
ликій аулі nід собором Св. Софії. Щасливим збігом обставин знай · 
шлася в той самий час в Римі українська молодь Европи трьох ка
тегорій : юнацтво українського інтернату з Мюнхену, nід проводом 
мrр. В.Леника, середньошкільна молодь одинокої української гімназії 
в вільному світі, УМПСемінарія, nід nроводом отця Ректора В.Са· 
пеляка та українська академічна молодь об'єднан<=t в СУСТЕ. nід 
проводом новообраного голови б.Дроздовського. Завдяки маnодечому 
запалові організаторів вдалося створити унікальну імпрезу - Академію 
силами молоді, для молоді від молоді, з оригінальною творчістю 
молодих. Присутніх було nонад 200 осіб, в nодавляючій більшості 
МОЛОДИХ. 

А.Гайдамаха. 
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З СТУДЕНТСЬКОЇ ПРЕСИ. 

Про «Зозульку» ми вже nиса· 

ли в "А" (чч. 2/90 і 4/96). Після 
деякого часу турбот і боротьби 
за своє існування, з яких «Зозуль· 
на» вийшла nереможно - вона 

продовжує низку добрих статей, 

дотепів та сатири. Умовою no· 
мі щення: яність матеріялу І В 

грудні nоявилося останнє число 
<Зозульки». На обгортці рисунок· 
сатира про засуд В. Мороза. 
Гостинна редакційна стаття Я. Бе· 
резавського з Детройту (гол. ред. 
Соняшника) відкриває це число 
«Зозульки». Доnисувач торкається 

пекучої проблеми свободи думки 

і практичного застосування ТІЄІ свободи на nрактиці. Своїми вра· 
~Кеннями про неоправдану двомовність «Соняшника» - тусмівсьного 

-курналика ділиться з читачами редакція Зозуль-ии. «Виглядає, що 
недуга є склероза мозку .. стапя Р. Сеньніва - nередрунована з 
«Соняшника». Далі йдуть деякі вірші кралі «Студента" І. Макарик. 
П. Недвеля аналізує українське життя в Юrославії. ПоміщенІ нотатни 
про ув'язнення В. Мороза. Стапя" «Старого Вовка .. про наунову 
фантастику відгунується на статтю Р.Сеньніва про «науковий жанр». 
Потребу унраїнських садочкіЕ! аналізує М. Бродович. Далі йде їІ 
вірш «Давня Фантазія "· Свій донлад про Л. Курбаса в довшій 
статті з бібліографією дає М. Тарнавецька. Б. Будний уводить 
читача в грабунон ','нраїнсьного банку, що відбувається .. двомовно. 
Це сатира. В цім числі, «Зозулька» представляє свою кралю М. 
Бродович. Роман Сеньків застановляється над потребою унраїнсь· 
кt~х ідеологічних товариств. Онеана Курилів бореться за сnраведли· 
ве nоняття жінки в очах самих жінок, Л.Гнатиків виступає з віршом: 
.. я, Вон-и. й Я Ще раз". Рефлексії з подорожі по унраїнській 
Америці Б. Ямінського (Австрія} .~наліза Я. Келебая «Пласт і Блуд" 
представляє собою низку відважних тверджень над якими варто б 
довше застановитися nоки дійти до якогось висновку. Я. Тауридсьний 
nише про В. Бабенко. Оnравдану і влучну аналізу унраїнсь· 
кого гимну завдячуємо Б. Будному. «Відповідь" Л. Онишкевича та 
Р. Сеньніва «Не треба було l!ОВГО чекати" обороняють «Зозульку• 
від наnастей «Нашої Мети ... Заклик ЦеСУС·у в сnраві збирання 
книжок LІЛЯ українців латинської Америки та вдалі сатири·LІоrеnи 
БоrLІанки, з яких найкраща це гюбажання веселої забави всім 
вся ~ нагоLІи свята ... соборности - закінчують Це число . 

.. зозулька» за 21 чисел свого існування залишилася вірною собі. 
Хоч деякі етапі винnикають часом дуже гострі дискусії, однак 
можна сказати, що критерій добра української сnрави сnужить для 
стрічі різноманітних думок і концеnцій, що в жадному іншому жур· 
налі та газеті не появилися б. -.Зозулька» nродовжує в свій спо· 
сі б "Санаuі Ю" української спільноти. 
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В 50-ліття вільної науки організованого студентства ---------

УВУ і UECYC 
Золотий ювілей, який обходять цього року УВУ і ЦЕСУС - це 

50 nіт бурхливих переживань, 50 літ активної боротьби за існування· 
центру української духової еліти. УВУ виросло з жорстокого досвіду 
набутого в національній боротьбі 1917 · 20 років, коли відчувавсР 
сильний брак українського державницького nроводу. Наполегливі на
маганнА кількох поколінь українських студентів і професорів увінчали-

ся успіхом. Після незручних винладів у підвалах, при затемнених 
світлах, що нерідко кінчалися ув'язненням чи тортурами у боротьбі 
за унраїнський університет знайшлась розв'язка. 

lltrto~ .,{' tht flkrainian ~rtt llniotr.lite 1921-1971 

РЕКТОРИ УКРАІНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВ!:!-'l;И І!: І У 

ПершиИ рА.а: Оленсанnер Колесса. СтанісмІв Д"істрАнсьниИ. І11ан Гор()ачевсьннй. Тео.аоо 

Щербина, Дмитро Антонович. Ан.арій Якоnів. Друrий ряп.: Сергій Шелухин. Оnексам.аер 

Мицюн. Іван Борнnвський. о.nрел. Авrvстин Волошин. Вадим Щер6аніесьний. Іван Мірчум. 

Третій ря.а: Юрій Панейно. Мимола Васильїв. Олемсандер Нvnьчнцький. Bac><nb Орnецьний. 

\{)рій БоИко. Воnопимир Янів. (Табnьо yнna.av Романа Гоnіята). 
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ГРУПА УЧАСНИКІВ 

КОНГРЕСУ ЦЕСУС В 
МОНТРЕАЛІ 1970р 

(.;аме тодІ, коли червоний окуnант заперечував якийнебудь вияв 
вільної творчости одиt-tиці на Рідних ЗемлАх під nольською займанщи
ною заіснував таємниі:! український університет у Львові а у Відні 
17.1.1921 р. відбувся інаеr'ураційний виклад УВУ. Згодом університет 
перейшов до Праги, а ще пізніше до Баварії (Мюнхен) де й зна
ходиться теперішню1 осідок Університету. 

УВУ все тішився nідтримною і симnатією широких кіл студентів 
і громадянства. З самого початку ідея УВУ полонила маси студен-
тів. Так 1923/24 року УВУ нараховував 874 студенти. Згодом рnри 
інших обставинах, пов'язаних з неабиАкими труднощами, кількість 
студентів всетаки була висока. 194 7/48 року у Баварії було 400 сту
дентів. 

Сьогодні УВУ стоїть nеред зовсім новими проблемами доnовнен· 
ня свіжими nрофесорськими силами з nоміж молоді, що студіює 
на передових евроnейсьних і американських університетах. Зацінаелен· 
нА УВУ зростає як у студентстві так і в громадАнстві, так, що вже 
сьогодні можна твердити. що УВУ лишиться дальше духовим центром 
і науковим ядром нашої еміr'рацїі. 

Тісно пов'язаний з українським студентським рухом який останньо 
відновився (1967р) - УВУ на високошкільних літніх курсах доповнює 
знання українознавства. і виховує студентську молодь на принциnах 
національної культури. Історія ЦЕСУС-у тісно nов'язана з історією 
УВУ, бо хто ж як не ЦЕСУС і студентські провідники боролись за 
існування свого університету, де б еони могли духово наснажуватнея 
щоб стати духовими провідниками українського народу, а сьогодні 
еміrрацїі. Частинне занинненнА студентського руху після війни останньо 
розвинулося з відновленою свіжою силою молодогс, післявоєнного 
покоління, Ане перейняло стяг дальшої боротьби за правду незпам
ного, хоч паневоленого народу. 

З нагоди п'ядесятиліттА УВУ і ЦЕСУС·у студентська центраnА разом 
ректоратом УВУ організує у Мюнхені спільні святкування. З цієї 
нагоди відбудеться однотижнева конференція ЦЕСУС «УКРА ІНА 1971• 
У nов'язанні з високошкільними літніми нурсами оівнож пристосовані 
до цієї тематики. Сеяткування відбудуться від 6 до 14 серпня. 

В це п'ятдесяти~і_ття лишається nобажати УВУ і ЦЕСУС -ові нових 
вер~ин, но~их усПІХІВ. нових nepe~or для крисrалізаuїі унраїнської 
нацюнально1 духовости нових nоколІнь. 
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ВІД АдМІНІСТРАЦІЇ 

Марянна Гаманюк і Петро Мечник 
члени СУМ в Філядельфії, звінчаnи~я 
в uернві Св.Йосафата. 15.5.71. при 
велиній кіnьності гостей та молоді 
СУМ. Мололу Пару вінчав о.шам6. 
Мирослав Харина. Підчас весільного 
прийняття. в зеnикій аудиторії школи 
Св Йосафата, яним вміло nровадили 
старости n.Ocиn Кусень і n. Любомир 
Трицєцьний, відчитано й виголошено 
ряд привітів. 

Від місuевого осередку СУМ, вітав 
Моnолу Пару та вручив дарунок. ro11n· 
ва осередку .а. Мико11а Приш11яn. 

За його ін і uіяти вою nРОвелено з6і рку, 
яка дала заrа11ьнv суму 160.00 дол .. 
До успіху Збірки ПРИЧИНИІ1ИСІІ Дру>t<НИ 
і Дружби, яні між собою зібрали суму 
30.00 лоп. Зібрану суму розділено по 
40.00 пол. на ВизвольІіий Фонд, nре
совий фонд журнапів «Аванrард• і 
•Крилаті• та на радіо-nрограму ОУВФ 
в Мі дія, Па., яку веде ін ж. Андрій 
Заброцьний. Молодій Парі бажаємо 
мноп1х і шасливих nіт а всім жертво· 
дaвu~UVJ щире українське сnасибі. 

М.Б. 

Для наnаднання адмrніструезння "Аванrарду" nросимо Кольnортерів і Перед· 

nлатн~1к1В nоидержуватись наступного nорядну: 

ЗСА 1 КАНАДА: Кожtrий Осередок СУМ має маrи референта сумівських 

видань. який збирає nередnлати і nересилає іх до В·ва ЦУ СУМ. Rкщс в 
даній місцевості такого референта ще нема. або є неактиений. nередnлатники 

мають обов'язок грошОВІ ро-зрахунки nереводити безnосередньu :; В-еом в 
БрюсселІ. nересилаючи належність банковими чеками чи мон•·ордерами. 

Чеки з Українських кредитівон nриймаються на рівні з банковиІІ.ІИ. 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: Через КУ СУМ. або nоштовими моні·ордерами до В·еа 
НІМЕЧЧИНА: почтовими мандатами до ЦУ СУМ. 
ФРАНЦІЯ. На чекове конто: 

~:? La Sourc~ 3075404 L 'Ее: Europeen 
4t rue Richer 75 Р/1 FHS 9 

БЕЛЬГІЯ : на чекове нонто КУ СУМ. або nрямо до В·ва. 
АРГ'ЕНТИНА і АВСТРАЛІЯ : До референтів сумівських видань в тих країнах. 
ІНШІ КРАІНИ: Безпосередньо до В· аа в Sрюсселі. 
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ВІДКРИВАЄМО КАМПАНІЮ иАВАНГАРДУ" 

Нема сумніву, що журнали і взагалі преса належать до ознак 
культури даного народу. Чим культурніший нарід, тим краще розбу· 
довані видавництва і більше nоширене друковане слово. Навіть nри 
сучасних технічних удосконаленнях в ділянці інформації nри nомочі 
радія 1 і телебачення. друковане слово не тільки що не стратнло 
на nоnиті. але навіть значно зросло. Це зрозуміле, бо ж людина ба· 
жає не тільки чути, але й бачити, а що найважливіше. nочуте й no· 
бачене - збереrти. 

У 25-ліття "Аванrарду~. ми ставимо собі за мету зробити наш 

журнал дОС'fУnним дм1 всієї української молоді, що вміє користувати
ся українською мовою і nочувається частиною великої української 
сnільноти. Українська молодь. яка щиро прагне доnомоrти свому на

родові в боротьбі за визволення і nобудову своєї держави. мусить 
бути nостійно інформована npo есе, що має відношення до тієї 
боротьби. Зокрема треба ·бути в nостійному контакті з nодіями і 
сnособом думання молоді в Україні. 

Це завдання ми осягнемо, якщо розбудуємо належно наш журнал . 

Тому кличемо всіх наших дотеnерішніх читачів активно сnівnрацюва
ти в nоширенні .. дванrарду" і для зміцнення фінансової бази В-ва. 

1000 НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ в 1971 р. 
Для осягнення цієї близьної мети. вистарчить як у кожному Осе

редку буде nриєднано no 5 до 1 О nередnлатників. Як щоб всі теnе
рішні nередnпатники nриєднали тільки по одному ноеому nередnлат

никові для •Аванrарду", то nоставлене число було 6 кількакратно 
виконане. Ждемо Вашої участи в ·• камnанії •Аеанr'ар.ау». В кожном• 
числі міститимем імена тих, хто зголосить нових nередnлатни ків. За
здалегідь щиро .аякуємо. Рівночасно nроголошуємо збірку на Ювіле~ 
ний Фонд .. дванrарду". 

•AVANTGARDE .. 
72 Bld Charlemagne 
1040 B1·uxelles 
ТеІ 34.04.82. 

Видавництво .. дванr'аРд". 

..... .," .. "_, _____ ДНF! 

ІМІСuевоеть) 

Висилаю : • рачну nередnлату на 1971 рік 
.. заборговані сть no ч. 6/98 

МОЯ АДРЕСА 
(nатмнмою) 

2 40 

• на «nресфонд• 

разом 

(nр.земще й ,,.. ·я) 

(~MCJ10 DOMV і< Н33В3 ВVЛИІ.ІІ) 

(м.r.uевІСrь. creмr ПРООІНЦІА. мо.а) 

(мраїна) 
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7/ r 
Не Всихайте, nишні нвіти 

Сnо ва 
Лесі Унраїнни 

Музина 
І.Майчииа 

Двічі на рін nишні квіти та не розцвітають, 
В житті nіта найнращіі двічі не бувають. 
Та ще квіти не посохли, рута зелененька, 
Не журисй. дівчинонько, ще ІК ти моnоденька І 


	101_Страница_01
	101_Страница_02
	101_Страница_03
	101_Страница_04
	101_Страница_05
	101_Страница_06
	101_Страница_07
	101_Страница_08
	101_Страница_09
	101_Страница_10
	101_Страница_11
	101_Страница_12
	101_Страница_13
	101_Страница_14
	101_Страница_15
	101_Страница_16
	101_Страница_17
	101_Страница_18
	101_Страница_19
	101_Страница_20
	101_Страница_21
	101_Страница_22
	101_Страница_23
	101_Страница_24
	101_Страница_25
	101_Страница_26
	101_Страница_27
	101_Страница_28
	101_Страница_29
	101_Страница_30
	101_Страница_31
	101_Страница_32
	101_Страница_33
	101_Страница_34
	101_Страница_35
	101_Страница_36
	101_Страница_37
	101_Страница_38
	101_Страница_39
	101_Страница_40
	101_Страница_41
	101_Страница_42
	101_Страница_43
	101_Страница_44
	101_Страница_45
	101_Страница_46
	101_Страница_47
	101_Страница_48
	101_Страница_49
	101_Страница_50
	101_Страница_51
	101_Страница_52
	101_Страница_53
	101_Страница_54
	101_Страница_55
	101_Страница_56
	101_Страница_57
	101_Страница_58
	101_Страница_59
	101_Страница_60
	101_Страница_61
	101_Страница_62
	101_Страница_63
	101_Страница_64
	101_Страница_65
	101_Страница_66
	101_Страница_67
	101_Страница_68
	101_Страница_69
	101_Страница_70
	101_Страница_71
	101_Страница_72
	101_Страница_73
	101_Страница_74
	101_Страница_75
	101_Страница_76
	101_Страница_77
	101_Страница_78
	101_Страница_79
	101_Страница_80
	101_Страница_81
	101_Страница_82
	101_Страница_83
	101_Страница_84

