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Тому два рони 

СОБОР СВ. СОФІТ В РИМІ В ЧАС ПОСВЯЧЕННЯ. 
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Значення ІУ. Архиєпископсьного Синоду УКЦ---------

О.Коваnь 

Помісність, чи л інвідація 

(ДОПОВІДЬ ВИГОЛОШЕНА 2.10.71 

В ЛЮВЕНІ НА 2·1Й ЕВРОПЕЙСЬКІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ МИРЯН УНЦ З НА· 

ГОДИ 2·оі РІЧНИЦІ ІУ АРХ . СИНОДУ 

УІЩ} 

Два роки минуло з того часу, коли nісля величавих врочистостей 

посвячення Собору св. Софії в Римі. наші Владики зібралися під 
проводом Блаженнішого Верховного Архиєпископа на ІУ Архиє
пископський Синод Украінської Католицьної Церкви. Було це na· 
м'ятних днів 29 вересня по 4 жовтня 1969 р., tюли то nрисутність 
всіх Владик, включно 3 другим ісnовідником Віри єnисноnом Ва
силем Гоnком, стала нагодою для канонічного збору великого 
засягу. 

Коли на ІІІ Архиєnискоnсьному Синоді українських Владик в 
1965 року з нагоди Ватиканського Собору, запало рІшення від
бути до двох років ІУ. Арх. Синод. Верховний Архиєnискоn Кир 
Йосиф склинав передсинодальну нараду евролейських Владик в 
грудні 1966 р. де бу nо nостановлено відбути новий Синод 20-27. 
10.67 р., получуючи його зі стоnітнім Ювіле єм канонізації св. Йо· 
сафата. На тому Синоді nершою ючкою стояnо питання Устрою 
нашої Церкви з їі nатріяршим завершенням. згідно з вимогою яку 
поставив на 11. Ватиканському Соборі Верховний Архиєпискоn і де· 
кретів того Собору стосовно Східн1х Церков. Та. як под~є Благо· 
вісник Верховного Архиєnископа (ч.1-4, рік 5 з 1969 р.} - «на 
жаль з незалР.жних причин nостанов тих не можна було виконати". 
Як стало nізні•uР. відомо, uей Синод не відбувся з nричини не-
гативної nоста611 з боку тr..ьох Владик. Цей факт мабуть заважив 
на тому, що Верховний Архиєnискоn рішив перевірити nоставу 
мирян, наскільки вона nокривається 3 поглядами даних Владик. 
На ue не довелося довго чекати , бо ТРІЮмфальна візитація Верхов
ного Архиєпискоnа nереконала наочнu ВСІХ, що nоставлені Блажен· 
нішим вимоги nомісноr.ти для УКЦ відnовідають прагненням всього 
українського Божого люду. Побудова Собору св. Софіі і Украінського 
Католицьного Університету, яку з великим завзяпям і послІдовністю 
та в незвичайно скорому часі довершив Верховний Архиєnискоn 
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крім реnрезентативнасти і богосrювської конечности була також на
годою для демонстрації живучасти і прагнень релігійно-національних 
почувань і незnамної моральної сиnи нашої Церкви загнаної в 
катакомби на рідних землях. але міцної в своїх основах. не за
лежно від часу і простору. 

Акт nосвячення Собору св. Софії. що його довершив Блаженні
ший Верховний Архиєпископ Кир Йосиф в сослуженні всіх 17 
українських Владик був також кульмінаційною точкою о_цінки 
нашої Церкви з боку Аnостольської столиці. як також всього зов· 
нішного світу. Присутність Паnи Павла УІ. на тих урочистостях бу· 
ла не~аnеречним показчином важливости і значення якого на

()ула наша Церква. З другого боку nонад три тисячі українсь
ких мирян з усіх кінців вільного світу твооили цей необхідний 
клімат для особливого вияву віри в Провидіння. яке з дна сибір
ського nекла вирвало Пеовоієрарха нашої Цериви для звеошення 
діл конечних до релігійного оновлення світу. а в тому до піднесен
ня на належний n'єдестал мученицької гідности Української Поміс

ної Церкви. 
В своїм слові на віднриnя ІУ. Синоду Верховний Архиєnискоn 

Кир Йосиф з'ясував .юложення УНЦ. що характеризується посиле· 
ним переслідуванням з бону атеїстичного режиму в Україні. який 
рішений нищити нашу Церкву до тла. незаєидною ситуацією нашої 

Церкви в Польщі. де є три еnархії і НІ одного еnискоnа. втрата 
епископства на Занарпаnі і животіння наших екзархатів в діяспо· 
рі. де ледве вдається опановувати положення. На всіх континентах 
наша Церква і наш сбряд загрожені у свому існуванні . Це 
nоложення вимагає '; ашої протидії. «щоб вірні дістали ясний 
дороговказ як іти сеr;-.ед тих nерехресних життєвих умавин до віч· 
ного ~nасіння." Треба теnер сказати тверде й рішуче слово. чи 
воно буде ному nриємне. чи не nриємне. Кінчаючи своє слово 

Кир Йосиф заявив: .. в часі 11. Вселенського Собору ми стануди 
виразно. згІдно з декретом для Східніх Цернов на nатріярхальному 
становищі і на ньому будемо стояти і дальше nродовжувати нашу 
nрацю."' 

До нарад на Синоді допущено було також делегацію мирян. 
яка склала ряд заяв про nідтримку мирянами сnрави Поміснасти 
і патріярхального завершення устрою УКЦ. Було висловлене також 
nрохання. щоб на майбутні Синоди була забезnечена конституційна 
участь делегацій мирян. У висліді синодальних нарад були оформ
лені рішення щодо устрою УНЦ. Ці рішення звучать: 

1. Виразно станувши в часі Вселенt;ького Собору Ватиканського 
11. на патріярхальних началах в устрої і nравліІ-jні Помісної Укра· 
їнсьної Церкви, яні - устрій і nравління - від віюе> зберігаються 
усіх Помісних Церквах Сходу, в тому числі 1 в ~иївсько·Галіо1ць· 
кій Митрополії, Синод рішає на цих канонічно-правних 
началах виконувати свою nастирську службу у правлінні Унраїнсь· 

кої Натолицької Церкви в усіх країнах nоселення їі вірних nід про· 
водом Верховного Архиєпископа згл. Патріярха як помісного Голови. 

2. Нонституuія й устрій українського nатріярхату є тані. ян 1 ІН· 
ших патріярхатів на сході, з узглядненням властей Ниївсьно·Галиць 
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ного Митрополита до Берестейської Унії. 
З. Синод рішає вислати письмо до Святішого Вітuя. підписане 

всіми Владиками. з nроханням nіднесення Верховного Архиєпис· 
коnа Української Церкви до гідностІ-І ПатріАрха. 

4. Сино..:ї rюручає Українському Католицьному Університетові ви· 
дати окремі праці і студії в цьому напрямі. 

Крім uих nринципових nитань було ще також ряд інших рішень 
більш конкретного характеру. яні nідтверджували здецидованість 
Синоду переводити в життя всі заходи дnА скріплення nомісност~ 
нашої Церкви і її завершення Патріярхатом. Верховний Архиєnископ 
в своєму заключному слові з приємністю ствердив. що ще досі 
не буnо такої однозгідности. однодушности і єдности в nостановах. 
як на uьому Синоді Якби для підкреслення тієї своєї церновної 
суверенности. Блаженніший застеріг присутчіх. що «нам ніхто ні
чого даром не пасть. але ми мусимо самі нашою мозольною 
1рацею здобувати ... Але гарантією для нас повинно бути те, що 
·•увесь нарід і всі вірні стоять за нами одною лавою ... 

Першим актом синодальних рішень було Спільне Пастирсьне 
Послання Архиєпископсьного (.;иноду, nідписане всіми Вnадинами. 
включно з еідсутчім на Синоді Митр. Сенишиним. В тому Посnан· 
ні зроблено наголос на історичну необхідність .збереження нашої 
церковної ідентичности в формі Київсьно.-Г алиuьного Патріярха ту, 
ян такої шо єдино зможе забезпечити нашу Церкву від тих небез· 
nен. яні на неї чигають nід цю пору. грозячи повною загладою. 
Цю небезпеку відчули всі вірні і все духовенство та ієрархія і 
тому бачать одиноний рятунон нашої Церкви в зосередженні всіх 
життєвих сил. щоб не тільки себе зберегти і занріпити у віль· 
ному світі, але тако..rt своєчасно nрийти з nоміччю ')ВОЇМ вірним 
на рідних землях. 

На Синоді Єr.исноnів Римської Церкви. 15.10.69 Верховний 
Архиєпискоn вистуnав у nитанні r<олегіяльности правління в Церкві 
і nри тому з'ясував патріярУальні nрава по відношенні до все-
ленської Церкви і іІ Голови. настvюючи іа nотребі пІднесення 
до рангу nатріярхату УКЦ. Верховний Архиєпискоn вистуnає 
на цьому форумі не тільки у вnасному імені. але іменем Архиє· 
пискоnського Синоду Помісної Української Католицьної Церкви. Ні· 
хто цього титулу тоді не квестіонvвав. Про відбуття ІУ. Синоду 
УК U nовілпмив Блаженніu1ий Папу 15.1 0.69 р. 

Виглядало. що все є на добрій дорозі і щv рішення нашого 

Синоду буде ресnектсване з боку Апостольської стоnиці і знайде 
одобрення з боку Папи. Та сталосА інакше. Першим зареагував 
на J1иста від Синоду унраїнсьних єnискоnів нард. де Фюрстенберг. 
голова Сх: .цної Конrреrації. nовідомляючи Верховного Архипископа. 
що nрава Архиєnисноnа є обмежені тільки до території Львівської 
Митрополії і на підставі каноні чt· і .( прав. які обов'язують. ніхто в 
унраїнській Церкві не може с .,~, ни ані виборчого. ані законо
давчого Синоду. У відnовідь ма L ;-1 замах на права Унраїнсьної 
Цернви. Верховний наnисав кард~оно~ ·тові де ФюрстенбеІJrоеі ~'~иста 
з дати 15.12.69 в якому заявив. ;.цо Синод У~<раїнських 
Католицьк~У Владик рішав на підставі •декрету про Східні Церкви». 
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даного в Римі 21.11.64р. «Правом для нас є рішення наших 
Владик ... Ваша Еміненція може думати, ян хоче. Ми вияснили по· 
зицію нашої Цернеи і тим замннули велиний проnом між нашим 
священством і мирянами і наша Цернва в обличчі зовнішних і 
внутрішніх небезnек зміцнилася. Я мушу сназати. що тут не йдеть 
ся npo мою скромну особу - невільника-архиєпискоnа. але про 
оборону тис!'Ічлітніх nрав нашої Київсьно-Галиuької Митрополії". 

Слово Верх()Вного дрхиєписноnа було висназане в рішучому тоні 
і з повною гідністю суверена. Але uA відnовідь винликзла 'по· 
дразнення r амбіцій римського кардинала. Йог :> реакція була нам і· 
Рена на пооізненнА Верховного Аохиєписнопа зі своїми єписноnа· 
ми. Він оозісnав коnії листа до всіх наших Rпадин. оахуючи на 

їх послух СхіднІй конrрегації вІд Аної вони були весь час досі за· 
лежні. Вnевнившись в заламанні фронту наш;.,х Владик. які не від· 
важились заnеречити префентові Східної Конr'реr'ації в його теер· 
дженнІ'Іх про недійсність рішень дрхиєnискоnсьного Синоду. цей пре· 
фект пише листа від 10.4.70 і вияснює Верховному буцімто різні 
органи Курії розглядали його nисьмо до Папи і порадили Паnі. 
що ані Синод, ані Патріярхат не можуть бути встановлені. Нато· 
мість пропонують. щоб УКЦ переорганізувати і створити еnисноп· 
сьну Конференцію, а їі головетео віддати "Вашій Еміненції". тобто 
Верховному Архиєnискоnові. Ми не знаємо понищо докладно всіх 
кроків Верховного Архиєnискоnа. однан постава наших Владик не 
дозволила йому на більш рішучу відсіч кардинапові ·узурпаторові. 

Розглядаючи сьогодні з nерспентиви двох тт від відбуття ІУ. 
Дрхиєnископського Синоду УКЦ. nовзяті рішеннА. і абстрагуючи 
від nолітини Ватикану заграваннА з московським nравославієм. ми 
можемо зарахувати ці рішення до історичних рішень. на яні теnер 

і в майбутньому можуть відкликатися всі керівники нашої Цернви. 
Під формально-нанонічним кутом цих рішень ніхто не може уне· 

важнити. бо вони були nрийняті одноголосно всіми nрисутніми 

В11адиками. а навіть один що був відсутній. публічно заявив. що 
~ислав додаткового листа зі своїм підписом .1:10 Паnи. Однак. бе· 
:>учи до уваги. що v вселенській Церкві подібні сnрави вирішують· 
::я більшістю голос1е. то uдин голос на 18 не може заважити 
npo важність рішень. 

Важливим для нас є самий факт такого рішення. бо він nісля 

вікових паневірАнь нашої Церкви між імnеріАлістичним польським 
натолицизмом і казьонним московським nравославієм . nринаймні 
формально. привертав нашій Церкві гідність її ідентичности з-перед 

і з часів берестейсьної Унії. Тому то з такою заnоnадливістю 
заметушилися висланники мосновсьної nатріярхії. а навіть офіційні 
представними безбожницьного комуністичного режиму. відвідуючи 

самого Паnу і його кардиналів. щоб тільни не доnустити до уса· 
мос·rійненнА УКЦ. яну вони з такою жорстокістю втоnили в морі 
нров ..... лі~відуючи їІ в 1946 р. Ян відомо. ц' залиuяння Москви до 
Ватинану. закінчилисА відмовою для нас Патріярхату і uинічним 
рішенням московсьного nравославного Собору з травня ц.р. в nри· 
сутності кардинала Віллебрандса про уневажненмя Берестейської 
унії. Нам не відомо. щоб янанебудь нота пnотесту на це 
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КОНФЕРЕНЦІЯ ВЛАДИН УКЦ В 196Зr> 

самовІльне рІшення ПІшла 3 Ват~о~нану до Масиви. Таким чином при 
помочі московської православної Церкви атеїстичн~о~й большевиць· 
ний режим не тільк~о~ шо зліквідував нашу Церкву Фізично. але ше 
й цинічно hритягнув Апостольську Столицю до участи в формальній 
ліквідацїі nравного анту nоєднання УКЦ із Вселенською Церквою. 
Очевидно. шо ці однобічні і безправні анти не мають жодного ні 
канонічного ні міжнародно· правного значення, бu Москва не була 
партнером у підnисуванні берестейської Унії, ні українська Пра· 
вославна Церква в той час не була ше підпорядкована московсь· 
ній патріярхії. Однак в моральному відношенні вселенська Церква 
nотерnіла кольосальну поразку через свої нерозважні дипломати4НІ 
зв'язки з ворогами Церкви і Бога. 

В СВІТЛІ t..их под1и постава нашої Цернв~о~ на чолі 3 Верховним 
дохиєnископом і рішення ІУ. Архиєnискоnського Синоду в справі 
nоміснасти Уг<Ц з nатріярхальним завершенням набирають особли-
вого значення. Треба сnоді ватиt.~. шо хоч частина керівників 
католицької Церкви сnроможеться на тверезу оцінну результатів 

взаємин, яні неухильно ведуть до інфільтрації і внутрішнього роз· 
кладу вселенської Церкви, принаймні на коротну мету. Рішення ІУ. 
Синоду УКЦ є рішеннями далекосяглими. Їх треба тільки обстояти 
і не поступитись в nічому. Постава нашої ієрархії на чолі з Вер· 
хавним ДрхиєписІ'юпом. підтримана усім мирянством, мусить оста· 
точно довести до одобрення і визнання Патріярхату УКЦ, так, ян 
цього прагне nодавляюча більшість вірних і як вимагає добро 
нашої Церкв~о~ і українська національна рація. Тому всяний від· 
ступ від видеигнених постулятів треба вважати за слабість, яку 
належить nоборюват~о~ і усvвати. Боротьба за ,,рава нашої Церкви 
мус~о~ть однак бути ведена гідно і рішучо. Без зайвих переборшень 
і без nрофанацій св.tт~о~х речей. Теnерішній ватиканський Синод 
розглядає одну з головних тем ·• міжнародну сnраеедл~о~вість. 
Докажім відповідальн~о~м колам вселенської Церкви. шо в першу 
чергу сnраведливість треба стосувати в лоні вселенської Церкви 

no відношенні до їІ складових частин. Тоді прішення ІУ. дрхиєnис· 
коnсьног о Синоду переможуть. 
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Ярослав Стецько 

В ідеї Чині - Єдн~сть nонол1нь 

ПРОМОВА НА ЗДВИЗІ СУМ В.БРИТАНіі В 

ЛЕСТЕР З.7.71 ·ПРОДОВЖЕННЯ 

В'язень Іван Кандиба заявляє з концтабору: УССР - це російсь
ка колонія не українська держава. Ідеї, які 1ахищаєте Ви. нація 
понад усе, національна •дея· руш1и світових революц1иних проце-
сів, воююче християнство, традицІОналізм, куnьт великих героїчних 
постатей нашої історії, nершенство духового, - це наші, а теж 
ідеї молоді, яка бореться в Україні. Один з їІ речників nише 
таке: «Перше українські nолітичні вигнанці після nоразки гетьмана 

Мазеnи і кошового Гордієнка в 1709р. - nеред навалою «воєвод 
Петрових собак» все покинули - взяли з собою лише "ПОхідні 
церкви,. і весь час боролись за духовне освоєння шматка чужої 

землІ... Хоч nозволив хан на пісках новим кошем стати та 
заказав заnорожцям Церкву будувати. Що це? - Сентиментальна 
віра святобливих пустельників, що тільки й знають моnитнсь. чи 
це праnор, яким козаки виражали своє людське і національне 
єство? 

Люди, хоч трохи обізнані з історією України, знають про бага
тозначність цього феномену. Ц і очайдушні геоої не боялися смерти 
і вважали за честь загинути в бою. Вони не боялися самого nекла. 
і їх не лякали пенельн і тортури на землі. «Отже їхня віра не 
могла бути - nише крайовий автор - породженням рабського 
страху перед карою бога-деспота (небесного ва~'яюv само· 
державного царя). Це була релігія вільних людей. Бог їхній був 
Богом вот. правди. і любови. Покинувши все. взяли з собою 
свого Бога - свій Собор, який вони будували всечасно, завжи і 
в усьому . Вони вибудовували свій Собор - як естафету духа. ян 

найвищу вежу. що має сторожувати безперервність духа - гоnос 
предків і заповіт нащадкам, я ні не маюrь права зректися і за
продатись чужим богам . не сміють опуститись нижче вир<1женого 
в Соборі iдea.nv людини». Була в козацькому соборі, вибудова
ному в трагічний час прощання зі зброєю. горда пам'ять про своє 
ім'я і свою гідність. Бvв скарб nокопінь. не вигибають а зали· 
шають свою кращу нетлінну частну дітям. гідним цієї спадщини." 
Наш народ ніколи не жив без духовного. 
Один крайовий автор nише: «Старий козацький собор v риштуванні 
б'є на сnолох німим щемом затоnлених дзвонів. Містина·~ НашІ 
водолази таких не знаходили? Але ж очима й руками завжди не 
знаходиш головного ... " Можем бути го;::>ді, що ми правильно проти 
усіх ідейних диверсантів - радянофілів й індіферентних до nроблеми 
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вічних вартостей збагнули ідейну суть t;учасної еnохи в Унраїні і 
nеремогли в зударі ідейних декадентів з нами одержимими 
ідеєю УКРАЇНИ - ВІЧ НОГО ДУХА. НЕПЕРЕМОЖНИХ ВАРТОСТЕЙ 
ГЕРОЇЧНОЇ ТРАДИЦІЇ, УКРАЇНИ СОБОРІВ ВЛАСНИХ ДУШ. 
УКРАЇНИ НЕРОЗРИВНОЇ ЄДНОСТИ ГЕРОЇЧНОГО ХРИСТИЯН
СТВА І НАЦІОНАЛЬНОГО САМОУТВЕРДЖЕННЯ, ВІЧНИХ ВАР· 
ТОСТЕЙ НАЦІЇ І РЕЛІГІЇ ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ, БОГОПОДІБНИХ 
ІСТОТ ЯКИМИ БУЛИ БЕЗСТРАШНІ ЛИUАРІ КННЖОГО СЕРЕД· 
НЬОВІЧЧЯ Й КОЗАЦЬКОЇ ЕПОХИ- ХРИСТИЯНСЬКОЇ 

МІЛІТАРНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. а 
зокрема ОРДЕНУ ПРАВОСЛАВНОГО ЄДИНОГО У СВuЄМУ 
РОДІ У СВІТІ ПРАВОСЛАВНОМУ - більшого за мальтейсьний 
ОРДЕНУ ЗАПОРІЖСЬКОЇ СІЧІ, що була і остоєю Української 
Держави і православним орденом мальтейців. на весь світ єдиним 
у своєму роді! 

ЗО.УІ.1941 - це було протиставлення УССР, це був символ не· 
проминальних вартостей України в зударі з ворожими вартостями 

їй большевизму і нацизму! ЗО.УІ. був теж початком сnільного 
фронту уярмлених націй, згідно з гаслом 11 ВЗОУН: СВОБОДА 
НАРОДАМ СВОБО.ЦА ЛЮДИНІ! Свідомі цього- болгари в 
6лагоєвському ранонІ вітали nроголошення українськоІ держави, 
вnоодовж німецьної окупації співпрацювали рівнож коректно, при 

чuму одеські вірмени віддавали nослуги українському підnіЛJІЮ, 
одеські nоляки були властиво українцями і nіпnільна сітка в Оде· 
сі мала декількох nідпільників, що були nольського nоходження, 

одеські молдавани не бажали, щоб іх утотожнювати з румунами, 

татари. грузини, греки, ставали в ряди унраїнських самостійників. 
кримські татари стояли no українському боці, як пише nор.І.А.Мор
як - у своїх сnоминах з Криму, і ніхто з них не заnеречував за
лежности Криму від України, будучи впевненим, що в самостійній 
Унраїні будуть забезпечені їхні і інтереси і права. •Я бачив -
nише nроф. Армстронr' - лисТІвку до населення Кубані, видану ОУН 
nід нер. Ст. Бандери, яка nочиналася : «Кубанські nотом ни запорізь
ких козаків" - «Кубань - nродовжує nроф. Армстронr' - має ши

рuки й етнічний у краї нсьІ('-' й ком понент•. Доне цьні nідп іл ьни ки nро
никали теж у Таганріжчину• ... 

ЗО. УІ.1941 це бvв викл ин М осн ві. Він ni nорвав основи московсь
кої nроnаганди про зпогадне вислужництво націоналістів-революцю

нерів суnроти німців. ОУН стала символом боротьби проти вся· 
них окупантів України! І на них орєнтувала~;я нація. 

Завнішно-політично станула топі - ЗО.УІ.41 Україна. ян єпина 
сила в Евроnі, яка не капітулювала перел наїзниками. Франція 
Петена nрохала nардону, але Україна, ОУН під керівництвом Бан

дери- ні! Вона викристалізувала нову, революційну концеnцію 
антиімперіяльного і антидесnотичного змагу, я" суверенна сила 
того часу. Нову і спасенну концеnцію свобо.4и, nрава людини і 
незалежности націй! Україна закликала народи західної, централь· 
ної і г:івденно-захіпної та Східної Евроnи і підросійської Аз і ї ста
нути в один фронт проти обидвох імnерій за розвал їх wляхuм 
повстанчо-партизансьної війни, тобто наймоnерні шого ти ny ведення 
в1ини, який є нepu;$J.>I1BHO nоєднаний з іпеологічного і політичного 

типу t~Ійною ; Це було щось нове і світобурне! Це було на .ае-
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сятиоіччя nередбачення і<:торичного розвитку людства: розвал 
великодеожавних многонаціональних нонструнцій і ролі у uьому 
озброєного народу. '">зброєних nаневолених в імnеріях націй. Пов· 
станство - ян воєнна концеnція. а національний nринuиn організа· 
ції світу як світобурна мета І "Свобода народам - свобода nю· 
дині" тобто незаnежність націям і nрава людини - Rк революційне 
гасло. що розриває імперії і десnотичну систему правління. 

І революційно-визвольна концепція визначена у той час і метове 
сnрямування боротьби залишилися незмінно антуальні no сьогодІ'іі. 

Дорога молоде' Ми бідемо діяти цілком в дусі великої поет"!
си всієї нації. велиної візіонерки. Лесі Українки. коли діями 
засвідчуватимемо вірність її ідеалам. що є ідеалами сучасної во· 

юючої України' 
Сnіває один з nоетів в Унраїні :«Не стану в душі ховати : Мій 

гнів. wo до тих вирує. хто з uегли чужої хату до сонця вікном 
мурує І Не стану в душі ховати: для того відкрию груди. хто 
гори узявся рвати. щоб вільно ходили люди. Вітчизна мене сnи

тала б: ((а що ж ти мені встиг дати». Мало .... дуже мало
Че стану в душі ховати». Такими словами nромовляє до нашого 
;умління тут на вигідній чужині Україна nоетів захалявної твор
чости. 

Як лезо меча стоїть nитання. чи в обличчі терору й русифіка
ції. що їх скріnлює Москва в Україні. ми nіднімаємо в належному 
розмірі нашу дію е користь тих. що воюють і тих. що терnлять 

за справу на Рідній Землі ? Чи московські амбасади. нонсуляти. 
представництва. агентурні станиці дрижать nід нашими ударами 
і чи огортає їх страх nеред нашою реанцією на переслІДування 
в Унраїні? Яна наша відnовіпь. яка відnовідь нашої молоді на 
морд КГБ дононаний на художниці·герОІНІ мучениці типу Баса· · 
рабової. Алли Горської. на жорстокий nрисуд Валентинові Морозові. 
засудженому на 14 років каторги тільки за J .. ."г на свобідний 
вислів своєї думки і свобідну творчість. на самоспалення макуха. 

на nреважкі присуди і затроювання систематичне Лук'яненка. 
Кандиби. на 25тирічну каторгу 1'\<іТРі Зарицької ?! На 30-тирічне 
в'язнення М.Сороки. каторгу Христинича, Гасюка. Пришляна. r·op· 
бового і тисячі в інших ?І 

Ми завжди наново даватимемо все гострішу віnсіч Моенеі 
на знущання їі над борцями за наші nрава ! 

У вільному світі мусимо переборювати русоФільські вnливи. 
мусимо протиставляти маш світ ідей російському. наші символи 

і прапори російським! Проти Леніна- Петлюру і Бандеру! Проти 
Аnексеїв і Піменів - Лиnківського. Шептицького. Cninoгo' Проти 
Пассіонарії і Рози ЛюнсембурІ'. - Аму Горську і ЗарицькуІ 
Проти г'орького - Валентина Мороза і К&раванського! 

Дорогі земляки! П риятеnів щирих надто багато у нас немає І 
Навіть Ватинан nочав загру з Москвою. Ми вимагаємо віп го
лови Ватиканської Держави звільнення з ватнкансьного ув'язнення, 
тобто зняпя заборони відвіпати українців зсюкеаном - nершим 
Патріярхом Української Католицьної Церкви Блаженнішим Йосифом 
:;ліnим І Наша релігія - як nише один автор в Україні - це не 

пороnження раб\Jького страху перед карою бога-деспота (небес· 
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ного ваr •янту самодержавного царя). Наше християнство - це 
релігія ВІльних людей. Бог наш - Бог Волі. Правди. Любови ... 

Москва не замкнула нам уст. наша нація живе. бореться. 
перемагає 1 не замкне нам уст і сучаснии Іjатинан! 

ІІапи і кардинали минаються. але наша нація і наша укрзїнська 
церква. що npo неї пророчно на наших святих київських горах 
предсказав апостол Христовий - св.Андрій : «Із цих гір засяє Бо
жа благодать"- не минеться ... Із Києва святого. нашого вічного 
міста nрийде для світу ця Божа благодать, з підпільного Києва. з 

св. t.;офії на•uоі nрийде відродження христиRнства теж на Захо· 
ді! Ьо пщn1льний християнський. національний Київ НР. nантv-
вав. не nантує та ніколи не пактуватиме з Москвою. ніколи не 
піде слідами, погубними слідами сучасного Ватикану, чи інших сил 
світу, яні пактують ::~ безбожницькою варварською Москвою. 

Вже недалений той час. коли згодою чи без згоди Ватинану 

наша Українська Католицька Церква буде завершена патрІярха
том! Недалений вже час єдности наших 11J)авославних митроnолій, 
ян цього бажав великий митрополит Лиnківський, і їх патріяршого 
завершення. Ближчий кожному українському nатріотові праеослав· 
ний український владика. як ватиканський nрелат І 
Наш ворог - Москва не затріюмфує! Правда і справедливість 

по нашому боці але самІ вони собою не перемагають. але 
перемагають тоді. коли їх носії готові за них віддати жипя' 
проти надії сподіватися. як нас вчить велика візіонерка Леся! 

У сnільному зусиллю всього нашого народу, усіх уярмлених 
націй - ми nереможемо' Ми відновимо нашу Суверенну Соборну 
Українську Державу через знищення російської тюрми народів' 

І тим доnоможемо nеремозі Божої nравди на землі' 
Будьмо вnевнені : nеремога за нами, бо хто nроти наших ідей. 
цей nроти Бога І 

Я вітаю Вас у великі роковини від імені революційної ОУІ J. 
від Антибольшевиuького Бльону Народів. від Европейської Ради 
Свободи. як їх голова і як член Іlрезидії Світової Антикомуніс
тичної Ліги r 

Хай живе Суверенна Соборна Українська Держава І 
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Павпо Штепа 

ВЕЛИКОГО БА~ТИ ! 

tІ1родоеження) 

Чому ставлю духове самоозброєння на перше місце?- Це є те
ма, на яку я nисав у своїх книжках та розвідках. Тут обмежуся 
лише кількома думками. 

У столітніх війнах України з Азією та наnасницькими сусідами 
загинула еліта нашого народу, найвідважніші, найздібніші борці. Вони 
не лишили нащадків. Натомість вижили і лишили нащадків ті, які 

тікали від війни: боягузи, черевані, периноспали, ця двонога худоба. 
Щоби заnевнити собі nанування над Україною, Польща та Москов· 
щина обезголовлюеаn~· український нарід, винищували його провідну 
верству. Винищува1111 насамnеред духово. Задля цього польська та 
московська школа, n 1. ература, сусnільство, уряди защеnлювали на

шій інтелігенції - r;11. сртельну провідній верстві - хворобу «Інферіорі· 
ті Комплекс .. , себто почупя своєї національної нижчости, несили, 
духове рабство. Нащадки нашої духової двоногої худоби ставали 
малоросами, nожондними русінами, перекінчиками, яничарами. Влас· 
не оті малороси (а не москвини) загнали 1917 року Україну назад 
до московської в'язниці народів СССР. Але величезний вибух укра· 
їнської національної стихії 1917·30 і дальших років збудив із націо· 
ного сну багато малоросів. Всі вони загинули. Лишилися ті, які не 
брали відкритої, чинної vчасти у війні і боротьбі з Московщиною, 
а лише пасивно співчували. Та, поразка визвольних змагань 1 1хне 
«Інферіоріті Комnлекс» зробил1-1 з них новітній тип малороса, що 
його я називаю малоукраїнцем. 

Малоукраїнець любить Е!Се українське, і хоче щоб Україна була 
віnьною. Але зневірений в силу України, і задурманениІ:А . nponaгaндokJ 
московської ніби то «СИЛИ", не вірить у можливість української само· 
стійної держави. Щогірше! - Оте Інферіоріті Комплекс наклало на 
очі малоукраїнця полуду, і через ту nолуду малоукраїнець задовольня· 
ється дрібним. nримітивним етнографізмом . З цієї причини майже 
вся діяльність української еміграції звелася .'1.0 примітивного галиць
кого nросвітянства. 
Малоукраїнці виnравдуються тs-.м, мовляв ..,есила наші11 еміграції 

боротися з великопотугами. Неправда! Тепер у світі точиться війна, 
боротьба ідей. Ми українці маємо дуже велиКІ 1 дуже сильнІ Ідеї. 
Маємо й людей, які знають ті ідеї та їхню політичну вартість. 
Остання еміграційна хвиля викинула на американський берег тисячі 
наших науковців, політиків, І.;пьтурників та іншої нашої еліти. Вона 
має величезні знання, але вся їІ та України трагедія в тому, що 
вона хвора на «Інферіоріті Комплекс», і тому задсвольняється пише 
просвітянством. Наші паnерові протести, заяви, вуnичні походи, 
тоненькі книжечки та журнали (і то переважно українською мовою 
n~ше) - ue ніяка боротьба. .., ; JHii vдари по московській імперії. 
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Ніхто не звертає жодної увагІ4 на тане наше політичне "?освітян· 
ство. А ударити по Московщині наша еміграція може дуже боляче. 
Прикладом такої нашої сили є пам'ятник найнебезnечні шому мое· 
новському ворогові у Вашінгтоні. Найнебезпечнішому, бо Моеное
шина вже сто років намагається всією силою своєї імnерської 
машини, знищити авторитет, пошану, любов до Мойсея України. 
А авторитет Великого Тараса, любов і шана його росте щороку 
в СССР, і то у молоді, народженої по 1917 році. О_тже, 
примушена була Моеновшина поставити Йому nам'ятник; та же й 
не будь·де •• але таки у самому національному серці Московщини. 
у столиці імперії, в Москві. Такого українського nлювка в обличчя 
самої «матушкє Масквє" не записала ще історія. 

Цей приклад r.оназує, що наша еміграція має силу ударити 
по Московщині та ·,ї імперії. Має, лише Sоїться. Чого боїться? 
- Боїться того брехливого міту про нібито силу московського 
народу (нації) та його імперії. І справді, цей брехливий міт, є най· 
більшою зброєю Московщини. Моеновський провидець Ф. Достоєв
ський сто рокі J тому писав «Найбільшою силою Московщини було 
те, що Европ~йці не знали Москвиніе. Коли ж nізнають, то буде 
велика небезnека наш і й імперії,.. Французький науковець М.Каруель 
назвав СССР велетнем на глиняних ногах. 

Чому ж той "Велетень" досі не впав? Чейже були такі історичні 
громовиці зі ЗЛІІ'Вами, які розмочували ті глиняні ноги. Іс10рія від· 
повідає: «Кожного разу, коли московська імnерія хиталася і nадала, 
їі піппиrали і рятували ~:~ід ynanнy ніхто інший, лише ворсги мое· 
новеької імперії. Польща, Туреччина, Німеччина, Франція, Англія, 
ЗСА рятували П кілька разів в історії. За новіших часів так вря· 
тували їі {і рятують досі) ЗСА. Московський nатріот, філософ Н. 
Бєрдяєф nише, що комунісіичні nартії у світі, приєднуючись до ІІІ 
Інтернаціоналу, фактично служать московській імnерії. А ми до· 
дамо, що за цю службу Моеновшина не платить їм ані сотика. 
Всілякі моенеофіли у світі від комуністів до каnіталістів Ітонів, ар· 
хиєnисноnів Джансонів не одержують від Москви ані сотика. Нав
,,анІ1 вони самі дають Московщині мільйони долярів. Москвофільсь· 

ний уряд ЗСА дав понад 14 мільярлі в долярі в. Навіть А. Гітлер 
сеоf-,Ю украіножерсьною nолітикою допоміг Московщині рртувати їі 
імn~рію. ВЛєнін назвав таких корисними ідіотами. Москвини 
дуже добре розуміють, що в ту годину, коли вnаде міт npo мос
ковську неnеремаж ність, вnаде і моеневська імnерія. Тим ·то Мое· 
новшина засипає університетські книгозбірні у світі москвофільською 
літературою, яка науково доводить всемогутність, неnереможність 
СССР. Таку літературу nишуть і видають не лише Моснвини. але 
також і чужинці. Американські університети купують такої літератури 
на мільйони долярів. Чимало американських університетів. на чолі 
з Гарвардським та Колумбійським, цілковито опаноеані моенеофілами 
(і соціялістами). А сьогопнішні студенти - це завтріш~і ,,І"?літики. 

Починаючи від Ф. Рvзвелта всі дальші nрезиденти ЗСА брали на 
найвищі становища 13 уряді тисячі таких москвофілів. Міністерство 
Закордонних Справ (Стейт Департмент) ЗСА вже так міцно опано· 
ваний москвофілами. соціялістами, що фантично президенти не мають 
вже сили їх nовиганяти. Отже, нема нічого дивного. що ЗСА ря· 



тують московську імперІю СССР вІд розвалу, npo жаднІ само· 
стійні України не хочуть і слухати. 

Москвофіли та соціялісти опанували у ЗСА багато велиних ви
давництв, часоnисів, журналів. радіо, телевізію. Вони опанували 
також і великі грошеві джерела фундації Форда, Карнегі, Рокфеле· 
ра та інші, і тому ці фуt•дації видають сотки мільйонів долярів 
річно на соціялістичну та москвофільську пропаганду. До мuскво
фільства привів чужинців соціялізм. Соціялісти nовірили московській 
пропаганді, що мовляв СССР є країною здійсненого соціялізму, 
яка хоче поширити соція.nізм на весь світ. Тож не дивно, що со
ціялісти є приятелями СССР. Одурманені московською пропагандою, 
вони не бачать, що той моеновський «соціялізм" є ніщо інше, як 
московський імперіялізм у соціялістичній личині (масці). Ці - за 
виразом В.Лєніна - «корисні ідіоти .. не свідомі того, що підтримую· 
чи СССР, вони підтримують не світоеий соціялізм, але моеновсь
кий імперіялізм, як запевняє москвин проф. Н.Бєрдяєф. 

Довести цю правду - це знищити найсильнішу московську зброю 
- московську шосту колону у світі (П'ятою московською колоною 
комунІстІв-немосквинів, а шостою - некомуністів-москвофілів, соція
лістів). Тягар боротьби з москвофільством nровідних чужинців nадає 
на українську еміграцію. Досі ця боротьба велася непляново, при
nадково , доривочно. Кілька тоненьких москвофобських книжечок 
в університетських книrо...,збірнях потопилися у морі москвофільських. 
Тут молода українська еміграційна еліта має величезне nоле бороть· 
би за українську ідею, яка переросла межі України, стала світо· 
вою, вселюдською - б()оотьби за волю (свободу). Ця боротьба є 
дуже тяжка і особисто небезnечна борцям. Її можуть вести лише 
люди відважні. сильні характером, фізично і морально здорові, 
неnохитні фанатини волі. До цієї боротьби я й кличу нашу емі
граційну молоду еліту. Заклинаю до великого, науково обгрунтовано
го, добре сплянованого, українського амбасадорства у світі, а 
насамnеред v наймогу;нішій державі світу в ЗСА. 

Кличу до амбасадорства баєвого, настуnального. Не невільнициі1 
плач чайки nри битій дорозі : «Нам ся кривда діє". Ні' - Треба 
настуnати і бити, бити Московщину та москвофілів. Задля того треба 
зайняти відповідні nозиції. Треба, як робили Жиди - пролазити на 
високі nосади в уряді, університетах, видавництвах, редакціях, радіо 
і з тих постів бити щосили. Почати бити можна вже за студентсь
ких часів. Студенти-українці і професори в чужих університетах 
можуть читати доnовіді про справжню (а не вифантазовану) Мос· 
ковщину. В Північній Америці є великі, дуже впливові політично 
клюби, як Ківейтінс, Ротарі, Колюмба, які самі запрошують nро
мовцІв на свої сходини (ще й добре nлатять їм). Є більше форм 
і нагад бити Мосновщину. Одна з найголовніших - це нищита мое· 
ковсьне брехливе назовництво. 

Тепер у світі йде війн<~ ідей. Хто виграє ту війну ідей, той 
вже виграв в1ину гармат. У цій війні найсильнішою зброєю є гіп
ноза велиних слів. Ці й гіпнозі піддаються навіть висоноосвічені, 
nоважні люди. Ось Московщина перезвала свою десnотичну імперію, 
що nонево11ювала ПІдбиті народи, на Союз Совєтських СоціАлістич· 
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них Респу6лін, і світ nовірив . ню вже нема моеновеької десnотичної, 
рабовласницької імnерн, а є -·-:: ·~і~І1істичний союз вільних народів 
Східньої Европи. А Моснвиt!;І ж н•чогі сінько не змінили в тій 
імnерії, нрім назв та осіб. 

Зривати личини гарних назв з московської імnеріялістичної пини 
це найголовніше завдання і обов'язок українських амбасадорів v 
світі. Щоби nолегшати їм заnочаткувати це завдання, я написав 
книжну «Московство». У ній я nодаю багато історичних фантів, до
кументів, ~відчень чужинців (і навіть самих Моснвинів) про ~іосков
шину, nочинаючи від nередісторичних часів. У цій книзі я подаю 
велику бібліографію джерел, з яних наші молоді амбасадори мо· 
жуть черnати ще більше фактів, докvментів, яні нищать москво· 
фільство чужинців. Я додав до книжки великий змістовий показник. 

Уживаючи його, можна за ніnьна -свилин, знайти nотрібний матеріял 
на nротимосковську статтю, розвідкv_, винлад тощо. 

Моя книжна •Московство.. зриває личини з московського народу 
(нації) і показує його та його імперію такими, яними вони є в 
дійсності. Цим ця книжна нищить rоловну московську зброю - мо.:::
нвофільство nроttідних чужинців. Тим-то ії конче треба nеренласти 
чужими М'>вами, насамперед англійською. Маючи переклад, можна 
знайти і чужинецького видавця. Це завдання історії накидає нашим 
молодим амбасадорам. . 

Показавши світові справжню Мосновщину, тану, яною вона є в 
д1исності, наша ем і грацІ ина молода еліта, сnричиниться до рятунку 

світу від загину в атомовій війні. Мій заповіт нашій молодій еліті: 
не марнотратьте сил і часу на мале ,1ишіть nросвітянщити людям, 
яні нічого 6ільшого не можуть зробити, а ви велиного 6ажайте. І 
не лише 6ажайте, але й творіть те велике. Сили маєте великі, лише 
віра у свої сили мала. 

* * Чому ми переможемо? 
Ми nереможемо насамnеред тому. що ми боремося за nравду 
справедливість за найістотніші прагнення українського народу. 

тому, що наші ідеї найnередовіші. 
Українська Самостійна Соборна Держава, за яку ми боремося. 

деожава, якою керуватиме вільний народ. держава без nомішиків. 
каnіталістІв і nарт1иних п'явон. держава. яна забезnечить всі nра
ва людини і демонратичні свободи. держава - рівна серед рівних 

держав усіх інших но.родів , - це те , до чого nрагнув і прагне 
унраїнський народ. це те. шо йому найзаконніше належиться. 
Знищення поневолення одного народу другим народом (імnеріяліз
му), вільні національні держави для всіх народів, справжня друж
ба та рівноnравність між народами і основана на них якнайтісні
ша всебічна співпраця між народами. знищення всякого визиску 
людини, добробут. вільна і nовноправна людина. - це ті ідеї. які 
дають найсnраведливішу розв'язну всіх питань між народами і лю
дьми. Тому ці ідеї найпередовіші. 

З нниrи •І.аея Чин• О . ДІНіОВа·Горнового :;35 



Очима українського студента з Пряшівщини --------

УКРАЇНЦІ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОДІЙ 1968 РОКУ 

(Дог.овідь інформативного характерv виголошена 

на конференції ЦЕСУСv в Мюнхені 10.13. 1971 р.) 

1968 рік був роком духовного збудження Чехословаччини, ро
ком історичних можливостей, з яких кожен винористав стіJІt-ки, на· 
скільки був своїм попереднім розвитком підготовленин 1 наскільки 
nротягом року зумів усвідомити своє nоложення й ефективно діяти. 

Коли англійський «Таймс" 24 лютого 1968 р. наnисав, що «Пра· 
га є тепер містом, яке в цілій Евроnі політично найбільше звору
шує", мало-хто nередбачував, що Чехословаччина nротягом цілого 
1968-ro не сходитиме з nерших сторінон світових газет. 

«Процес відродження соціялізму», «nотреба гуманізації соціялістич· 
ного суспільства" - фрази, які набрали конкретних форм січневими 
змінами на керівних nосадах в комуністичній партії, - хвиJІювали. 
не лише комуністичний блок, а цілий світ . 

.. чехословацька Весна» 1968 року - це не був державний ne· 
реворот, ані якоюсь «nразькою дефенестрацією .. , неочікуваним зво-
ротом. Це було логічне завершення "Квасу .. , який квасився пов-
них двадцят літ. Повних двадцят літ Комуністична Партія Чехосло· 
ваччини була одиноким критерієм nравди, в їі і лише в їі руках 
був моноnоль сили, який постуnово концентрувався в руках кількох 
людей на найвищих nосадах. А тут, nісля двадцятилітнього свого 
«неіснування" народні маси приходять на nолітичну арену. Ті маси, 
які двадцят літ були n'ятим неnотрібним колесом у возі, з якими 
ніхто не числився, їхн1и встуn до nолітики. весною 68-го був, 
nравда, кр~Ікливий, але зате спонтанний і добросердечний. Все 

nішло в рух. Ціллю того руху мав бути чехословацький модель 

соціялізму: «Соціялізм з людським обличчям". 
Коли Людвін Вацулік - визначний nубліцист і журналіст, автор 

відомого маніфесту під назвою: «Дві тисячі слів ... ", - на четвертому 
з'їзді Сnілки Чехословацьких письменників в Празі 28 червня 
1967 р. сказав, що "За два.rщят літ у нас не було вирішено жодно
го важливого суспільного nитання», (1) постала велика хвиля обурен· 
ня. Голова nартійної делегації, Їржі Гендрих, nрисутній на з'їзді, 
n і сля того сказав: «В аристократичній промові письменника Ва цу· 
3 36 



nіка були висловлені nрямі зневаги нашого народу і його застуn· 
ників, qним довірено nоовід суспільства і держави•. (2) 
Причина такого великого обурення не була в суті висказаних 

сnів письменина Вацуліка {вони ж бо були правдиві), але намаган· 
ня nровідної партійної групи зберегти за собою непорушний і не· 
поснвернений моноnоль в~-tрішування всіх основних nитань cycninь· 
ства. Призналось по часі і «ЗВерху», шо в деяких відношеннях сус 
nільство опинилось v поважній кризі й обіцяно реформи. Йшлось 
однак про це, щоб ті реформи були ян подарунок "Зверху•, nроя· 
вом тзв. соціялістичноrо nіклування про трудящих. а не як наслідок 
демократичного тиску. а чи навіть самокритичної аналізи. 

Застрашуючий. прямо трагічний стан народного господарства. 

ненормальна (зрештою. коли вона була нормальною ?І) атмосфера 
культурного розвитку, яна була чітко і відважно з'ясована на згада· 
ному вже 4 З'їзді ЧС nисьменників, дальше триваючі сталінські 
nринципи правління комуністичної nартії та уряду - вже не як «Пар· 

тії" та "УРЯдУ"· - як «провідної верстви" ... все це мало місце на 
засідd.ннях ЦК КПЧ в грудні 1967 та січні 1968 років. Результа· 
том оци х засідань було: вибрання А.Дубчека nершим секретарем 

ЦК КПЧ; утворення комісії для оnрацювання «Програми Дії (Акчний 

Проrрам), іК бази дальшого nостуnування і вдосконалювання соція· 
лістичного суспільства: абдикаuія Президента А.Новотного; вибрання 
Л.Свободи новим nрезидентом і т.д., і т.д. 

Почався рух і в сусідів. який мав менше чи більше nов'язання 
з nроцесом в ЧСР . - Березневі студентськ і заворушення в Поль· 
щі; важлива зустріч номуніетичного нвінтета в Дрездені {•Демонра· 

СтащtР<(оКІІй драмаr11чниu z.yproк і.\1. Івана Франка піСІІІІ nостанов..:и 
1І.ЄСІІ І. Фран..:а tУ..:радене щастя . ( 19:і6 р.І 
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тична" Німеччина) 23.3.1968., яка аналізувала якраз події в Чехос.ю
ваччині та ін. Подій в nерших трьох місяцях 1968 в ЧС і навкс..1о 
ЧС, було багато і всі на той час були доцільні. 

Нас цікавлять сьогодні nодії в житті Українського населення 
Чехословаччини в nерших місяцях 1968 та і1 nротягом цілого року. 
Що дімось мі ж нашими братами на сході ресnублін_и? Ак еони 
сп ри нимали «гуманІзацію соціАлістичного сусnільства•? Аджеж бу
ло воно і їхнім суспільством, їхнім соціялізмом. 

У довоєнні часи українці по обидвох боках Карnат v своєму 
гимн і співали: "Подкарпатськії Русини оставте гпубокий сон, народ· 
ний голос зовет вас, не забудьте о свойом ... " Тож насувається пи· 
тання: Ну, оставили українці русини на Пряшівщині отой «глубокий 
сон", бо «народний голос" в 1968 р. наспраеді nочав звати: .. не
забудьте о свойом "? 

Двадцять ~оків українці-русини Чехословаччини, сназав би я, 
насправді «сnали», хоч може не аж дуже глибоким сном. Історія 

накинула своєрідне бажання сnати», а то тим більше, коли за от• 
двадuят років кормлять вас всякими «nреnаратами для сnання• 
лише щоб спати, тож і сnиться ... 

Коли А.Дубчек, вже як Перший Секретар ЦК КПЧ, на сьомому 
з'їзді профспілок, сказав що: .. основним завданням нашої сусnіль
ної дії є більше відчинити простір для активности всіх соціялістич· 
них груn нашого сусnільства без розділу генераційного групування 
а чи національної nриналежності• (З), українці почали - вульгарно 

кажучи - поnльовувати собі в руни. Конкретних діл ще не було, але 
зароджувався оnтимізм. Врешті решт, час ще не був дозрілий для 
самостІиного діяння а то тим більше, що історія украінців-русинів 
Пряшівщини характеризується в першу чергу послухом вищим влас· 
ТАМ. 

Дорогі читачі, зроблю маленький вступ до історії, бо гадаю, IJ..IO 
це доnоможе вам орієнтуватися яке було це історичне крокування 

українців-русинів .uo пам'ятного 1968-ro р. 
Отже, що npo історію? 
Не є вона весела. Українська національна меншість по західньому 

боці Нарпат, тобто на Пряшівщині, перейшла дуже складний істо· 
ричний розвиток. Панvючі народи проводили на тому населенню 
політину нрутого соціяльноrо і національного утиску. Є це історіР 
безперервного служіння чужим інтересам, чужим панам і в несвою 
користь. 

До 1876 рону підлягають Відню, міцному імператорові. Україн
~і-русини nовинні лише служити. І служать. Тодішня українська про
:.встрійська газета, «Українсьt<.ий оглнд" nише: "Рvсини є добрими 
аестрійцями і nо~~1нні ними бути ... русини хочуть Австрію великv. 
міuнv і добре озброєну ... •• (4}. Так, наші Русини були добрими 
австрійцями, d бути добрим австрійцем, значить зрікатися свого. І 

русин зрікався ... 
ШістдесятІ роки минулого століття - рони наnруги, очІкувань, ро

ки війни. Виникнення дуалізму ... і в Пешті кують стратеІ'ію за ·•Ве· 
ликі Угри». Будуватимуть їх і наші русини. Русини стали .. мадяр· 
ськими", по-русинсьни говорячим наро.аом. Підемо далі : Прусія -
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З ФЕСТИВАЛЮ У СВИДНИКУ 

новии а5:JТист на сцені Европи. Поразна Прусїі і перемога поневоле· 
них народів. Слідує розподіл Евроnи за столом. ВерсальськиЧ дого· 
вір створює сам остійну ЧСР. Розділює адмІнІстративно-пол і тично 
русинів Пряшівщини і Піднарпатсьної Русі. Поставлено губернатора 
без губернаторських прав. 

Сан; Жерменсьний договір не вирішив внутрішнього розмежування 
території між словаками і русинами. Можливість nогодитися була 
дана самим слованам і русинам. Була дана тим самим і можли· 
вість непогодитись ... і ця остання була вnовні використана. 

І русин міняє nана. Навчається чужого, не знає про своє. З ру
сина-австрійця стає русин-мадяр. З русина-мадяра стає русин-чех. 

Історичні обставини сприяють розділу Чехословаччини. Постає 

«Словенски штат». І тодішня газета русинів з Ужгороду «Карnато· 
руський голос» вже має на що нарікати: «Руснїі руснаки Пряшев· 
ської Русі, для яких передвоєнне мадярськое nравительство, в часі 
сильної мадяризацїі. ІЗидало «Руснацьку Азбуку 'нині вже не чис· 
тпь себе руськими. руснаками. а слованами греко-наrолиuької ре
лігїі. В руські школи - за малими виїмками - заведений словацький 

язин» {5). Отже, з русина-чеха стає русин-словак. І це останнє 
«усвідомлення» nроходить, на жаль. до нинішнього дня. 

Прямим наслідком вище наведених обставин й історичних збо· 

чень було: великий занепад національної свідомости й національ· 
ної приналежности консервація недорозвиненої економії та соцtяль
ної структури. Індустрія майже не існувала, переважна більшість 

339 



насе 1ення жила в селах на схилах Карпат та Бескидів. При цьому 
треба підкреслити. що русини Пряшівщини розвивалися без основ
ного зв'язку з масою українського народу і це мало дуже вели
кий вnлив на дальшу долю національної с~:~ідомости русинів Пря
шівщини. Наведені умовини перешнодили русинам формувати з 
себе, в передвоєнних часах модерну національну меншість. 

Вживав я досі назву українець-русин, русин. Маю nри цьому на 
увазі завжди лише українців Пряшівщини. Вживаю синонім "РУСИН" 
тому, бо дальші історичні особливості жипя українців Пряшівщини 
склалися так, що ми вnерше в історії nочали усвідомлювати себе 
як українська нацюнальна меншість ЧСР в найтяжчі і найскладніші 
часи - в '1еріод жорстокого сталінізму. До того часу ми були ру
синами, тобто теж частиною українського народу, який колись нази-
вався русьним (на відміну від москалів} 

Українці ЧСР були виснажені і розбиті nереселенням тисячів 
кращих своїх громадян на Україну. Т.зв. Політика «Трансферу»: 

Звільнену 1ериторію в Судетах, яку чеські німці мусіли полишити, 
було треба не nросто заселити, але й національно зміцнити. І тут 
була векика нагода повернути з Радянського Союзу волинських че· 
хів та слоеаків а в обмін вислати там українців. Фальшива nро
nаганда "ТІ•ансферу» обманула коло десяти тисяч українців які ви· 
селились, та внаслідок «добробуту" в СССР nриблизно вісім тисяч 
їх nовеDІ-І' лось в 65·69 роках назад. Українці ЧСР були виснажені 
nримусовс.ю колективізацією сільського госnодарства, штучною замі· 
ною грекс· ~атолицькогс віроісповідання на правосмвне, вигаданими 
акціями npo унраїнський буржуазний націоналізм. Нічого не було 
зроблено в наnрямку української орієнтації, шоб усвідомити русинів 
як частину українського народу. Нарід nочував себе надалі русинами, 
але зате "Українські бур.*уазні націоналісти " вже були. Чи ж це 
не nарадuнс? Так, великий nарадокс, а таких nарадонсІв в жипі 
українського населення на Пряшівшині було багато. 

В березні 1945 р. вининла У:,оаїнсьна Народна Рада Пряшівщи
ни. Була уповноважена захищати соціяльні, національні і культурні 
nрава українського населення Східньої Словаччини. В 1952 р. їІ 
ліквідовано. На їі місце було створено нову організацію КСУТ -
Культурна Спілка Українських Трудящих. Вся праця цієї організації 
~е нультурно-освітня діяльність, або як хтось висловився: «кликати 
людей до Свидника сnівати й танцювати». Протягом свого існування, 
тобто від 1952 до 1968 року їй не вдалось, щоб державні органи 
ухвалили їі бідненький статут (культурно-освітньої діяльности) і так 
КСУТ від 1952 р. була нелегальною організацією. (6} 

В березні 1945 р. виникла й унраїчська молодеча організація 
СМК - Союз Молоді Карnат. Організація яна нараховувала 27 тисяч 
членів. яна мала своє українське обличчя, український дух, яка маnа 
веnику nошану і підтримну в народі. З волі nартії змушена 1949 р. 
об'єднатися у загальну тзв. Чехословацьку Сnілку Молоді, яна їі не 
лишень формально, а таки й фактично поховала. Голову Організа· 

uїі, дра Сушка, засуджено «за зраду, за шnигунство ... Секретаря 
дра Соnка еважали довгий час важким «випадкОМ" хоч не судили 
на судах, зате на різних великих чи малих зібраннях і комісіях. 
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БОЯТЬСЯ СТЕФАНИКСВОГО ДУХУ 

9 травня 1971 р., напередодні УІ-го З'їзду Спілки Письменників 
України (СПУ) відбулися величаві відзначення сторіччя ВІД дня 
народження Василя Стефаника. 
До рідного села великого nисьменника - Русова на Покупі, 

з'їхалося біля 20 тисяч людей з різних кінL~ів України та багатьох 
ресnублік СССР. 

Киїє~ькі учасн и ки цих святкувань привезли з собою nотрясаючі 

вісті про незнищимість українського духа в цьому кутку України. 
Потрясаючою була вістка npo те, що в районному місті Снятині, 
в 1969 р. було знищено працівниками Кг'Б і міліції nам 'ятник 
В. Стефаникові, який стояв біля місцевої десятирічки, яна носить 
і м 'я nисьменника. Пам'ятник цей був поставлений в Снятині в 
1961 р. у 90-річчя від дня народин nисьменника. Однієї ночі 
nам'ятника біля школи не стало, затерто сліди, а відважним , яні 
заnитували, що сталося з nам 'ятником грозили розмовою з nред
ставниками Кг'Б , а то й арештом. Не зважаючи на це. багато 
місцевих людей nочали писати nротести до урядових чинників, СПУ 
та літературних видань. Всі листи, ян згодом виявилося, оnинилися 
в Кг'Б. Рух в обороні nам'ятника В.Стефаникові nоширився на 
цілу область і представники влади були nримушені повернути 

nам'ятник. 
Вістка ця дуже скоро nошириnася серед у·1аснинів УІ-го З'їзду 

СПУ 

ПЛМ'ЯТНИІ-і ВАСИЛЕВІ СТЕФАНИНУ НА ПЛОЩІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО 

ЦЕНТРУ В ЕДМОНТОНІ .РОБОТА СКУЛЬПТОРА В.СНОЛОЗДРИ 1971 Р 
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Київсьнt учасник;; святкувань В.Стефаника в с. Русові nрив~зли 
також багато вtстон про рух опору, терор і переслідування на 

Понуттю. 
8 травні 1970 р., в день nеремоги, студенти в Чернівцях мали 

знищити в медичному інституті портрет ЛенІна. повісити на його 
місце тризуб, а на місці червоних прапорчинів - вивісити - синьо· 
жовті. Під пам'ятником Ленінові хтось мав зробити напис: «Тут 
буде колись стояти пам'ятник борцям за УкраЇНУ"· 

У місті Снятині мали судити трьох малоттних учнів дес,:нирічки , 
а в тому й 15-річного Вахнюна з с . Русова, за те . що вони мали 

nопалити червоні nрапори в день nеремоги. 

В ряді сі л Понуття - в Устю, Завалю, Джурові та інших було 
спалено колгоспні скирти з сіном. 
В ряді сіл нищат~> старовинн і українські церкви. У Снятині за
крита Троїuьна церква, а Вознесенська - перемінєна в магазин. 
В багатьох селах церкви закриті, nеремінєні в магазини або зни· 
ЩЄН І . 

Деяким письменникам , ян і бували на святкуваннях В.Стефанина, 
місцевІ люди мали розказувати про колишніх НКВД·истів, які 
жорстоко знущалися над сотнями українських в'язнів - Філатова, 
r'vльнішина, Єрмаленна {з Чернігівської обл) Літснова, Шептуна, 
П'янкова. Вони просили, щоби nисьменники наnисали книги про 
жорстокі сталінські часи та винрили колишніх еннаведистtв. 

Не зважаючи н~ re, :..цо сини В.Стефаника - Семен і Кирнло 
та внуки - Роман і Юрій, як і оnиниnися в неласці, брали участь 
в усіх урочистостях в с. Рvсів і в Івано-Франківську їм навіть не 
дозволено було виголосити слово чи кілька слів nодяки учасникам 
святкувань 

Відзначення 1 ОО-их роковин ::~ дня народження В.Стефанина в 
с. Русів, Снятині, Коломиї, Івано·Франнівсьну, Косові й інших міс· 
цях на Івано- ФранкІвщинІ з участю письменників з Києва, Львова 
й інших міст України , перемінилися у велику всенаціональну мані: 
фестацію. Тисячі людей оваційно вітали Олеся Гончара й Івана 
Драча та закидали їх квітами . 

Щоби зменшити національний харантер маніфестацій, каг'ебісти 
йшли на різні провокації, поширюючи чутки, що Hf) святнування 
приїжджають відомі за кордоном наuіоналістичні дІячі, яні похо
дять з Покуття. В багатьох селах напередодні святкувань nоширю
вана чутни, wo ці діячі, мовляв зріклися своїх націоналістичних 
позицій і «nерейшли" на радянські. 

ЗА УІС ·СМОЛОСКИПОМ• 
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Український Звуковий Кольоровий Фільм -------------

сеНІКОЛИ НЕ ЗАБУ ДУ)• 

КАДР З. ФІЛЬМУ 

Українська кінокорпорацІя в Канаді, в місті Ошава nоблизу Торон· 
та, «КАНУКР,., nід керівництвом ніноnродуцента Володимира Васі-
ка, виnустила вже два художні кінофільми, за повістями Стеnана 
Любомирського: «Жор~тоні світанки", а в ні н ці 1969 Р- на екрани 
вийшов фільм «Ніколи не забуду», надр із якого бачимо на світлині. 
Фільм nоставив відомий актор і режисер Богдан Паздрій з Амери-
ки він же й відіграв блискуче ролю, і мист. нерівник Володимир 
Бачинський. В головних ролях виступали актор з Вашинrтону Юрій 
Денисенко - канадійський пілот, якого збили німці над територією 
України nід час Другої світової війни, українська nовстанка-упівна 

- чарівна дівчина Рома Дольницька з Торонта, та багато ін. вико

навців, nереважно з Ошави. Щоденна газета «Ошава Джорнал• 
у рецензії Джека Джиріна з 1 грудня 1969 р. писала, що цей фільм 
викликає симпатії до українських Визвольних Змагань. 

У фільмі розповідається про щасливу долю канадійського летуна, 
завдяки воїнам УПА, а потім пристав до них та боровся nроти 
гітлерівського і московського наїздників, аж доки зміг nробратись 
далі на Захід. 

Продукція фільму коштувала nонад 200.000 дол., які склали 
українці - члени кінокорnорації «КАНУКР»; майже всі виконавці 
безкоштовно жертвували свій час. Тепер ніноеnопея про подвиги 
бе:3смертної УПА nід nроводом Головного Командира сл.п. ген. хо
рунжого Тараса Чуnринки демонструється у великих українських 
скуnченнях в Америці й Канаді. Є надія, шо «Ніколи не забуду" 
піде й на інших екранах, хоч це важко, бо українці мають "ПРИ· 
ятеліз" не лише у Москві. Фільм додає нам віри у власні сили. 



Молод і nрофіл і 

Приклад витривалости, праці росту 

8 суботу, 29.5.1971 року довгоnітний 
антивн1-1й член СУМ Андрій Мудрий, на 
Віндзорському університеті в Канаді , 
одержав диnлом з закінченн .. студій 
nрава. З тієї нагоди його батьки тюк· 
день ПІзніше влаштували йомv святку· 

вання. яке складалося з вІДправлення 

Богослуження і з nриняття, на яких бу· 
ли також присутні пре;!ставники україн· 

ського організованого життя. 
Андрій народився 7 грудня 1943 року 
в селі Дорожові біля Самбора, Західня 
Україна. Чотири місяці nізніше, з насту
nом большевинів, nереїхав з мамою до 

НімеччИни до батька . 1949 року родина 
виїхала до Канади, де оселилася сnершу 

у Валдорі , Квебек, оnісля у Віндзорі , 
Онтаріо. Андрій вступив до лубличної 

школи, згодом до демишин Гай-школи, і 1965 року з одержанням 
Б.А. успішно закінчив м ісuевий університет. До 1967 року nрацю
вав учителем математики в демишин Гай-школі, оnісля знова 
встуnив до Віндзорського університету на студії nрава. Тут 29.5.71 
здобув стуnень Бечелер оф Ло. 

Побіч своїх студій Андрій інтенсивно віддавав свій вільний час 
для молодечої Спілки, якої "Іненом він є від 1955 року. 
Його довголітня активність в СУМ·і nростелила йому шлях до ке· 
рівних nостІв. 1960 Р~"Ку став секретарем Осередку СУМ, відтак 
виховником, булавн•· • оловним виховником, застуnником голови, 

і в кінці Головuю 0"" едну а на 15-ому Нрайовому З'їзді СУМ 

був обраний на одного із заступників Голови Крайової Управи. 
При тому треба відмітити. шо не легка була його одночасна 

праця над студіями і в СУМ·і. Однак Андрій завдяки своїй зав
зятості і сильній волі осягнув бажані усnіхи і великий респект не 
тільки свого довкілля, але й нашої молодечої організаціі. 

8 серnні 1966 року Андрій оженився із сумівною Зоряною Ло
машевич, і сьогодні він є шасливим батьком дітей Оксани і Стеnа· 
на. На nрийняrтю, де з nодарунками і .·ратуляціями виступали пред
ставники унраїнських організацій, присутні за ІнщІятивою д ... Петра 
Мицана зложил · 103 дол. , з яких 25 дол. були nризначені на 
nресфонд .. А,ванrардv" 

Вітаємо нашого друга Андрія і Родину і бажаємо їм найкращих 

усnіхів у дальшому жиrті. 
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' І)р Шанковський народив~я 1931 

ро11у. Його життя буркnивий nотік ... 
Тр• континенти , багато народів, 

6езn і ч tJІіст, нонтакт 3 чужою культу· 

ро•1 емар6уеали свій вnлив на еві· 

тоrnяд і nітературну творчість Ігоря. 

Це довеnо до скріnленя йоrо наuіо· 

~альник чуттів. 

n ill nсевдоніМОtJІ Ігор Скляний 

··укуеаеся він 1 94 7 року nepw и й 
раз у •Юнацькому Шляху ... Bipw 6ув 

присвячений Біласові й Данилиwино· 

ві. Згодом почали пояелятися вірші 

в •Аванrарді• і •Свободі•. Bill 1950 
року вистуnає Ігор v >14Vt>нana)' •Смо· 

лоскиn•. •Крилаті• , •Нові Дні•, •Киів•. 

•Визвольний Шлях•, •Українська Лі· 

тературка газета• •СучасНІсть• та 

е інших, але еже nід власним nріз· 

вищем. Були ue ориІ'інальні вірwі , 

або nеремлади 3 яnонської tJІОви. До 

теnер nоявилися настуnні збірки авторе 

•Ке і то-сна Дань• 1 958, •Дисонанси• 
1960, •Нороrке літо• 1970. 



Ігор Шанновсьний _ 

Симаненнові 

Обіреалось серце на nриnоні, 

вnала тінь на молоде чоло. 

Ти заснув. На грудь зложив долонІ, 

вітерцем злетів nонад селом. 

Ще до вчора темнощі усюди 

і важка дорога до нінця -
щире слово носив ти між люди 

і черстві заnалював серuя. 

Та й теnер, самотній, ніби Крузо, 

йдеш кудись у куряві зірок ... 
Понлонись його мандрівці, музо, •Норотне літо• містить у собі ніль· 

хмари, не заnлутуйтеся в крон, ка різних uиt~nів-тематин: •Коротке лі

Злиньте бурі! Муною nрибою -
хмари розженіть з дороги хоть ... 
Ой, тан дуже, крикнуть за то6ою 

хочеться: Василю, не відходь! 

Хан nричалять на твоїм онриллю 

nам'яті моєї кораблі ... 
Був у тебе, П'ятниця, Василю, 

та далеко... на чужій землі. 

Гамілтон 196'1 

Печерсьна Лавра 

Мощі сnлять, ніхто їх не турбує, 
ремонтують і торгують коло Лаври 
Морозиво скаnує, нарбує 
шоколадом історичні таври. 

Білий череn не черnає сонця, 

ності береже... істор'ю нашу ... 
д над ним є наnис еітрогонuR, 

то• . •українсьні мотиви• , •америнансь· 

ІІі мотиви • і uинnь в •nowyцi приста · 
ней• , в яких не бракує справжніх 

поетичних перлиІ'І. За Іваном Шевчу· 

ном скажемо, що тематика Ігоря Шан· 

новеького різнородна, сучасна к акту· 

альна, а кого поезія зрозуміла, тепла 

і щира. Ігор Шанковсьний сьогодні 

о.анн з краших унраїнсьн"х nоетів і 

то не nише на Захо.аі. Йому зав.ая· 
чуємо , що українські літературні на.а · 

бання збагатилися яnонською темати· 

кою і суто модерн іетичними віршами 

- nриммета !ІІІМК - пренрасна і гі.ана 

українська мова. 

no мосновськи : •здесь любил я Машу•. 

Київ 1969 
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Ігор Шанковський --· -------------

Казка про рідну мову 

Вагомисте слово, 

українська мово. 
рідна стостраждальнице моя! 

По nланеті цілій, 

всюди є тебе цілять 
ДомІ nокалічена твоя! 

Дебрі неnрохідні 

і чужі, і рідні, 
щонайдальші закутки землі 

звідуєш, причали, 

бо nорозкидали 
землянів no r'льобі кораблі. 

Ти пішла no світу, 

мчалась у орбіту -
в космонавта думі - не ~ловах! 
На Сибірі, мово, 

ти останнім словом 
на енні вських мерзнула устах! 

Вірні оборонці 
вбили ніж у сонце 

і стокроть кололи власне •я•. 

Так. за тебе, мово, 
не одне кололось -
а мільйони неnокірних •я•! 

Слів звичайних в'язка -
надзвичайна казка 

для усіх батьків, синів, внучат ... 
Хай цих сnів розливи 
згаслим, юродовим -
nіснею крилатою звучать! 

- Не тоnчи Шевченкового слова, 

змилуйся, земляче, не тоnчи! -
Тихо плаче українська мова 

рідною столицею йдучи. 

- ·- -·-----



Ігор Шанновсьний 

Плаче тихо, журиться, НІМІЄ, 

6о ану ж догЛАне nлач сенсот. 

А землян - сказати· не nосміє, 
6о йому режим стуляє рот. 

Не застуnиться землян. не кине 

(>унт за гніт новітнього Че · ка ! 
Тільки словом рідним nісня лине 

із·за rрат якогось см ільчана. 

Не журися, 6унтівнин·гарячка! 

За нардоном рідних - аж ГVJ:\e: 

може sac відвідає землячка, 
Еnюра вам nерекладе! 

Покатається вона з Павличком 

поnід rpaт:t вашої тюрми , 

от вам буде радість невеличка, 

що існує воля за дверми ! 

- Не тоnчи Шевченкового слова. 

змилуйся, земляче, не тоnчи! 

Тихо nлаче українська мова. 
континентами всіма йдучи . 

Чи хвала тобі, демонратіє, 
що до тебе довелось nрийти? 

Плаче мова, 6о землян не вміє 
1 на вол і слово зберегти. 

Землянів зібралося доволі, 

з грамофонів лине •рушничок ..... 
А черниці в унраїнській школі 
nо·англійсьни учать дІточок! 

Мово рідна, де тобі сnинитись, 

хто заслухає твоїх nлачів? 
Навіть в церкві Богу nомолитись 

новий Зельман не дає ключів! 

Ходить мова, ходить рІДне слоf'Сі, 

у сльозах чекає на весну ... 
... не читайте казочки про мову 

земляни - лягаючи до сну! 

З4В 

Едмонтон, 1 965 



З nідневільної nоезії в Унраїні 

Думни 

Дзвони б'ють на сполох. 

Муз~tни грають до танцю. 

Бандури будять минуле. 

Сурми в майбутнє звуть ... 

Хай віщі тривожні дзвони, 
веселі троїсті музикr~, 

бандури і горді сурми 
у кожному серці живуть! 

*** 

Є вірші квіти. 
Вірші - ду6и. 

Є іграшки - вірші. 
Є рани. 

Є повелителі і раби. 
І вірші є-

каторжани. 

:{рtзь мури в'язниць, 

ПО тернах ЛИХОЛІТЬ -

ідуть, ідуть no етапу столІть .. 

*** 

Не оnлакуй ні мр1и, ні згадок, 

загуби СВОЇМ ПРИКРОСТАМ nік ... 
Щастя треба - на всякий випадок. 

Сиnи .р~а - на uіnий вік. 

* * * 

О друзі мої! 

Із рідних домівон 

Ліна Костенно 

Вже віл 11ільнох nІт ім'я Ліни Ностен· 

о~о відоме не лише любителям поезії 

на Украіні , ane й украінсьні й ем і rра

ціі. Їі гені й був першим з шестидесят· 
ників, що дав поштовх унраінс~онай 

молодій інтел:rенції включитися е 

ловш і суперечки , що вілбvвалися v 
nресІ про чове понятт11 nоезії і її ду

хоеости . Одначе, з жаnем стверлжує· 

мо, що віл леяного часу ім'н велиної 

поt:теси, і її надбання в Україні nри

мриті серпанном мовчанки. 

Для наших читачів прнгалvємо, що 

Ліна Костенко заніичнnа в березні 
41 рік . До ЦЬОГО часу ПОАВНЛИСА три 

збірки поезій: Проміння землі , (1957). 
Манлрівнн серця (1961 ), Вітрила (1958). 
На еміграції появнnася збо рна •П оез11• 

1969. 

Л іна Ностенко ввійде в українську 
nітературу ~~~ олна з перших поетів. 

що маnи еолвагv nicnя сталінс~окої 

відn нги надати nоезії cn равж ньої вар

тости, що так виразно позначиnося на 

тn і пілсовєтсьноrо графоманства. 

вітрила ввижаються дальнІх мандріеон ... 

А в дальніх мандрівках 
ввижається в мr.і 
коріння дерев у рідній землі! 
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З nідневільної nоезії в Україні 

*** 

Сходить сонце, ясний о6аrрянон 
заглядає v вічі мені . 
а чи добрий у мене ранок, 

чи не nлакала А вві сні? 

Ранок - до6рий. 

А ночі, ночі! 

Снишся тн і чужі ноаї ... 
Плакали енні очі 
Планали сірі очі. 
Плакали чорні очі 
І всі -мої. 

*** 

Епоха нас nоетамн робила. 

Епоха в нас влила nостійниі' струм. 

Рвонула наші душі -
як рибальнин, 

включила в сіть високольотних дум. 

* * * 

Поезія - моя рентr'енограма 
на.ц :1уnьсами над ритмами і тембрами. 

ТуманностІ, химерності і nлями 
якщо її дивитися v темряві. 

Рентrеноrраму дивляться на світло -
на світло сонця і на світло совісті. 

Тоді у ній і серце видно чітt\О, 

і nоля легєнового nрозорості. 
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ВІТАЄМО З 50-ЛrrтЯМ! 

В цьому poui сnовнилось 

50 nіт від народження одному 

з nерших редакторів •АванІ'арду•, 
nоетові й nисьменникові та жур
налістові Леонідові Полтаві. 

Редакція •АванІ'арду- щиро 

бажає свому старшому колезі 
щасливого другого 50-nіття в 
творчій насназі для усnішного 
служіння Унраїнській Правді і в 
боротьбі за неі. 

У 50-ліття народження nоета 

і драматурга Леоніда Полтави 

містимо фотореnродукцію вцілі· 

nого з часів другої світовоі 
війни документу: бачимо його з 
Берnіну, nозначеног\) nід чкс· 

nом 3792. Гітлерівці не визна· 
вали людей, вбачаючи за ними 
тільки числа •робочоі сиnи•. 
Совєтське так зв. літературознав· 

ство вже нільнома каворотами 
згадувало про украінського на· 

ціонаnьного nоета Леоніда Пол· 

таву, як про •фашистівського•. 
За фашистського nанування Л. 

Полтава мучився в •ОСТ -таборах• 
і в 1943 р. в тюрмі у Потсдамі 
біля Берліну. 
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З нових nоезій Леоніда Поmав~-1 ----------------

Що ночі втінають деРt:ва 

Це місто ніколи не сnить. 
Коли йому сnати , 

Коли треба й найменшу мить 

Не nросnати? 
ЗупинитисА - значить nомерти, 
Не затреш - так 6удеш затертий. 

О, АН жаль вас, блакитні очі , 
Що ввесь світ ще обняти хочуть ... 
ЖЗJІь живої душі -
Об камінь, nід осінь ! 
Над церковцями - ТІнь хмарочосів. 
Дерева втікають по боуну 
Від каменю й муки , 

Втікають за місто дерева. 
Добраніч, моя Королево 
Втікають країни -
З країни в країну. 
В туман і віків -
Моя Україна ... 
Не сnи ще хвилинку, Єдина ! 

По той бін ураrану 

Ні, жах лежить no той бік ураrану, 
За ревом хвиль, за крином ворогів: 
Невже ж і нікуди не nристанем? 
Невже для нас немає берегів? 
Хай корабель nротне оцю негоду, 
Хай чужина ще стане нам мостом : 
Того життя не врятувати зроду, 
Що оnиняється у рідного народу, 
У рідного народу - за бортом ! 

Братові-онеанові 

Сам, ян той корабель наладований, 
Заnливає в Ню Йорк океан ... 
Не торкнешся землі , 6о закована , 

Не nобачиш облич, бо туман. 
Не ломітиш найкращими •цейсами•, 
Не відрізниш людей від бездар ... 
Лиш метляє кудлатими nенсами 
Над країною вічний крамар. 

Гани , рани омани, обмани, 
Вашинrтону - закрито nуть ... 
Відnливай звідсіля, онеане , 
Бо й тебе на торгу nродадуть ! 
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Софія Наумович 

ЛЕСЯ 

- Пет, мамочко, ось вони вже йдуть сюди ... 
- І так воно завжди ! ... 
- Вітаємо сходячу й високо вже на фірмаменті вміщену, нашу 

літературну зорю! А Квітна вже тут за вами тан заскучав, rак за
скучав! ... 

- Ого! Не вигадуйте, Кривинюче! Ми всього тільки тиждень ян 
розnращалися, бо Квітка nовернувся nросто у Киів, їздила ще до 
Львова ... Чи не тан Квітко? 

-Та я бо ... відразу ... вибачайте, але як ми вже nри тому ... 
- Та йнакше й не може бути, дорогий Квіточка! Ви тани й 

зразу ж мусите вибачатися, а за що, як можна знати? 
- Бо ж мене якраз ... і вислали сюди ... тобто я nрийшов ... 
- Ага, наnевно з новим дорученням від громади? 
- І ян це ви тан... тобто тан зразу й угадаєте? 
-Та хіба ж Леся не знає, що на іі nриїзд уже заздалегідь 

усі чекають, щоб nіймати, коли вона хоч на нільна днів зуnиниться 
в Києві, а то їздить та nодорожує ... 

- Ось ви вже всі говорите про щось, чого я й досі не знаю, 
але лишім це! Я хочу наnеред nолагодити сnраву з Кривинюном. 
Ото ж, Михайле , я вже говорила про вас із д-ром Франком і 
злагодила вам листа до нього: •Wep Метр! Дозвольте вам реко
мендувати мого шурина Михайла Кривинюна, слухача львівської, а& 
nразької- ще не знати, - nолітехніки. Коnи він залишиться у Льво-
ві, то сnодіваюся, ви не відмовите nомогти йомv своєю nорадою ... • 
Це звичайно, nроста формальність, бо ж він о6іцяв мені вами 
зайнятися ... 

- Сnасибі, Лесю, й разом з цим я nоnращаюся, бо завтра 
вранці виїжджаю, тільки nрошу вас чимскоріше вислати Лілю до 
Львова ... 

- Опаке то воно з цими студентськими nодрvжжями! Михайло 
на техніці у Львові, а Ліля на медицині в 11етербурзі ... 

- І бачиш, мамочко, Михайло вже наперед nросить, щоб Ліля 
чимскоріше за ним їхала! А коли б жили разом v Києві, 
того наnевно не було б ... Ну, а тепер Квіточка, я слухаю вас: 
яким же дорученням вас знову навантажили? 

- Ми ... тобто громада ... теє. влаштовуємо ... вибачайте .... 
- Ага! Ви знову влаштовуєте янийсь ееч1р. Літературний, чи 

концерт? 

Так, тобто... одне й друге... а вас... я знаю, що ви... теє, nри
їхали і втомлені ... ну що ж ... але вони ... вибачайте ... не розуміють ... 
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- Зате ж я вас nрекрасно розумію: хотять, щоб я знову дала 
якийсь реферат, чи так? 

- Так, nанно Лесю ... і я думав ... тобто я знав ... що ви не від· 
мовитеся ... 

- Навnаки, Квітко, я мушу відмовитися, бо я таки надто втом· 
лена та й ви добре знаєте мій страх nеред nублікою ... Я вистуnа· 

ти не хочу ... 
- Я розумію ... тобто знаю ... але що я їм скажу? 
- А ви їм скажете ось що: я маю добру статтю про новІтню 

драму в світі, її треба буде трохи скоротити, зате ж доточити роз· 

діл про українську драму й ось вийде доповідь .... 
- Ах, чудесно! ... Я так і знав ... тобто сnодівався ... що ви щось 

nорадите... Як вам дякувати ? 
- Підождіть, Квітко, не nосnішайте з nодякою! Бо я сама чи· 

тати не буду: мені могло б забракнути голосу, або кашель зірвав 
би читання, а це ж не годиться ... 

- Ото ж... а я й забув... вибачайте ... 
- Немає чого вибачатися. ви ж своє завдання виконали, теnер 

мені треба виконати моє: я nрилагоджу реферат, щоб він був 

готовий для читання, а вони вже хай когось підшукають, щоб nро
читав на вечірці за мене ... І звичайно мусить зо мною зробити 
спробу ... 

- Ну, ось ви вже все й придумали ... ні, еони не дурні, .. тоб
то вони знають куди звертатися ... Ви ніколи не аідмовляєтесь ... 
панно Лесю... другої такої немає... тобто я... вибачайте... ви над-

• І 
зеичаина .... 

- А це що за компліменти, Квітко? Це теж не у вашому стилі! 
Ну, годі. Ви nідіть і скажіть їм мою згоду, щоб могли рахувати 
на мене, а я ще перед виїздом nостараюся виготовити ... 

- Перед виїздом? ... Тобто ви знову ... панно Лесю! ... і Квітчин 
голос якось nідозріло задрожав. 

- Ха-ха-ха. теnер уже знову розкис наш Квітка! Але що ж ро· 
бити ? Коли наш милий доктор Ясновський знову виганяє мене на 
зиму з України: каже їхати в Італію ... 

28 грудня 1901. Сан Ремо. 

Люба Мамочко ! 

Отримала записочну в листі n. Квітки й бачу, що Ти дуже тур
буєшся ... А тимчасом мені гарно й добре ... Стрінула я тут і «на· 
ших• ФоминІшних і Нестроєвих. Розігналися вони в Ніццу й кликали 
мене з собою. але я не схотіла й добре зробила, бо не обійшло· 
ся без комічних інцидентів ... У Ніцці наші "дами" так зайнялися 
~упуван ням дешевизни , «сувені рі в•, що... забули nіти на могилу 
Герцена ... У Монте-Карльо nриїхали вночі та nросто з двірця ро· 
зі гналися nодивитися на «рулєтку». Але туди їх не впустили, сказали: 
nідіть у гоrель, nеремініть костюми, а головне змініть nрибрання 
354 



голови («дами" були е хустках) і приид1ть уранці в 1 О-тій годині, 
(ноли кпансьна» публіна сnить}. «Дами» вернулися в готель «гір
ную ВИПИВШИ» ... 

Оце ж тут уже й Різдво минуло ... У цернвах були вертеnи з 
терранотовими фіrурами: Мадонною, Святим Йосиnом, пастирями, 
всі італіянізовані, а nозаду nросто італіянськ і тиnи хлоnців і дівча· 
із мандолінами ... Цілий вечір по вулицях їздили орнестри всілякої 
музики, витинали дуже весел і марш і й спинялися nеред ІSільшими 

віллями для серенад. От-який тут Свят-вечір і ноляда ! Замість 
нуті був якийсь особливий пудінr, обложений фіялками ... Яке то 
там у Вас Різдво було? Либонь зі сні гом-морозом і без квітон-? 
А все tfl воліла б я бути на Різдво в Києві! ... 

ОЛЬГА ПЕТРІВНА НОСАЧ·НРИВИНЮК СЕСТРА ЛЕСІ УКРАЇНКИ І їі ЧОЛОВІК 
МИХАЙЛО В.НРИВИНЮН 

Дивно мені, чого це Ліля взяла на себе цю біганину з концер· 
тами та вечірнами ... Вона, певне, більше втомилася за такі свята, 
ян за будні ... Адже то відомо, що гіршої каторги нема як уряджу
вання всяких сnектамів. Мені приємно, що вже не треба реферату 
про галицьку літературу, бо мені тут трудно розстарати матеріяли ... 
Зате ж добре пишуться вірші й декілька поем склала. Послала 
«Вісникові ..... Яцніе тепер наймодніший з молодих белетристів у 
Галичині, так що Океаночка втрапила добре, ноли його nерекладає .. 
Він сам писав одному біографові (уже й біографів має!), що не 
заміряє триматися ніякої «школи .. , й творитиме все нові жанри ... 
Пишу це для nерекладачки! 

Ти, Мамочко, вгадала: «Хвилина» дrисно навіяна цим моментом 
у Стефанснірхе у Відні, що ми його обидві пережили. Пригадуєш? 
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Напишу Тобі уривон: 

•Знечевя гримнули вгорі орr'ани. Могутні, владні звуки. Мені зда

валося, що всі колони стереленулися, ян ліс лід подих вітру ... Я 
глянула вниз, на дівчинку, що лежала ниць nеред Мадонною, наче 
потонулою в тіні, якби зникаючою. Обличчя дівчати заховалося ее· 
ред нвітів, а руни доторкалися мармурового підніжка. Мені вбача
лася в тому nоложенні якась безмежна розnач, розчавлююча, при· 
страсна журба. Наnроти Мадонни, 1ї розп'ятий Син схилив Своє 
завмерле о6личчя на груди ... Звуни орrанів переходил~ в придуше
ний рокіт, у переливи ридальноІ мелодії. Змерехтіли веселкові про

мені, квітки спалахнули, маленькі голІвки янголів визирнули зза 
колон, Богомати вказувала однією рукою на меч , що nронолював 
Її серце, а другою на повалене, до Її стіп, д і вча. Осяйне лице 
Спасителя по-хлоп 'ячому всміхнулося й дівчина підвела голівку. У 
ясних очах nерлилися сльози. Уста щеnтали молитву. Вона підвела
ся на коліна й складені впритуЛ долоні майже доториали мармуро
ву руку Мадо11ни. Щось сколихнуло гарячою хвилею в моїх грудях 

і мені скортіло припасти навколішки біля цього дівчати, обвити 
раменами підніжжя Мадонни й заспівати, або заридати, або ж 
умерти, серед цього маєстатичного захоnлення. Усе це тривало тільки 

ОДНУ ХВИЛИНУ, МИТЬ ... " 

Тобі Мамочко, напевно дивно з таких моїх настроїв, бо ж звик

ла Ти до наших поступових nоглядів? Та це в мене глибше за 
всілякі постvпи ... Цілую м іцно Мамочну-голубочну 1 прошу знову 
писати. 

Твоя Леся. 

26 .пютого 1902, Сан-Ремо. 

Мій любий, чорненький Хтось! 

... Коли Хтось хоче, щоб я об'єктивно висловилася про спіритизм , 
то я припускаю, що в спіритизмі не все шарлатамерія й самооблу
да ... Але гадаю, що коли тії духи й справдІ Існують, то вони не
добрі й нещирі : коли вони все знають, то чому не ttажуть просто, 
без загадок. замилювання очей, nри nомочі янихось дурних столи· 
ків, мисочок і т.ін.? Коли ж не знають нічого, то чому так просто 
й не nризнаються: не питайте люди до6рі, бо ми тані самі мудрі 
як і ви ? Коли знають і не вільно ім щиро казати, то чому не 
мовчать, а кокетують з бідними людьми: а я щось знаю, а тобі 
не скажу! ... 

... Може Х•ось буде вражений тим, що тут наnисано? Нехай 
вие>ачить ... Щодо мене, то я вірю тільни в одного Духа ... Той Дух 
може замінити всіх духів , що грають на столинах, 6о той Дvх грає 
просто на серuях людських і що може, те творить просто, оез 
містифікацій і створив Він найкращі діла людської штуни через 
своїх обранців. А що створили спІритичні духи, крім нападів істе
ричних? "По ділам їх пізнаємо іх• - сказ;:~нІ) в Євангелії ... 
Щодо •Украінської '(ати• то ви мене такими особливостями не 

здивvєте: я іх бачила в усіх кольорах. Адже, наприклад. •ВІСТНИІ\· 
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все "Ь•ІРООляе• форму мnїх вІршованих творів, хоч я виразно про· 
силе •лишити мої гріхи на моїм сумлінні•, виробляє старанно, - аж 
ДО ПОВНОЇ руЇНИ розміру ... Що nоробите? fa Ж нам nЛ~ТЯТЬ, -
"Скачи враже як nан каже, на те він багатий!... Подумаєш : хутко 
20 літ буде, ян я вnерше взяла nepo в руни для вtршів, а ме
не все ще •виправляють", (От і мама в •Ріднім краю• трохи •в•1· 
правила•), - либонь я так і помру •молодою nисьменницею", що 
без реданторських ножиць не годна й нрону ступити. Але, прав.йv 
кажучи, мені вже того трохи забагато ... Не знаю, чому наnриклад, 
v російській літературі ні один редактор не важиться виnравляти 
яногонебудь Андрея Бєлого, а мене всі виправляють. Невже я 
гірша від Андрея Бєлого? Не думайте, що це в мені манія неnо· 
rрtшності, - НІ , мої редантори запевне мудріші від мене, тільки 
навіщо вони мені розміо nсvють ? ... 

КЛИМЕНТ ВАСИЛЬОВИЧ ·НВІТНд . 

ФОТО 1920 РОКІВ . 

3 nольської статті мені найбільше сnодобалося те, що «Кассан
дра• страшна для nоляків. От не знала я, чим іх можна злякати. 
Ся nохвала по-моєму найбільша , а то вони все хвалять нас за 
-тихий смуток•, •резигнацію• і подібні, зовсім не страшні речі. 
Та пора вже їм завважити, що й ми можемо мати •сильну руку»! ... 

Тимчасом , за «високими матеріями• я нічого не сказала про 
дрібні справи світv тuro. Життя моє тут райсьни-монотонне ... живу 
головно сонцем , морем та ще листами ... Хтось Когось дуже жаnкує 
і любить ... і розважив би краще, ніж ті духи! Духи не можуть 
любити, а хтось може й любить! 

Хтось, 
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БУДИНОН В САН РЕМО. ДЕ ЖИЛА ЛЕСЯ УКРАіННА 1901-1903 рр 

5 березня 1902, Сан-Ремо. 

Лілеє моя nілейная! 

Дуже Ти впору мені наnисала, бо то тепер надто nрикро не 
мати звісток від рідних з того краю, де всі під страхом живуть ... 
Сьогодні в газетах тривожні вістки з Москви ... А італіянці - славні 
люди! Тільки могли б трошки більше гіr'ієну хат nризнавати і 

менше бІлизни на вулицях розвішувати! ... Росіян тут сила. Нераз 
лаються на вулиці без сорома ... Бувають nресмішні сцени ... Було 
тут «утро,., Яkе влаштували nриїжджі росіяни з Ніцци, але тане 
погане, що не тільки акторам, а навіть nубліці було сором і ніяко· 
во дивитись одним на других ... І nрограма якась така без nочатку 
й кінця ... з Наталею дали врочисте слово перед лицем вічного 
моря, що більш на жадні російські «блаrоглуnості• не nідемо! ... 

Сьогедні я пригнічена - це ж роковини смерти Сергія, - багато 
спогадів ... Щодо зарази, то я таки не можу згодитись ... Мінськ 
міг мати сnравді лихий вnлив через утому й ці враження, що я 
їх там мала, але все це могло й удома статися в той час, а ба· 
цилів же в мене знайдено nри аналізі... Мені було б nриємно, ян· 
би Кримський навідався до нас літом ... Тут тепер зовсім 6лакит· 
ний рай, без білого капелюха й не nоказуйся, бо голову nponeчe. 
Цілую Тебе міцно й Маму. якщо вона ще в Тебе є! 

Ваша Леся. 

(ДАЛІ БУДЕ) 
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Ю. Борець 

НАСТУП НА СТАНЦІЮ 

(УРИВОН З ННИЖНИ ·У ВИРІ БОРОТЬБИ•) 

Книжна •У вирі боротьби» що саме nоявляється у В·ві СУМ на· 

nисана учасником 6ороть6и VП А на Лемківщині, дає оnис власних 

nереживань автора цього rероічноrо nepio.av нашої найновішої істо· 

рі і. В ній розnовідається про муж ність і стіммість вояків УПА та 

лемківського населення. яких ніяка сиnа не могла б nо6ідити. ян· 
що6 не диявольські методи nереселення. що іх стосували окупанти. 

щоб nідіреати базу .оля .аій УПА Тут nо.ааємо коротмий уривок з 

книжки. де оnисано наступ куреня УПА на станцію Вільшаниuя. що 

була в рунах польського війська е числі одного nолку. Ілюстрації 

мистця Р. Глувна. 

Вже було далеко за північ, коли рій Чумана дійшов до збірко
вого nункту в селі Гуті. Після виміни клички зі стІнновим повстаt~-
ці довідалися, що до села прибула й розташувалася у ньому 
боїана Служби Безпеки, а сотня nерейшла до Ляхови. Чумак одер-
жав заnиску, передану службовим старшиноv.' сотні, 
долучитися до неї не nізніше як за чотирнадцять годин. Оснільки 
Ляхова знаходилася на віддалі двох годин маршу, то було досить 
й на марш, і на відnочинок. Рій виставив стійку, а решта друзів 
полягала на траві, й за кілька хвилин розпочалася хроnуча сере
нада. 

В Ляховій рій застав велиний військовий рух. Тут квартирувало 
аж чотири сотні - Громенна, Бурлаки, Ластівки і Яра. Населення 
цього села було досип> бідне, бо довкільні фунти не відзначалися 
добрим І'атунном. Коли додати ще кількакратний грабунок, nроведе 
ний польським військом і цивільними бандами з Кузьмини, то 
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створювався досить нужденниІ1 образ: на кількадесят господарів у 

селі залишилося лише кілька голів рогатої худоби, але ані одного 
коня. Часто можна було зауважити, як ціла родина тягала nлуга, 
намагаючись виорати свої маленькі загони. Правда, останнІм ча
сом ворог уже не зважувався nриходити до J~r.хови, одначе на

селення мусіло дістати ЗВІднілясь доnомогу, шvо урятувати се6е 
від голодної смерти. Цією справuю зайнялася госnодарсько-органі· 
ційна частина сітки ОУН і СБ, у висліді чого селянам була при
дІлена досить значна КІfІі:>Кість збіжжя, а також nризначувалися 
nриналежні до сітки коні для обробітку ріллі. 

ВсІ сотні квартирували зараз таки за селом, у ЛІСІ, nри доріжці, 
що вела з Ляхови до Доброї. Ця частина лісу була дуже чиста, з 
буковими насадженнями. Тоді коли внизу від дерева до дерева 
nролягав досить великий nростір, то горішні частини буків були 
настіnьки розлогими, шо заслоняли цілковито небо від людського 
ока. Під кожним деревом розташувався один рій, і всюди було 
гамірно, але найбільший рух сnостерігавс" біля лоблизького по-
току, де близько сімдесят ройових кухонь вариnо обід і готувало 
заnізні порції з чотирьох, щойно розділених, штук худоби. 

•Буде война !• - цими словами взаємно віталися nовстанці, зу
стрічаючи друзів з інших сотень і стискаючи міцно руки. 

Сотенний Бурnака надзвичайно пристійний Має маленькі вуса, 
дбайливо nлекану борідку й гарну уніформу на собі. До всього 
того - він великий педант. Його •перемишляни•, як іх називали 
вояки інших сотень, також добре вбранІ. І:Sеликий відсоток їх - це 
вояки украінської дивізії «Галичина,. й учасники битви під Бродами. 
Вогнева сила сотні Бурлаки н::~.багато t\ільша від 6удь·яної іншої 
сотні. Численні рої Виnосажені двома куnеметами, .::еред 111:.~ багато 

чімецьких •МГ'·42•. 
Після обіду курінь рушив у дорогу. Тисяча вояків ішла стрілець· 

ким рядком, чотири кроки один від одного, скеровуючись на nівдеt
і минаючи такі cena, як Тиряву, Сільну та Ракову. Марш тривав 
усе nоnолудне й захоnив цілу ніч. Початкова він відбувався без 
конспірації, вбо на це не було nричини: для розбиття куреня 
вимагалося б кількох nолків, а, крім того, таку конспірацію важко 
буnо б застосувати, оскільки курінь у своєму марші розтягнувся 
на кілька кілометрів. Щойно на світанку, коли він звернув уліво, 
зарядили сильну конспірацію. 

А тоді nролунав наказ : 
-Стати на місцях! Тут таборуємо! 
Курінь зупинився на стежці, вздовж якої німці викоnали досить 

глибокі окоnи, й на горі над селом Пашовою таборував цілий день. 
Тут колись мусіла відбутися велика битва, бо в шанцях валялося ба· 
rато заржавленої зброї, nодерті мундири, а подекуди й людські 
кістяки. Не. можна було розnізнати, кому вони належали - •юбер· 
меншам• чи старшим братам .. , - але певно тому наша земля така 

родюча, що сила-силенна різношерстих наїзників згноїла її своїми 
труnами ... 

На горі знаходилися також nонищені великі катаnульти, які ви· 
кидали літаки в nовітрА без nраці моторів. Тут колись nольське 
•моцарство• вчило своїх пілотів перших кроків літання в nовітрі, 
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винаристозуючи для цього сумІЖНІ долини nонад Сяном. 
Спожи1:1&.: и частину •залізної nорції• м'яса, nовстанці розпочали 

диснvсію над тим, дє: відбудеться сьогоднішня акція. Вже добре 
стемніло ян чотові вернулися з курінного штабу з наназам~t и пере· 
дали їх своїм воякам. Виявилося, що місцем акції буде Вільша· 
ниця, а їІ ціллю - знищення залізничної <.."tанціі і мосту та звіль· 
нення велиного числа українців із nеревізного табору, розташовано
го nоблизу цієї станції та обведеного колючим дротом. Наши'< лю-
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дей большевики ловили в околицІ щодня й иидали за дроти. щоб 
nізніше всіх вивезти. 

- Розвідка донесла, що ворожі сили нараховують nриблизно 
один nолк, - говорив чотовий Залізняк. - Наша чота настуnатиме 
на станцію. Наказую всім тримати добрий зв'язок і крити вогнем 
настуnаючі рої та nоодиноких друзів. Попереджую, що на станції 
стоїть панцерний nотяг, тому треба заховувати обережність. Збірний 
пункт тут! 

Курінь вирушив і nісля годинного обходу лісом та потоком ото· 
чив станцію і з трьох сторін. Боївка Петі котами пірнула в темряву. 
nростуючи у сторону мосту, на якому стояв nанцерник. Його льо · 
tюмотив час від часу важко віддихав масою гарячої пари. На 
віддалі кількадесяти метрів від nотягу. між рейками. знаходилася 
ворожа застава з кулеметами, але nовстанців не помітила. Шестеро 
членів боївки посnішно підкладали під міст німецьку саперну міну. 

- Що за краса'- промовив сам до себе Сова. еміщуючи 'іі. 
наче збите яйuе. поміж траверзами і стараючись не зробиrи най· 
меншого шуму. 

Машиніст льокомотиву закурив люльку й розпочав жартувати із 

залогою. а Петя дуже нетерпеливився. Він був певний. що через 
кілька хвилин і міст, і nанцерний потяг злетить у nовітря. Раnтом 
десь nролунав постріл. за ним почуnася серія з кулемета. Льоко· 
мотив засвистів і поспішно рушив у сторону станції. а відділи 
УПА за uей час добігли до залізничної коnії й залягли. Тільки три 
пари рейок ділило повстанців від станції. звідки сипався гураІ'ан· 
ний вогонь ворога. Панцерний nотяг наблизився й коли в'їжджав у 
станцію. повстанці відсунулися на кілька сантиметрів від колії, 
щоб колеса nриnадково не nовідрізали дашків мазепинок. 

Наказу відступати не було, чота Залізняка лежала на становищах 
біля самого потягу, й кожний розважав над тим, що робити. Ні 
r'ранатн, ані кулемети nанцернииові нічого не вдіють, затР. він 
може наробити лиха, бо гатить усіх гармат. Вояки інших чіт, які 
не були зв'язані з панцернином. почали кидати rранати, й тоді 
панцерник, що цілий час обстрілював ліс. дременув у напрямі Ся· 
ноку . Залога відчула nрисутність «бандєровцов" не в лісі. а на 
самій станції. 

Ситуація набагато покращала. Вояки почали переснанувати через 
рейки й кидати rранати, а ворог посилив свій вогонь по колії. 
Хтось крикнув: 

- Я поранений у груди! • 
- Забрати його! - наказав старшина. 
Голос nочувся знову : 
- Ні, друже командир, не треба. Це ворожа куля вкинула мені 

за nазуху камінчик! 
- Вnеред! - nролунав новий наказ, і повстанці рушили до на· 

ступу. 

Градом nолетіли фанати, й бій затих. Ворог панічно впк, зали
шивши на nолі бою nонад шістдесят забитих і багато зброї та 
амуніції. 

Примусаві виселенці були звільнені ... 
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Про наступ УПА на Вільшаницю скоро довідалися ворожі бази, 
невідСІмо лише яким шляхом - можливо, від залоги nанцерного 
потягу, а може й радіовим зв'язком. Почався несамовитий обстріл 
довкільних лісів, але американські стрільна, вживані большевинами, 
хіба тільки настрашили бідолашних зайців. Ані одне з них не вnа
ло на шлях відходу уnівського куреня. 

Над ранком він зупинився в лісі, біля тих самих шан1.1ів, де 
стаціанував vчора. тобто, на віддалі кількох нілометрів від Вільшани· 
ці. Але командування цим не турбувалося. 
До Чумака підійшов Петя. Він мав дуже невдоволений вираз 

обличчя, але Чумак дивився на нього з велиною nошаною, бо Пе· 
тя був зразковим революціонером і сьогодні ще раз доказав свої 
nартизанські знання. 

- До сто чортів із цими німецькими мінами! Ми ж так дбай· 
ливо їх заклали, а вони, кляті, не вибухли! Цікаво, яна nричина? 
Може, дроти й заnальники не були в nорядну? 

Чумак відnовів на питання nитанням : 
- Петю, скільки наших? - запитав, маючи на увазі понесені 

куренем vтрати. 

- Ані одного! Є тільки чотири nоранені з вашої сотні і два із 
сотні Бурлаки. Просто не хочеться вірити. Такий бравурний наступ, 
шанці, станція, панцерний nотяг, і раnтом ... 

До них nідійшов бунчужний Бурлаки Біс, колишній студент, від
так підстарш~о~на дивізії •Галичина" й учасник боїв nід Бродами. 
Побачивши його, Петя змінив тему роЗіJІОВи. 

- Ну й чи не придався б вам такий курінь Конина nід Бродами ~ 
- заnитав жартома. - Напевно був би легше вивів усіх із халеnи. 
Це направду якесь чудо. Такий лютий бій, і тільки шість поранених. 
Якби звичайне військо наступало, то тут були б гори труnів ... 

- Видко, братня добре знає свій фах, - nризнав Біс. 
- Так воно, так, але це лише тому, що наша сотня настуnала 

здобула станцію, - nродовжував жартувати Чумак. 
Подібного роду розмови й дискусії велися в цілому курені, а 

nісля кожного усnішного бою бойовий дух його зростав. 
Зі сторони Вільхівець долітали звуки артилерійської канонади, 

але сонце вже таки добре гріло і змушувало nовстанців перери
вати дискусії про успіхи минулої ночі. Змучені, вони солодко за
сипляли один за другим. 

Невдовзі nісля банuії на Вільшаницю сотні розійшлися на кіль
ка днів no своїх теренах. Та вже 4-го жовтня 1945 року полков
ник Коник знову зібрав курінь до свіжої акції, тим разом в око· 
лицях Дилягови, Павлономи, Бартківки й Лончни. 

Після цілковитого вимордування українського населення в Павлоко· 
мі, село замешкали nольські колоністи з Галичини й Волині, яні 
мали справжню бандитську відвагу. Коли навіть великі реІ'улярні 
з'єднання nольської армії боялися відвідувати цю nоколицю, то ко
лоністи організували невеликі груnи й наnадали на українські села, 
займаючись убивствами та грабунками. Численні українці, які були 
вивезені на роботи до Німеччини й теnер поверталися додому, 
потраnnяли в руни польських бандитів, котрі їх нещадно винищу

вали. Опісля до цих сіл приходили польські військові частини й 
улаштовували в них свої виnадові бази. 363 
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Борис Антоненко-Давидович 

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

(І~ОЧА ТОК r11. •А • ч. 1 02} 

Орудний відмінок часу 

Ми вже бачили вище, ян широко використовується в українській 
мові родовий відмінок, щоб означити час, але для цього часто 

вживається й орудний відмінок: «Вивірив ти моє серце вдень і 
нічною добою .. (П. Куліш); «Щасливою годиною козак уродився .. 
(6. Грінченко); "Коли ж тебе, матінко, дожидати в гості - чи гли
бокими сні гами, чи зеленими лугами, чи вишневими садами ?• 
(1. Нечуй-Левицький); «Уже ж я думала-гадала про тебе днями й 
ночами• (з живих уст). 

Родовий чи орудний відмінхи на означення часу - це майже 
nаралельні форми, хоч деяку значеннєву різницю між ними можна 
помітити. Якщо порівняти речення «Одної ноч: nриснився мені сон» 
з останнім реченням «Уже ж я думала-гадала про тебе днями й 
ночами .. , то відчуємо, що в першому реченні говориться конкрет· 
ніше про якийсь час (однсї ночі), ніж у другому, де йден:ся вза
галі про невизначений час (днями й ночами). 

У діловій і науновій мові орудний відмінок часу маnо дається 
до використання, зате в мові художнього твору, в публіцистиці й 
щоденному мовленні треба вживати, залежно ВІд нюансових потреб, 
обидві відміннові форми. 

Слід не забувати й npo тані вислови з орудним відмінком часу, 
як: останнім часом, замість в останній час, цими днями, замість 
на цих днях, іншим часом, замість у інший час). 

Правильно сказати вівторками, п'ятницями, у вівторок. у п'ятницю 
або щовівторка, щоп'ятниці, а не no вівторках, no n'ятницях. На
приклад : «Консультації відбуваються вівторками й n'яткицями (у 
вівторок і n'ятницю, щовівторка й щоп'ятниці). 

Родовий відмінон множи11и 

«Багато статтів наnисано на цю тему, багато nрочитано доrювІдІВ"; 
«Йому бракує ще знаннів»; «Тут nродається література з різних га· 
nузів техніки ... У всіх цих реченнях іменники жіночого роду стаття. 
доповідь. галузь та іменник середнього роду знання стоять у родо
вому відмінку множини з закінченням ·ів, властивим іменникам 
чоловічого роду: ліс - лісів, робітник - робітників тощо. Така плу· 
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танина з закінченням родового множини відбувається nідо вnливом 
деяких говірок, але літературна мова додержується сталих гра-

матичних закінчень, через те слід еиnравляти на статей, доnовідей 
галузей і знань. Іменник знання краще ставити завжди в однині : 
"йому бракує ще знаю"-".•. 

Тимчасом іменник солдат у ..,~довому відмінну множини дехто 
лишає в формі, що збігається з називним відмінf4.ом однини: •У 
кnу() І було багато солдат місцевої частини •, - хоч краще сказатм 
багато солдатів, як у фразі: •Картини героїчних битв Вітчкзняної 
війни оживають у киnучій праці солдатів трудового фронту• ( •Літе
ратурна газета•). 

Іменник слов'янин відмінюється так само, ян і селянин, тому 
в родовому відмінку множини буде слов'ян, а не слов'янів, як на
nисано в одному сучасному вірші : «Київська Русь гу?тувала сло
в'янів•. 

Місцевий відмінон множини 

Під о впливом російської мови помилково ставлять у місцевому 
відмінку множини іменників закінчення -ам, -ям, а не -ах, -ях: «ра
хує по nальцям•, •читає по снладам", •мандрує по горам і доли-
нам•. Українська граматика категорично :;,имагає в цих і аналогіч-
них випадках ставити закінчення -ах, -ях: по пальцях, по складах, 
по горах і долинах. 

Закінчення -ам буває тільки в давальному відмінну множини: 
«Дам лиха закаблукам, дам лиха й передам• (nісня). 

Чоnовічий чи жіночий рід? 

.. Спогад про неї стискає біллю•; "Я не хочу знов чіnати біллю 
сповнені серця• - читаємо інколи в сучасній поезії й прозі, де 
авюри забули, що іменник біль в українській мові чоловічого, а 
не жіночого роду, як у російській мові (пор. душевная, зубная 
боль). Ця дивна nомилка трапляється й у публіцистичних вистуnах. 
дарма що наша клясика й народна мова знали слово біль тільки 
ян іменнина чоnовічого роду: «Вона чула страшенний біль, страшну 
втому в цілім тілі•. (І.Франно}; .. Чужий біль нікому не бонить• (nри
слів'я}. 

Інша річ, коли іменник біль означає білі нитки і є відnовіднином 
російському бель. Тоді він буде жіночого роду: «Під вербою над 
водою Катерина біль білила, із своєю біллю говорила• (Словник 
Б.Грінченка); «Невинна біль змінилась у гордий пурпур на тій кали
ні, що тебе квітчала• (Л. Українка). 

Окремі іменники в літературній мові належать до одного роду, 
а в розмовнІЙ, діалектній - до другого: санаторій і санаторІЯ, 
клавІш і клавіша. Іменник фальш у чоловічому роді ~ергується з 
формою жіночого роду: •Фальш у іі голосІ рІзав Ярині слvх• (0. 
Десняк); •А чи нема тут якого фальшу?• (з живих vст). •Арсенова 
душа не виносила брехні й фальші• (Л. Дмитерко). Хоч категорія 
чоловічого роду для іменнина фальш старІШ(.І. за категорію жіно-
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чого, nроте ця друга витискає з сучасної української мови першу. 
Якому родові давати і1еревагу в цих іменниках, залежить від 

характеру тексту: ділова мова nряма мова в художньому творі 
чи стилізація nід народну говірну. 

Башта і вежа 

Часом постає питання - яке з цих двох сnів, що обидва відnо
відають російському іменнику башня, краще застосувати в тому чи 
тому контексті - башта чи вежа? 

Ці слова бачимо і в унраїнській нлясичній літературі, і в су· 
часних радянських письменників, і в фольклорі: «Змурував високу 
оашту,. (Б. Грінченко); «Ой лозволь , батьку отамане, нам на 
башти стати - не одному генералу з пліч голівку зняти)• (історична 
дума); •Каnітан стояв, висунувшись по груди ~ tашти і поглядав 
за шляхом, за рухом, за повітрям .. {Л.Первомайсьний) і "Верх 
Бескида калинова там же стоїть вежа нова• (народна пісня зі 
збірки Я.Головацьного). 

З цих nринладів читачеві ще важко зорієнтуватися, де саме 
слід ставити перше чи друге слово. Але, якщо глибше nроаналізу
вати всі ті виnадки, де траnляються ці слова, ro можна зробити 
такий висновок: слово башта треба ставити там, де мовиться про 
військові споруди давноминулих або минулих часів загальної і 
украінської історіі, ян це бачимо в наведенІм више історичн1и 
думі та в •Енеіді• Котляревського: -Для ночі вдвоє налавури 
по всіх nоставили 6аштах. nіхтарні вішали на шнури, ходили рунди 

по валах•. Слушним це слово буде й у сучасній військовій тех· 
ніuі ( наnриклад башта в танку), яt< це видно з цитати, 
узятої з твору Л. Первомайсьного. 

Так само в технічних конструкцІях слід користуватися словом 
вежа напримад, телевізійна вежа. 

було ще слово гуляй-городина, що означало високу рухому де· 

рев'яну споруду на зразок башти. яку підкочували колись під час 
бомбардування до ворожих мурів. Це слово втратило нині своє 
практичне значення й може nридатися хіба що тільки в якомусь 
історичному творі. 

Білизна, білість, білина, білота 

Іменник білизна означає українською мовою спідню одежу: 
•Шиє ненька рукавицІ сину, а сестра білизну для братів) .. (М.Те
рещенко) .. ~ей іменник є ше в іхтіології. де позначає nороду риби, 
яна nо-росІисьному називається жерех або шересnер. Проте в на

шій сучаснІй літературі траnляються виnадки, коли цьому іменнику 
з наголосом на останньому складі надають значення російського 
слова 6еnизна: -Мене зачарувала білизна снігів ... 

Чи є nотреба поширювати значення іменника білизна коли на 
російське слово белизна маємо і в художній літературі ~лово бі· 
лина (мДід nохилився так. що волосся сплиt:!ало з кінською 
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гривою ES одну білину• (М.Яцьків), і в наших словниках є слово 
білість). (Російсько· український словник за реданцією А. Кримсько· 
го?} Певно, що нема, бо дальший розвиток нашої мови nотребує 
вrочнення, а не довільного ГІnwиоення сематини. 

Болільник чи в6олівальник? 

•Болільники довго не могли засnокоїтись nісля nоразки .. дина· 
мо•, - читаємо в одному nеріодичному видані, а в другому : •Об· 
личчя вболівальників красномовно свідчатt- npo наnругу й дра· 
матизм nодій, що розгортались на льодовому полі в дні світова· 
го чFІмnіонату•. То як же треба назвати людину, що надмірно 
захоnлюється на футбольних матчах та інших спортивних змаганнях -
болільник чи вболівальнин? 

Дієслово боліти , від якого творять іменник болільник, означає 
українською мовою відчування болю або жалю чи скорботи: •Так 
болить спина, трудно розігнvтися• (М. Коuю6инськt~й); •Мене 
-к болить іі відвічнеє страждання• {І.Франко). Коли ж мають на 
увазі не самий біль, а перебіг хвороби, тоді вживають дієслова 
хворіти: •Усе літо я хворіла• (П.Мионий). Є ще в нашій мові ело· 
во уболівати, що означає - сnівчувати комусь, журитися за когось, 
брати чиєсь горе близько до серця: •Серце цогось щемить і we· 
мить, наперед уболіваючи за чужими дітьми, як за своїм сином• 
(М. Стельмах). Від цього дієслова й утворено іменник уболівальник, 
яким nозначають ту людину, що вболіває за невдачу або успіх 
окр~мого гравця чи uілоІ сnортивної команди. Наші академічні 
словники - Російсько·украІнсьний та Українсько-російський дають 
тільки слово уболівальник, якого, очевидно, й слід додержуватися, 

nоки унрзІнські сnортсмени й глядачі не вигадали нового СРова 
для тих нестР.мців, що не можуть спокійно всидіти на змаганнях. 

Бvдівеnьник 6удівник, 6удівничий 

Часто nлутають іменники будівельник будівник, ставлячи іх не 
там. де тре6а. Будівельник - це робітник, що nрацює на спору· 
дженні якогось будинку або сnоруди; від цього nоходить назва 
nрофесійної сnілни - будівельників. Будівник - даrеко ширше no· 
няття що означає не стільки належність людини до колективу пра· 
цівни'ків, які сnоруджують якусь будову, скільки їі творчу активність 
у якомусь .1роцесі. Іменник будівничий охоnлює nоняття будівель· 
нина й бvдівнина і, коім того, є відnовіднином росІ~сьного слова 
зодчий: •Знову гора ооізвалась, загула: з губернії nриїхав будівни· 
чий• (П. Мирний). 
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ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИЙ 

r.JІАИСТЕР ОФОРМЛЕННЯ КНИЖКИ 

Перші книжки (рукоnисні) були видавані дуже дбайливо з чис
ленними ілюстраціями або кольоровими мініятурами. Як не ножкG: 
сторінка, то окремий розділ nочинався з 6унви виконаної по мис· 
тецьни , акруженої рослинним чи звіринним орнаментом (ініціял). 
Титульні сторінни все були надзвичайно гарно уложені з присвя· 
тою королям, князям, митроnолитам чи іншим внеоним достойникам 

Письмо було старанне і рівне, часто в двох кольорах. Книжки 
nисали на nергамені, а з винаходом паперу, на дуже міцному па
пері. Тані книжки можна побачити е музеях і треба подивляти їх
ню якість, за сотки років вони не змінилися, ані кольори не 
зблідли. Натомість сучасні дешеві книжки, друковані на деревляно
му паnері, за нільна десятків оонів розсипаються в порох 

~~ винаходом друку книжна не втратила мистецької вартос;и. 
Видавці зверталися до найкращих rраеерів, щоб вони ілюстрували й 
прикрашували книжки дереворитами, або мідеритами. Розуміється, 
що тана книжка, багато ілюстрована, друкована на nершорядному 
папері, коштувала дорого й не ножний міг їі набути. З часом, но
ли освіта поширилася на есе громадянство й книжки почали вихо
дити велиним накладом, виринула потреба дешевої книжки. Щоб 
зменшити кошти видання ннижни, видавці еже не :1аnрошували 

мистців до співпраці, не поміщуваnи ілюстрацІй, а J:!Рукували на 
дешевому паnері. І тан., через масовv предунцію ріоень мистецтва 
книжки підуnав. Однак все були окремі видавництва, а тепер їх є 
щораз більше, які видавали цінні бібліофільські видання сnеці
яльним шрифтом, на добірному папер: , ілюстрованІ відомими мист

цями. Тому, що наклад таких ннижон не є високий, то траnляються 
в них часом і оригінальні мие;гецью твори. Сьогодні кожне сер
йозне видавництво старається видавати книжки культурно, дбає 
про мистецьку обкладинку, гарний шрифт, естетичне розміщення 
друку й ілюстрацій. Культуру автора і видавництва можна nізнати 
no мистецькому оформленні книжки. 
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Унраїнсь~а книжна має давню Історію. В Київській Русі книжки 
були писані дуже старанно з багатьома прикрасами й ілюстраціями, 
гарним, стиnевим кириличним письмом. 

Про це свідчать з6ерР.жені найстарші наші книжки - ян Остроми
рове Єванrt!ЛІЄ (1 056 р.) чи Збірник Святослава (1 073 р.). З поши
ренням друкарства в У~раїні з ХУІІ -ХУІІІ українська книжна, особливе 

київські, львівські та чернігівські видання, відзначалася високою 

мистецькою вартіеtю, а імена деяких r'раверів. я~і прикрашували ці 
книжки, є відомі no сьогоднішний день. Наші книжки тоді розхо· 
дилися no всіх країнах Східної Европи й Ьалкану. Най~ращ1 ниївсь· 
ні видання рівнялися з нниж~ами Західної Европ•1. 

Втрата власної державности й ворожа nо11ітика окупанта довели 
українські видавництва до руїни, включttо до заборони друкувати 
книжки українською мовою. Щойно на печатну ХХ ст. нас1Уnає 
відродження у~раїнсьної ~нижни. Над підн~сенням рівня мистецьного 
оформлення книжки працювали v нас - Юрій Нарбут, Василь Кри
чевський, Олена Кульчицька, Анатоль Петрицьttий, Роберт Лісовський, 
Охрим Судомора, Павло Ковжун, Ми~оnа Бутович, Петро Холодний 
(молодший), Едвард Козак, Віктор Цимбап, Борис Крюків та інші 
мистці. 

На еміграції, nісля 11 світової війни, над оформленням унраїн
сь~ої нниж~и найбільше nрацював Яків Гніздовський, який досі за
nроЄН1УВав понад сотню самих обкладинок, а для багатьох книжок 
чи журналів він рисував ініціяли, заставки, кінцівки та ілюстрації. 
Книжкову графіку Гніздовсь~ий почав на еміграції від журналу •Арка• 
в 194 7 році, в якому він був мистецьким редактором. Для «Арки• 
він зроби в дві різні обклади н~и. одну в 194 7 році. другу в 1948, 
коло 20 малих ініціялів, десяток дрібних кінцівок і кілька ілюстра
цій. Своїм змісrом і завнішним оформленням "Арка• була найкра
щим унраїнським журналом у nовоєнних роках і свою добру славу 
вона в якійсь мірі завдячувала мистецькому редакторовІ. З 1948 
nоходить кольорова обкладинка до збірки новель Белея •Пан• з де· 
норатиеними, заокругленими лініями і з буквами подібними як в 
•Арці•. Цікава була обкладинка для літера1J'рно-мистецьного журналу 
•Хобрс• (1948). Тут мистець дав номnозицію зі стилізованим дере· 
вом і nтахами, сюжет, який стрічається у старих вишивнах східних 

облаеtей України. В цьому ж poui Гніздсеський зр::>бив кілька об-
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кладинок, до яких за тему він брав різні символи - для Енцикло· 
педії Українознавства - символи різних галузей знання, для книжки 

В.Приходька " Під сонцем Поділля,. - ритмічно уложені сонця і 
снопи пшениці, все у ясних і теnлих кольорах. Для книжки В.Домон
тоеича .. доктор Серафікус• - деоево п -аджене короною вниз, 
що своєю нелогічністю відразу характеризувало головного героя 
nовісті. Юрій Werex назвав цю обкладинку найбільш влучною рецен· 
зією на твір Домонтоеича. До мюнхенського nеріоду належить теж 
обкладинка до «Історії України" І.Холмського, видана НТШ, оздобою 
обкладинки є емблема НТШ, яку запроєнтував Гніздовсьний. 

Переїхавши в 1949 році на постійний побут до Америки, Гніздов
ський у перших роках менше nрацював над обкладинкою. Першою 
більшою працею 6уло оформлення nам'ятнавого ювіпейного видання 
.. слово о nолку Ігореві" (1 950 р.}, до якого він зробив обкладинку, 

дві титульні сторінки, 15 заставок, 6 кінцівок і одну маnу. Всі за
ставки є в дусі старинних малюнків і мініятур з княжої доби . Шкода 
лише, що наші американські друкарні є вбогі на вибір шрифту, 
бо ноли б був у цій книжці кращий шрифт, то це було t5 напевно 
найкраще наше еміграційне видання за останніх 20 років. Для 
героїчного епосу мистець створив суворі і сильно стилізовані tлю
страцїі, які разом з текстом творять одну органічну цілість. Дру-
гою пам'яткавою книжкою, яку оформив Гніздовський, був збірник 
«Львів» ( 1954) - монументальна обкладинка, дуже гарні ~ червонпму 
кольорі титульнІ сторінки, заставки, кінцівки. Тут заставки є стилі
зовані в дусі дереворитів львівських видань з ХУІІ ст. 
:-\інною і оригінальною прикрасою цього видання є портрети-кари· 
натури львівських діячі в куnьтури, які нарисував Едвард Козак і 
розмістив їх на внутрішних сторінках обнладИІюк. 
У книжці Г.Лужницького "Українська Церква між Сходом і Заходом» 
орнамент обкладинки складається з виноградних китиць і цілість 
~омnо,jицїі трохи нагадує антимінс. В цей орнамент є гармонійно 

3nлетені сильветки трьох соборів - св. Юра у Львові, св. СоФії в 
Києві і св. Петра в Римі. Червоний напис з чорним обрамуванням 
нагадує кольори титульних сторінон наших старих євангелі й. 

Гніздовський заnроектував титульні сторінни чи заголовки для укра
їнських газет і журналів: «Час» (1 948), «Українська Літературна 
Газета" (1955-1960) ... на слідах" (музейний журнал в Америці 
виходив а роках 1955-1958 ... дмерика» Філядельфія) . «Сучасність" 
(1 960), «Слово" - збірник укрзІнських письменників у екзилі, числа 
1·4. «Історія Русів" (1956) - гетьман Хмельницький стоїть у таборі, 
а nід його ногами булави й шаблі, воєнні трофеї - і для nовісті 
Ю .Лиnи «Козаки в Московії,. ( 195 7). 
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Гніздовсьний оформив цілий ряд збірок nоезій - М.Калитовської 
•Рими і не рими•, Е Андієвсько·, •Первні•, •Базар .. , •Пісні без 
тексту•, В.Симоненна •Берег чек .. нь•, збірну «60 nоетів 60-тих років", 
•Зібрані твори• Б. Антонича, Вадима Лесича •Кам'яні луни .. , "Лірич· 
ний зошит•, П.Иалини •Легенпи і сни• та інші. Особливо влучноv.-
є обкладинка для Антонича - буйне, здорове. молоде дерево 
(дереворит) майже на цілу nлощу обкладинки, добре підходить як 
символ для nоета, котрий називав себе братом дерев і птахів. 
8 останніх десяти роках Гнізповський nереходить від рисунку-комnо
зиції до чисто шрифтових обкладинок, де вистуnають лише самі 
Qунви, гармонійно розложєні на цілу сторінку, без жадних ілюстрац1и 
ні орнаментів - М.Зеров .. нове українське nисьменство" (1960). І. 
Кошелівець •Панорама найновішої літератури в УРСР .. (1963) і 
.. ,_.~учасна література в УРСР• {1964}, І.Дзюба •Інтернаціоналізм чи 
русифікація•, Д.Дідро •Жан фаталіст і його nан .. (nереклад !.Коше
лівця, 1970) та три монографії - Мирослав Ралиш (1966}, Гнізповсь
кий (1967) і Никифор (197 ~ ). Мистець заповнює буквами цілу 
сторінну гармонійно А ~екоративно, а nри цьому дуже ощадно. 
нема нічого забагато, все є в міру. Його букви є дбайливо опра
цьовані, кожний раз вони є трохи інші раз нагадують найдавніше 

кириличне nисьмо, в іншому творі подобають на козацький скоро-

nис, то знову бувають модерні - одні скромні й суворі немов 
зі сталевих дротів, інші багатші, делікатно nринрашені легною сти
лізацією. Букви на обкладинці своїм стилем відnовідають стилевІ 
добі, про яку йде мова в ннижці , хоча нема ніяних ілюстрац11-1 на 
обкладинці - то вже сам Х:і.рантер письма вказує читачеві npo 
який час оповідає твір. 

Гніздовський вміє елементарним рисунком-номпозицією схоnити 
ідею книжки. Для твору М. Чубатого •Княжа Русь - Україна та ви

вининненни трьох східнословянських націй" він нарисував собор ее. 
СоФії як символ Київської Держави і три рівні дерева - ян три 
окремі народи, шо входили в склад пержави. Янраз образ цих трьох 
дерев висловлюю1ь Ідею твору історика. (Згідно з офіційною радян
ською наукою треба було б нарисувати один «прасловянсьни~~>· 
стовбу,, з трьома галузями, одною велиною і двома меншими, мо· 
ЛО.ЦWh~)І и ... ). 

Для збір .. ина •Перемишль західний бастіон України .. мистець 
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нарисував лицаря на сторожі міських оборонних мурів цього одного 
із найстарших українських міст. Гніздоаському теж належить проєкт 
обкладинки англомовної Енциклоnедії Українознавства (у двох томах} 
виданої в Торонті. Це було одно з тяжчих завдань для мистця. 

Представити Україну одним рисунком чи збірною комnозицією не 
є легко, зрештою, складна комnозиція могла б nереобтяжи-ти об· 
нладv.нку, яна все повинна бути nростою і виразною. Гніздовський 
взяв ;;а тло обкладинки, етил і завани й взір nростої nодільської _ ве· 
рети, в якій чергуються поодинокі лінії з nодвійними, а в центрі 
помістив виразний напис клясичним шрифтом. Обклад)1нка вийшла 
модеоно, чітко , а nри цьому є щось у ній українського. 

Треба теж згадати оформлення Гніздоаським нільнох американсь· 
ких видань. Для .. nоеми Джона Кіца,. (no анГ11ійськи) наш мистець 
винонав обкладинку і 8 ілюстрацій-дереворитів, також виконав у 

дереворізі обкладинку й сім дереворізів для "Poems of Samuel Taylor 
Coleridge, 1967." до •Українських народних казок• (no англ.) {1964) 
виготовив обкладинку й 24 ілюстрації. Ілюстрації ці є подумані ви· 
ключно для дітей, є в них трохи гумору, український народний 
колорит, а все нарисовано дуже nросто й виразно. Цю книжку аме· 

рикансьні виховні власті nоручають для шкільної лектури і вона 
належить до найкращих видань в цьому жанрі. 

Гніздоаський - це мистець, який іде з духом часу, всі його 
твори мають nечать сучасности. Ядерність вислову, гостре відчуття 
міри, економний та <,~з без детзлів рисунок, власний стиль висо-
ка вимогливість до себе самого - характеризують книжкову гра· 
фіну Гніздовського. 

В .Попович 
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мrр. В.ЛЕНИК 

ТАЄМНІ ГУРТКИ МОЛОДІ 

НА НДДЦНІПРЯНЩИНІ 

(П родоеження) 

У Духовній Семінарії у Києві існувала українська таємна 
громада nicnя 1898 р., ян про це розказує 9.оіднов: Громада 
складалася з кількох десятків учнів, мала досить велику бібліотеку. 
Сильний вnлив мали на неї Ол. Кониський., О.Лотоцьний., С.Єфремо~ 
Члени Громади часто влаштовували збори, сnухали рефератів та ін
формаці .. ~о~их звідомлень. Збори відбувалися літом десь на острові 
nоза •JІістом, а в зимі в якомусь зан(.Інсnірованому помешканню. 
Під вnливом О. Кониського розnочала груnа молоді, що стояла 
близько тієї Гром<t.Qи, окрему видавничу діяльність (коло 1895 р.). 
Для цього створили вони видавництво «Він•, яке й втрималося nід 
керівницством С.Єфремова аж до nочатку першої Світова" Війни. 
Сама Громада nроіснувала v nервинному виді майже 25 років. 

Віктор Гошневи\j, нар. 21-ro березня 1860 р., себто рік перед 
смертю Та раса Шевченка, розказує, що коли був v Києві студентом 
(він закінчив духовну семін~рію та математичний факультет універ
ситету), встуnив до таємного гуртка і слухав там лекції основоnалож 
нина українськоІ ІСторичної та археологічної науки Володимира Ан· 

тоновича. У тому гуртку був членом також Михайло Грушевський, 
один з кращих учнів Антоновича, nізніше nрезидент української дер
жави. 

Можна з nевністю nриnускати, wo ця Громада не була єдиною 
організацією української молоді Києва. Проф. Петро Курінний роз· 

назує, wo він належав до таємного гуртка ім. бориса Грінченка. 
Члени того Гуртка видали були свій альбом, в його nосіданню 
була одна знимка зроблена nід портретом Шевченка. Михайло Пав
лин згадує у своїй книжці •Михайло Драгоманів RK nолітик• (Львів 
1911 р. ст. 1 О), що в Києві діяв Гурток Українських Дівчат. Ним 
nровадила Олена Доброrраївна. У 1885 році у рядах членів цього 
гуртка висунуто і диснvruеано ідею самостійно~ти України. На 
жаль зі смертю О До6рограївної Гурток nерестав діяти. 
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Досить обширний опис про діяльність Громади Середньошкільників 
в Києві дали Микола Галаган та О.Моргфун: 

Членами тієї Громади були учні середніх шкіл (хлоn'ячих І'імназій, 
нолеr'іі П.Г алагана, деяких .о і '3очих І'ім назі й, «реального училища .. , 
Київської духовної семінарії тощо}. Громада ділилася на окремі гурт· 
ки, що охоnлювали територіяльно ближчі школи. Галаган nише, що 
його втягнув до Громади В Шарко (Шарков ?} Він nобачив, виnади()· 
во Галагана ян цей читав українську книжну, дало Шаркові нагоду 
nознайомитися з Галаганом. Гурток, до якого Галаган належав, скла
дався з учнів nершої, другої і четвертої І'імназій та КоnеІ'Їі. )..tруги., 
гурток, який Галаганові був відомий, знаходився на Печерському, з 
осередком у n'ятій І'імназіі. Окремий ще гурток діяв на Подолі. 
ПостійнР. ядро Громади смадали лише декілька виІ')рзних членіА 

У 1900-190:L рр. були це, за даними Галагана, такі особи: Вадиf.І. 
та Борис Шаркові, М.Болотое, М.Наероцький, Борис Матюшенко, 
А .Колесницьни й, Віктор Чеховський, , В. Лиnинський, Петро Мазю~ 
невич, Настя Грінчекіена, М. Косач, С.Драгоманів, Л. Юркевич. 

Життя і діяльність Громади проходили переважно у Гуртках. В 
н14х еідбувалис~ сходини. Ширших зборів було неможливо відбувати. 
Члени читали гуртом і одинцем нелеІ'альні видання, слухали ре· 

фератів, диснvтvеали, влаштовували товариські вечірки. 
Громада мала свою вла(.;ну нелеІ'альну бібЛІотеку. Книжки ви 

позичали також зі студентських організацій. На сходинах бували 
учасниками танож й студенти. Вони читали реферати та брали участь 
у дискусіях. Гуртки едержували контакти між собою через окремих 
зв'язкових. На чолі Громади стояла Рада ( Комітет), яка вдержувала 
зносини зі Студентською Громадою, а через неї з нелеІ'альною 
nолітичною організацією РУП (Революційна Українська Партія). Cno· 
чатку Громада мала харантер націонмьної куль'І''оно-освіТІньої 
організації, nізнІше nоширився в ній вnлив РУП, що сnричинило 
відхід частини членів, які не хотіли .1ереходити від «кульуУрництва• 
ДО «nолітики». 

Ян еже згадувана члени збиралися на сходини також в nриватних 
домах. Про одні такі сходини у Панства Косачів розказує Галаган: 
Встуnне слово сказала ОЛ. Косач (Олена Пчілка - мати Лесі Укра
їнки). Потім один бандурист сnівав думи , а К.В. Квітка давав no
яснення, інтерnретації та оцінку сnіваних дум, ставлячи їх в історич· 
ну перспективу. Ті пояснення були досить політичними і виденгали 
думку npo «український сеnаратизм». 

У пізнішій діяльності гуртків реферати та бесіди ставали частіше 
політичними та nорушували соціяльні проблеми. Громада одержувала 

від ·руп видання, проклямації тощо. Члени виконували іноді дрібні 
доручення nартії: nереnисували гектографським чорнилом nроклямації, 
nереховували партійні видання та підшунували квартири для різних 
nотреб. 
Ще глибшу характеристику дає для Київської Громади Моргун: 

Молода УкраїІіська Громада була зв'язана, не формально, а 
фактично чере~ безnосередні стосунки і знайомства зі Старою 
Громадою і сприймали від старих українських діячів знання та 
пошану до минулого України, до рідного народу, РІдного слова. 
Старші діячі - В.Антоно'3ич. М.Лисенно, В.Науменко, О.Пчілна, М. 
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Стариuький, О.Нонисьний, М.Василенно, В.Беренштам, А.Юркевич, 
іv'І.Новалевський, І. Лучицьки й, Н. М олчановський, П .Ж итеuький, Є. Тим
ченко, М.Грушееський 6ули тоді для молодих членів таємної органі· 
заваної дії до6рим приКІІадом. 

У Ниєві 6агато студентів, nрофесорів університету, учителів r'імназій 
мешкали в околиці між вулицями Безаківською (за 6ольшевиків 
•Ном інтерна"), Великою Ва сильні вською {Червоноарм і йсьна), Нараї ась
ною (Толстого). Назар'ївською та Жаданівською (Жилянською). Цей 
квартал називали "латинським•. У ньому велася після заходу сонця 
оживлена національна і соці~льно· nолітична акція молодих мешканців 
кварталу. 

Українська молодь, що при6увала до вищих шкіл Ниєва. прино
сила зі со6ою з країни національні почуття і радо естуnала до 

Молодої Української Громади. де сnодівалася ідеологічно і науново 
оз6роїтися у своїх національних nрагненнях і nочуттях. Осо6овий 
скnад Громади не 6ув сталий. Була природня, для такої організації 
плинність: частина вн6увала, інші nри6ували. З числа сталих членів 
автор nригадує такі nрізвища: !.Стешенко, М.Міхновсьний, Є.Черня
хіесьний, В.Шемет, С.Шелухин, Д.днтоноеич (Муха}, І.Наnун, М.Нри· 
венюн, Лук'янів, Н.Василенно, О. Ном ар, Наковсьний, І. Черкаський, 
М.Тучапський, Петренко, О.Морrун, Шкамарда, М.Новалевський, Ляри· 
са Носач і Носар-Хрустальов. 

У той час у студентських організаціях та земляцтвах nрийнялася 
традиція приділяти головну увагу самоосвіті, виро6ленню світогляду. 
Користувались nотрі6ні для засвоєння свідомого, досить о6rрунтоеа
ноrо світогляду. В програмах самоосвіти проnонувалось вивчення 
творів Ж. Руссо, Бонля, Дрепера, Мілля, О.Нонта, Г.Спенсера, 
Прудона, Н.Марнса, Ляссаля, Чернишевського, ДЛисарева, Лавро· 
еа·Мартова, М.Михайnоеського, Наетсьного, Фnеровського, Плеханова, 
М.Драгоманова, Ренана, Дарвіна, Бюннера, Молешота, Герцена, В. 
Воронцова, А.Бе6еля іт.п. Із красного nисьменства вважалося о6ое'яз
ковим знати твори Д.Свифта, Беранже. В.Гюr-о, Е.Золя, Байрона, 
Шnільгаr-ена, Шевченка, Щедрина (Салтикова), Чернишевського. Не· 
красова, А.Франса, Войнича, Гавптмана і Гайне. Коментатори 6ули 

зде6ільшого nропагандистамн ліво· радинального наnряму, хоч в 
молоді 6ули два nолітичні наnрямки: народництво і марксизм. Народ
ництво правило за ідеологічну основу партії соціялістів· революціонерів, 
а марксизм - партії соціял·демократів. Сnільним для о6ох наnрямкІВ 
6уло засвоєння раціоналістичних і матеріялістичних nоглядів, атеїзму 
і соціялізму. Помітних відхилень від пануючих рецептів не сnостері
галося, а ті 6ули одно6ічні, тенденційні. 

Молода Громада з6ерігала до того часу суто національний харак
тер. Незалежно від загального світогляду і соціяльно-nолітичних ne· 
реконань та симnатіИ, до Громади вступали осо6и, яні еважали се6е 
за українців і ставили понад усе лю6ов до Украіни, до свого народу. 
Громада часто з6иралася в кімнаті автора (О.Моргуна}. Він 
прикрасив 11 великими портретами гетьманів !.Скоропадського. Богда
на Хмельницького, Петра Дорошенка, Даниnа Апостола та Тараса 
Шевченка. Госnодар частував учасників сходин звичайно чаєм і легень· 
кою перенускою. H[l ~борах о6говорювались чергові nитанt-~я з жи~ 
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МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ ОСНОВОПОЛОЖНИК І ПЕРШИЙ ІДЕ:ОЛОГ УКРАЇНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛІЗМ'І ЗАМОРДОВАНИЙ ЧЕКІСТАМИ В КИЄВІ З·rо ТРАВНЯ 1924 року 

громади і студентства: вистуnалй доnовідачі з рефератами на різні теми 
провадились дискусії з приводу тих рефератів, велись бесіди щодо 
поточних громадських і nолітичних nодій, новин літера"fУри і мистецтва 
тощо. Щодалі то гостріше виявлялось розходження у поглядах і на· 
строях членів Громади. Авно nереважало захоnлення соціАЛьно-полі· 
тичними питаннями, панували радикально-демонратичні настрої з де· 

якою домішкою нігілізму. 
Нігілізм молоді в українській Громаді ке поширювався на етику 

і мораль; у цьому відношенню панувала дійсна незаnлямованість зви
чаїв, сnравжня шляхетність, властива нашому народові. Розnусті , роз· 

б~щенності. пияuтвv - не було місця в тому товаристві. 
Загострення суперечок в громаді щодо соціяльно-nолітичних nогля· 

дів і настроїв nривело до ревізії ідеологічних основ громади. Ради

кальна груnа, лідером якої був Стешенко, почала настуn на аnолітич· 
ність громади і байдужість їі в соціяльних nитаннях, домагаючись, 
LUoб громада в цьому відношенню набула певного обличчя. На за
хист nопереднього загально національного наnрямку став М.Міхновський, 
поруч з ним Шемет, а nізніше Д. Антонович. 

Велику участь v справах молодої громади брала Ляриса Косач 
(Леся Українка) і Микола Ковалевський. Від них особливо від 
Ковалевського. поширювався вnлив Драгоманівських ідей. Обидвох 
ми уважали за nочесних членів Громади. Леся Українка. віком 
майже дорівнювала іншим членам Громади; Ковалевський був 
старший, але вдачою і темnераментом не відставав від молодих. 
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У спіЛьному визвольному 

Фоонті наоодів 

ДЕЛЕГАТИ СУМ З дВСТРАЛІЇ Нд СВІТОВОМУ АНТИКОМУНІСТИЧНОМУ HOHr'PECI В 

МАНІЛІ (ФІЛІПІНИJ. ЛИПЕНЬ 1971 р. 

П'ята Конференція ВАКЛ·у (Світової Анти-номуніетичної Ліrи} 
еі.абулася у .анях 21·25 червня в Манілі (Філіппіни) разом із 1 7 ·ою 
конференцією АПАНЛ-у (Азійських Народів Анти·коrv•уністичної Ліrи) 
і третьою нонференцією ВЮАНЛю (Світової Анти-комуністичної 
Ліrи Молоді). Провідним гаслом цієї конфеnенuії визначено клич: 
«Бережи мир - дій тепер". 

Більш ніж 200 представників із 48 країн. включно з nредстав

никами nаневолених народів. засідали на нарадах. шукаючи най· 

ефективніших засобів для збереження миру в світі і дії проти 
розгнузданого свавілля москоF.'ської nолітини в ім'я «миру і дружби 
народів». Делеr'ація АБН складалася з представників Болгарії. 
Латвії. Білоруси. України. В склад української делеrації окрім дост. 
Я. Стецька і n-i мrо. С. Стецько входили сумів ці Ткачук і Р.За
харіяк. 

Боротьба України й інших паневолених народів знайшла шлях 

до совісти nредставників 48 народів. П'ята конференціІ'І ВАКЛ-у 
широко nідтримала боротьбу nонееолених народів і їхні стремntн-
ня до самовизначення і .аержавної незапежности. 
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ГОЛОВА АБН n. R СТЕЦЬКО З МОЛОДИМИ ДЕПЕГАТАМИ СВІТОВОГО АНТИКОМУ 

НІСТИЧНОГО tiOHr'PECY 

ВЮАКЛ {Світова Антикомуністична Ліrа Молоді} nідняла на 
п'єдестапь nошани Валентина Мороза, висловлюючись про нього 

ян про антипода ідей Го-чі-мінга, Че r'евари, роблячи його своїм 
духовим провідником. 

Обидва сумівці в часі нарад nрацювали в комісіях, а Маріян 
Ткачук діяв ян rенеральний секоетар nід час нарад ВЮАКЛ-у, і 
був обраний заступнином голови ВЮАКЛ на настуnну каденцію. 

Визначне місце в резолюціях було nриділене проблемам nоне· 
воленої України , що показує заінтересовання Світової Анти-кому· 
ністичної Ліr'и Молоді nр()блемами Схrдньої ЕRропи. 

Нез.nамна nостава В. Мороза і його чотиокадцятилітнrи жорстокий 
засуд. <.,...)били з автора ~Хроніки ОпОРі· новий ідеал у nошуках 
за сталиr...1и вартостями. 

Ствердивши стан московської розгнузданої nолітини в Евроnі, 
Близькому Сході, Африці, Індійському океані, Кубі, країнах Латин
ської Америки, В'єтнамі, Кореї, і загрозу Московської політини для 
Азії - ВЮАКЛ ріwився протидіяти. 

Схвалено розгорнути широку акцію уr;відомлення серед мас 
{і заклики до урядів) що одною з можливостей перемоги на.А Мос
квою це національні повстання nаневолених народів. Теппа nід
тримка nідnільних організацrи (дії ОУН) і масових анти· больше· 
вицьких акцій, пронлямація вільнимИ урядами харти державної не· 
залежности паневолених націи, вимога активної інтервенції урядів 
в обороні nолітичних в'язнів, вимога звільнення в'язнів, що терnлять 
за релігійні nереконання в СССР - це вимоги ВАКЛ-у, що ~vдvrь 
стояти в засягу його діяльности. 

Анти-номуніетична Ліr'а молоді - це на нинішнrй час могутній 
фронт nроти Москви. Лиш Яnонія нараховує у своїх рядах 300.000 
активних членів АПАКЛ-у. ВАКЛ, АПАКЛ, ВЮА'-{Л є сьогодні силою 
і заnорукою завтрішньої боротьби проти номуніетичної Москви, nрав· 
дивими симnатиками унраїнської визвольної справи, як і боротьби 

інших nаневолених Москвою народів. 
О.Р. 383 



;:дti~t 
У·та Крайова Зустріч Дружинникі~ СУМА 

Дружинники СУМ Америки 

... 
торують шлях для д11 

- Вимога nомісности і Патріярхального устрою наших Цернов 

- За бастіон вільної української науни гарвардської катедри 
•• ВідмоnодженнА нерівних надрів СУМ і їхній виwніn 

В днях 28. і 29. серпня ц.р. ка оселі СУМА в Еленвіл, Нью 
Йорк відбулася П'ята Крайова Зустріч Дружинників СУМА в якій 
взяло участь близько 150 Дружинників і гостей з різних Осеред· 
ків. 

Підготовку і nереведення цієї Зустрічі Головна Уnрава СУМА 
доручила Міжосередковій Дружині Культурників СУМА «Wести· 
десятники» ім. Василя Симоненка, яна покликала до житнІ Коман· 
ду в складі д. О. Черінь· Головниі:і Булавний Дружинників, д. І. 
Шnерналь · Заступник Головного Буnавного, д. В. Курило · Ка мандант. 
д. Ю. Романець· Бунчужний, д. М. Козюnа- Обозний, пд. Г.Курило · 
Обозна, пд. Л.Лозинська ·Писар, д.А.Лозинський ·Мистецький Ке· 
рівник, д. О. Миськів - Технічний Керівник, д. Е. Курило - Сейньор 
Дорадник. 

Зустріч Дружинників, ян і всі імпрези СУМ цього року, про· 
ходиІІа nід кличем •Борись і добувайся батьківщини!", відмічvючи 
1 ОО·річчя від народження Лесі Українки, ЗО· річчя Акту Українсь· 
кої Державности ЗО. червня, 1941 року та 25-річчя відновлення 

Сnілки Української Молоді на чужині. Тематично Зустріч була 
присвячена студіям політичних, культурних і соціяльних процесів в 
в Україні. В суботу, в годині 12-ій обіда відкрито Зустріч підне
сеннАМ nрапорів, відсnіванням Українського Національного Гимну 
та Молитвою. Після обідової nерерви відбулася перша ділова ее· 
сі я на якій вибрано президію ділових нарад: 
Д.О. Черінь· Предсіднин , д. В. Куриnо- Заступник Предсідни-
ка, подруга. С. Остапчук і nодруга- У. Orap · Писарі , та Резолюційн, 
Комісію в складі: д.О.Черінь ·Голова, д. Ьогдан Футаnа, д. І. 
Цішкевич. д. Р. Мірчук і пд. А. Легета · члени. Зустріч привітали пд. 
М. Шарун від ОУМ «Пласт"· Станиця в Чікаrо та д. Б. Футзла 
від Крайової Уnрави ТУСМ ім. Миколи Міхновського в ЗСА. Від· 
так вислухано і nередискутовано звіти Командантів Міжосередко- • 
вих Дружин СУМА, а саме: д.Романа r'оляша ·Дружина Сусnіль· 
ників "Сибірські Вовки", пд. О. Сорока • Дружина Суспіnьниць "Кар· 
nатські Громи", д. В. Курило- Дружина Куnьтурників «Шестидесят-
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ни ни• ім. Василя Симоненка. 
В другій сесіІ вислухано доповіді-аналізи : пд. Ляриси Лозинсь· 

ної на тему «Іван Дзюба .. , д. А Лозинського на тему «Хроніка Сп ро· 
тиву" В. Мороза". д. Р. г'олнша на· тему ссСеІJед Снігів .. , В. Мороза. 
nд. О. Сороки на тему «Роля Української Жінки в сучасній Україні .. 
та д. В. Курило на тему «Василь Симоненко ... 

В суботу вечором відбулася мистецька частина у виконанні 
«ШестидесятникіВ" та «Соловейків». ()після забав::~ з танцями. 

В неділю рано відnравлено Службу Божу і Панахиду з~ душі 
новітніх героїв за волю України сл.n. Алли Горської і сл.n. Ми· 
хайла Сороки, а відтак :.\пель nрисвячений їх пам 'яті в якому 
святочне Слово виголосив д. д·р. П .. Мірчук. Перед занрипям свій 
звіт зложив устуnаючий Головний Булавний Дружинників. Після 
жвавої дискусії його перевибрано як кандидата до затвердження 

ХІІІ. Головним З'їздом СУМА . Прийнято відnовідні Резолюції та 
закрито Зустріч Українським Національним Гимном. 

В nрийнятих резолюціях З'їзд Дружинників висловлює приві
тання Верховному Архиєпископові Помісно ї Української Католиць· 
ної Церкви Кир Йосифові Сл і nом у і Митроnолитові V А П Ц А рх. 
Мстиславові та вс і Проводи Українських організаЦІи1 що стоять на 
самості~•ниuьких nозиціях . Зонрема З'їзд в і тає ровесників в Укра 
їні що ставnять завзятий опір окуnантові . 

З'їзд Дружинників nідкреслює конечність nатріярхально·синодаль· 

ного устрою української Церкви. зокрема її Католицької вітки . 
Тому засуджує поставу ієрархії УКЦ в ЗСА. 
яна йде в розріз з постановами про ПомІсність цієї Церкви . а 

номінацію двох єnископів визнає аж тоді. нали їх висвячення 

затвердить У Архиєпискоnський Синод УКЦ. Консеквентна З'їзд 
наn'ятновує також участь голови екзекутиви УККА на бенкеті з 
нагоди "свячень» у Філядельфії. 

На відтинку організаційної nраці з'їзд ставить вимогу відмоло· 

дженчя керівних кадрів СУМА участю в. нер і в них органах Дру· 
жинників. дбаючи про їх постійний вишкіл і заnраву ro nровідної 
громадської праці в сусnільстві . Зонрема з'їзд настоює на r• .''JІИ· 
ренні засягу праці і охоnлення в члени Дружин якнайбільшої 

скількости сумівців та оформлення нових Дружин. Для виконання 
сумівської програми дії з'їзд уважає конечним продовжувати тісну 
сnівпрацю Дружинників 1 Сеньйорів СУМ. З'їзд заклинає Дружин· 
ників nоглиблювати своє Знання студіями по університетах. але 
також глибше цінавитись nоложенням в Україні. Від натедри 
українознавс-:-еа на гарвардському університеті з'їзд вимагає біль· 
шої чітности унраїнських самостійницьких nозицій і бути бастіоном 

вільної української науки. 
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с«СИБІРСЬНІ 

ВОВНИ•' 

8 

Існування дружини «Сибірські Вовни" - вже сьогодні дійсністю. 
Створена 1968 року заходами дд. Черіня, Верещака, r'оляша -
інщіятивна rpynз nеревела свій ллян скоро в життя. Син Т.Чуприн· 
ки - Юрко Шухевич став для них незламним дороговказом. Цілі 
дружини є сьогодні для заінтересовань молодого дружинника на 

часі, бо вони nолягають в тому, шоби працювати й nornибnю· 
вати своє знання в ділянках національно-суспільно-політичної 

проблематики. 

Сибірських вовків nід сучасну пору 12 дійсних членів і 5 кан
дидатів, і знаходяться v 5 осередках СУМ Америки. Для людсь
кого ока, може й rte все ІІомітні, Сибірські вовки провадять 
неnохитно свою поаuю. 

Старання піднести науковий рtвень серед них самих 1d впли· 
вати щноб їхні друзі рівнп ж підвищували свій університетський 
рівень одне із завдань дружини. Збереження друзів від дена~іо
налізації і асиміляції - і вживання виключно української мови між 
собою - дальші завдання "Сибірських Вовків». Все це має на 
меті приготовити себе і других до дальших змагань українськогс. 
народу проти московського окупанта. 

Сибірські Вовки мають пророблено дуже багато nраці. Окрім 
активности в СУМ-і, вони & .. nючилися в студентський рух (вони ж 
самі студенти). Належать вон:.1 і до СУСТА. ян і до ТУСМ·у 
Америки. всюди су~ .• тінно підтримуючи корисні акції на добро 
українського народу. 

Сибірські Вовки підтрим ують усю корисну громадську роботу, 
сумівські видання "Аванrард" і «Нрилаті" як і іншу пресу, органі
зують вечорі з рефератами . лискусІинІ панелі . переводять дефі· 
ляди. організують і беруть участь в демонстраціях. роблять свої 
власні зустрічі дружини і з'їзди. 

Дружина Сибірських Вовків це гурток наскрізь ідеаnістично 
настааленої української сумівської молоді. киnучої життям і охотою 
до nраці. Вони мають вже навіть власний гимн. Музи .. у того 
rимну уnожив номлозитор Мирон Федорів. 

На з'їзді дружинників у Елленвіл звітував Роман г'оляш про 
діЯЛЬНіСТЬ СибіРСЬКИХ ВОВКіВ. Вtн же Й ОЧОЛИВ тепер Дружину. 
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с~арnатсьні Громи» 

звітують 

8 

Семінарі, дискусії, журналіетична nраця, інформативні доповіді, ви· 

мога біпьwоrо контак1у з юнацтвом - це завдання, що їх собі постави· 

ла перша міжосерепиова дружина сvспільниць «Карnатські Громи•. 
Після рону діяльности дружину сvспільниць «Кр.рnатські Громи• одо· 

брено офіційно. Цей рік існування бvв напружений і виявив. що "Кар· 

патські Громи• вив'язалися взірцево із своїх обов'язків, і що їхня пі

яnьність хосенна. 
Праця над nравильником. підготовка кандидатів, переведення зrІзду 

Дружинників s Барабу (1970} монтажі, участь у громадських маніфес· 
таціяк, дискусійні вечорі {•Уярмлена Україна й ЕміІ'рація•), сnівnраця 

з ООЧСУ в Чікаrо. - все це nровопила в життя міжосередкова 

дружина суспільниць •Карnатські Громи ... 
Здорова самокритика і свідомість зоо6лених nомилок надихають їх 

до самовдосконалення. бо за їхнім же твердженням помилки най
кращий учитель. 

Команда Міжосередкової дружини, сміливі ідейні дівчата, яких не 

лякають зав.оання суспільної роботи і служба nонєволеній Батьківщині. 

Ікня мета - рости для CYM-v і Батьківщини. 
Це були думки і перегляд діяльности, що їх висловила на 5-ім Все· 

американськім З'їзді Дружинників у Елленвіл 28 серnня молода ко-

мендантка Міжосередкової Дружини Сусnільниць nод. О.(;орока за ро

ки діяльности 1970·1971. 
Вже у вересні 1969 року nочали nрацю над nрави.nьником дружини 

члени ініціятивної груnи для nроведення свого nляну у життя. В травні 

1970 року Гол овна Уnрава nовідомила засновану дружину, що одобрює 
їхню д1ял t:.ність. але що офіційно зможуть вони існувати лиш nісля 

nершого З'їзду Дружини. 

П'ятий Всеамериканськиі:! З'І'зд Дружинників СУМ Америки, виявив. 
що '1а терені Америки діють. або розвиваються такі дружини: Дружина 

Сvсnіnьників •Сибірські Вовки". Дружина Сусnільниць «Карnатські Громи 
Дружина Культурників та Культурниць •Шестидесятники• ім. В.Снмоненка. 
В стадії твореннм теж .оружини ратників-~і~культурників. 
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В обороні В. Мороза тисяч і в it;w~x невольнию в 

Не затихнуть наші голоси в обороні 

рідних братів сестер 

Лунатимуть українські голоси в обороні наших ув'язнених бра
тів і сестер так довго дони не збудять сумління ворогів , або до-
нори гризтимуть оглухлІ душІ до кінця. Це завдання сnовняє 
наша українська спільнота тут на вигнанні . • 

І так горячої соняшної неділі в пополудневих годинах 5-го верес· 
ня ц.р. заходами громадського комітету відбулося маніфестаційне 
віче в Дом і СУБ. в Олдгамі , Велика Британія. Біля 350 Укра
їнців в тому організованої сумівської молоді з близьких осередків 
маніфестували своє невдоволення з ситуації в Унраїні та вимагали 
звільнення українського історика Валентина Мороза та всіх унра
їнсьчих nолітичних в'язнів засуджених Москвою на довгі роки за· 
критими судами в нашій Батьківщині - Україні. 

Віче відкрито молитвою та гимном «Боже Великий• що сnіль
но провели о.І. Гасяк. парох УКЦ та о. А.Максимук, УАПЦ. Відтан 
на прибраній прапорами сцені з кличем •Борітеся - Поборете• 

виступив голова Ділового Комітету і Віча n. Т. Худзій, nопросивши 
до почесної Президії отuів Душnастирів і численних nредставників 
громад ських орг ан і заці й. 

Головну промову виголосив n. дир. Ю.Заблоцький, вказуючи на 
теnерішний стан в Україні на тортури і знущання Москви над не

винними nатріотами України лишень за ue. що люблять свій народ 
та стають в його обороні. Пан Джон г'регем доповідав в ангтись· 
ній мові, насвітливши поІІії і стан е Унраїні зі становища люди· 
ни Західного світу. 

Після промов відчитано резолюції, ~;rудентка Орися Скальська 

в українській мові та дr. Тарас Цинтор в ангЛІйській ·.ц<" були 

nрийняті довгими оплесками nрисутніх. Відсnіванням •Не пора ... •. 
зю~інчено віче. Оnісля сформовано nохід. 

Похід супроь.Jджали дві великі знимни В. Мороза, за ним11 npa· 
nop~t. Священики і організована суміr..;ьна молодь в одностроях. 
Відтак Комітет. зо. яким ішло Бсе унрс.їнсьне 1 ромадянство. Вздовж 
цілої колони маніфестантів видніли трансnаренти яні говорили 
про мету маніфестації. 

Коло nам'ятниІ'n незнаного Вояна юнак СУМ Євгt!н Майборода 
з осередку Рочдейль засурмив, праnори похилились, ВІддаючи 
понлін жертвам за Волю Украіни. Зложено вінок із лентою на 
якій виднів напис «Жертвам Російського терору в Україні.• ОпіслР 
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~РМУВАННЯ ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОХОДУ 

маніфестанти віnсnіеали унраїнський націонаnьний Гимн та пальшР 
організованим П()рядком вернулись по пому СУБ·у. 

Ця демонстрація в обороні Валентина Мороза ще раз пІДкрес· 

лила, що в епоху найвищих технічних досягнень, коnи людина здо
буває інші плянети, існує ще драконська система, яна тоnче 
елементарні nрава людини, rарантовані їй Хартією Прав Людини, 

яку підписали також nредставники російської коnоніяльної системи 
nри Організаціі Об'єднаних Націй. 

Другого дня демонстрація відбилась відгомоном на сторінках 
льональної англійської преси яка обширно nодала nеребіг нашої 
акції. 

Приnускаємо шо і uей раз пригадали ми участю, резолю· 
ціями й вимогами до Секретаря Об'єднаних Націй У Танта і уря
дів вільного Світу, що ще немає миру на землі. Ще осталась 
одна жорстока імnерія яку треба розбити, щоб визволити народи 

Кличемо: Ми не 3атихнемо аж поки Україна не ст~не вільною 
незалежною Державою. 

д.КЕЦИН. 
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!.Uкола Українознавства у Волвергамnтоні, Англія 

Сnівпраця виховних чинників 

·ЩИРА ОдАКА РОбП'НИКАМ ПИЛЬНИМ .. • 
Б.ГРІ-іЧЕНКО 

ВСЕЧ оД-р І. МУЗИЧНА 

ПАРОХ ВОЛВЕРГАМПТОНУ. 

Школа Українознавства у Волеергамn
тоні існує вже сімнадцять років nри 
відділі СУБ, як всі того рода українсь
кі суботні школи на терені В. Британії 
під сьогоднішню пору начисляє майже 
1 ОО учнів. 
Святочне закінчення навчання і вручен
ня свідоцтва відбулося в неділю 18-го 
лиnня 71 р. 
В зв'язку з тим, що Школа від самого 
початку свого існування вибрала nатро
ном Лесю Українку то прогрсtма, яна 

поnередила вручення свідоцтв була те-
матично nов'язана з їі творчістю у 1 ОО 
річчя з дня їі народження. Уnравитель
ка й учительк<" цієї школи ВІд самих 
nочатків їі існування nані Іри на Польняк 

при відкрипю виголосила інформативну доповідь, яна була стислою 
характеристиною праці в школі та їі усnіхів і труднощів на nро
тязі року. 

Із словом до учнів і батьків виступав також всеч. о. д-р І. Музич
на napox Волвергамnтону та довгопітній катехит школи і духовний 
опікун нашої молоді. 

Хоч школа існує nри Відділі СУБ-у то 
від самого початку свого існування Ке
рівництво Школи тісно сnівnрацювало з 
Управою Осередку СУМ, бо 85% учнів 
цієї школи це юнацтво СУМ-у, а також 
учительський склад в більшостІ поnовнюват 
сумівці. 

Управитилька, nані І. Польняк, завсіди 
відносилась з nовним виразумінням до 
праці Осередку СУМ-у на відтинку вихо
вання молоді, а тому Осередок ·Ій 11уже 
багато завдячує. Перше знання з украІно
знавства, яке Школа nід вмілим керів-

ПАНІ ІРИНА nольняк ництвом пані І. Польняк дає для учнів, 
УПРАВитильнА І вчитиль- замріnлюється і nоширюється на сvмівсь· 
НА школи УНРдІнозндВСТВА ких заняпях, що у виховній робот! забез· 
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nечує успіх. 

Знова довголітній катехит всеч. о. д·р І. Музична на nротязі своїх 
17 років побуту у Волвергамnrоні не тільки дбає про духовну оnіку 
але також на запрошення Батьківського Комfтету, чи Уnрави Від
ділу СУБ дає для батьків нашого юнацтва доnовіді на виховнІ 
теми. 

Отець душпастир кожночасно звертає увагу й молоді, коли бачить, 
що вона nіддається шкідливим впливам модерного світу, де існує 
духова порожнеча, nерестрігаючи П" nеред розкладницькими силами, 
які затроюють молодь безбожницьними ідеями. Натомість звертає 
nогляд молоді на неnроминаючі українські духові вартості за якІ 
ведеться боротьба в Україні і в світі. 

Виховна nраця школи, СУМ і нашого душnастиря, що пост1ино 
координується і доnовняється дає нам неабиякий виховний успіх 
помітний в nоставі нашого юнацтва і Дружинників СУМ. 

Тому згадка про цих двох визначних ос1о нашої місцевости хай 
буде щирою nодякою від всього членства Осередку СУМ в Воль
r:!ергамптон за їхній RР.ІlИкий вк11ад у виховну сnраву. 

Хай ue буде також нашим скромним відміченням 20-ліття свя
щенства о. д-ра І. Мvзички, з яких 17 ЛІТ проведених в нашому 
Осередку. На многі літа, Отче! 
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Символічний nохорон в Лондоні 

ссПоховайте та вставайте••! ... 

СИМВОЛІЧНІ ТРУНА І ВДОВА 8 КАЙДАНАХ ПІД ЧАС ЖАЛІБНОГО ПОХОДУ. 

Смерть Михайла Сороки і художниці Алли Горської стряснули 
публічною оnінією і знайшл~-1 особливий відгук в серцях молодих 
сумівців. Щоб заманіфестувати nеред зовнішнім світом шану і 
подив неnохитній nоставі М.Сорони у мордовr::ьких концентрацІнних 
таборах, сумівuі шо таборували на "Тарасівці• рішили влаштувати 
йому символічний похорон. Комітет зложений з 9 суміеців занявся 
nідготовкою справи, відповідно розголошуючи акцію при сnів· 
участі Української Інформативної Служби. 

Символічний nохорон відбувся у Лондоні. Представляв він 
собою дивне і суворе видовише. Попереду несли березовий хрест 
відтак вінок з квітів і зелені, портрет сл. n. М.Сороки. символічну 
труну в чорному, за якою йшла символічна дружина покійного із 

синком. Труну •nокривав синьо-жовтий прапор. За ними ступали 
nраnороносці з національним, революційним, і сумівськими nраnо
рами. Стрункими лавами маршували сумівці, які з табору прибули 
чотирьом~ автобусами. Перед ними стуnали nредставники rромадсь· 
ких організацій. Керівником демонстрації був дг. М. Гринюк. Су
мівці несли з <.:обо~<' ряд більших і менших трансnарентів. ви
яснюючи ціль демо~-tстрацїі Ще перед nоходом на короткому 
вічі в Корнер Гайд Парку промовлял~-1 д. Петро Шумелда - в 
українській мові і nод. О.Федечко в англійській мові до заціка~r"о,ни 
англійських слухачів. 
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ФРАГМЕНТИ ЖдЛІБНОГО ПОХОДУ 

Під ударами оарабанів зближувалися сумівuі до московської 
амбасади. Гідно. з гордо nіднесеним чолом зібралися вони під 
амбасадою. де Б.Нагайло і В.Дяківська звернулися коротким 
словом до присутніх. Под. М.Волчансьна провела урочисте при
речення сумівськоі· моnоді боротись за ідеал самостійної України. 

Мимо того. що демонстрація відбулася зовсім спокІйно - поліційні 
чинники дуже пильнували і'ї nеребігу . бо знають вже з досвіду 
яний перебіг може мати тана демонстрація ІНІ це було 7 серпня 
1968 рону. 

Бритійські радіо і телевізія інформували npo цю подію. а ві
домості про неї можна було знайти у "Дейлі Телеграф». «r'ардіЯН". 
і в «Дербі Телеrраф». 

Вечером "ТОГО самого дня сумівсьна молодь зорганізувала лі· 
те ратурни й вечір на який прибула численно лондонська громада. 

Вечір був присвячений В.Стефанинові і Б.Лепкому. Цей вечІр 
вдався успішно завдяки добрій nідготовці і залишив на учасникІв 
незабутнє ераження та бажання щераз зустрітися з сумівсьною 

молоддю. По вечорі учасники зайшли до катедрального храму у 

Лондоні, де Кир Августин Горняк промовляв до сумівської молоді. 
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Арrентина 

За права народу людини 

В п'ятницю 2 . липня ц.р., в nоnолудневих годинах Громадсьний 
Номітет зорганізував протестне віче в залі ЦентралІ Т-ва •Про
СВІТа", а відтзн nротестну маніфестацію перед будинном Совєтсь
ної Амбасаnи в Буенос Айрес (Арrентнна). 
На протестному вічі зібралось велике число старшого громадянства 
та організована унраїнська моподь СУМ. В залі присутні вислухали 
Інформації про переслідування московським режимом українських 
церновних Достой ни к1 в як єnископ Василь Величковський , .аіячі в 

українсьної науки, культури, студентів та робітників , Катерина Зариць
на, Святослав Караванський, Валентин Мороз, які стали жертвою 
московського терору в Україні . Члени Сnілки Унраїнсьної Молоді в 
АрІ'ентині nроявили в демонстрації вепину активність, зонрема в 

ділянці інформації. Численні журналісти різних арrентинсьних часо
писів й телевізійні репортери ставили учаснинам маніфестацїі різ-

н і nитання про визвольну боротьбу за волю України, яна проходить 
в Україні й у вільному світі. 

Загальним співом УСІХ присутніх •Ще не вмерла Україна", з 
великим піднесенням на дусі занінчилася ця протеетна маніфестація. 
Другого дня в телевізІйних новинах і в арrентинсьних часописах 
рясніло від звідомпень про демонстрацію, яка пройшла з небува

ним (СПІХОМ. 

МАРУСЯ ПОЛОЗ 

к ZAR'pJCC 
4 0110 
YKf14H~ 





За одержимість правдою Україною. 

Ідейні Засади Унраїнсьного Студентсьного Руху 

<> 
<> <> 

Студентська Конференція у Мюнхені з нагоди 50-ліnя українсь
кого студентського вільного руху - дала всьому нашому громалян

ствv ясний nоглял на ідейні засади українського студентства. 
Як і резолюції ЦЕСУС-у з нагоди Конr'ресу v Монтреалі, так і 
остання конференція nоказали, що nроблематика України стала 

рrдною студентові , а духовість одержимих стала духовістю укра
їнського студента. 

В ідейних засадах українського студентського руху через окрес

лення nроблем нашої атомної доби. доби величних наукових 

і технічних осягів, але й воднораз найбільших людських кривд. 

приходиться до ствердження засад і дійсности. Напрямні. що 
випливають з засад українського студентського руху - це духовість 
нескорених синів і дочок nаневоленої Украіни : В. Мороза. Є. Свер-
стюка, Чорновола ... З засад nробивається передусім мужня nо-
става українсьної інтеліr'енції в Україні останніх років. Цю nоста
ву ЦЕСУС бажає зробити своєю. 

ОКРЕСЛЕННЯ ПРОбЛЕМИ 
Студенти усвідомляють, що живуть у добі кризи. де бран відпо
відальности за духове надбання батьків. і через це шлях до 

знищення "ТОГО, що держить нас разом" відкритий. З цього ви
рощується - безлиність, відстала від рідного r'рунту людина. 

СТВЕРДЖЕННЯ ЗАСАД І ДІЙСНОСТИ 
Туnість і обмеженість нлопітливим існуванням - стало гальмою у 

прогресі народу і людства . Душевна чистота. або шляхетність 

-,можливлює людині процес в думанні . а народові в його розвит-

ку. Жиnя - це шляхетне змагання людини до вищих потреб і 

критерій. Студенти стверджують. що націоналізм зберігає нас сьо
годні від загибелі . 

Із r;"x стверджень студенти виденгнули слідуючі напрf:Імні: 

- Мобілізація всіх цінностей і зусиль. nотреба nеретворитися 

людині. усуваючи кривду і стаючи в обороні правди. .. 
- Діяльність і жиnєвий приклад мають бути імунітетом проти ду- ~ 
хавого розnаду і деr'радації . 
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Юрій Цюрак і Стефанія Марків 

одружилися 18 6.71 в Інrольштадті, 

Німеччина. Вінчав їх v nрисутності 
батькі в. 6 а r ат ьох гостей і сум і вс ької 

молоді о. В. Товстюк. Юрій закінчив 
нижчі технічні курси і встуnІо4В на ці

лоденні курси інженерії. Стефанія 
має середню освіту і nрацює v 6юрі. 

06и .авоє заn ізн ал нея на сум і всьном v 
та6орі в r'омадінrен і є а~тивними 
членами СУМ і дружин11 сусnіnьників 

•Беркутн•. Юрій внконvеав Фvн•щії 

кошового молодшого юнацтва і 6ув 
команпантом мандрівного та6ору. 

Стефка 6ула членом КУ СУМ і є 

Булавкою на терені середньої Ні· 

меччинн. 

Многих і Щасливих Літ Молодій 

Парі! 

ЧИ ВИ ВЖЕ ПРИЄДНАЛИ НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ? 
ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО «А ВАНІ АРД» ПОТРЕБУЄ МА ТИ 1 ООО 
НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ І СИЛЬНІШУ ФІНАНСОВУ 
БАЗУ! ВИКОНАЙТЕ СУПРОТИ СВОГО ЖУРНАЛУ ЖЕСТ 
ГІДНИЙ ЙОГО 25-ЛІПЯІ 

- Треба бути господарем і громадянином українсьtЮІ нацІї. 

- Плекати безстрашність. 
- ДоброІ:Jільно брати на себе тягар суспільно-національної справи. 
- Всі ці речі можливі nри непереривності традицій. 
- Зберегти українську Церкву, як бастіон української духовости. 

Студенти, окрім цих напрямних у їхньому духовому розвитну, 
ствердили. що мусять стати аристократами духа тиnу 8. Мороза, 
С. Караванського. К. Зарицької, Є. Сверстюка, М. Сороки та інших. 

А найгарніша постанова і nобажання студентського руху, у 
50-ліття свого існування, ue nотреба, щоб українське студентетео 
стало одержимим Україною. 
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ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ 

:Х:''";.с .: * ' 
2о· го черв ІіЯ 1 971 р відбулося в 

Тан.оер Бей вінчання tMP Євгена 

Колісника з nанною МА. Бучін. Мо· 
лоду napy nоеінчав о.ден. Юліян Габ· 

русевич. На весільну rостинv nрибули 

300 nриятелів та гостем. Євген ()ув 

.оуже активний у СУМ·і , на літніх 

сумівськнх таборак, належав до тан· 

цювального гуртка. Словняв обов'язки 

6vлавного. застуnнина rолови ОСУМ, 

належав до унраінсьноrо стvдентсь · 
ного Клюбу. при Лейнrет університеті. 

Тепер прзщює ян nсихолог в Мен 

Непnер Госnітал в Тандер Бей. 

Під час забави за ініціятивою 

В.Снороnада. n·i Хандон. С.Пицно і 

А.Цем.озюн nереведено збірну яна 

.аала 65 доn. і 50 центі в. З цієї сум н 

призначено 20 доn. на •Аванrаt'д•. 

Жертводавцям подяка. а Моnодоі' 

Парі багато щастя на новій .QОРОЗІ 

життя. 

Дnя налад~о~ання адмоност;)ування "Аванrар.оу•• nросимо Нольnортеров 1 Перед· 

nr.атнин1в nридержуватись настvnного nорядк\': 

ЗСА ' КАНАДА: Ножtоий Осередон СУМ має мати рефеоента сумІВ!;ьних 
видань яни~ збирає nepe.anrtaти 1 nересим.є їх до В·ва ЦУ СУМ. Якщо в 

данІй МІСцевостІ таноrо референта we нема. або є неаі<тивний. nередnnатннни 

мають обов'язон грошОВІ розракунии nереводити безnосередньu :; В·вом в 

БрюссеЛІ. nересилаючи 11аnежн•сть банковими ченамн чи мон•·ордерами. 
Чеки з Унраінсьних кредиТІВОн nриймаються на ровні з банковими. 

ВЕЛИ НА БРИТАНІЯ : Через НУ СУМ. або nоштовими мон•·ордерами до В· ва 
НІМЕЧЧИНА: nочтавими мандатами до UYCYM. 
ФРАНUІЯ : На ченове нонто: 

L'Est Europeen 17 rue de Provence 
PARIS 9 С.С.Р. La Source ЗО 754 04. 

БЕЛЬГІЯ: на чекове конто НУ СУМ. або nрямо до В·ва. 
АРГ'ЕНТИНА • АВСТРАЛІЯ : До референТІВ сумІвськиJ< видань в тик нрзїна•. 
ІНШІ КРАІНИ: Безnосередньо до В· аа в Spюcceni 
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ПОЖЕРТВИ НА ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД •АВАНГАРДУ· 

ЗСА 
Осередок Ню Гей~~онн.- Збірна на 25·nітньому суnружому 

Ювілею n·crea Яросnава і Катерини Чучман 

Збірна на весіплі суміеки Олі ЛожницЬІЮі з Іваном Наr~м 

й. Со6но з6JІ.ч. 669 
І.Румак з6JІ.чч. 670·671 
О·н Ютина: 
Є.Мельник . зб.fІ.ч. 552 
Микола Худин з6JІ.ч. 553 
М.Бачара, Філядельфія 

Проф. Л. Шанноеський, ФілядельфіР 

Канада 

O·tt Віндзор на родинному святі в n·cma А і З Мудрмк 1 наrодн 

уніеерситетсьноrо димому з ініціятиви n. П.Мицана nрис.уrні гості 

скnали 

Уnрава Брацтва УПА. ТОРОНТО 

П·тво Гараnин, Торонто, збірна на вecirvti 17.7.71 

51.06 доn. 
42.00 доn. 

8.00.aon. 
86,00доn. 

16,00 доп. 
24,00 доn. 
5,00 доn. 
1,00 доп. 

25,00 Д()/1. 

50,00 доn. 
20,00 доn. 

Ювіпятам і Маподим Парам бажаємо Многих і Щасливих Літ, а Жертводавцям 

і Збірщинам щире Cna~i! 

•дVдNTGARDE .. 
72 Bld Charlemagne 
1040 вe·uxelles 
ТеІ 34.04 82 

Висилаю : • рІчну nepe.onnaтy на 1 971 РІК 

МОЯ АДРЕСА: 

(nатинкою) 
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• заборгованІсть no ч. 6198 
• на •nресфонд" 

разом 

(nраемще м ,,, .. ,.) 
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