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Г.Сноворода 

НРАЩЕ МИТЬ 

ЧЕСНО ЖИТЬ._ 

Ми тебе зовсім марнуєм, 

О, щасливий час життя! 
Мов тягар на сnині чуєм , 

А згадай про вороття. Ю. noraм". Іn.о< •раці ІІ АО no•мw 

n. Jмчм•• "С .. оt.ОРОд-'" · 

Наче прожити й час та й nоверне назад? 

Наче річка до своїх та й nоверне струмків ? 
Наче зможем життю хоч би рік ще додать ? 
Наче вік наш з безмежної кількості днів ? 

Нащо, нащо ж так бажати 
Жити літ до вісімсот? 

Мастаки ми засівати 

бур'янами свій город. 

Краще мить чесно жить, аніж день в мислях злих, 

Краще в св!'1ті день пробути, аніж в будні рін , 
Краще чистий рік один, аніж десять брудних, 

Краще десять літ корисних, ніж безплідний вік. 

Кинь, добродію неробство, 
Дорожити варто днем, 
За nорожнім ворохобством 

Час безплідно nромайне. 

Не наше то еже, що nройшло мимо нас, 

Не наше, що nринесе і nрийдеwня nopa, 
Сущий день лише наш, а не ранку час, 

Не знаєм, що принесе вечерова зоря. 

Ян не вмієш так ти жити , 

То навчись, добро одно, 
Та не можуть умістити 

В голову все те майно. 

Знаю, що життя сnовнене брехунів, 

Знаю, що вельми дурний в свІті чоловік, 

Знаю, чим більш прожив - тим більше здурнів, 

Знаю, що блазень той, хто заклада собі вік. 
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. сеНЕСКОРЕНІСТЬ f БУНТАРСТВО,. 

(О. К) Григорій Савич Сковорода, чверть тисячоліття від наро
дження якого обходимо в 1 972 р., є для українського народу, а 
зонрема для молодого сучасного українського nокоління духо

вим володарем, якого мудрість і мужність не має границь у 
віках. Він є уосібленням старогрецьного Сократа і Христового 
Апостола, а в історії України не має собі рівних. Він є СНО· 
ВОРОДА - філософ і nедагог та борець за ідеали своєї Нації 
людства. 

Життя Григорія Савича Сковороди, це шукання істини, яку 

московсько -царська сваволя загнала в могилу, а її носіїв жор
стоко переслідувала. Сковорода ж бо жив у часі обмежування 
гетьманських свобід, скасування гетьманщини, ян автономної 

форми України, і з наназу Катерини 11-ої варвареького руйнуван
ня Запорозької Січі (1775 р.). Під релігійним оглядом це був 
період казьонного затисну, бо церкву Москва зробила своїм знар
яддям духовного nанування над народами. Тому Сковорода не 

міг служити ні політичній силі, ні тодішній церновній владі. Після 
норотного побуту в Петербурзі на царському дворі в характері 
nридворного сnівака, Сковорода використав першу · нагоду, щоб 

виїхати за кордон до Будапешту і Відня, де nісля Київської А

кадемії доnовнив свою науку. Повернувшись в Украіну, він ніде 
довго місця не засидів, хоч йому всюди пропонували nрацю вчи
теля то в духовних семінаріях, то в приватних інститутах і вищих 

школах. Всюди nоnадав у конфлікти, бо не зносив заnроваджено· 

го царизмом сервілізму і nристосованства. Він волів іти поміж 
nростолюддя, де ще духовість була не зіnсута і серце щире, від

крите для його вчення. Вмираючи, викопав сам собі яму в саду 
і сназав на гробі дати наnис : •світ мене ловив і не сnіймав•. 

Теперішні •дослідники* Г. Сковороди в Украіні намагаються 
зробити з нього малощо не nередвісника марксизму-ленінізму, 
використовуючи його •nролетарський,. сnосіб життя і розбіжності 

в поглядах з тодішніми церновними колами, мовляв, ізза його 

атеїстичного світогJІяду і матеріялістичної філософії. Для того ви
користовується nідібрані уривки текстів і розраховується на не

знання староукраїнської nисьмової мови загалом суспільства nід 
сучасну nopy. Твори Г. Сковороди, які nоявилися в Украіні (не 
повні) не були переведені на сучасну українську літературну 
мову, а праці npo Г. Сковороду носять харантер антинауковий 

і мають на м~ті показати русофільство і матеріялізм r. Сковоро
пи. За тими твердженнями на Г. Сковоропу мали обов'язково 
вnлив •великі рос1исьні уми• тиnу Ломоносова й інших, замоо· 

чуючи або nрименшуючи його nов'язання з клясичною грецькою 
Філософією та з християнським вченням. 

Не зважаючи на цей офіційний наnрямок щодо Сковороди, 

траnляються одиниці, які вміють схопити сутність його філософії та 
nоказати Г. Сковороду в належному і nравд~•вому світлі. Літера-
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~ 
І.П. КАВАЛЕРІДЗЕ: ПАМ'ЯТНИК Г. СКОВОРОДІ В ЛОХВИЦІ 1922 р. 

турний унраїнський критик Іван Дзюба окреслив Г. Сковороду, 
ян •nерший розум наш "• вказуючи на нього Ак на nжepe~to укра· 

їнсьного вілродження з постатями Івана Котляревського і Тара· 

са Шевченка. 8 теорах і v вченні Г. Сковороди І. Дзюба вба· 
чає відбитку правдивої української духовости, яку знаходиться в 

народній творчості, фольклорі : "Внутрішня нескореність і бунтар· 

ство, nротест nроти наруги над людиною, зневага до суєти і nо
золоти і тяжке боріння душі, що nрагне сnравжнього і сокровен

ноrо•. 

Коли порівняти тут сказане з д1нсністю в Україні, то воно 

якнайкраще характеризує подібність життєвих умовнн Сковороди 
з життєвою дійсністю наших культурних діАчів під цю пору. 

Валентин Мороз, який є безперечно символом думаючої ynpa· 
їнсьно1 Інтелігенції виявляє ту саму «внутрішню нескореність•, 
якою характеризувався Г. Сковорода. Під цю пору, як і за часів 

Г. Сковороди боротьба за Правду, •протест проти •·аруги нап 
людиною .. є ідентичними та проявляються у більш інтенсивtни 

формі та наnрузі. Тому також філософія і постава Г. Сковороди 
в наш час є наскрізь життєва і актуальна, а через драстичність 

nричин навіть біл1::ш зрозуміла і промовляюча. 

Простудіювати і засвоїти собі філософію і педагогічні засапи 
Г. Сковороди нашою молоддю в вільному світі є невідкладним 
завданнАм і наназом часу. Пізнати Г. Сковороду, це снріnити 
наші nухові сили до дальшої боротьби за українську Правду. 
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Доц. Д-р Грнгорій Васькович 

ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ EMir-PAЦJ'f 

(ПРОДОВЖЕННЯ 3 4. 5/109 сА•) 

(доповідь виголошена на Світовому Оnімnійсьному Злеті 
Дружинників СУМ) 

У nолітичній ділянці еміrрація має неухильно стояти на 

самостійницьких nозиціях, не йти на жодні nропозиції-виклики, 
що були б оцінювані ян комnроміс і заnеречування НСІШИХ до

теnерішніх національно-ідеологічних основ та визвольної нонцеn· 
ції. Комnромісаве ставлення до ворога відштовхнуло б еміr'ра

цію ВІд українського народу у його визвольнtи боротьбі. Політич

ні nартії на ем іr'рацїі nовинні робити старання доnровадити до 
! •. 

сnІльного створення украІнського закордонного національно-виз· 

вольного nолітичного центру для всенаціональних nотреб укра

їнського народу. 

Еміr'рація. як цілість, має бути виразником вимог і nраг· 

нень цілого народу, обороняючи його національні, релігійні, 
культурні, nолітичні та соціяльні інтереси. Вона має всебічно 

nідтримувати самостійниuькі nолітичні акції, що їх ведуть на 

чужині nолітичні середовища. Дуже nомІчним є з6ірн1 мані· 
Фестації з nриводу політичних nодій, що в них украінці висту

nали б масово. Еміr'раuія має також давати вичерnні інформа

ції про Україну тим народам. серед яких живе. та поширювати 

між ними чужомовні інформативні видання. Корисним було б 
створи-rи 1 для тієї мети загально-українське інформаційне бюро. 

На всі nодії в Україні треба негайно реаr'увати з точки nоrля· 
ду нашої визвольної nолітики, що6 не тільки наш нарід, але 

також всі чужі народи знали про дійсність там. на Україні, і 
мали nравильну оцінку того стану. Важливе завдання - нав'язу· 
вени зв'язки з урядовими колами у державак нашого nоселення, 

добиватися в них різного роду доnомо•, корисних для визволь-

ної сnрави, таких, як організування 

ватисА радіостанціями, видаванням 

лематикою в чужих видавництвах і 

шкіл, можливість нористу· 
книжок з українською про· 

пресі чужими мовами, а, 
крім того. висуненням української сnрави чужими nолітиками, 
завдяки нашим вnливам на мІжнародньому форумі. На тому 

nолі вже деякі тривні осІни маємо. Наnриклад, r'імназію в Ри-

мі з українською мовою навчання, і радіо Ватикан що ne· 
ресилає національні й релігійні радіоавдицїі в Україну. Ба-
варське МІНІСТерство культури фінансово nідтримує діяльність 

українських внеоних шкіл в Мюнхені та nри хиnьно ставиться 
до організування Рідної Школи середнього тиnу. 

Це все - значна доnомога українській сnільноті. Але існує 
велика nотреба ближче нав'язати зв'язки з урядами дружніх нам 
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народів, заздалегідь робити старання та, no змозі, добиватися, 

щоб ui уряди підтримували нашу визвольну боротьбу і, на ви

nадок нової імперіялістичиної війни Совєтського Союзу, допо
могли нам заоnікуватися nолоненими українсьними воянами і 
воєнними втіначами. 

Унраінсьна молодь на еміr'рацїі мусить яннайглибше вивчати 
nроблеми Унраїни і Східньої Европи, щоб, здобувши відnовідне 

знання, nрацІVватv експертами східніх справ у чужих держа

вах на високих шнолах, в державній адміністрації, у пресових 

органах, в економщt и Інших галузях державного житнІ. Таною 
працею можна дуже норисно доnомагати унраїнсьній справі те· 
пер і в майбутньомv. 

В соціяльній ділянці Україні доnомагати найважче. Змінити 
соuіяльний лад не можна без зміни політичного стану в СССР. 
Те, що може зробити еміrраuія - це широка nponar'aндa й на

укове обr'рунтvвання nотреби іншого ладу на Сході Европи. Це 

- висвітлення українському народові і чужим народам усіх тих 

соціяльних дискримінацій большевиuького уряду, що їх він до
пускається суnроти Унраїни, і насвітлення нашої соціяльної про· 

грами, за якою буде організований новий демократичний лад 

з запевненням свободи слова, віри, вільних зв'язків з іншими 
державами та привернення права на приватну власність. По

трібно танож старатися вnлкіЗати через профсnілки вільних на

народів, щоб вони домагалися поліnшення долі робітників в 

Україні, зокрема поліnшення ро,1і жінок, та мобілізувати світо· 

ву пресу до захисту робітництва і нолгоспників nеред соці· 

АЛЬНИМ УТИСНОМ. 

Коли говорити про ділянку практичної боротьби, то в тому 
випадку треба мати на увазі той фант, що лише nовалення 

силою чужого ворожого nанування на Унраїні і nобудова 
порядку у власній національній державі на основі нового 

етичного принциnу, nринесе самостійне життя народові. Тому 

нам необхідно nриготовляти молоде поноління до боротьби і 
вивчати його на фахівців різного тиnу, так, ян це діється у 
всіх Інших народів. У тій ділянці на Заході можна осягнути 

багато. Тут для нашої молоді відкриті військові, морські й 

летунські шноли і Д() них треба її nосилати, бо фахові люди 
всюди внеоно цінятьсn та багато можуть зробити для України. 

Велине зміцнення нашого Фронту було б тоді, якщо б з 

України nри ходили нові люди і nросили на Заході дати їм 
політичний азиль у вільних країнах. Очевидно, наш обов'язок 
·- С>ути приготованим. щоб таким людям, яні nерейдуть на 

Захід , деtв<:~ти все6ічну допомогу. 
Усnішно здійснювати на креслен і тут завдання унраінсьна 

еміr'рація зможе ли ше тодІ, коли своє життя і nрацю на 

чужині щільно е'язатиме з життям а потребами унраїнськvго 
народу на рідних землях, янщо завж:.:~и матиме на увазі кож

ночасний стан nаневоленої Украіни та візьме активну участь 

у змаганнях за визволення унраїнського народу. 
Ще на одну tІажливу nроблему хочемо звернути нашу у

вагу. Ми всі мусимо бути відnорні на nосилений настуn боль-
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шевицької аrентури, яна, з доnомогою різних розиладових ан· 

цій, nрагне nослабити нашу національну сnільноту на чужині. 

Українська нація є велика. Тому, що має власну національ· 

ну ідеологію і nолітичну внзвольну концепцію і тому, що має 
визвольні організації, яні борються за здійснення власних 
ідеологічно · nолітичних nравд, вона є небезпечною для 
1-'осії. Це добре знають москалі і тому nроти українськоі 
Дf.!ржавницької думки і nроти визвольних організацій ведуть 

завжди, всякими сnособами, тотальні нищівні акції. Вони ста· 

раються в корені !!ІНи щити все що могло 6 nривести до 
відірвання Украіни від Росії. Їхні акції є різнородні. Над 
ними nрацює багато добре вишкалених і .аосвідчених ексnер· 
тів, яні свою працю сnирають на тривіковім досвіді. Вони до 

кожного національного nрояву українців, де б він не 6ув, 

зразу займають відповідне становище, студіюють його доклад
но і, nрослідившн, намагаються завдати йому якнайбільшого 

удару, щоб у самому ЗЗІJО~ну ;,адушити жевріючий національ

нмІі вогонь. 

В цій доповіді хочемо вказати на три роди нищівних ан

ЦІИ, що їх застосовують москалі nроти українського 
вольного руху і nроти українськ~го народу. Перший рід таких 
акцій - це свідома асиміляція здібних, але національно не· 
стійних одиниць з-поміж української інтеліrенціі і завербу

вання їх до російської служби. Звичайно москалі наділюють 

таких осіб відnовідними чи нами і матеріяльннми засобами 
та nляново роблять з них заnроданців і nеревертнів, якими 
nотім успішно nослуговуються у гнобnенttі Украіни. Це зрад-

ники сво ге народу, яких на Унраїні на nревелинн й жаль, у 
зв'язну з довговіновим nоневоленням, не бранувало і не 
бранує. Вони рекрутуються з національно несвідомого еле· 

менту, отже з таких о.ан ниць, яні не маnи змог.и виховуватися 

в дусі національної ідеології, не були ознайомлені з укра
їнською nолітичною концеnцією, а до того це звичайно кар'є

ровнчі матеріялістн, які дбають лише про власний до6.робут. 

Другий рід акц:й моекаnів - це радикальне фізичне ни· 

щення або довголітне ув язнювання творців і членів організо· 

ваного визвольного руху, особливо nровідних одиниць цього 
руху, яні теоретично і nрактично, за всяних умов, наnолегли· 

во nрацювали для визволення свого народу. Першн м довго· 

літним в'язнем в половині 19 сторіччя, за проголошення но
вих національно-nолітичних і революцій них ідей, був сам 
Шевченко. дійсний творець нової національної ідt::ологі:. СІ 
останніх n'ятидесяти роках nринладів такого фізичного ни· 

щення маємо пребагато. Згадаймо розстріли Чена, згадаймо 

ЄФv.:мова Павлушнова і товаришів з nроцесу СВУ-СУМ, 
згадаймо всіх nисьменників, всіх членів nідnілля та nровід -
ників визвольних організацій, знищених за кордоном, тоді бу
цемо мати ясний образ цього роду акцій ворога. 

Вслід за другим родом акцІй, тоото за фізичним нищенням не· 
зламних nоn:-:-нчних діячів, москалі стосують третій рід н~
стуnальннх акцій на наш визволь~tмk рух, в яких стараються 
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звести на манівці українську визвольну nолітику. Вони nерево
дять ці акції nляново й рафіновано. Виразними nрикладами 

того є особливо ті з них. що ВІд()увалися в nершому десяти· 
літтю nісля большевиuької револю .. і.і і ri, що іх nочали nереводити 
большевики з шістдесятих років, nvчавши тобто в останніх десяти· 
річчях. 

Девіза москалів в тому третьому роді а1щ1и nроти українців 
така, на небезnеку якої вказав уже Лиnинський 1924 року в 
своїх ·Листах до братів-хліборобів ... У розділі •Про nолітику• 
він nише так: «Знищити державно-національну віру серед про· 
відної верстви - ue найкращий сnосіб nолітично nрисnати, а 
nотім nоневолити дану націю•. І сnравді, якраз в той сnосіб 
москалі осягнули великий успіх v двадцятих роках. Цей успіх 
ворога став для нас тим грізніший, що захитання віри серед 
nровідної верстви розпочалося від найвищих керівних осіб. 

В час, коли на Україні бопьшевики безоглядно розстрілю· 
вали nовстанців і членів національного сnротиву, колишній nре
зидент Унраїни, творець ІУ Універсалу nроф. Михайnо Грушевсь
кий, шанований всіми найбільший український історик, nертрактує 

nриватно з nредставниками совєтської влади і повертається з 
еміІ'рації на Украіну, щоб там, nід чужою окуnацією, мирно 
науново nрацювати. Для визвольної бороть()и таке потягнення 
було дуже некорисне. Таким кроном, більше ніж хто інший, 
Грушевський вніс nолітичну дезорієнтацію в ряди української 

nолітичної еміr'раuії і в ряди визвольних організацій в Краю. 

Прибnизно ж в тому часі nрезидент і диктатор Західньої УНР 
д-р Євген Петрушевич, творець анту 1 листоnада, заслужений 

nарляментарист і державний діяч, втримує зв'язки з nредстав· 

никами совєтської влади в Берліні, надіючись отримати якусь 
nолітичну доnомогу від совєтів дnlt І·аличини. Ми можемо собі 

уявити, ян легко було большевинам nісля того ширити nовним 

темnом радянофільство на еміІ'рації, ~манювати людей до nо-
вороту на nідсовєтську Україну, зводити на нівець українську 

націонаnьно- nолітич>іу концеnцію боротьби з ворогом, т<.~ вnарі 
з тим nриготовляти смертельний удар національно-визвольному 

рухові в Краю і його представниІ'ам на еміr'раціі. 
Тактика больщевиків у таких нціях була ясна. Вони стави

ли сnраву так: якщо вдасться дійти до зговореннА з головними 

діячами украінського nолітичного світу і різними шnяхами vне· 
шнідnивити їх визвольну діяльність, то тоді заnоморочити й об
дурити менше значущих nолітинів буде далеко легше, поклика

ючись nри тому на примирливе ставлення до ворога головних 

українських діячів. Тих nровідників, що стояли неnохитно на 
фронті боротьби, ворог nрямо стріляє, або іншим сnособом 
ннщить фі~ично, бv вони перешнаджають миІ)нuмv 3ГОеоренню, а 
тоді з широкими народніми масами сnрава йде легше. Ці на· 
роднІ маси в Краю й на еміr'раціі, маючи rану захитану у 

своїй вірі nровідну верству, Ана шукає договорень з ворогом, 
сrають з.аезорганізовані і nереходять в стан nасивности й аnа
тії, а того якраз ворогові треба. Прикладом такого nостуnування 
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може бути настуnній історичній Фант. Після замордування Голов· 
ного Отамама Симона Петлюри в Парижі 1926 рону, больше· 
вини з велиним завзяттям зайнялися сnравою нав'язування 
контантів з nолітично податливою частиною української еміr'ра
ціі, снлонюючи її до зміновіховства і затягаючи мирним шляхом 
у свій фарватер, щоб тим способом nовністю зробити не шк ід· 
ливою для себе. 

На щастя, до провалу українськоі визвольної nолітики, в тому 
кризовому часі, не доnущено. Дві організаціі, а саме : Унраінсь· 
на Військова Організація, а nотім Організація Українських На· 
ціаналістів nід nроводом nолковника Євгена Коновальця етаnи 
переємниками тієї {)оротьби, що була розnочата березневою 
революцІєю 1917 року і завзято з повною відданістю nродов· 

жували 11, не зважаючи на великі жертви, серед яких на· 

ложив головою сам полк. Є.Коновалець , замордований скрито 
москалями та багато інших неегнутих борціR за волю Унрзіни 
і за краще майбутнє свого народу. 

Про прикре явище української політичної нестійности в двад· 

цятих роках говоримо з уваги на небезnеку, яка зарисувалася 

останіми ;>оками на еміr'рації. Ми є свідками теnер майже nов· 
ної nодібности намагань ворога звести на манівці українську 

nолітичнv концеnцію й дію. Різниця лише в тому, що цим разом 

ворожа акція nрІ-Ійшла nізніше як тоді. Головного творця 
акту ЗО червt4я 1 941 року, nровідника ОУН Стеnана Бандеру 
замордував во~ог n'ятнадцять років по війні. По його смерті 

відбуваються сильні напади москалів і їх nомічників. українських 

nеревертнів з Києва на Організацію Vнраінсьних Націоналіс· 
тів, а за недовгий чаr. nриходять сщ>оби мирних контантів і 

культурних зв'язків з деякими діячами украІнської еміІ'рації. По
їздка групи .Колосової і Коротича, що їх nриймали деякі реалітет

ні політикм є ілюстрацією тих явищ. Правда цим разом, не зва· 

жаючи на те, що акції відбуваються 20 років nісля nовної 
окупації України, nолітична еміІ"рація дала гостру відсіч ворогові. 

Це сталося завдяни тому, що вона ян цtлtсть значно сильніше 
теnер зорганізована ніж була nісля nершої світової війни. 

Представивши тактику ворожих акцій ми хочемо ще раз ви· 

разно nідкреслити, що наша визвольна політика й боротьба має 

надалі бути безкомnромісовою. Ми не можемо в жодному ви· 
падку йти на будь-яке зближення з ворогом і тим nослаблю
вати визвольні сили в Краю. які діють nідnільно і ТІ, що за 

кордоном своєю працею стараються зміцнювати їхню крайову 

визвольну акцію. Ціле намагання української політичної еміr'раціі 
має бути сnрямоване в тому наnрямі, щоб в нашій діяль-

ності не зійти з обраного шляху визвольної боротьби, тільки за
лишитися на своїх національно-ідеологічних nозиціях і з тих по· 
з:1цій вести всю визвольну nрацю, розв'язувати 6іжучі nолітичне 

nроблеми і всіми силами змагати до наближення нашого націо· 
нального визволенн~. 

Ми мусимо бути св:домі того, що ворог не nриnинив свого 

настуnу на еміІ"рацію nісля nерших невдалих сnроб. Навnаки, а. 

моекаnі будуть всіми сnособами змагати далі до заламування у 
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Тарас Дрозд 

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СПРОТИВ ТА 

ПОСТАВА УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІІ"РАЦІЇ 

(Доnовіпь nрочитана на Шостій Ноайовій Зустрічі ДруНІинників СУМА яка eiд6y

nacR в днАх 23 і 24 еереснА 1972 року . на oceni СУМ •Київ• 6inA Дітройту.) 

До сьогодні багато говорилось про новітній славний nеріод 
в історії Украіни , а саме доба ОУН -УПА. роки 1919-1950. а 
можна продовжити до 1956 року. Сьогодні йде мова npo нову 
форму спротиву. яна вnродовж останнього десятиліття набра11а 

такого розміру, що числиться в деяких коnах української 
сnільноtи ян nродовженням боротьби за визволення України . 
Цей спротив, який триває від 1956 року по сьогодні бере 

форму nротестних акцій української інтеліІ'енuії та свідомих 

одиниць, так званих шести· й семидесятників. Головні ро11і в 

цих акuіях ВІдІграли такі особи. ян Валентин Мороз. Іван 
Дзю6а, А1111а Горська. Вячеслав Чорновіл. В ряди їх nрихиль· 

ників та nомічників стали люди із усіх верств ra становищ 
українського, а nодектуди російського та інших народів. Цей 

сnротив є nростий. ціnном законний але совєтському урядові 
не до вnодоби. Члени цего руху nисаним словом. заявами, 

відкритими листами. скаржениями чи своєю діяльністю npar · 
нуть здобути більше nрав nереслідуваному народові України. 

а також nоширити культуру України та звідомлення про її ки· 
щення окуnантом. Пра ва ці є нібито забезnечені всім nюдям 

світу совєтсьною та совєтсько-українською конституціями. як 

також і Денлярацією Л юдських Прав nринятою ООН. якою 
членами є і Совєтський Союз і Українська Совєтська Pecnv· 
бл іка. 

Нам є відомі деякі явища uего сnротиву, а мі ж іншим 

твори Валентина Мороза •Хроніка сnротиву .. , •Записник із за-

• -. -. . . . --. ~ - . . 
,. нашої стійкости, використовуючи для того всяних nолітично не· 
~ стійких одиниць і різними невидними ходами будуть настирливо· 

старатися створювати, замішання серед нас для зага11ьного 
осnа6лення ціnости нашої сп іnьноти. Таким акціям мусимо твердо 
nротиставитись і не забувати ніколи того, що на нашу nоставу й 
дімьність на емі rрації звернені очі мільйонів українського нар о· 
ду в Краю. 
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повіднина берії•, •Серед СНІГІВ" та «Мойсей і Датан" монумеh 
тальні твори Олеся Гончара «Собор .. та Івана Дзюб~. •Інтер· 
націоналізм чи русифікація", збірник Вячеслава Чорновола 
«Лихо з розуму•, вітраж •Грізний Шевченно•, nраці Алли Гор
ської, Галини Севрун, Пюдмили Семиніної та Оnанаса Зали
вахи, як рівнож численнІ заяви, nетиції, відкриті листи, статті 
та акції сnрямовані на усвідомлення народу й внправnення 
несnравед11ивого трантування культури й людських nрав в Укра

їні. 
Думаю, що на цьому місці є слІд сказати про розмір цІєї 

акції. Наведу лиш один nриклад який nовинен сам собою дона· 

зати успішнесть цієї акції. У знаному американському журналі 
U.S. Ne ws ana World Report з 20 грудня 1971 року, на сто

рінці т.зв.•Worldgram• є написано: "lf you wonder why ' the Soviet 
leaders worrv а lot about defense ~t this point in history, consider 
the composition of the Soviet Union ... Borderlands of the Soviet 
Union in Europe include the Ukrainf' . Georgia. Armenia... Estonia. 
Latvia, Lithuania... nationalism still lives there. Ukraine - 45 million 
реорІе in а rich land - is of such concern to the Kremlin 
that suppression of the Ukrainian national spirit gets top priority." 
(•Якщо ви дивуєтесь чому совєтські nровідники nід сучасну істо· 
ричну пору так дуже турбуються обороною, беріть під увагу 

склад Совєтського Сою~v ... Пограниччя Совєтського Союзу в 
Евроnі включають Укr,аїну, Грузію, Арменію ... Естонію, Латвію, 
Литву ... Націоналізм ще там існує. Україна - 45 мільйонів людей 
на 6аrатій землі - є таким важним джерелом турбот Кремлю, 

що здушення унраїнсьного національного духу стоїть на nершому 

місці.•) 
Другмх nрикладів цитувати я не буду, але треба ще 3rада

ти за «Останнє слово на суді .. Валентина Мороза, в яному він 
говорить про розмір цієї акції. В цім слові та в інших його 

nрацях як •Серед снігів", Мороз заnевняє, що хоч це є лиш 
nочаток, акції бракує тільни провіднинів. Тому він засуджував 

Івана Дзюбу за його nокірність і сам узяв на себе ролю духово

го nровідника. бе:1 будь- яких сумнівів треба заявити, що Мороз 

своє nоклинання виконує вміло, безкомnромісово й доскона11о. 

Бачучи, що цк акція є успішно розnочата, чи радше відноеле· 
на, і є до nевної міри nоширена треба nроаналізувати стан 
цієї акції, так би сказати, збадати стан здоров 'я ць',го руху. 

В минулому десятиліпю створилась груnа nисьменників т.зв. 

•шестидесятників•, до Rкої зачислялись між іншим Вас~·ль Симо
ненно та ЛіІ-'а Костенко. Рух до націонаnьноrо усвідомлення nо

ширював~fІ і захоnлював інші кола українського сусnільства: 

вчителів, інженерів, робітників, юристів, журналіст-ів, студентів. 
був заnочаткований •Українсьний вісник•, це українсьний сам

видав, nодібний до російського саміадату •Хроніка сvчасн~х nо

дім ... Спершу «Український вісник• nоширював твори шестидесят
ників, а згодом nерє11авав народові звідомлення npo арешти 
унраїнських діячів кv1ьтури. опублікував заяви, відкриті листи, 

nротести. В роках 196b-19t>6 відбулася nерша велика хвиля 
аоештее української і нтелі r'енції, яка захоnила цілу Україну, а зо
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крема міста Львів та Киів. в. Чорновіn, журнаnіст наnисав 
з цієї нагоди •Лихо з розуму•, свого роду nротест в сnраві 
nозазаконного nроведення арештів та судів, яні в більшості були 
закритими. В 1967 році його також заарештовано. 

Цей сnротив v Західній пресі був nредставлений ян боротьба 
свідомих українців nроти г.оширеноі русифtкаціі Украіни. І так ми 
6ачимо що в Дніnропетровщині , 3 нагоди оnубnікування відкритого 
листа n.з. •Лист творчої молоді Дніnроnетровщини• наново nоши

рилася хвиля реnресій. В цьому листі автори зайняли nозицію 
nроти численних виявів русифікації України. Цінаво згадати, що 
тим разом не буnо аж надт9 велиної кільности арештованих, 
можливо тому, що арешти 1965·66 років nоказали совєтському 

режимові, що труднощі не стримують nрагнення украінського наро· 
ду, а навnани nосиnюють їх. Але тре6а ствердити, що ці репре· 

сії були так само відчуті, як ранІШІ арешти. Ці реnресії брали 
форму звіnьнення з nраці, не законні обшуки домів та доганw 
тим, хто не засnужив на гірше. Хоч ці oenpecii від6улися в 

Дніnроnетровщині, іх було відчуто аж v Києві, де одного звіль
нено з nраці тому, що він вистуnив із стаnею на захист мо· 

nоді Дніnроnетровщини. 
І теnер nоновні арешти, про яні широко nисалось на сторtн· 

ках української і чужої nреси на Заході. В nерших місяцях 197"2 
року в Києві, Львові та в інших містах України, як Харків, 
Одеса та Івано-Франківськ еідбулис я масові арешти українців 

за •чюання і поширення Уираінсь·ного вісника•. 
Щоби донладно зрозуміти чим nредставляється цей рух в Укра· 

їні, треба сказати слово про тані речі як підстави, членство, 

цtл 1 та досягнення це го руху. 

Взагальному і наnевно на жаnь, тре6а nризнати, що цей рух 
є взагалі не зорганізогеаний, або в найкращому стані 

тrльки місцево зорганізований. Я еже згадав, що цьому рухові 

бракує лиш nровІдників; це означає, людей яні надали 6 за· 
гальний наnрям цьому рухові. Іншими словами, тре6а людей 

яні об'єднали б цілі та сили nоодинонних угруnувань, яні творять 

цей рух, зорганізували їх та nовели до мети. Про це говорить 

Мороз у творі •Серед снігіе•. Він писав, що Іван Дзю6а, за 
наnисання твору •Інтернаціоналізм чи русифікація•, nс,ставив 
себе в аванІ'ард цего руху й став його ідеологічним про· 

відником. Але тому, що Дзюба зробив nу6личну відмову ВІд 

своєї діяльности, Мороз каже, що він звалився із свого n'є· 

десталу. Тому Мороз поставив себе на місце Дзюои 

Є ніnька речей, які nовинні давати надію. Наnриклад, в •Ос· 
танньому слові• Мороз підкреслює nоширеність та сиnу цего 

руху. Він в дуже nозитивному дусі насвітлює цю акцію. Навіть 
саме слово •рух• дає нам доиаз хоч частинної організованости 

цегІ) сnротиву. Тепер треба зг~дати про унраїнський самвидав, 
•Український вісник•, Саме існування •Вісника• свідчить про 
організованість руху. Хтось мусить бути, хто nише, друкує й nошир· 

ює •Вісник•. Це мусять бути люди, які мають nевний зв'язок, які 

мають nодібну мету та сnільну мову й .аумку. 

Наnриклад, в книжці проф. Бирч n.з. •The Ukrainian Nationa· 
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list Movement in the U.S.S.R. Since 1956,. на ст. 11 nише npo 
nідnисання nетиції в захист арештованих з 1965-66 рt:Іків. •lt 
is thus highty orobabfe that Dzyuba, Kostenko and. at Іeast. Svit
lychny, constituted the hard-core motivating force of the petitione. 
acting in concert in campaign, albeit informally structured, but 
with distinct Іinks with those arrested.• { •Це<> то є дуже можливо. 

що Дзюба, Костенко й, nринайменше, Світличний творили те 
сильне ядро для ініціятиви й nоширення nетицій, ведучи сnільно 
камnанію, хоч неформально структуровану, але з nевним nов'я

занням з арештованими.•) 
Також невід'ємною частиною цего сnротиву є різні угруnуван· 

ня, які створилися в Україні від 1958 року. Ці групи та nартії 
розв'язані совєтами а члени арештовані. Таких nроявів ор· 
ганізованоr.ти буnо чотири: Об'єднана Партія для Визволення 
України ( 1958 ·59), Український Робітничий і Селянський Союз 
(1959-1960}, Український Національний Комітет {1961) та 
Український Національний Фронт (1964-196~ ). 

Тепер треба нам шукати nідстави цего руху. У еже згаданій 
книжці проф. Бирча, nерше речення звучить так : •The Ukrainian 
nationalist movement has, since 1917 and the beginning of the 
Soviet era. taken upon itself а variety of shapes and forms, and 
yet it remains to this day а politically significant force.» (•Укра· 

інсьний націонал істичн~й рух, від 1917 року і nочатку совєтсь-
кої ери, nрибирав різноманітні види й форми, і незважаючи на 
це лишається по сьогодні nолітично важною силою.•) 

Без сумніву, нинішний сnротив не є таким самим як ()ув cnpo· 
тив 11-оі світової війни nроваджений ОУН. Одною із найбільших 

контроверсій серед українських кіл у діясnорі, а зокрема серед 

студентів, є nитання •Який вnлив маnа ОУН на акцію шести
десятників і ниніwний сnротив в Україні? .. і також •Який зв'я· 
зон існує між рухом в Україні та Українським Визвольним 

Фрон:-ом у Вільному Світі ?• Переглядаючи матеріяли яні є в 
моїй дисnозиції я nрийшов до настуnного висновку: бази сьо

годнішнього сnротиву в Україні були створені ОУН та сьогодні 
існує якийсь (хоч малий) зв'язок із еміrрацією. В •Українському 
віснику• та в інших виданнях цего руху все є згадки npo колиш
ніх членів ОУН, які сьогодні сидять no тюрмах і таборах Сов· 

єтського Союзу Всюди, навіть в офіційних колах совєтського 
уряду говориться про рух як націоналістичний рух та npo чле-

нів цего руху як npo націоналістів. 

{ЗАНІНЧЕННЯ БУДЕ) 
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МИХАЙЛО ОСАдЧИЙ 
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•Більмо• - Книжка на 92 стор. в твердій noлor 

нян1и оправі появилася в 1971 р. нанладом 

Украінсьної Видавничої Спілки в Лондоні, in~o· 

стрована ескізами мистця А.Н., що прvсмдів 

понад 1 О літ в мордовських концтаборах. Серію 

інwих реnродукцій тоrо ж мистця яні свілчать 
nро високої вартости мистецьку творчі сть автор~ 

містимо на різних сторінках цього числа •Аван 

І"арду•.•Більмо• - твір, що розповсюджується в 
в Україні (у відnисах) в кількох варіянтак, які 

nопали м закордон. Авторство цього твору прип 

сують Михайлові Осадчому, що народився у 

1936 році в селі Курмани, на Сумщині. За· 
кінчивши журналістику у Львівському універсмте· 

nрацював у пресі й телевізії. 8 1960 р. став 
старшим винладачем на журналіетичному фа· 

культеті Львівського університету, а в червні 

1965 р. захи.стмв свою донторсьну працю на те 

му •Жур .. алістична ліяльність Остапа Вишні•. 
Проте докторськоrо титулу не одер· 

жав, 6о 28 серnня того ж року був 

заарештований і засуджений закритич 

Л ьвівсьнмм обласниw сv.аом на два 

рони концтабору за •антирадянську 

націоналістичну діRльність•. 3вільме· 

ний з Мордовського нонцта6ору 

(Авас) в серnні 1968 р., веонувся 

до Львова, nоз6авnен.'Ій пр~па на 

свою nрофвсі й ну nрацю. 

Михайло Осадчий був поновно .tpew· 
тований в січні 1972 р. і засvдже· 

ний в вересні 1972 р., львівським 

судом на 7 років увязнення і 5 ро· 
ків заслання за статтею Карного Но· 
дексу УССР (•антирадянська аrітація 

і nponaraндa•). Слідчим органам не 

вдалося доказати Осадчому авторства 
•Більма•, тому судмлн тіnьнм за знай· 

дені nри о6wуку вірwі. Осадчий є 

одружений і 19.4.66 на nередодмі 

своrо nepwoгo nрисуду народився 

син Тарас, а nриблизно місяць 

nеред другим nрисудом в Осадчих. 

народилася дочка. Тут містимо кіль· 

на вірwів наnисаних Осадчим пере· 

важно в тюрмі. 



Михайло Осадчий 

УКРАЇНО, дАЛЕКА ЄСИ-

Варвар і Губе нно- Ма с nюченно 

На обмерзлих , липних nеренатах, 

Де не вишні цв ітуть, а сніги, 

брів А долею Вишні Остапа 
У бушnаті хули, не жаги. 

Сніговиння біляст і гадюки, 
Мч али шквали розшурхзних жал, 

Завивали завихрені звуки 
Безкінечний хуртечний пожар. 

Земле, земле! Зозульні діброви. 

Земле, земле! Далеко єси ... 
Земле, земле! Яна ж ти чудова, 

Усміхнись у серпанну краси. 

Засвітись мені сонячним сходом 

Понрасуйся вербою в Сулі ... 
Ян давно А не був v народу. 
Ян давно я не був на селі. 

Україно, зозульні діброви, 

Україно, далеко єси ... 
Україно, яна ж ти чудова, 
Усміхнись у серпанну краси. 

Вітровію, едихни мені нрину 
(А старицею в муках люблю) .... 
Світну мій , не німій без'язика 

ВідІІричи обважнілу хулу. 

На землі , на nівнулі nонат1и , 
Крізь оселі безмовних очей 

Брів А долею Вишн і Остапа 

Не до крину юрби, до людей. 
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Михайло Осачий 

СОНЕТИ БАТЬКІВЩИНІ 

Куля - nерший мій слідоnит, 
За обов'язком чесної честі 
Я no тюрмах сидів не від месті, 

Не з мовчання, не від сліnоти. 

Батьнівщино, чи знаєш ти? 

Я тобі відкриваюсь чесно: 
Я не виnив гріха ні наnерстка, 
А за горе моє - відімсти. 

Не дивися на мене косо. 

Не дивися крізь тиф nротоколів, 
Не дивись крізь тумани брехні ... 

Не гостри nроти мене tюсу ... 
На засніжених тропах долі 
Теnлу руку nодай мені. 

ДЕ ТИ ... 

Де ти, де ти, далека муко, 
Де ти, де ти, досвітня мріє? 

Ян розn'ятий нащадок Марії, 

Я прикутий за ноги і руки 

Я прикутий за мозок і губи, . 
Впнулось в cepue жало ностальгії, 

Пожарище душі ледве тліє, 
Я з ганебним мовчанням у Шлюбі. 
Мої неnрометеєві груди 
Колуnає Qрел ма тер щи н н .... 
Де ти, де ти, uига~о~ська nриблудо, 
Де ти, ніжна моІі Батьківшино ? ... 

336 

А орел колуnає Г!'>Уди .... 
Значить, є і орел... і груди! 



Михайло Осадчий ----------------------

ЯК ЛИСТ ОПАЛИЙ 

Як лист оnалий, у зажурі 

Мій день вкружляється у ніч. 

І я пливу в літературу, 
До серця серцем , еіч·на·віч. 

Тичина, Плужник - nам'ять зрима. 
Ян міх, роздмухую чоло. 

Багаттям nалить кожна рима, 

І що не образ - то село ... 
Обличчя - цвіт соняшниковий, 
І небо - всесвіту вуаль. 

І тиха nісня вечорова : 
Бузок, полин, жасмін, nечаль. 

І б'ють no t<лавішах - у зорі 
Тендітні пальчики дерев. 

І я Адамом у nросторі 
Байдуже назираю Єв ... 
А ще - нікого. Тведь зелена. 
Я з каменем думок в руках. 

І мамонт світу npe на мене , 

А в мене - усміх на очах. 

РАФАЕЛІВСЬКА МАдОННА 

Три дні , три ночі , три доби безсоння. 

Жарівка блянне, як останній сніг . 
Ласкава рафаелівсьна мадонна 

Пече мене ... В сону очей знеміг. 

Ти - той родник із підземелля тайни, 

Що бухкає вогонь, немов дашавський газ. 

Ти нерозгаданою долею (У)крайни 
В молитві мовчазній застигла. Блудний час. 

Полин довічних мун за насолоду, 
Крізь оч і , крізь вуста, нрізь дух твій перейти, 

1 13иnити любов·хуnу (на)роду 
І вмерти з вдячною свідомістю (м)ети. 



Михайло Осадчий 

БАТЬКІВЩИНО 

Батькі вщино, чую, наче рану, 

Біль твоїх задумливих nісень. 

Знову біль - єдиний мій хісен 
У дуwі терnкому океані. 

Океан мовчання ... Рік, мов день, 
І nелюстки, й дим, і сніг розтане ... 
Яблука відстиrnи на nрощання , 
Ворон сів на яблуневий nень. 

Бо коли везли (із Украіни) 

На очах nорубані сади, 

Мое nеньки тужили на колінах, 

Як везли достиглі еже nлоди . 

... А снігів, снігів, аж зараз тьмяно. 

Скіnьки тут бинтів на св і ж і (рани). 

А З НЕЮ 

Якби і вік не бути (на Вкраїні), 
Доnоки є nовітря v легенях, 
Доnоки мислі, ніби діти кревні 
( ... ) щохвилі і щоднини .... 

Доnоки кров нуртується у венах, 

У кожнім слові, в кожному боnінні, 
У кожнім nодиху (живе Вкраіна), 
Доnоки сnадок nрадідів у генах. 

Летять у небо nіта111и і nтиці, 

Нохані, nривітайте і од мене 

Дніnр воnоwковий, медяні пwениці, 

Чебрець Нарnат і сnів стеnів черлених. 
Я з нею - доки смерть вnаде на сині, 

Хоча б і вік не бути на Вкраїні). 
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Олена Звичайна 

ЧОЛОВІНАМ ПЛАНАТИ НЕ ВІЛЬНО! 

(ОПОВІДАННЯ З ЧдСІd с.ЖО~ЩИНИ) 

- Мати скінчених вісім років - це вже не жарт! - сказав 

Славнів татко після врочистого обіду: - Подякуй тепе~ 6P.6vci 
за смачний обід з нагоди дня твого народження, і ходім при
б'ємо поличну для твоїх nідручників І Бо не rоLІиться ім укуnі 
з казочками лежати ! 

- А чому мама зразу ж по обіді знову на роботу побігла ?! -
ображено сnитав Славко, і губенята йому затремтіли : - Хіба її 

начальник не знає, що я народився 12 квітня 1929 року, і що 

мені якраз сьогодні скінчилося вісім років ?! 
- На роботі ніхто днями народження не цімавиться! На робо
ті в · магають роботи! Але ти не журись ! Бо у восьмій годині 

мам.\ знову буLІе з нами. і ми ·ще підемо сьогодні до ніна ! -
отак ::::с.:;t;~і"Іеши Славкову журбу, татко ~ішов шукати цвяшків. 
щоб !irtMИ nоличну прибити, а Славко, сидячи й далі за сто• 
лом, задумався ... 
Так 1 Мати скінчених вісім років - це вже й сnравді не жарт, 
бо ... до восьми років його в·-~ила дома бабуся - колишнА вчи
телька, а nісл-я зосьми років він уже мусить іти до школи в 
КІнці цього ж таки літа! До восьми років він мав лише ди тАчі 
~~-~ижки ;з малюнками й казочками, а тепер ось татко накуnив 

йому книжок для навчання в школі, ще й пояснив, що всі во
ни разом узяті називаються підручни:~ами ! І ось зараз вони вдвох 

nрибиватимуть nоnичку для цих nідручників біля Славнового ліжка, 
і Славко т~иматиме тую nоличну в зразковому nорядку, бо так на 

назує татко, а Славно nонад усіх у світі люІ">ить ~вorn татt<а! Розv
міється, він любить також і маму : на його думку, вона і гар

на, і вчена, і розумна, бо "~""ообляє гроші так само, Ан і тат· 
ко. Бабусю свою Славко теІtІ любить, бо досі саме вона його 

вчила, і саме в її товаристві минав майже ввесь його час ! То· 
му Славко добре знав, що його бабуся вчена ~ мvдра : цілих 
35 років учила ВО'"'а дітей у школах! ()дним словnм . Сnавнова 
~абуся була наймудрішою з усіх відомих йому бабусь, <tле ... 
1онад усіх у світі любив Славко свого татка! 
- Ну, і що ж ти сидиш?! Чом ти nолички ще й досі від nopo
::y не обтер?! - з докором спитав татко, з'являючись на nор()

зі з молотком та цвяшками в руках. 

- Ой ! Забув ! - засоромлено вигукнув Славко і зразу ж узявся 
до роботи : ретельно обтерши nоличну від пороху, тримав її на 
nризначеному для неї місці біля свого ліжка, nони татко 11 до 

стіни прибивае, nодавав таткові цвяшок за цвяш~ом , тощо .. . 
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- Ну, а як же ти думаєш учитися в школі? - доnитувався тат
ко: - Може, ти останнім будеш?! 

- Ні, татку, я буду nершим! Ще до nочатку навчання в школі 
я всі ці книжки разом із бабусею вивчу, а коли nіду восени 
до школи, то ... вже знатиму те, чого інші не знатимуть І 1 я тим 

незнІ\йкам n()магатимv 1 

- Це добре! - поважно похвалив його татко, вбиваючи в стіну 

чергового цвяшка : - Але ... чи відомо тобі, синку, що обіцяне 

треба за всяку ціну виконувати ?! Кидати слова на вітер не го
диться, бо це есе ()дно, що обманювати ! Чуєш? 
- Чую! - відгуннувся Славко, 1 ного цуnко стулені губенята 

сн•снулися ще цуnкіше ... Про це він чув від татка не nерший 
уже раз ... 
- А чи знаєш ти, синку, що чоловікам плакати не вільно?! 
- раnтом спитав татко, коли працю коло nалички було еже 

скінчено і новенькі підручники на неї nокладено. 
Ні, цього Славко не знав, навіть і не чув ніколи ... Він думав, 
що nлакати кожному вільно, коли щось болить ... 
- Ти, синку, часто nлачеш, і мені за тебе соромно! Трошеч· 

ни nальця врізав, - nлачеш, рослинка твоя на грядці зів'яла, 
- nлачеш, бабуся тебе за неnослух у кут nоставила, - плачеш, 

а оце вчора, біжучи вулицею, впав, розбив собі коліно і так 
голосно nлакав, що люди сnинили свій хід та на тебе дивилися ... 
Куди це годиться?! Тобі вже вісім років, і ти мусиш раз і на· 

завжди запам'ятати, що чоловінам плакати не вільно І Плакати 

можуть жінки й дівчата, але ... не ми з тобою! Чуєш?! 
Ак ?І Навіть і тоді нь вільно nлакати, коли щось дуже болить? 

- Навіть і тоді! Чи бачив ти будь-коли, щоб я nлакав ? 
- Ні, цього я ніколи не бачив! 
Славко замовк, бо це була nравда . інколи планали бабуся й 

мама, але татко не nлакав ніколи! Навітt. і тоді, коли, рубс.ю· 
чи дрова, nоранив собі руну, і з тієї руки лляnася така чер

вона кров! А Славко ві ж хочеться бути таким, як його татко ! 
Йому nриємно, tюли котрась сусідка скаже, що він до татка 
nодібний. 1 це - nравда, бо Славно має лише очі тані, ян у 

мами, - великі, яскраво-карі, але обличчя зовсім таткове! Од· 
нак, цього не досить! Не досить мати такі густі брови, такі 

міцні й білі зуби й такого козацького носика. як v татка! Не 
досить мати зовсім nодібну до таткової усмІшку! l реба ще й nово

дитися так, як nоводиться татко! І Славко це завжди й залюбки 
робить! Ак що татко в хаті й nоза хатою розмовляє nо-українському, 

то й Славко так робить. Акщо татко щоранку витрачає десять хвилин 

на руханн•t, то й Славко так робить! Акщо татко на вітер слів 
не кидає і завжди виконує обіцяне, то й Славко від якогось 

часу вже nочав дуже nильно за собою стежити, щоб даного 

слова .QОtримувати. Акщо татко ніколи не nлаче, то, очевидно, 
після скінчення восьми років прийшла вже крайня пора й 
Сnавкові перестати nлакати! Раз і назавжди! Пообіцяти "Не 
nланати !,. і обіцяне виконати! 

Гм ... Гм ... Це легко скаЗати •не nлакати!", але ... нелегко зробити! 
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Цікаво знати, чому це бабуся ніколи йому npo це не нагадувала! 
Чейже його бабуся - наймудріша з усіх відомих йому бабусь! 
8с.на вчена і 35 років дітей у школах учила! Бабуся забороняла 
вередувати, але ... вона не забороняла плакати, коли щось дуже 

боліло. Бувало, nлаче Славно. бо вдарився об камінь, а бабу-

ся його уважно розnитує. як і коли та біда сталася... Слав~<о, 
nлачучи, оnовідає, а nоки все як слід розnовість, то й сльози 
висохнуть : їх, неначебто, й не було ніколи! Гм ... То виходить, 
'~О ... можна було б ті сльози стримати ?! Гм ... Славно задумався .. 

Минуло кілька днів ... Одного недільного вечора сидів Славко 
з татком на rаночку і розмовляв, АІ< рівний з рівним ... 
- То ти, татусю, ніколи ні разу не nлакав ? За все твоє 

жиrтя пісnА восьми років? 

Тривала мовчанка... Татнові густі й виразні брови зійшлися 
докупи : він якусь глибоку думу думає, а t;лавко за виразом 

його обличчя пильно стежить ... 
- Плакав, синку! 

- Ноли? Чому? - Спавнові великі іскристо-карі оченята вмить 
стають іще більшими й майже зовсім круглими : - Скажи ме· 

ні nравду! 

- Я nлакав, коли несподівано nомер м•и тато, а твій дідусь. 

Ми дістали ту вістку листовно, і я nлакав ... 
І знову тривала nерерва в розмові ... Дуги Славкових бровенят 
збігаються докуnи, цупко стулені губи ледь помітно тремтять і 

стиснаютьсR ще цупкіше. 

- А ... від чого дідусь мій nомер? 
- Від недуги серця : упав і ... був уже неживий. Він уже ста· 

ренький був ... 
О, то, nевно, такий, як наша tSабуся! 

Ні, ВІН був значно старший від нашоі бабусі. 
А ти, татусю, також саоро стареньким будеш і nомреш? 

Ні, я ще досить молодий і вмирати не збираюсь, а мама 
твоя ще від мене молодша і теж не скоро nомре ! Та й бабу

ся твоя ще довгенько житиме, якщо ти її не будеш нервувати! 

- О, якщо так, то я її більше не нервув&тиму! - nоважно від

гукнувся Славко. 

- Ми всі четверо ще довго житимемо вкуnі, 
а це щоб ти знав, синку, якнайбільше в світі щастя ! Нема 
ціннішого скарбу, як родина! 
- Чому? 

- А тому, що, Акби раптом згоріло помешкання, то... можна 

знайти інше! Можна заробити собі на інші черевики м на ка
nелюх, якби ці хтось украв. але ... - тут Славків тато чомусь 
замовк : задумавсь, і його густі крилаті брови знову зін· 
шлися докупи ... 
- Що «але», татусю? Нажи ! 
- Але ти ніколи, навіть і за найбільші гроші не куnиш собі ін-
шої бабусі, іншої мами або іншого татка .. , яt<бм ... хтось раптом 
Й()ГО від тебе ... забрав! 
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І знову замовкли обидва, 
татковій руці ... 

було чути, як стукотить годинник на 

Минали дні, складаючись у тижнІ та місяці ... Настала глибока 
осінь 1937 оону. Славко дотримав слова, бо сnравді був у 

школі першим учнем, rІазом ЗІ свvєк.> С)<t6ус~ю вІн усе виучу· 
вав наnеред і таким чи~ом знав завжди більше й краще, ніж 

його товариші по клясі. Але він не мав звички nишатися сво-

їми успіхами всім недолугим nомагав з охотою. Мабуть. за це 
всі вчителі й учні ставилисА до наймолодшого в клясі Славка 

дуже добре. Усе, здається , було якнайкраще, але ... Славко 
десь застудився й захворів на rри пу , а це nримусило його nід. 

коритися наказові лікаря і лягти в ліжко та ще й терnіти різ· 

ні не дуже то nриємні заходи, що їх вживала бабуся для його 

nорятунку. І nримусове лежання nід навалою теnлих коців 
(вночі е хаті було холодно!) і змазування квачином горла. і 
nекучі. ян nекло. гірчичники , - усе це й багато ще дечого тер· 

nів Славко по геройськи : він не тільки не плакав і не ве· 

редував, а навіть ме стогнав і не кислився, як , бувало, колись 
у nодібних виnадках. Не nлакати ! - так він nообіцяв таткові; 

ну, а не вередувати й не ниелитися він nообіцяв своїй бабусі 
стареt;ьr>ій : це, щоб вона дсвше на СВІТІ жила ! А раз nообіцяв· 

ши, він тепер усе обіцяне виконував, бож не гоDиться слово 

своє на tІітер кидати І 

Наnоївши внука ще й моnоком гарячим із медом та маслом, ба· 
буся дt>айливо огорнула "ого кількома коцами, nерехрестила й 

сказала : 
- Ну, а тепер спи, козаче ! 
- Мама nішла в чергу no хліб вже ось -ось прийде, але ... 
коли nрийде татко? 

- О, не скоро! Бо в їх колективі сьогодні збори загальні. Ро· 
зумієш ? Але, як татко nрийде, ТІ) я доnовім про твою сьогод· 

нішню геройську nоведінку. 

- Добре! - Славко усміхнувся і, глибоко зідхнувши, занурив 
свого козацького носика в глибінь nодушки ... Не минуло й 
кількох хвилин. як він nотонув у як1ись солодкій і теплій млі, 

пе зникло все: і навала те пл их коців, і їхня ;\ім на та єдина, в якій 
має бути дуже холодно вночі, і бабуся сивенька з її наказови-
ми очима, і школа, до якої завтра йому, мабуть, не доведеть

ся йти, і навіть татко ... 

Тієї листоnадової ночі в єдин1и кімнаті родини Гринів міцно 

спав хворий на rpиny Славко, а мабуть, іще міцніше сnали його 
етомлені nрацею тато й мама. От тільки бабусі чомусь не 

сnалося :уже не раз і не два переверталася вона з боку на бік, 

уже й годинник старенький на стіні біленькій хриnко відстукав 

«третю•, а сон-чародій уnерто тікав кудись від їІ розnлющених 
очей ... Лежачи вже горілиць, вона, нарешті, заnлющила втомлені 

очі, і тоді спогади з минулих років nоллили nеред нею, нР.· 
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наче в КІНі ... 
- Що?! Невже це четверта година ранку?! - сnолохано спита· 
ла бабуся сама себе, nочувши знову хриnкий голос стінного ro· 
динника, і рішуче nідвелася .. . Тихесенько, навшnинячки nолоя
мувала вона з кімнати до сіней, з яких двері виходили ІІ~tосто 

надвір. 

- Чичирк ! - це озвався сірник у старечих nальцях. При миго· 
тливім світлі того маленького вогника бабуся знайшла на nолич

ці так потрібн і ій краnлі на сон і зразу ж таки й назад тихе
сенько nопрямvвала, бож у сінях тих 6уло дуже Зt4мно. Uсь за -
раз вона тих краnельок чудодійних виn'є, і тоді .. . 
- Торох! Торох! Торох! - чиїсь дуже міцні кулаки несамовито 

гатили no дверях, як і готові були ось-ось зіскочити зі своіх 
іржавих навіс, бо були вже старі й помережані щілинками. 
- Атваряй! *) Ето НКВД! *) - nочувся знадвору чоловічий голоv, 
ганебна московс~а лайка вмить додалася до того вигуку й до 
того стvкоту no дверqх стареньких ... 
СлаuкІв татко вже стояв у сінях і сам відчинив дверІ непроха

ним нічним гостям. Їх було четверо : двоє в уніформі НКВД 
(енкаведисти). керівник будинків і двірник. Один з енкаведис
тів був високий, як башта, довгов'язий і мав попсоване віспою 
обличчя . а другий був малий, nрнсадкуватий і дуже відгодова-

ний : nерший , як видно, був вартовим, а другий - ранІ"ою старшим 

Гринь Міхаїл ~ нто. ? . - спитав він грізно. 
- Я ! - відnовів Сnавків татко. 

- Ви - арєстовани ! А б искать?.! *) 
Високий вартовий nочав обмацувати Славкового татка від голо
ви до самих n 'ят, вивертаючи при цьому всі кишені назовні : 
знайшов хусточку до носа та пару паперових карбованців .... Ко

ли сnраву обшуt<ування арештанта було скінчено, годованець 

величаве. nопрямував до єдиної кімнати Гринів, а слідом за 

ним , неначе нитка за голкою, пішли й усі ІНШІ. Невеличка кім
ната Гринів вмить виnовнилася людьми по самі вінця , бо до 

чотирьох постійних мешканців цієї людської нори додалося ще 
четверо нічних гостей, - тепер усі восьмеро були тут ... 
- Встать ! - заверещав годованець, звертаючись до Славкової 

мами. 

- Всю комнату абискать! - наказав він вартовому, а сам узяв
ся розглядати книжки й паnери. 

Високий вартовий з nолсованим віспою ()бличчям виконував на· 
каз свого начальника дуже ретельно: перевертав усі речі до

горн дном з тамою надмірною силою, неначебто хотів усе те 

нараз понищити : і матраца, і ліжко, і соФку, і стола, ба навіть 

і Сnавкові іграшки ... Усе летіло додолу ... Не минуло й чверти 
години. як чепурна кімната Гринів nеретворилася в жалюгідне 

видовище nісля землетрусу .. . 
(ЗАКІНЧЕННЯ· &УДЕ) 

* ) .. дтваряй• - nо·російськи, а nо-українськи •ВІдчиня~·-
*) НКВД - «Народний ко~.Аісаріят Внутрєнніх .Цєл•, що очслював 

тпгочасну совєтську жандармеоію. 
•) •А6искать- - .. v-російськ~', а по-українсьt<м - "Обшукати•. 
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••нА СЛІДАХ ГРИГОРІR СКОВОРОДИ•) 

В цьому році український народ у BGbOMV світі відмічуе 

250-ліття ::~ ~ня народження велиного укр.аrн..с.ького філософа 

rригооія с. Сковороди. з nриводу цього ІС.:ВІfІеЮ в кожній укра · 
їнськ1И газеті в західньому СВІТІ, як такvж і в Україні появилося 
вже 'ІИмало різних ,статтей , доnисів, нарисів і т.n., щоб в той 

чи інший спосіб відзначити nам'ять Велетня нашого народу, 
яким був , і надальше залишиться наш великий філософ Г. С. 

Сковорода. 
Щоб гідно відмітит.и цей великий ювілей нашого філософа , 

Осередок СУМА ім. Лесі Українии в Баффало, за згодою Го 
ловної Уnрави СУМ в Ню Йорку та заходами куль-освіт. реф. 
22·rl) Відділу ООЧСУ, nресо-інформативної референтурн nри 

О. СУМ, Виховної Ради цього ж Осередну в Баффало й nри 

сnівnраці Станичного Пласту в Баффало, - зібрав і видав дру
ком збірну матеріялів про Г.С. Сковороду. які були вже друко· 
вані різними Авторами в різний час в українській пресі, жур
налах, альманахах і т.д. 

Книжна видана в Баффало в друкарні Павла Василишина, 
займає 1 ЗО сторінок друку. На обкладинці зображений тризуб з 

ройових знамен, Ю СУМ і наnис: •На слідах Григорія Сковоро 

ди•. 

Книжна присв' ячена nам'яті : Олексія Варави-Вороніна (Ол. 
Кобець), Стефанії Мороз , Петра Чуйна та Данила Квасниці, -
виховнинам української молод і на оселі СУМ •Холодний Ар». 
Зібраний матеріял у цій книжц і nризначений для української 

молоді і її виховників. 
На зміст книжки складаються около 40 різних назв статтей 

віршів, байок, nісень з нотами. Найголовніші з ни х: «Дмитро 

Донцов - «Григорій Сковорода про національний nровід". М.І. 

Кавалінський - оnрацював д-р Юрій Русов - «Григорій С. Ско· 
в~рода", проф. Володимир Шаян - .. лицар Духу», П. Мозолюк -
•Релігійна nроблематика СковородИ"· В. Шевчук, МаріА Шерер 

- •Г. Сковорода - філософ і nисьменниІі", nроФ. П. Чvйкn -
•Великий Український філосоФ". nроф. Оленсій ВоронІн -
•Григорій Савич Сковорода"' (гутірна для мvлоді), П. Трач -
•Г.С. Сковорода", І.С . - «Славний Український філософ - Гонго
рій Сковорода"• д-р Л.Жабно-Пот:2nович - «Несnійманий Снова· 
рода", М. Слоб(Jжанин - " Харкову минуло триста років .. (уривок) 
r р. ~новооода - •ХарківськІ Байки», в яких знаходимо тані 
нсtзви : «Собаки», "Ворона і чиж .. , «Старий і молодий жайворо· 

нок". «Одяг 1 розум», «Чиж і щиголь», «Колішате дзигарські", 
•Орел 1 сорока ... «Голова і тулуб», "Мурашна і свиня», ••Дві 

курки", «Вітер і філосоФ ", •Брусок і ніж•, «Орел і череnаха», 

•Сова і дрозд", " Змія і буфон", «Жаби", •Верблюд і олень", 

•Зозуля і дрозд" . «Гній ; Алмаз ... •Пес і вовк ... •Лев і мавnа•, 
«Щука· рак • та багато інших. 
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Є кілька nice:;o ,) .uтам~ на слова й мелопії Г. Сковороди. 
а сам~: «Ой ти nташко жовтобока .. , «Ах, ушnи мої літа», «Вся

кому городу нрав і права .. , «Стоїть явір ~-tад водОЮ" і др. 
Знаходимо тут кілька ЗНИМОК нашого філософа r. Сковороди 

в моnодоrАУ і старшому віці. Символ з рукоnису Сковороди 
•Алфавіт мира», філософ і nоет Гр. Сковооода, - малюнок Ві· 

талія Губенка, Покровський манастир, обклсадинка з Харківсь· 

ких байок, Джереnо·КІ')Ио•иця "Холодна ,~ковородинська" в Бабаях. 
Зібрані матеріяли r.pu нашого філософа Г.С.Сковороду е 

книжці про яку тут мова, це велика nраця тих людей. яні зvмі· 

ли зібрати цей дорогоцінний матеріял з різних наших газе1 
всіх тих Авторів npo 11к1 ми вже згадували nовище, в формІ 

книжки дали до рук не тільки нашій молоді і її sиховникам, 
але також r всім тим хто цікавиться нашим філософом r.c. 
Сковородою. Книжку цю можна набути в Голов~;ій УnРаВІ СУМ 
е Ню Йорку, або в Осередку СУМ в Боффало. 

В книжці є деякі технічні недотягнення. які однак не змен· 
чують вартість змісту книжки. fому, радимо всім nюбиrеrям 

українського слова, nридбати собі uей «збірник" маrеріялів npo 
нашого філософа Г. С. Сковороду до своєї домашньої бібліотеки. 

Мик. П-ас 

347 



ПЕРЕКЛАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Анна-Галя Горбач 
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У ви.аавництві •KOLIBRI• 
Wuppertai-Eibersfeld, nо

ІІви вивси n ерекnад в і до

мої nригодни цьмоі 

nовісти 3 козацьких ча

сів •На уходах• 

Андрія Чаіімоеськоrо nід 

наrоnовкоh" VERWEGENE 
STEPPEN REITER 

Перемnаnа цю nовість 

на німецьку мову Анна

Галя Горбач і додаnа 

вступ npo українських 

козаків, а також слов нм

чок нез в кч них і мен , nріз

вищ та ви разі в у ці й nо

вісті. У названому ви

.аавнмцтві nоявився вже 

ціnий ряд nерекnадів 

українських книг дnя мо

nоді : В. Ка.-vта •Цуnке 

ж м тт"). (D8o. dhe l.eЬerl). 

О. Іваненка •Лісові каз

ми• ~ WaJaп/lr1::hen~ 

трою • 

О. Бердника •За чарів

ною квіткою• (Nasja \n:l 

der ~~ am Dnepr!. 

Готується до ви дан ня 

збірка карnатських 

казок n.н. •Іванко - цар 

звірів• ~- der 

TISrМng) і А. Чаііковськоrо 

•Козацька nомста• ~ 

Н н м га • 1/f!ІW~ S1eppen

ret1er>o має 288 стор. друку, 
до неі д-одано 12 

іnюстрацій і маnу Укра

іни. Оnравnена в nолот

но, з кольоровою обмnа

динкою коштує 12,80 НІ\.4. 





НУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Борис Антоненно·Давндович 

М іромриємство 

захід, заходи 

(ПРОДОВЖЕННЯ) 

Коnи й хто nочав заnроваджувати в нашу мову неоковирне 

слово міроприємство, - невідомо, але час від часу воно з'явля
ється в діловому листуванні й чується в доnовідях : .. щоб досяг· 
ти nомітного успіху, треба далі nоглиблювати nрийняті міроnри

ємства•: .. у нас nровели тані міроnриємства .. і nод. 

Такого слова не було й 1-!ема в унраїнській мовІ, його насnіх 
склепали ті , що не знали багатства нашої мови. але хотіли ви

сnовити свою думну nо-українському. Відnовіднином до російсь· 

них мера, мерсприятне є захід, а в множи ні - заходи : •Палка 
моnодіж у живі очі сміється старому, непкує з його заходів .. 
(М. Коцюбинський}. Російському вислову nринимать мерь. від

повідає український уживати заходів : «Він рідко вживав різких, 
агресивних заходів» {О. Копиленко}. 

(;лово захід має ще значення «ЗУС~Іnnя• : «Не варта сnрава 
заходу• (nриnовідна}; «Шкода заходу й труду .. (І. Франко); іноді 

вона буває відповіднином росІИсьних слів nри~м. nрисест: 

•За одним заходом уnорав усе, що на два дні наварила• (з 
живих уст); •За два заходи й воза nоnагодили,. (з живих уст). 

Отож, і в nерших реченнях треба було сказати : •поглиблю
вати вжиті заходи• , •запровадили (здійснили , nровели) такі за· 
ХОДИ•. 

Нагода й n ригода 

Ці два слова - немuD камінь сnотикання для тих, що не га

разд знають українську мову й тому часто ставля ть їх не там, 
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де треба : «Словник має стати в нагоді вчителеві й шком1рев і 

nрофесоров і й стvІІР-нтов і, nисьменникові й nерекладачеві .. , -
читаємо в оеuензІІ : «Мені ще не виnадало nригоди їздити до 

Ужгорода•, - чуємо з уст. 

Ui nомилки виникают1:: , мабуть , через те , що обидва слова 
мJ:Іють серед 6агатьох своїх значень також значення російсь-
кого слова случай : •11 ри нагоді я снористаюся вашою nорадою"; 
«З і мною сталась така nригода•. Щоб уникнути прикрих nомилок, 

ян у наведених фразах, треба заnам 'ятати, що йменник нагода 

означає виnадок (здебільшого сnриятливий): "«Нагоди стріляти 
їй не траnилося• (М. Шеремет}, - або виnадок. шо зумовив я· 

кусь дію: "В шкільному саду збиралися школярІ на вечірку 

з нагоди закінчення учбового року• {М. Трублаїні) . А йменник 
nригода вказує на якусь nодію, на якісь бувальці: «Кожна 
пригода - до мудрості дорога• (прислів'я ), - або й на лихо : 
«Раз сталася така пригода . Остаnові зсунулась nов'язка з рани , 

і він ніяк не міг дати собі ради з нею• (М. Коцюбинський); від 
цього є вислови стати пригоді, стала пригода - відповідники ро

сійських бь1ть беде, nроизошло несчастье: «Ой на козаченьків, 

ой на заnоріжців та nригодонька стала• ( історична дума) . 
Іменник nригода може означати також nотребу, нористь : «Го

дувала ~обі дочку для своєї пригоди , щоб nринесла із криниці 

холодної води» (nісня), - від чого є вислів стати в nригод і : «Не 
бий мене, чоловіче добрий , я тобі у велиній nригоді стану• 

(казка) . 
Тим-те й у наведених на nочатку неnравильних фразах треба 

було висловитися: "Словник має стати в nригоді ... •; •Не виnада

ло ще нагоди їздити ... • 

Наймити й найманці 

Слово наймит означало колись nевне соціяльне nоняття рооІт· 

ник, що наймався nрацювати в заможного госnодаря («Наймит 
заnріг кон і й помав на віз кілька кавунів і динь•. - І. Нечуй· 

Левицький), але воднораз його стаяи вживати в значенні «заnро

данець, відстуnник, nерекинчин», що «за шмат гнилої ковбаси•, 
як nисав Шевченно, nерекидався до ворожого табору: «Ваші 

господар і - наймити татарам , турецьким султанам,. (Т. Шевченкс. } 
Згодом v nереносном-у значенн і з'явилось нове слово - найма · 
нець: «Не тільки чоловtки . а й жінк и й підлітни брали активну 

участь v боротьбі nроти німецько-фашистських окуnантів та їх 

найманцІв • {0. Гончар). 
У сучасній літературній мов і сл ово найми т вистуnає в його 

uуквальному соціяльному значен ні, а в значенн і «заnроданець» 

кори<":туються словом найманец ь. 

Нн бачимо , така диференціАція понять і слів, що вбирають 

ці nоняття, дає змогv. точніше висловити потрібну думму. 
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Нанладна nлата 
чи nісляnлата І 

У діловому листуванні траnляється читати : •Книжки надіслано 

nлатою•. Тану фразу може зрозуміти тільни той , хто знає росій· 
ську мову, де є вислів наложеннь•й платеж, бо українською 

мовою nлата, яку вносять nісля одержання на nошті замовле· 

ної речі, зветься nісляnлатою. Тому й v наведеній фразі треба 
було наnисати : •надіслано післяnлатою•. 

Недоnін, хиба, вада. 
огріх , nрогріх, недоробок, 
r'анджа , r'анжа, r'андж 

За дореволюційних часів слово недолік мало далеко вужче 

значення, ніж теnер, ноли воно вживається відnовідно до росій· 
ських недостаток, недочет, ян це бачимо в таких фразах : .. у 
роботі рільничої бригади виявлено багато недоліків•; •Це ОІіО· 

відання захоnлює і хвилює своїм змістом читача, але в ньому, 
на жаль, є багато стилістичних недоліків ,. 

Утворений від нореня дієслова ЛІ\4,.; s= зnаченні •рахувати• 1 

заnеречної частни недо іменнии недолік С>ув синонІмом слова 

нестача : •Під час ревізії ~аси виqвлено недолік (або нестачу) 

на 575 нрб. 21 ноn."; 
Слід відзначити, що теnер слово недолік, набувши зна· .. ення 

російських недостаток, недочет, утратило колишнє значення. від

давши його синонімові нестача, і витискує з ділової, а часом 
із художньої, мови інші відомі слова, що з nогляду мовної 

традиції є чіткішими відnовідниками до російських недостаток, 

недочет. Таких слів є чимало: хиба, вада, огріх, nрогріх, nохиб· 

на, nомилка, недоробок . Чи не краще й nриродніше зазвучала 
б nерша фраза, якби замість недоречного там слова недоліки 
nост;~Rити огріхи : •У роботі рільничої бригади виявлено багато 

огріхів (або хиб недоробок)•? На краще пІшло о 1 в другІй фра-
зі, янби там стояло слово хиби {або вади}: •Це оnовідання за 
хоnnює і хвилює своїм змістом читача, але в ньому на жаль, 

є багато стилістичних хиб (вад)•. 

Українська нлясична nітература й народна мова і\ОРИСі\'ЮТЬ· 
ся словом недолік тільки в значенні «нестача•; для інш~а. значень 

уживають наведених слів: «Івана илинали 8 селі Переnо~:.:-ним. 

Мав У nоясІ хие>v, бо все ходив схилений• t:S. Стефаник). 
РосІйському слову изьян, С>лизькому своїм значенням до сло

ва недостаток, 8 унраїнській мові відповідають rанжа (rанджа) 

або rандж: "Бувають люди з nриродженою rtанжею• (1. Нечуй
Левицький); •У всій стайні нема коня без rанджу• \З щивих уст) . 

З цих nрикладів бачимо, що наша мова має досить від· 
повідників до російських недостаток, недочет, изьян , то чи 
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варто ж заміняти всіх їх одним словом недолік? Хоч би тільки 
з стилістичних міркувань та й то нема в цьому nотреби. 

Обеnуга й обслуговування 
(обслужування) 

•В Канаді далі ві.Qчувається nогана nоштова обслуга, яна на· 

стуnила nісля того, ян уря.Q nідніс nоштові оплати, скасував до· 

ставну пошти суботами», - читаємо в о.Qній газеті, і віJІразу вnа· 
.Qає в очі помилкове використання слова обслуга, яке має інше 
значення, ніж те, яке надала йому газета. 

Обслуга - це не дія, що задовольняє чиїсь nотреби, а груnа 

людей, nризначених виконувати певну роботу, з.Qебіnьшого у 
військовій сnраві. Російським відnовідником цього слова бу.Qе -
расчет, nрислуга, ян це бачимо в такій, наnриклад, фразі : •Гар· 
мату винотиnи на nлятформу , а обслуга зайняла теnлушку" (В. 
Козаченко). 

Коли ж треба nередати дію, сnрямовану на винонання якогось 

зае.Qання, тоді слід у.Qаватись до інших слів - обслуговування 

або обслужування: •Для обслужування Інгулецьної зрошувальної 
системи сnоруджено залізничні під'їзні колії, шосейні шляхи і 

nрокладено близько 300 нілометрів телефонних ліній». 

Обnік обличчя 

.. у nостаті головного героя роману nеред НQМИ nостає облік 
.. ~wого сучасника», - читаємо в рецензії на художній твір і не 

можемо зійти з дива : npo який це облік пише рецензент? 
Адже цей іменник, що nохойить від .Qієсnів облічувати, облічи
ти , має в унраїнській мові точне значення : «Скільки ще не 

взято на об11ін самостійних груn, яні боролися з онvnа~;тамv.. 

але не знали, як зв'язатися з іншими nі.Qnільниками• (Ю. Янос· 
ський ): "В артілі добре організоваttо облік і зберігання кор· 
мів•. 

Рецензент механічно переніс в український текст російсь· 

ке слоRо, не зваживши на те, що це ж слово є і в унраїнсь· 
ній мові, тільки з іншим значенням. У цьому не було ніякої 
nотреби, бо українська мова має досить відповідників до ро· 

сійсьного слова облии: обличчя {•Тане обличчя нашого сьогодніш· 
ttього села»), образ («БережучІА свій національний образ ..... -
Б. Грінченко), застаріле подоба {«Фабрика швидно стратила сво· 
ю оnрятну і празничну подобу». - І. Франко) і також застаріле 

лик \•Узяла на себе лин nрудкого хлоnчина ... - М. Вовчок). 
Узявши з цих сино'мімів той, що найбільше nідходить до 

змісту фрази. рецензент міг би наnисати : .. у nостаті головного 
героя... nостає образ нашого сучасника". 
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ОЛЕНА НУЛЬЧИЦЬНА 

АВТОПОРТРЕТ 

калася у своій робітні, 

О. Кульчицьиа займає в українсько· 

му мистецтві важливе й nочесне міс
це. 8o1ra є не лише nершою жінною 

маляркою в Галичині і одною з 
трьох nерших у всеукраїнському ма· 

лярстві разом з Марією Башкірцевою 
(1860·1884) і СоФією Левицькою 
(1874·1937}. але й nершим графіком 
на західньо-унраїнських землях. Вона 
nерша започаткувала мистецьку ілю· 

страцію й нультурне оформлення книж· 

ки, а її офорти, акватинти, деревори· 

ти та nінорити були теж nершими 

мистецьки ми творами в Галичині в 

цій техніці. 

О. Кульчицька. ян мистець-грома· 

дянин, відзивалася на всі nотреби 

нашого культурного життя, не зами· 

щоб творити образи й досягати верш-

ків малярської досконалости . і то може зі шкодою для своєї 

чисто малярської кар'єри, а бралася до кожної ділянки мис· 

тецької творчости, яка тоді е нас слабо стояла, чи взагалі не 
була застуnленою. 

Приходилось їй ілюструвати книжки, головно для дітей і 
молоді, nроєктувати обкладинки та інші графічні nраці для 

книжок. робити екслібриси. Працювала вона v станковій графі· 

ці. в емалі, в декоративному мистецтві - nроєктvючи килими, 
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ПОРТРЕТ бАМА. ОЛІR. 

кераміку чи металеві вироби. А nіпчас манлрівок по краю 
Кульчицька зарисовувала народню ношу різних околиць, чим 

6агато nрислужи1ася етнографІчній науці. Вона рисувала й 

nамtяткові церкви, наппиці. .nзвінниці, цікавіші будівлі та істо· 
ричні пам'ятки. 

Крім цього вона ловгі роки 6ула вчителькою рисункІв v 
rімназн~х і защіплювала лю6ов ло мистецтва та ло української 

культури серед нашої серелнєшкtльноі мололі (автор цих 
рялків мав честь 6ути олним із ЇІ учнів у nеремиськ•и rімназії). 

Полі6них всесторонніх мистців в історії нашого мистецтва 

6агато не ~упо. хи6а Т. Шевченко в минулому столітті і В.Г. 
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ДfТ~І НА ЛЕВАдL ОЛІR. 

Кричевський на початку нашого столІття, а такою енергією. 

заnалом до nраці і великою видайністю в творчости, якими 

відзначалася О.КульчиuьІіа, малокотрий мистець, її сучасник, 
МІГ похвалитися. 

Олена Кульчицька народилася дня 15 вересня 1877 року в 
Бережанах (Поділля) в родині судді Льва Кульчицького. Вона 
мала ще старшу сестру Ольгу (1875·1940), яна теж nрисвятила 

ціле своЕ; життя мистецтву й працювала в декоративному мис· 

тецтві tвироС>ляла килими, вибійки. вишивки). Олена й Ольга, 
не будучи замужними, провели ціле життя разом. Лев Кульчиць· 

ний 6ув громадським діячем, мав добірну бібліотеку україн· 

сьної літератури, сам цІкавився малярством і це замилування 

до nрекрасного передав своїм дочкам. 
Мистецьку освіту Олена Кульчицька здобула наперед у при· 

ватних малярів у Львові, з;одом у Відні в Мистецько·Промис· 
nовій Школі (1903·1908), яна тоді стояла на високому рівні. 
Цю шкоnу nізніше закінчила відома малярка· емаліетна Марія 

С. Дольниuька. По закінченні школи Кульчицька відбула довшу 
nодорож no Західній Европі 

(nерша її. nоїздка заграницю була до Венеції в 1904 році) 
Мюнхен, Париж, Лондон, щоб запізнатися з її мистецькими 

снао6ами no велиних мvзеRх. 
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Вернувшись до Галичини, Кульчицька сnочатку жила в Косо-

ві на Гуцульщині, де nеребували тоді 11 батьки, але скоро 

вона nереїхала до Львова і розвинула малярську діяльність. З 
цього nеріоду походять її відом і тво~ в яскравих і сильних 
оnтимІстичних кольорах: ... на леваді", «Ярмарок у Косові•, 

•Соняшник», «Верби•, портрети батька й матері. Хоч у nep 
шому періоді творчости Кульчицька nрацювала більше в маляр

стві ян ., графІЦІ, але і в графіці вона nроявила чималу 
аt<тивність, nрацюючи в різній техніці - лінорит {чорний і нольо· 

ровий) дереворит, офорт, nастеnь, анеареля, рисунок тушом. 
Перша участь у збірній виставці у Львові в 1909 році 

принесла молодій малярuі велиний успіх і розголос, що за

охотило її до ще більшо·, антивности. Після короткотривалого 
учителювання у Львові, О. Кульчицьку nереносять до Пере· 
мишля, де вона вчила рисунків у r'імназії майже тридцять ро

ків (191 0-1938). 
Прекрасно влаштований дім сестер Олени й Ольги Кульчиць· 

них у центрі Перемишля (Ринок ч. 28) був неначе українським 
музеєм, в якому можна було бачити не лише найкращі твори 

сестер-мистців, але й різні цінні nредмети народнього мистецтва 
зібрані Оленою підчас її nодорожей. В Перемишлі 
О. Кульчицька була одним із засновників краєзнавчого музею 

«Стривігор•, до якого вона nод::.рувала багато ексnонатів (цей 
музей теnер є влучений до nольського музею в Перемишлі ). 

Підчас літніх ванацій О. Кульччицька вибиралася в мандри 
по селах і містечках Підкарnаття, Лемківщини, а навіть Во· 
лині і Полісся nривознла до дому теки рисунків і малюнків з 

краєвидами, шкіцами до біnьших nолотен і еrнографічни ми 

матеріялами. 
В роках 1911 і 1913 О.Кvльчицьна взяла участь у збірних 

внетавнах українського мнстецтва в Києві і цим вона замані
фестувала єдність українського мистецтва. У Києві особливо 

мали успіх її графічні твори. 

Підчас І світової війни, коли то воєнні подІІ nрокотилися 
кілька разів по унраїнських землях , несучи зі собою знищен

ня, ложари й смерть невинних людей, Кульчицька стала літо· 

nисцем цеї великої народної трагедії. Ніхто з наших мистців 
так не задокументував у своїх творах жахливі воєнні nодії на 
Україні ян Кульчицька. Вона була свідко.м недолі народу і 
глибоко її переживала та змалюва11а 11 з ве11икою експре-

сивністю у своїх численних творах - гравюрах і акварелях. 

tЗзагалі, душа мистця була надзвичайно вражлива на людське 

нещастя вона nрисвятила чимало теорів нашим обездоленим 

селянам. 

Після світової війни, коли то в Галичині nочало відроджу-
ватися культурне життя та наладнювалася видавнича сnрава, 

Кульчицька nрацювала багато в книжновій графіці, її спеціяльніс· 

тю були ілюстрації казок та видань для дітей. Деякі її ілюстро· 

вані казн., буІІи тані чудові, що й теnер, nісля 50 років, іх 

:\HOBV перевидали в Києві. 
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у СВRТО. 
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r'АЗДА. ЛНОГРАВЮРА. 

Працюючи для молоді, Кульчицька виготовила велику серІЮ 
більших дереворитів на історичні теми, nризначені для шкіль-

них будинків і rуртожитків. Ці твори мали nоигадувати 

нашій молоді світлі nостаті і важні події з історії України, а 

крім цього, своєю високою мистецькою якістю, мали виробля· 

ти в молодих людей естетичний еман і зацІкавлення мистец-

твом. 

Кульчицька багато займалася й декоративним мистецтвом, 

коли зорrанізовано в Галичині вирі6ню килимів - Кульчицька 
була одною з nерших, яна зrолосила свою сnівпрацю і дала 
біля 80 nроєктів сучасних мистецьких килимів. Вона була ав
тором nроєкт..., великого залізного хреста на могилі українсь

ких вояків у Пикуличах біля Перемишля (цей хрест nоляни no 
варварськи знищили :~ісля 1945 року). 

Щоб вшанувати такого заслуженого й nрацьоеитого мистця, 
АНУМ (Асоціяція Незалежних Українських Мистців) влаштувала 
індивідуальну виставку Кульчицької у Львові в 1933 роЦІ 1 

видала про 11еї малу монографію М. Осінчук v nередмові до 
цього видання nисав : 
«Кульчицька і як мистець і як громадянин належить в нашо-

му громадянстві до найбільше заслужених, а отся ма~а моногра· 
фія чехай від нас тимчасово, nоки стяrнемося на nоєнійшу і 
основнійшу, буде бодай скромним nошани і nризнання для її 

nраці". 
Скільки то церков nропало nідчас 11. світової війни, а ще 

більше nісля неі, з неодної з них і доброї фотографіі не лиwи-
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лося і ян це добре сталося, що зберігся nринайменw~ велики~ 
аnьсом рисункІВ і малюнків Кульчицької, який nоказує нам 
ЦІ перлини наоодної аохітентури. 

Після nриєднання західньо-українсьних земель до УРСР, О. 
Кульчицька стала вftкладаЧР.М, а nотім професооом Поліграфіч· 
ного Інституту У Львові й виховала кі11ька молодих добрих гра. 
фінів. 

Радянська влада, про оно, ніби шанувала мистця, вибоано 
її навіть деnутатом до Верховної РаLІн УРСР. але коли мис· 
тецтвознавці nриготовили про неї більшу монографію. то нанлад 

книжки обмежено до 1 ООО nримірників, а чей же самих 6і6л іо· 
тек в Унраїні є щось nонад 35.000. (І.В. Сенів : Творчість 

Олени Львівни Кульчицької Видавництво Академії Наук Укра
інської РСР. КиІв 1 961.). Натомість монографії про російських 

мистців виходять у люксуСОRИХ виданнях і великим накладом. 

Останн і роки життя О. Кульчицької були тяжкі, вvна не мог· 
ла ходити, а •радянсьна влада" забула 'їІ і якби nриятелі не 
заоnікувалися Кульчицьною, то вона снінчила б життя в нуж

ді. Малярна nомерла 8 березня 1967 року, а громадянство 

Львова елашутувало їй величавий nохорон, якого давно у 
Львові люди не бачили. 

О. Кульчицька за своє довге життя створила багато nраць, 
а коли взяти до уваги, що кожний офорт, дереворит чи лі-

норит відбивано в більшій сніnьності nримірників (50-100), то 
nовинно бути в світі nонад 6000 її творів. Біля 3000 творів 
Кульчицька nодарувала nеред смертю львівському музеєві. 

Деяка кільніст-ь образів і гравюр Кульчицької знаходиться і 

на еміграції. Наші наукові установи в Америці - НТШ в 1963 
році а УВАН в 1965 році - влаштували в Нью-Йорку індиві· 
дуаnь~і Аиставни творів О. Кульчицької. На кожній з них f>Y· 
по около 1 ОО творів nозичених з nриватних збірок {найбільша 
збірна nанства Кочан1в). 

Своїм визначним мистецьким талантом, небуденною nрацьо· 

витістю, громадською діяnьністю і глибоким nатріотизмом Uneнa 

Кульчицька ще за життя здобула собі ве11икий авторитет і nowaн\· 
серед громадянства, а теnер іі імя заnисане зоnотими буквами 

в історіі українського мистецтва. 

В. Поnович 

ЛП'О. ЛІНОГРАЄЮРА 
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Проф. Р. Драrан 

ГЕРОЇЗМ 

(ПРОДОВЖЕННЯ) 

Герой в сусnільстві 

•Герой в сусnільстві необхідний .. - nисав Карлайл. СуС":nільство 
без героїв буде розгублене й бездушне. Але й сам герой без 

сусnільства нічого не вдіє, ніби те дерево на камені, що 
не має куди заnустити 1 коріння. Навіть, коnи герой відірваний 

від сусnільства і діє в самотині, він діє для сусnільства. Значить 

він є історичним інструментом, або витвором суспільства, чи 
середовища, до якого належить. Він може виnередити своє сус

nільство особливими даруваннями, але nонинути 1ого не може. 

Він може навіть діяти проти інтересів свого суспільства,, еіря· 
чи в те, що вік більше бачить від усіх. Але ріст героя не мо· 
же бути зовсім виnадковим, він усе ж таки корінями мусить 
вростати в свою збірноту 
В розnорошеному суспільстві, як наша еміrрація, ми маємо 

nовну свободу вибирати собі таких героїв, яю1х захочемо. Але 

не вільно нам забувати, якою дорогою йдемо, бо наша дорог~ 
завжди веде до Києва. Герої чужини не завжди нам близькі й 

часто nс.казують інші дороги і наша свобода вибору легко може 
звести нас на манівці. Бо наша дорога, це дорога визволення, 

а на цій дорозі наші найбільші герої ue Тарас Шевченко, Іван 
Мазеnа, Микола Міхновський, Симон Петлюра, Євген Коновалець, 
Стеnан Бандера, Сергій Єфремов, Микола Павлушков, митр. Лиn· 
ківський, митр. Шептицький і їм nодібні. Бо не може український 
мандрівник no чужих світах мати дві батьківщини, а свободу він 
використовує так, АК це •nотрібно батьківщині. Ярослав Стець· 

ко писав : •Не той вільний, хто може робити те, що хо•!е, а той, 
хто може хотіти робити те, що він повинен•. Тут можна б ще 
тільки додати слова Л і ни Костенко: 

Хочеш? - іди. 
Не хочеш? - не йди. 
Різні є люди v сивих віках, 
Доля твоя у твоїх руках. 

Свобода це гарна річ, коли свобідно можемо насFІідувати на
ших героїв. Але комплетка свобода взагалі не існує в цивілізо· 

ваному су )Пільстві, бо тоді nанував би безкарно злочин. Ком· 

nлетн<.~. свобода ue анархія і бездоріжжя. Навіть уряди країн в 
яких живемо, а ue здебільшого демократи ~ні країни, добре 
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знають, що свобода має служити обов'язмам та Ідеалам. JІюд· 

ська свобода завжди обмежена законами для того, щоб іі збереr· 
ти та щоб фалшиеі герої її не зруйнували. Демократичне сусnіль· 
ство недовіряє героям і всім особливим, небуденним осо6истос· 
тям, доки їх не nеревірить і не засвоїть. 

У нещасті нарід шукає за героєм, Аний силою своє• Індивіду· 
альности зумів би розв'язати те положення. В здоровому сус
пільстві такі люди nоявляються й суспільство ніколи не рознла· 
дається. Коли nоявляються протилежні лідери, то зудар розв'я· 
зує nринциn голосування, а за відсутністю такого все залежить 
від того, котрий герой більше переконливий, або швидший в 

дії. Хоч такий герой, або лідер і вся більшість, що за ним, 
можуть nомилятись. Це означає, що герой зумів nричарувати 

масу за собою. На nрактиці такий чар скоро розвівається. Ко· 

ли ж нам траnиться лихо в індивідуальному випадку, то за героє• 

rлядатися вже nізно. Платон каже : •Більшість сусnільного й no· 
літичного лиха, яке ти nереживаєш, залежить від тебе самого, 
щоб його змінити твоєю волею й відвагою. Ти можеш жити 
інакше й розумніше, якщо захочеш це передумати й постано· 

вити. Твоя власна сила ще не nрокинулась•. 
Не забуваймо теж, що навіть дуже вартісні герої мають свої 

слабі сторінки, яні суспільство не добачує, або про них не знає, 

захоnлене тривними вартостями. Але в хвилевих героїв, або 
демагогів, вартості не тривні, не nрироДні, а штучні, підроблені. 
Голодні на особисту славу й почесті, вони йдуть всіми дорогами 

й засобами, часто гарно прибраними, до влади. Таким був 
хитрий і nідлий Сталін, який поназав своє жорстоке й демонічне 
обличчя аж тоді, коли здобув необмежену владу. Вони стара· 

ються здобути собі популярність блискотливими словами, або та· 
ни брехнею. Гітлер сказав, що нолм має бути брехня, то хай 
ue буде велика брехня, бо тоді в неі повірять. Танмм демагогом 

~')ув теж Ленін, який nолумінними словами обіцяв Росії те, що було 
тільки утопією. Таким же демагогом був і Троцький, бо оперував 
блискучою мовою вродженого балакуна. Ці два суnердемагоги дове
ли до найбі11ьwої трагедії людства, А Ленінову постать ще й сьо· 
годні використовує комуністична партія, роблячи з нього божка, 

щоби едержатись при своїй злочинній владі. Вони не мають ін· 
шої бази для свого існування. 

У вільному світі ходить клична, що •кожна людина герой•. 
Думна ця оnравдує себе тільки в тому наnрямі, що кожна 
має однакові шанси , для реалізації яких nовинна виявити як· 

найбільше доброї волі. Є тихі герої, яких ми не відкриваємо 
легко, бо вони не люблАть nопулярности, або за нею не шу· 
нають. Сила волі уnосліджених , чи скривджених долею, nю· 
дей доказує чудес і осАгає вершини усnІху. Демостен заїнав· 
ся і його це дуже уnокорювало. Він уперто виголошував промо· 
ви на самотині, nіднладаючи Ііамінчини під Азин та вживаючи 
інших способів, щоб nозбутись хиби. Він її позбувсА і став зна· 
менитим бесідн ином. Г елен Кеnлер була сл і nою, глухою і ні мою. 
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Силою волі вона вивчила англійську, французьку й німецьку мо· 
ви, а теж nатину і греку. Вона здобула вищу освІту. Ян зро-

зуміти молодих українських людей на чужині, яні навіть рідної 

мови вивчати не бажають? Сиnа волі веде до героїзму. Тага 
Гусейн, єгиnтянин, був теж сліnий але здобув вищу освіту і на· 

віть був міністром освіти. Він nисав теж книжки nJjo арабську 
культуру. Герої творів Лесі Українки Прометей, ІФігенія, Самсон 
- це ті, що здобули велич силою волі. Ось слова Лесі, nризна· 

чені для слабодухів : 
Ударить nеруном v засnані серця, 
Сnокійні чола соромом захмарить 

І нагадать, що зброя жде борця. 

Герой nовинен мати не тільки силу волі, але й відnовідний 
інтелект, далеконосну думку, свіжі ідеї і візію того, до чого він 

стремить. Герой мимохіть стається вчителем і виховником, коли 
його і.аР.Ї здорові і nроrресивні. Кожна шануюча себе людина 
nовинна ::тавитись з увагою до героїв сучасности. Ще древній 

філософ Анаксаrор говорив: •Ми nриходимо на світ, щоб бачити 

сонце•. Особливо зріла унр. людина на чужині мусить уважати, 
щоб не загубити своєї української і.аентичности в сяйві чужих 
героїв. В історії українського народу є .аоволі геро1зму, з якого 
треба брати собі nриклад і наснагу. Це зовсім не значить, що 
й чужого не треба навчатись. Збирати nерлини no світі і вкла· 
дати їх у рідну скарбницю це теж rероїзм. 

Кожна nовинність, винонана для свого народу й батьківщини, 

йде по дорозі героїзму. Найбільші герої це ті, що здобувають 
світ для України й не губляться в чужому морі. Найбільші герої 
це ті, що не ломляться nід тиском дійсности. Не зламались 
митр. Сліnий 17 р. у тюрмі, єnискоn г'ойдич 18 р. у тюрмі., др. 
Горбовий 25 років v тюрмі, Юрно Шухевич 20 років, Катря 
Зарицька, Михайло Сорока, Одарка Гусак, Галина Ді.аин, усі вони 

25 років у жорстокій больщевицькій тюрмі. Ось наші сучасні ге· 

рої величі духа й волі. А снікьки невідомих героїв віддало 
своє nрекрасне життя за долю батьківщини, або ще й досі ка

раються? Пам'ять тих, що nомерли, залишиться на завжди. 
Наш nоет Яр Славутич у збірці •Маєстат• каже про них : 

Нам - визвольникам України 
Не nриречено умирать. 

Вільне сусnільство, в якомv живемо, було б неможливим, як· 
би не було одиниць, що ведуть nеред, дають ініціятиву, або сво-

їм nринладом додають віри тим, що беруться до якогось wnя· 

хетного діла. Це сусnільні герої. fм і нам усім nотрібно, в кожній 
ділянці, щоб життя збірноти не застоювалось, щоб було динаміч

не, вартісне й інтересне. Хто цього не хоче? Може тільки важ
ко хворі люди, але й вони бажають видужати й зажити nовним, 
nрекрасним життям. Гарний ініціятор, ентузіяст, це ніби свіжий 
nодмух вітру, це ніби заnах весни, що будить nорив, охоту до 

змагу, до бороть6н. І знову наша чудова Л. Украінна каже : 
•Треба націю вирвати силою фантазії з великого ланцюга евоnю· 

ціі· - образами 6ороть611, зриву мітом•. Біля ентуз1ястів збираєть· 
ся груnа здібніших , чи більш заінтересованих, і таким чином 

твориться еліта, без Акої демократичне, цебто вільне, сусnільство 
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неможливе. 

І абсоr.ютна демократія теж неможлива, бо аnлив сильних 

одиниць непереможний, саме тоді, коnи вони діють v нористь 
усіх. Демократія може nозбутись еліти в бурному вирішуванні 

проблем, але лише на те, щоби nередати nровід новій еліті, 
яка nіде здебільша тими самими дорогами, wo й nопередня. 
Свобода, якою втішається демократія, залежна від економічного 
nоложення, розумної сусnільної організації, освіти, традиції, ре
лігійного і nатріотичного наснаження, розумної суспільної організа· 
ції, освіти, традиції, релігійного і nатріотичного наснаження і 
доброї волі всіх громадян. Ця добра воля жертвує індивідуаль-

ну незалежність в корнсть спільних інтересів. Це тихий героїзм 
- віддавати себе, служити, приймати тягарі з ентузіязмом, для 
сnільного добра. 

Ноли ми додержуємось тих nриродніх законів, які керують 

збірнотою, а головно скеровуємо наш погляд завжди в сторону 

своєї рідної збірноти, то їй не судилось фатальне непередбаче· 
не майбутнє. Іскра героїзму в кожній людині доnоможе здобути 

збірноті те, wo їй nотрібне. Збірнота вмирає, або дізінтеr'руєть· 

ся, коли в 11 членів тих іскор немає. Це ~може статись nід впnи· 
вом якогось жахливого катаклізму, коли одиниці тратять інтерес 

до своєї збірноти й шукають з~ іншою. Збірнота веr'етує, коли 
nоодинокі іскри в її членів нема кому роздмухати в творчу no· 
лумінь - значить нема героя. Нема того, хто 

..... любить, терпить, 

В кім нров живо кипить, 

В нім надія ще лік, 

Ного бій we манить, 
Людське горе смутить, 
А добро веселить -

Це слова Івана Франка. Цього інтересу до творчого життя 

штучно воскресИти не можна, як це nробують робити тирани. Ні 
які глибші і тривні зміни в суспільстві не були доконані тирані

єю. •Великі досягнення• в Сов'єтах тільки сnовидні, бо люди 

залишились ті самІ 1 в фабрикований героїзм ніхто не вірить. 

Хай зникне групка тиранів і бюрократів і народ nерекине всю 
систему в нівець. 

(ДдЛІ БУДЕ) 
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ДРУЖИНИ ВИХОВНИКІВ ТА ЇХНЯ РОЛЯ В 

НАШІЙ СПІЛЦІ 

(ВСТУnНІ ТЕЗИ НА ВИХОВНІЙ КОМІСІі ЗЛЕТУ ДРУЖИННИКІВ) 

Сама назва і харантер нашої Організації вназуt ~ " те, 

що основн им і nервісн им нашим завданням є виховувати мо· 
лоде українське nокоління в українському національному дусі. 

Дехто може зробити заеваження, що СУМ у своїх nочатках 

на Рідних Землях мав дещо інше завдання, бо основоnолож· 
ники СУМ в Унраїні в своїй nрограмі виразно ставили собі 
боротись за відзиснання втраченої українськоїдержавности. 
Ue nравда, але це були інші часи і обставини. Ця молодь, 

в nершу чергу, жила на рідних землях, серед рідного оточен· 

rtя, майже всі аони були свідками Української Національної 

Революції - Визвольних Змагань що заважило можливо най· 
6ільше на формування їхньої національної свідомости. 1х об· 
ставини і nодІЇ виховували та nриготовляли до дії. 

Подібна ситуація nовторилась в часи відновлення 

Сnілки в Німеччині тому 26 років. Тодішня молодь , 

нашоі 

.. на ()у· 

ла свідками, а nодекуди й учасникамн української визвольної 

боротьби ОУН-УПА в час 2 ·гої світової війни, зорганізувалась 

в СУМ , щоби на еміграції бути носіями і nролагаторами тих 
ідей,за які змагався ввесь наш народ. І тут знова треба 

ствердити, що обставини, недавннй вихід з рідної хати, рід
ни-х зt!мель, визвольна ()оротьба вnлинули на формування їх· 

нього світогляду. 

Але no nекільках роках існування й інтенсивної nраці нашої 
Сnілки на ·~vжині , всім стало ясно, що для того , щоби наше 

nолітичне, громадське, нvльтvоне та взагалі національне 

житнІ могло nродовжуватись, наша Сnілка мусить nіднятись 
обов'язку nідховування нових надрів злосеред дітвори яна ще 
немuвлятами виїхала з рідних земель. або вже народилась на 
чужині , в країнах нашого nостійного чи тимчасового nоселення. 

З того часу, nроблема виховання станула в nовній своїй ширині; 
до завдань нашої Сnілки долучилось дуже важливе завдання, 

нове nоле праці, до якого ми всі можливо були найменше nри· 
готовані. йшлося npo те. що би наші нацІОнальні ідеали, наші 
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заса.ци nринциnи І"ІеРедати в якийсь сnо~іб нашомv 
молодшому nоколінню. 

Тому чз~тина нашuго членсvва була відрекомендована н<s 

цей відтинок коннретної вихоанояї ~рац:. І власне ЦІ лм:>ди. • 
майже без ніякої, а6о дуже мало1 доnомоги зnоза рядІВ ~а 
шої ОрганізацІЇ створили !-ІОВУ виховну систему, методи 
форми виховання nристосовані . до_ нових умов, обставин чу
чужого оточення, молоді дещо ІНШОІ ян та, яку вони бачили, 
чи самі нею були s Рідному нраю. 

В своїм роботі зустрічам• вон;.І 13еличезні труднощі, але тіль
ки завдяки своїй відданості, своїй великій ідейності, своїй ви· 
тривалості і nрацею t-taд собою, вони їх nо6ороли а вислідом 
їхньої праці можна. уважати чимраз то ширші кадри Дружин· 
ників, тобто тих, які в умовинах чужини, вnливу чужих культур, 

ідей і оточення, виросли на nовновартісних членів нашої 
Сnілки, сучасного авангарду української Молоді, а в майбутньо
му наnевно nровідної верстви нашого сусnільства. І саме 
власне через виховну лію ваших старших лрузів, н~ша Сnіл
ка мсже сьоrолн• nочванитись молоддю, nодібною ян осново-

nоложники СУМ тому 50 років, як ті яні відновили нашу 
Спілку на чужині, чи так само як ваші ровесники на Рідних 
ЗемлІ'Іх, що за українську nравду готові битись! 

Я з розмислом вернувся дещо ~ історію розвитку нашої 
Сnілки, щоби доказати що сnрава виховання нашої молоді 
на сучасному стані є сnравою nершорядною, є сnравою основ· 

ною, її не можна легковажити, чи недоцінювати, бо тільки від 
того, яv. ми її nоставимо в майбутньому залежатиме все інше, 

і що ті яні нею занимаються, чи в майбутньому будуть зани· 

матися сnсвняють та сnовнятимуть nочесне й важливе завдання, 
- нічим не менше від тих хто заниматиметься сnравами 

культури, nолітики, сусnільно-громадськими чи наукою. Тому 
на цьому місці хочу nовторити тільни одну думку, а саме : ян· 

що хтось nовинен одержати налинебуть найвище відзначення в 

нашій Сnілці то тільки ті осоС>и, яні нам6tльш~ nричиняться 
своєю снромною, неголосною, nослідовною npaueю в ділянці 
виховання нашої Мололі. 

Тут nриходимо до основного nитання моєї доnовіді, а саме : 

хто F майбутньому nовинен сnовняти uю важливу функцію в 
нашій Сnілці? А далі хто nовинен дальше розпрацк>t~ати наші 
виховні методи і засо6и? Наші "еньйори,заnрошені фахівці, 

чи властиво ви Дружинники. Я уважаю, що ніхто інший, ян 

тільки ви, може не всі, але велика частина з вас, ті як• зна· 
ють це діло, або т1 які nрацюватимуть над собою теорен:чно 
і nрактично. 

Саме для ТОГО є nолумані в Правильнику Дружин - Дружини 
Виховників, про що я хочу дещо донлалніше і більш конкрет· 
но говорити. 

3ts7 



ЗАВДАННЯ ДРУЖИН ВИХОВНИІОВ 

1.) Всі Дружинники і Дружинниці в ножн1и країні якІ цікавлять

ся теоретично проблемами виховання чи сnовняють виховні 

функції на різних щаблях nовинні бvти зорганізовані е окре-
мі дружини. 

2} Їх завданням має бути :постійне nоширювання знань з .аілян· 
ни теорії виховання, збагачувати nост1ино свій досвід у 
безпосере.аній nрактичмій праці з Юнацтвом. 
З) Відбувати свої з'їзди, семінарі, доnовіді для nідвищення 
нва·ліфікацій виховників. 

4} Розnрацьовувати nрограми сходин, імnрез, таборів тощо для 
Юнацтва. 

5} Організувати вишколи елорядників - майбутніх виховників, 
nереводити nри nомочі курсів, сем Інарів тощо, постійні пере· 

кваліфікації старших виховників. 

6) Виготовляти нові nосібники виховних матеріялів для Юнацтва. 
7) Видавати методичні nосібники для виховників, nознайомлю· 
ючи їх з новими виховними nрактинами і теоріями. 
8} Вести ексnериментальні досліди нових виховних методів 
nрийомів. 
9} Студіювати nостійно виховну літературу інших народів 
молодечих організаціи. 
1 О} Тісно сnівnрацювати з Референтурою Юнацтва, місцевими 
Виховними Радами тощо. 
11) ;lостачатн інструкторів - спеціялістів. 

ОРrАН1ЗАЦІЙНА СТРУНТУРА ДРУЖИНИ ВИХОВНИІОВ 

1} Подібна до Інших Дружин 
2) Поділ: на спецІ ял ІзованІ част~tни як : методика, табору· 

вання і ін. 
З) Відзначення JГля.аи "Правильник Юнацтва»). 
4} Окремі Дружини Виховників із сnеціяльностями (у великих 

країнах). 
s: Контакт з дружинами з інших країн. 
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ВІДПОВІДЬ НА 

:сЧИ НАША ІДЕОЛОГІЯ НЕУПОРЯДКОВАНА" 

Мен і дужє n_риємно що таний відомий унраінсьний націона 

ліст ян Редактор Лев Шанновськи й в •А• ч 1/106 відгуннувся 
на мою статтю •Логічний Первень Націонаnізмуа яна появилася 

в ··А· ч. 3/101. Ред. Шанновсьному дуже не подобалося моє 
твердження що •з політичного бону. окрім деяних недоверше· 

них систематичних нонструкцrй, ... наша ідеологія .є невnор · 
я.анована ... •. Прочитавши уважно нотатку Ред . Шанновського, 

я nрийшов до r:н•сновну що через мій нефортунний вибір 

слова •невnорядкована• я nравдоnодібно причинився до без· 

nотрrбного неnорозум і ння. І тому я сnішу сназати мея кульпа ... 
Иоли я характеризую нашу ідеологію як неупорядновану, я 

маю на думці не то що в ній є янісь nротилежні чи не 
логrчні точни, а те що деякі nитання ще вповні не розроблені 

ян сnід. Іншими словами, "'аша ідеологія не є вповні розnра
цьавана до того стуnеня щоби служити якнайефентивніше в 
теперішній стадії визвольної боротьби. Це все що я тим хотів 

сназати, і мені nрикро що не всі це тан сприняли. 
Деякі аспенти ідеології, особливо nолітичні, nід п1ском об· 

ставин розвиваються фазами . Так ян наша і деологія була роз· 
винен а в роках 1942-54, було янраз в ідпов і дно на т і часи . То

му , наnевно· на диво Ред . Шанновському, я вnовні з ним згід-

ний) що УПА боролася nід nравильноt4 ідеологічною форму · 
лою. Але в моїй статті я говорив про націоналізм сімдесятих і 
вісімдесятих років . Анщо Ред. Шанковський уважає що від ча
су першої націоналістичної революції світ застиг і тому до 
жодних асnектів нашої ідеології, особливо nолітичних, не по· 
трібно вносити ніяких нових розвязон, то я з nрикрістю мушу 
з ним не погодитися. 

Багато чого змінилося від сорокових ромів . Потребу деяних 
змін збагнули й т і хто стояв на чол і nершої нац іо налістичної 
революції, 1942-54 . Вони вже тоді робили заходи щоби nриго 
товити нашу ідеологію на визвольну боротьбу наступних денад . 
Дехто на Заході їх розум і в , а дехто ні. Очевидно я згідний з 
твердженням Ред . Шанновсьноrо що це не їхня вина що знай-

. . . . .. ' 
шлися танr нацrоналrсти янr ІХ намагання винривлювали. Зрешто-

ю Ред . Шанновсьний є більш комnетентний ~ід мене nисати 
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npo ці сnрави, 6о він не був стороннІм свідком· подІй які до· 
вели до остаточного розколу в ЗЧ ОУН в n'ятдесятих роках. 

Щоби не бути пустосnовним у своїх твердженнях, я міг би 
nодати цілий ряд тих точок нашої ідеології що, на мою .аvмку, 

можна й nовиннось би дальше розробляти. Про деякі, головно 
економічні, з якими я глибше о6знайомлений, я міг би nодати 
nеребіг їх розвитку і думки на майбутне Але, думаю що це 
nокищо можна лишити, бо Фактично, Ред. Шанковський не кри
тикував суттєвих точок моєї статті, а обмежився лиш до nро
тестv про вислів «невпорядкована ідеологія». 

На кінець, я хотів би сказати що мені шкода що Ред. Шан· 
новський обмежився лиш до вичнеnеннА ряду документів націо· 
налістичного руху, і до натякv.., що я з ними не обізнаний. Я 
вірю що читачам "д .... було б більш цінаво nрочитати добре об· 
думану аналізу цих документів знаного авторитету. Наnриклад, 
Ред. Шанковський вибрав як nриклад до своїх зауваг якраз 
ту точку з нашої ідеології яка вимагає мабуть чи не найбільше 
праці й шліфу. Полтаві й Горновому закидали єресь націонал· 

комун із му за їх обстоюван ня націоналістичного нон це nту «без

кл ясового сусnільства... А що говорять офіційні документи про 
які Ред. Шанковський згадує? В точці ідейно-політичних основ 

Деклярації Проводу ОУН з 1945 читаємо : 
•Прогресивна програма, що синrезує всі здорові соціяльні 

надбання минулого й сучасного та сміло накреслює органічні 
для народу наnрямні в побудові нового змісту державного жит· 

тя та нового безклясового сусnільства." 
А в точці 16 ідеологічно-nрограмових ТІитань П'ятої Конфе· 

ренції ЗЧ ОУН з 1955 читаємо : 
.. в nостановах ІІІ НВЗ ОУН, ані в інших зобов'язуючих 

програмових nnстановах ОУН, не прийнято концеnції соціяльно· 
го устрою, окреслюваного терміном •безклясове сусnільство ... 
Чи це на думку Ред. Шанновсьного є ознака неуnорядкованасти 
чи нерозроблености ? Але як би то не було, я думаю що ніхто 

не може заnеречити що є ще доволі багато наrод молодим на

ціоналістам приложити своє знання на покращання ефективности 

нашої могутньої зброї, ідеології українського націоналізму. Я 
і з цим наміром nисав свою статтю в журналі сумівської моло· 
nоді. І я надіюся що старші націоналісти, такі як Ред. Шан· 
ковський, активно допоможуть нам у цім завданні. 

Роман Сеньнів 
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СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКА ПРАЦЯ ДРУЖИННИКА СУМ 

РОМАН r'ОЛАШ 

(3 МАТЕРІЯЛІВ ОЛІМП . ЗЛЕТУ ДРУЖИННИНІВ СУМ) 

Темою мойого виступу на ПЕРШОМУ СВІТОВОМУ ЗЛЕТІ 
ДРУЖИННИКІВ СУМ має бути з'ясування проблеми - Дружин
ника СУМ , як суспільно-громадського діяча. 

Розв'язка цієї проблеми не легка. 1і можна розглядати з різ
них асnектів. Над проблемою сумівця суспільно-громадського 
діяча радили ми довго на останньому Загальному 
Зїзді Дружинників-Сусnільн инів СУМА - •Сибірські Вовки•. 

Суспільна праця - ue праця в рідній громаді , в нористь виз
волення України. Кожна суспільно-громадська праця nовинна 
мати сnільну ціль - мету - визволення України з моеновеької 
неволі. 

Рівнп ж чисто політична праця є складнином загально-громад

ської праці, але на вищому рівні. Для нас. як поневоленого 
народу, власне nраця на nолітичному nолі nовинна мати повне 
зрозуміння. Бо тільки політичні Організації зі сво'ім и nрограма

ми й наnрямними дії можуть здобути незалежн і сть . Пол іт ично 

незорган ізована і неоформлена маса не буде здібною на дер

жавно-творчі чини. В нас, голоRно серед молоді. дуже часто 
чуємо завваги страху nеред політичною nрацею та застережен

ня до політичних nартій чи середовищ. Це не nравильний під· 

хід, бо для нас, як політичних емігрантів, кожна суспільна пра

ця має занраску політичної дії. Так нас оцінює ворог. Одначе 

ue окрема тема, про яку згадую на марrінесі. 

Ми, сумівська молодь, належимо до системи Організацій 

Українського Визвольного Фронту через наші Осередки й Крає

в і Уnрави . 

Власне тут ми повинні зна ходити nоле суспільно-громадської 

діяльности. Багато дружинників і сеньйорів nрацюють в цій сис

темі й мають гарні успіхи . 

М ій nогляд, одначе, є такий, що ми, ян сумівці-дружинники 

повинні в nершій мірі працювати в лавах своєї молодечої Ор-
ганізації. 

Завданням дружинників ---успільників за словами друга Фран

кевича є: «nізнати людей свого оточення, їхні здібності, зацікав 
лення, а також неrативи і знайти сnосіб заанrажуватн їх в ор
ганізованому суспільному житт і . 

Говорячи про СУМ нам треба пІзнати дружинників та їхні 
здібності. Будуча nраця в СУМ і взагал і буде залежати в ід 
їхньої постави. Ми. дружинники , маємо бути nрикладом для ю

нацтва. Про це ми повинні завжди nам'ятати. Ті дружинники, 
які здобули стуnені виховників nовинні допомогти у нових ме· 

тодах виховання, примінюючи його до теnерішнього життя. Нам 
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має залежати на майбутньому нашої молоді. Цей відтинон чи 
не найважливіший, але часто занедбуваний. 

В сусnільній роботі, може не було доброго nідходу до зага· 

лу дружинників. Є в нас дружинники, які відійшли від СУМ-у 
з різних nричин. Вони. може, не були б здатними ло виховної 
nраці, але в сnортовій референтурі могли б nрацювати. tTpe6a 
ствердити, що вони nочувають себе українцями. наша теnерішня 
ціль є витворити відnовідний з'вязок між дружи.•нинами та всі

ма членами сумівської родини. Зв'язок з дружинникамк доnо· 

може в будучій nраці. Рівно ж мусимо держати зв'язок і вести 

сnівnрацю між нами 1 старшими та молодшими і так nлянува
вати, щоб цей ланцюг не розривався. 

Дуже часто чуємо серед дружинників про брак nорозуміння 

між батьками і молоддю та сеньйорами СУМ і дружинниками. 

Дехто називає, що тут є nрірва, брак розуміння молодших, брак 
сnівnраці. антагоніз~~о\. Чи тан воно є? На мою думну є тут 
різниці в nоглядах на одну чи другу nроблему, але в основному 

однІ и другі nрагнуть цього самого - д.)бра і дальшого росту 

СУМ! Може є невідnовідний nідхід, може бракує одним і дру-

гим знання психології, одначе немає між 
nрірви та неnроходимих барикад. 

Дружинники nовинні здати собі сnраву, 

для нас багато зробили. Вони дали нам 

нами старшими 

що наші батьки 
нашу Організацію, 

виховали нас, оставил~-< нам великі моральні і матеріяльні вар

тості. Вони і дальше готові нам доnомогти. Будьмо щирими і 

скажімо nравду, що на сьогодні ми без наших батьків вигляда
ли 6 слабо в nраці серед сумівсьної молоді. 

Старші nовинні зрозуміти, що VІолоді ніколи не будуть та

кими, ян старші. Ми виросли в нових обставинах, ми не ба

чили рідної землі, в нас мова не досконала. У нас nідхід tH'J 

деяких сnрав інший. Одначе в нас є спільне бажання працю
вати в СУМ. а не валити його. Хо'-!уть цього старші, чи ні, але 

дрvжинникн таки переберуть СУМ , бо такі закони nрироди. 
Винонувати сусnільну nрацю можуть люди з відnовідною nід

гмовкою. Тут грає ролю охота до ПJ"Іаuі і знання. Під знанням 
розумію студії. Влясне сумівська молодь nовинна якнайбільше 

кінчати університетські студії. Не всі наші батьки мали 
цю нагоду в рідному краю, бо ворог на це не дозволяв. Жи-

вучи " вільному світі, ми маємо змt~гу дістати відnовідну внео
ну освіту. Тільки люди високо образавані зможуть належно nо

вестн нашу Організацію. Тільки з таких людей виросте провідна 

верства, яна поведе дальше змаг за волю України. 

У ЗО річчя УПА дивІмся на цих вояків - упістів, які в пра· 
ці й боротьбі за Унраіну не жалували нічого. 

Дивімся на діячів української культури, берімо nриклад з 
Мороза і других nровідних людей сучасного відродження та 
твердо nостановім всі разом , що за УКРАЇНСЬКУ ПРАВДУ 
ЗАВЖДИ БУДЕМО БИТИСЯ! 
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З Воnверrамnтому до Лондон~ 

ОДНА ПРОТЕСТНА МАНІФЕСТАЦІЯ 

Осінній день, в суботу 4-го листоnада 1972 р. своєю соняш
ною погодою додавав учасникам маніфестаціі бадьорого настрою. 

Збірний nункт - Український дім Відділу СУБ, у Волеергамn

тон яний в нашій громаді є центром ~успільно~громадсьного 

й культурно-освітного життя. Протестну маніФестацію, снлинає 
Британська Ліrа Евроnейської Свободи для заманіфестування 

nерел світом становища паневолених Москвою народів і іх 

британських nриятелів ло таких сnрав, ян т.зв. 50-ліття засну
вання СССР , що nриnадає на 30.12.1972. і nрелімінарних на

рад про Нонференцію Безnеки , бо Москва хоче черговий раз 

обманути легкодушний захілний світ , щоб в такий сnосіб доби· 
тись закріnлення тюрми народів і заглушити nеред вільним сеі· 

том боротьбу українського та інших nаневолених наролів. 

Автобус по дорозі зуnиняється в сусідньому містечку Вест 
5ронвіч і в місті Бірмінr'гамі де nіл6ирає гурт .nюдей, які чу
оть обов'язок nepeJІ нескореною БатькІвщиною. 
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Всі в nоважному настрою, а тільки гурт сумівської молодІ з 
Волверrамnтону стає найбільше говірним , бо це та nередова 
молодь, яка ранше чи nізніше nеребере керму сусnільно-гро
мадського та nолітичного житнІ в місцях унраїнсьного nоселення. 
Осередон СУМ є організатором цІЄ І nоїздки. 

Нав'язуються розмови серед знайомих з трьох унраїнських 
скуnчень. Мова йде про неегнутого Валентина Мороза, nоновно 
заарештованого Юрка Шухевича, про замордовану Аллу Горсь
ку, Чорновола, Караванського, Світличного та багатьо~ інших. 
Хтось переnовідає уривки з «Більма" М. Осадчого, звідки тхне 
московською нахабністю, брехнею і насильством. 

Комусь nригадались строфи з вірша колишнього сибірського 
каторжника Василя Мальованого з Одеси, який з каторги nисав 

до своєї родини: 
•Не nотурай ні на що. Навіть смерти 

Не бійсь - її ніхто не оббіжить. 
Да краще ж нам у боротьбі nомерти , 
Ніж у багні гниючи мовчки жить." 

В дорозі ще одна зуnинка на пункті nризначеному для .:tв· 

тобусів та для nеремусни nодорожvючих. Тут зустрічаємо знайо
мих громадських діячів з дуже активної rромади Ковентрі , Дру
мvса. Дюка й Тисячного та інші знайомі обличчя. 

Годину nеред nочатком маніфестації ми вже були на Сnікер 
Корнер, МарЬл Арч в Лондоні з якого починався nохід протест
ної маніфестації. Там ми вже застали сумівського та сусnільно
громадського діяча .:~ М. Гринюна . заступника голови Крайо-
ВСІ Управи СУМ. 

Після коротних та глибонозмістовних nромов, nохід в числі 
поверх три тисячі учасників . якому nриглядалися тисячні 

маси британців, nройшов центром міста, nід сильною nоліцій

ною ескортою до Пам'ятника Незнаного Воїна, де голова АБН 
Ярослав Стецько, проф. д-р Т. Оберлендер і nані С. Лябен 
склали вінок. Сумівська молодь тут виявила свою рухливість не 
минаючи на вулиці ні одного nрохожого, роздаючи всім інфор
мативні летючки, 

Взірцевим nорядном маніфестанти nерейшли до недаленої 

залі .. централ голл", яка хоч nростора, не могла всіх помістити. 

Протесне віче відкрив n. Д. Мартін, 1редставивши присутнім виз
начних членів Президії віча та n!)..-. {Лих гостей з-поза терену 
В. Британії і nопросив до словз голову АБН, теnерішнього 

nровідника ОУН n. Ярослава Стецька. Після голови АЬН n~о
мовляла пані С. Стецько, д-р Т. Оберллендер, nані С. Лябен, 

член Британського Парляменту n. Джефр і Стюарт Сміт тсt інші . 
Промовці г<-стро на n' я тн ували м ос ковсь ни й ім nерял із м та кол он і

ялізм , вназуючи на nотребу безуnинної боротьби. В резолю· 
ціях було nовторєно слова голови АБН п. Ярослава Стецька, 

npo те , що мир і безnека заnанують на земній кулі лише тоді , 
коли nерестане існувати t'ОМ~н ізм, а тиранічна московська і м
nерія буде розчленована , нали кожний сьогодн і nоневолений 

нарід матиме свою державу v своїх ет--tо< 'аФічних межах. 
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•Вгору праnори. вгору серця, гордо несім наwу слаеу•f 

МАНДРІВНИЙ ТАБІР СУМ ПО ЕВРОПІ 

НА •ТАРАСЕЩІ• 8 АНГЛrf 

Місяць серnень 1 ~72 року vстанеться в історіі СУМ Амери
ки й Канади, як велике куІ'Іьтурно-орrанізаційне .аосйrнення. 
Разом 124 членів СУМ з Америки й Нанааи, зорганізnА~н • 

в окремому Манарівному Таборі, вілвідали 1 О захІдньо·евроnеи· 

ських країн , проїхавши на євроnейському суходолі nона.а 6000 кі· 
лометрів автобусами , не вчисляючи лету в nовітрі , з Бофало ло Лон
дону та з Риму до Бофало, що становить додаткових 10.000 миль. 

ЦІnлю МандрІвного Табору було вщзначитн сумівським рейдом 

ЗО-річчя nостання УПА та відвілати сумівсьну мnnодь а евоо· 
пейських мраїнах і їх оселі, взяти участь v Світовому 3m::•• ~ру
жинникіf?, СУМ в Німеччині, поклонитися могилам героїв Укра· 
їни сл.n. от. Симона Петлюри в Парижі, -nолк. Евгена Коновальця 
в Роттердамі , nров. Степана Бандери в Мюнхені , віддати шану 

голові Помісної Української Церкви Веоховномv Архиєnискоnові 
Кнр Йосифові Сліnому в Римі з нагоди його ЗО·річчя, запізна· 
тися із злобутками евроnейської культури ra nізнати західньо· 
европейські держави і народи. Таку многоrранну ціль Р)СТавиnи 
собі організатори цього рей.аv. тобто Головна Уnрава СУМ Аме· 
рики і Крайова Управа СУМ Канади, розnрацювавши заздале· 

rідь точну nрограму, яну кожний з учасників отримав лал~нn 

nерел виїздом. Загальну оnіку, над табором мав голова ~УМ 
Америки мІ'р. Е. Гановсьннй, а команлантом був кол. старшина 

УПА - інж. С. г'оляш. Членами Номанли були Дружинники. 
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В nам'яті сумівської моnоді залишиться надовго сумі!'Н"'- :;.;. 

Оселя в Англії - «Тарасівна•. де нас вітало 450 учасників та

бору та чисельRа громада на ~олі з голо-вою n~ай;,еоі Ynpasw 
СУМ Англії д. Я. Деремендою. В наших очах сто .. :-ь лави 600 
сумівон і сумівців, які lІідносять сnільно праnор та могутньо 

сnівають : «Вгору праnори, вгору серцR, 

Гордо несім нашу славу•, 
в боротьбі за Українську Державу! Милу несnодіванку сnрави

ла нам українсь.ка громада в місті Ковентрі, яку ми на іхнє 

заnрошення відвідали цілим табором. Українська гостинність, 

дружність, сnільна забава єднала нас всіх, старших і молодших 
з різних континентів і держав, в сnільний моноліт. 

В Парижі, сеяточним аnелем віддали ми шану гол. отамано
ві Симонові Петлюрі. відвідуючи його могилу на цвинтарі 
Монт Парнас та місце, де він загинув від ворожих куль, на 

рю Расін. Відвідано церкву св. Володимира і одержано цінні 
nояснення о. Крилош. М. Лев.енця ПІJО останні години життя 

С. Петлюри, куди його було занесено, та про мистецьке роз· 

малювання церкви, що їх виконав мистець О. Мазурик. 
Париж - Брюссель - це довга траса, але вона серед сnі

ву 1 молодечої бадьорості скоро nроходить. Наші автобуси 

мчать гарною автострадою посеред краєем~:~ів з ланами досnі

ваючого збіжжя. що дуже нагадують українські. 
В Брюсселі зустрІчає нас Голова Це,.тральної Уnрави СУМ 

д. мrр. Омелян Коваль разом ~ іншими членами Центральної 

Уnрави та Крайової Уnрави СУМ в БельгІЇ. У відnовідь несеть· 
ся грімке сумівське «Слава» і «Гартуйсь ... Оглянувши місто 

Брюссель, яке шикується. щоби стати столицею Евроnи, їдемо 

до університетського фляманського міста Г'ент , де нас зустрів 
голова Українського Доnомогового Комітету в Бельгії д-р ~і. По· 

nович. На другий деfіь їдемо до Голnянд і ї, особливо до Fоотер
дамv. де на могилі nолк. Евгена Коновальця складаємо букет 

рож. Вечером nовертаємо знова до Бельгії через місто Антвер
nен, де зуnиняємося на дві години. Настуnного дня ідемо до 

містечка Брюж. а відтак nрямуємо на nолудне в гори Арденн, 
де знаходиться сумівська Оселя «Фрсанкоnоле•. Тут видно красу 

і чар nрироди. Керівник Оселі n. Ходоровський nередає сим 

волічний ключ разом із сердечннми nривітаннями. Ночуємо у 

містечку Cna, бо якраз в тому часі таборувала вже на Оселі 
груnа бельгійських дітей. В неnілю відnравляє Сnужбу Божу 
о. д-р. Б. Курилас, відтак сnільний обід. зустріч з сvмівuями і 

громадянством з Бельгії, які чисельно nрибуnи з нагоди нашого 
nриїзду, а вечером забава для молоді. 

В nонеділок ранком nонидаємо гостинну Бельгію 1 Ідемо даль· 
ше на nолудне, nонад рікою Райном і ще раз nовертаємо до 

Франц ії до Wтрасбургу, де зуnиняємося тільки на нічліг. Друго
го дня ранком, оглянувши тільки nоверховна місто, а особnиво 

старовинну катедру, сnішимо до Швайцарії. через місто Базеnь 
до Цюріху, звідкіля в~їздимо в різні наnрями. Після триденного 

побуту, nокидаємо nрекраr;ну Швайuарію, якою всі захоnились, 
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і їдемо біля Боденсьного Uзера через АвстрІю до Н1мечч.r,... 
- Ульму і rомадінrен, де має відбутися Світовий Злет Дружи•
ників. 

Тут nривітав нас зливний дош і nроникливий холод. Треба 

було ночувати nід шатрами, серед смеренового лісу, до чого 

наші табооовики звикли, але з Т;:tним хол~лом nедви хто зустрі
чався в час таборування. Одn11М словом, треба було гартуватись. 
Поми~.·о того, тих чотири дні Першого Світового Злету Дружин
ників СУМ, куди з'їхалось майже з усіх країн, де діє наша 
Спілка, біля трьох ~отень сумівців, остануться в nам'яті кожного 
учасника як найприємніші. Ділові, цікаві доnовіді, наради по 
номісіях різних зацінавлень, сnільні вечірні ватри, зустрічі і роз-
мови ск о і n•mи заінтересування npaцt:;o нашої Cn іл ни тих. 
які в скорvмv часі її nереоеруть чи ::одекуди вже nроводять. 

Їдемо до Мюнхену на Олімnіяду, де вже зустрічаємо мистець
кі одиниці Осередку СУМ з Торонта, а саме хор •Прометей• 
і •Діброву• та оркестру •Батурин•, а також сумівський балет 
«Крилаті- з Брадфорлу, біля могили провілнина Стеnеtна Банле· 
ри на цвчнтарі Вальдфрідгоф. Наш табір складає вінець та 

виконує сnеціяльну програму, яку nілготовлено в дорозі. Тужли· 
вою стрілецькою nіснею •Вилиш Брате М ій ... • nрощаємо не
забутнього Провіднина ОУН. 

Оглядаємо місто Мюнхен, особливо Олімnійське Село та 
стадіони, де завтра розnочинатимуться змагання. Сьогодні тіль
ки nоолинокі номанди мають свої тренінr'и, однак всі стадіони 
переnовнені людьми і ледви можна дістатися до середини. 

Громадно, бо цІлим табором їдемо до Голови Олімn•исьt-vго 
Комітету . щоби вручити йому протест, що УКІJ42іна не є застуn

лена онремо на цьому міжнародному форумі та що ії змагуни 

є zмушені змагатись nід nраnорами свого окуnанта - больше-

F ~.чьn vі Москви. Вимінюємось олімnійськими відзначнами, що 
їх вид;}Ла ~УСУМ. даємо імnровізований вистуn в таборі що 

i'iuro уnаджено для мололі з цІлого свІту. Танцювальний гуртон 
<>Крилаті" з Англії вистуnає з танками nеред міським ратушем 

на Марієн-Пляц, а мистецькі одиннці з Канади дають свій мис· 
тецьний концерт. 

Дальша наша LІорога веLІе через мальовничі Альnи Ти· 
роль в Австрії до Венеції, а наші LІРУЗі з мистецьних :1нсам 
бліе сnішать nрямо до Риму. Наш Мандрівний Табір значно 

збільшився, бо. доnучились друзі з Англії, Німеччини і Франції 
БР-льгії та навІТь од~о~н з Австралії. Настрій в .;:.6о рі веселий. 

чому в значнІм ІrІІІDі сnрияє гарна сонячн::~. італtисьна погода. 

Оглядаючи Венецію , nроїзджаємо головними водними арте· 

ріями, зуnиняємося на nлощі св. Марна, ле вже від раннього 
ранну роїться віLІ голу6ів і туристів з цілого світу. Відвідуємо 
иатеLJру, LІе кожний з та6оровиків звертає увагу на іі особли-
6ливий стиль, що схожий з дечому до нашого. Нічого дивно· 
го, бо тут nозначився також вnлив Візантії тан само як на 
Україні. Шкода nокидатv. "'"' -4Удове ~~іст" але ло Риму дале· 
ка дорога і на вечір треба нам rуди nри6 1 ,", бо все замовле
не. 
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ДРУЖИННИКИ ·МІЖ НАРОДНИНИ ДРУЖИН НИКИ -ФІЗКУЛЬТУРНИКИ 



Зупиняючись тільки 11а коротні nерекуски, їдемо цілий д•)нь. 
Коли сонце nочало ховатися за обрієм . в'їздимо в Рим t найно· 

ротшою дорогою стараємось добитися до •до~.АVС ПачІС", що6 

там відпочати, помитися та якнайкорисніше nровес1и ще остан· 
ніх кілька днів нашої мандрівки. В готелі вивішуємо наш си· 

ньо·жовтий nрапор на високу щоглу, поруч прапорів інших на· 

ціональносrей. які тут перебувають чи перебували .. 
В неділю вечером відбувається тут концерт в честь Їх 

Блаженства з нагод_. Його 80-ліття. Програму виконують мис· 
тецьн· '\нсамблі з Т vронта, «Крилаті" з Англії та Мандрівний 

Та6і~ словами nривіту вистуnили Влад1н~а Ізидор з Торон· 

та і гоruва UY СУМ д. мr'р. Омеля!-4 Коваль. Б.'1о.жеt~ніший ра· 
дів, слухаючи концерту та щиро дІІкував всім а. :іОна~цям в 
свойом•. зворушливому слові. 

Крім того. українська rpy!':l, яка "я ..... с'1яла nонад 300 осіб, 

взRла організtвану участь у ~біuній авдієнції в Папи в Настель 

r'андольфо. Всюди ми мали ,lершенствL бо ·:vли найбільшою 
групою, а до того: хори в народнІ х cтpvt1X, орк-:•'тоа. мандрів· 

ний табір - в суміесьних, звертали увс.: v на себе всІх nрочан. 

Ми мали завжди догідні і nерші місця так, .І(, ор:(<>r:тра і хори 

переnлітаючн себе дали цілий концзрт для многотнеячної nубліки 

а в часі самої авдієнції відсnівали декілька релігійних і народ 
ніх nісень та мельодій. Вирізняючи нашу nрисутність Паnа 

nопросив з балькону, щоби орнестра ~аграла щось спеuіяльно 

дІНІ ~'!-ОГО. Кооистаючн з цієї нагоди, ціла українська група 
на чоnі з ~ладикою Ізидорам голосно снан.цуr:;::\ли в ітаг.:.~сьюи 

мові «Хоцемо українського Патріярхату .. І На закінчення авдієн· 

ціі, Папа •tonpocи~:~ Вла..аикv Ізидора, дИІJиr'енті;:. І·ОНІІих мистець· 
ких одиниць та голоt~у UY СУМ на окрему коротку авдієнцію. 

В дорозі до Кастель r'андольфо вступили ми до манастиря 
отців Студитів, де Владика Ізидор в сослуженні ігумена цього 

манастиря о. А. Рижака відnравили Службу Божу для всіх учас· 

ників nрощі до Кастель r'андольфо. 
В nонеділок, приnав nразник Матері Божої. З цієї нагоди 

Верховний Архиєпискоn разом з Владиною Ізидорам та числен
ними священнинами, монахинями і монахами. відnравив Архиє· 

рейську Службу Божу в катедрі св. СоФії. До Служби Божої 
співав хор «Прометей». Церква наскрізь ()упа виловнена людьми 
- українцями, яні е тому часі були в Римі. Ue було неначе 

повторення торжеств посвячення цієї Святині тому кілька років. 

Решту нашого по6уту в Римі використано на оглядини церкви 
св. Петра, Ват~кансьного Музею, залишків «Форум Романум .. , 
Нолізею, Пантеону, базилік, катакомб і інших безчисленних і<.;ТС· 
ричних nам'яток Риму. Хоч ножний і кожна були вимучені до 

краю, всі старалися використати кож~-tу хвилину, щоби якнайбіль· 

ше побачити, куnити якусь nам'ятнову річ, внелати nоздоровлен· 

ня до своїх рідних і знайомих, все з думкою, що можливо ra· 
кої другої нагоди може не бути. Дехто навіть вспів ще nоїхати 
до Помnеїе, Гернуляну, Соренто і на Капрі, щоби мати nовний 
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МАНДРІВНИй ТАБІР СУМ ВІТАЄ ВЕРХОВНОГО . ~ . 

МАНДРІВНИЙ ТАБІР ПЕРЕД ХРАМОМ СВ. СОФІІ 

образ ,,.х міса..ь, npo які кожний багато чув, читав чи вчився 

в школі, JІе творились початки захіJІньої культури й цивілізації. 
З цілої nоJІорожі зробити загальний висновок є JІvже важно. 

його мусить зробити собі кожен учасник сам. Бо ОJІН і наnевно 
скористали, більше . а інші менше. Це все залежало від особис· 

того каставлення ra заінтересування. Однак, на загал, наша nо

дОDОЖ була ВJІалою і корисною не тільки для самих учасників, 
але також для тих , з ким ми стрічалися . Ми пізнали їх, а зон и 

нас. 

Ми обмінялися думками і JІОСВІдом, nоширили нашІ знання 

npo JІержави й народи, яких , ми віJІвідали, затіснили дружні 
зв'язки з нашими друзями й nоJІругами з різних країн світу. 

У"ІЗСНИН 



ОСЕЛЯ СУМ В ЕЛЛЕНВІЛ, Н.Й., ЗСА 

Головна Уnрава СУМА, якої осідок знаходиться в Ню Йорну, 
занvnиле:t велику земельну nосілість у Кетскильських горах 17 
років тому за 54 ООО доп., що їх частинно склало nатріотичне 

і жертвенне Громадянство, в першу чергу членство СУМА та 
батьки і матері Юнацтва. Оселя, чи ян із любов'ю її називаюн 
діти й дорослі, «СУМІВКА•, має 1 ЗО акрів землі, розnоложена 
nри добрій дорозі (доїзд із Ню Йорку автом не uілих дві го· 
дини), має власну річну, яна вже діставала різні назви, від 
•Дніпра• до «Сяну•, та nриродне озеоо велику ділянку незай

маного лісу та nрекрасний кра.євид на гори, що здаються Укра
їнськими Карпаrами. 17 р.•ому до ГУ СУМ належали, ян r'1cnoдaiJ 

ський референт. інж. М. Се,.:анишин, також дд. Г. Цебр!;., М. Ф·~·;>· 

да 1 ІН., і це вони були тими відважними , які ви~ 1.:.!;.\.'ІИ -

6ез фондів! - що необхідно nридбати Оселю, де моглІ) t, л 

ньою nорою таборувати Юнаuтво. бо «хто не матиме д1те:': 
елітну, той не матиме іх і взимку». 

ОСЕЛЯ ДЛЯ ЮНАЦТВА 

Через цю Оселю nереходять за літній ванаційний сезон від 
650 до 700 і часом 800 суміеців та сумівон різного еіну, яні 

мають тут свої табори. Від 1-ro лиnня, почався виховно-відпочин-

новий табір число 1 , 2З-го ли пня ц.р. число 2, а 1 З-го серп-
ня велиний вишнільний табір для Вnсрядників і Виховників, що 

З84 



триватиме до нінцА сезону, до початну місяця вересня . На перо 

шому таборі відпочивало серед розкішної nрироди і навчалося 

187 дітей. Командантом цього табору був ред. Володимир Ле· 
венець, nисарем - подруга Христя Шашкевич, головним виховни· 

ном - студент Роман Мірчук , бунчужним - друг Теодор Воляник, 

виховниuя молодших юначок - под. Оля r'енсьор, ьиховниця стар
ших юначок - под. Анна Лавро, виховнином молодших юнаків -
друг Мирослав Фvтала, а виховником старших юнанів - друг 

Петро Когут. В неділю, 2-го липня ц.р . в поnолудневих годинах 

відбулося офіційне віднриття табору в nрисутності Керівника Ю
нацтва ГУ СУМ друга Івана Кабаси та голови Таборової Комісії 

n. Миколи r'айдича . З тим моментом табір почав свою нормальну 
nрацю. 

Жипя в суміасьному таборі відбувається за добре nродума

ним пляном. Трубна будить та6орян , що р.озміщені в 1 О-ти гар· 

них будівлях , о 7:30 ранку, відтак миття , руханка , о год 8:45 
спільна молитва на таборовій площі і піднесеннА національного 

прапору України. По сніданні - поряднування німнат, які юнацтво 
утримує v добрій чистоті, від 11 до 12:45 - виховні зайняття 

в більшості під віднритим небом , коли дощова погода то в та· 
боровій світлиц і. Від 1 до 2 год. no nоnудні - обід у їдальні , 

від 2 до 3 - пообідня тиша, в і д З до 5 год. - купіль у річці, 

. ' 
~ 

ВИШНUlЬНИЙ ТАБІР ВИХОВНИКІЗ І ВПОРЯДНИКІ::І 11,.,4! р. 
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сnортові гри й розваги, мандрівки, вnрави. Кожний nідтабір {ді· 
вочии 1 хлоn'ячий) видає свою стінну газету, а nід вмілим нерів · 
ництвом Виховниць дівчатка , наnриклад, вчаться вишивати виnлі

тати, й ін. умілостей для nрактичного життя (найбільше -в час 

негоди над табором }. Життя в таборі nовне радости, сміху, жар · 
тів, але нераз доводиться й "Насваритись• на тих, як і надужи

вають англійською мовою, - всі розмови , гутірки відбуваються 

українською мовою, бо табір дає для кращого вивчення мови 
великих Шевченка і Франка найбільші нагоди. Пове-ртаючись із 
табору, юнаки і юначки ще вnродовж місяців насnівують ба· 

rато українських nісень, вивчених та часто створених самими 
таборавиками nід час таборування. 

Радісне й безжурне життя таборовиків «nет-ить стрілою•. Треба 

бачити, як вони nращаються із своєю •Сумівкою•, із золотистим 
Тризубом на горі, на nам 'ятнику Героям України , з праnором , 

що його врочиСТ':) nідносять щоранку - з nрапором державности 

й волі України . Навіть ті діти. що сnочатку ~·ерадо йшли до та

бору, nотім нераз зітхають, або й nлачуть за своїм табором, 
своїми друзями й nодругами, виховниками . 

ОСЕЛЯ ДЛЯ БАТЬКІВ 

Оселя СУМА біля Елленвіл розрахована не виключно для 
дітей та молоді , хоч вони мають там nершенство. Тут nобудо
вано ціле •Українське село• в глибу розлогої зеленої Осел і. 
Там nриміщуються 12 родин з маленькими дітьми на ціле літо
Для гостей, які nриїздять сам і, або залишаються на ванац іі, 
збудовано модерний велиний дім - віnля «Криниця•. Це модерно 

обладнаний двоnоверховий дім з ЗЗ-ма кімнатами . А кошти? -
дуже й дуже nомірковані , найнижчі в цілій околиці. Для тих, які 
nриїздять на Оселю лиш на один аоо два дн і, nереважно це 

батьки які відвідують своіх дітей в таборі, є ще два додатно· 
ві будинки. Це давні будівл і, nерероблені для житлових кімнат 

і І'рунтовно в~дновnен і, з ліжками, теnлою і зимною водою. 

Там кошти nеребування ще нижчі , але цілюще гірське nовітря , 
літнє здорове сонце, милі зустрічі з друзями - однанові для 
асіх. 

Не дивно, що всі Злети і Здвиги СУМА та інші імnрези чи 
святнування Організацій Украінського Визвольного Фронту відС>у
ваються на цій Оселі. При nотребі , на Оселі можна nримістити 
вигідно до 250 дітей, і то не в шатрах, а в будівлях. 1 багато 
сотень дорослих. Ще треС>а додати , юнацькі та!'>ори на Оселі є 
автономною одиницею, зі своєю н~риторією на яку ніхто без 

дозволу Команди не має встуnу, своєю світличкою, таборовою 
крамницею, будинком Команди , кімнатою nершої доnомоги та 

таборовим шnитаnином, якими завідує цього року реєстрована 

мед· сестра n·ні Матківсьна з Ірвінrтону. Kpir:- згаданих будівель 
Оселя від самого nочатку nереходу в українсь~і руки, має дві 

каnnиці (католицьку і nравославну), де кож:іоЇ неділі і свята від· 
правляються Богослужби для всіх мешканців Оселі та тих чис· 
ленних українців . які в тому часі nеребувають на відnочинку в 
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ДОВНОІІИШНИХ ПРИВаТНИХ ВІДПОЧИНКОВИХ І ВанацІЙНИХ OCf:I'IAt. 

Після закурених міст - особливо радісно nочуває себе укра

їнська людина на Оселі СУМА, де краєвиди nригадують укра
їнські Карnати, де чути сміх і радісні вигуни дітей, або іхні 
nісні, і де високо над Оселею ви6лиснує на сонці Тризуб - дер
жавний знак України, яка рано чи nізно буде вільною Державою. 
Щоб це сталось - тре6а nраці і nраці, і часто такоі nраці ям 

табори. 

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ 

Не лише людські nожертви грішми, а й nожертвами фізичної 
nраці, знання та вinьнuru часу розбv~овується Оселя СУМ 
біля Елленвіл. 

Цього літа вже закінчується розбудова великої сnортової пnо· 
щі - стадіону, за всіми nриnисами Олімnійської сn·ортовоі nnoщi. 
Ро6отами nроводить n. Русинко з Йонкерсу, сnеціяліст по будові 
таких nлощ в університетських місточках в Америці. Коли б не 
дощова nогода цієї весни, то вона наnевно 6yna 6 уже давно 
готова і nридатна до користуваннА. Через це її офіційне відкрит
тя nеренесено на весну 19 73 р. коnи то відбудеться веnика 

Сnортова Олімnіяда СУМА. Там 6удуть теж будівлі для nере
одягання, для •душу•, nлоща до nарковання авт, освітлення і все 
те, що nотрі6но для легкоатлетичних змагань. Ця nлоща знаходить
ся на nівдороги до річки, в дуже гарно nриродно розnоложеній 
долині, серед зелених хвиль дерев. Південне узбіччя nлощІ 

nокрите ду6овим лісом буде nроріджене і воно становитиме nри· 
родню три6уну для глядачів. 

Недалеко від в'їзду з головної дороги, де видніє великий на· 
nис про Оселю, будується новий двоnоверховий дім - світлиця. 
Його nроєнтував відомий архітект інж. Лю6омир Калинич з Ню
арку, мулярські ро6оти виконує фірма n. Івана Іванкова з Пас
сейну, а головою Будівельного Комітету є д. Володимир Костин. 

18 червня ц.р. відбулося святочне амурування yronьнoro каменя 
nід цю 6удівлю, nісля чого nрисутні зложили nожертви на суму 

11 тисяч дол. Зб і рка nожертв і nозин (6ез відсотків) nроводить
ся nід сучасну пору no всіх місцевостях де є Осередки СУМА. 
До тепер вона дала разом nонад 27 тисяч дол. Назагал гро· 
мадянство дуже щедро відгукнулось і тре6а сnодіватись, що до 

кінця місАця серnня ця збірка дасть nотрібних 50 тисяч дол. Ця 

будова матиме велику театральну залю на 500 - 600 місць, з 

великою сценою, де будуть відбуватися концерти сумівських мис
тецьких одиниць в часі сезону і 6ільших свят, а nеред 6удинком 

має 6ути велика танцювальна естрада. Ношти ()удови виносити
муть nри6лизно 150 тисяч доn., але яких 50 тис. буде зекономле

но, бо багато сумі в ці в та 6атькі в юнацтва зголосилось, викону

вати власними силами, nрацею рук роботи внутрі нового дому, 

nодібно як це ()уло з усіми іншими будовами на цій оселі. Є 
всі дані твердити, що ця будівля 6уде готова вnовні весною на· 
стуnного року. 
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ПЛАНИ НА МАИБУТНЄ 

8 nляні nонраutання вигод - є будова великого куnелевого 

басейну, бо часом траnляється, що nри· велиному наnливі гос
тей немає досить місця на берегах гірської річки для всіх, Щ{ 

бажають nлавати. До того це є гірська річна, якої води часто 
химерні і nісля зливних дощів розливаються no цілій долині, n, 
стошать береги і завдають часто багато клоnотів і nраці Ад· 

міністрації Оселі. Одним словом, з nриродою тяжко боротися, 
тому одиноною розв'язною цього питання на найближче май· 

бутнє є nобудова басейну. Це знова вимагатиме багато nраці і 
фондів. Щоби скорше можна було зреалізувати й цей nлян, в 

одиноних осередках СУМ батьки юнацтва творять окремі комі 
тети для збірки на цю ціль. 

Tenep Заряд Оселі, що його очолює n. Михайло Голубець з 
Байону розглядає nроnозицію ГУ ОЖ ОЧСУ npo ветаноелення 
на території Оселі nам'ятника Лесі Українки, nроєкту видат· 
ного скульnтора маєстра Михайла Черешньовськоrо. Це, сказати 

у nляні культурної розбудови Оселі. 
Від самого nочатку свого існування, Оселя СУМ в t:лленвіл 

служить як виховний і культурно· відпочиннови й центр не тільки 

для сумівсьної молоді, але також для широного круга нашого 

громадянства. Завдяки жертвенності нашого громадянства вона 

розбудувалась за останних 17 років до не nізнання. Коли наз 

вані вгорі nляни і задуми стануть дійсністю, Оселя відповідатим 
всім вимогам такого центру і є виrляди, що не тільки в літні 

місяці, але також і в інші nори ~оку вона сnовнятиме свою ро 

лю і nризначення. 

д.с . 

В. МИНИТ А : СВЩОН ВІРИ 
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Першенство виховним проблемам. 

З ЖИТТЯ СУМІВСЬКОЇ МОЛОДІ В БЕЛЬГІЇ 

Українська громада в Бельгії начислР~ біля три тисячі )Сіб, 

та ui nоселенці розпорошені no містечках і селах Бельr1і 
тому трудно між ними nровадити яну небудь діяльність, чи на

віть втримувати з ними контакти. Сnілка Української Молоді іс· 
нує в Бельгії вже з червня 1947 року. Та через масові ви· 
їзди української еміr'раuії в Америt<у й Канаду, число членів 
і разом ;-~ цим і її сиnа зменшалась. Сьогодні СУМ в Бельгії 
охоnлює nриблизно 300 осіб, з яких є nонад 50 сумівuів-Дру· 
жинникіs, тобто молоді nонад 18 років життя. 

Та СУМ в Бельгії не ~;льни існує, але nроявляє свою діяль· 

ність. Деякі осередки є досить активні. Часто відбуваються ехо· 

дини, різні зустрічі та імnрези. Натомість, інші осередки. від· 
чуваючи брак nровідноі' верстви та чеJ,>ез слабу активність деяких 

молодих членів. занеnали і мало що про них чути. Дружинники 

СУМ Бельгїі, затривожені таким станом життя українськоі громади, 

в останніх місяцях рішили реорганізувати і зреактивізувати ді· 
яльність СУМ на· свойому терені таким чином зрушит" за· 
гальне українсьне громадське життя до більш інтенсивної nраці 
в трудних своїх обставинах. 

За ініціятивою Загальної Референтурн Дружинниt<ів ЦУ СУМ 
та КУ СУМ Бельгії, Дружинники з'їхались на зустріч Ініціятивної 
Груnи для заснування Дружини Виховників. З огляду на nростір 
в якому знаходиться сумівське членство та на фінансовий стан 

СУМІВЦІ НА БЕЛЬПЙСЬНОМУ СВЯТІ 
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сумівців·шнолярів і студентів, зустріч відбулася в двох частинах, 

які себе доnовнювали. Обидві частини уважалися зустрічами 
крайового обсягу і 6ули відкриті всім Дружинникам ціг.J(О терену 
Перша частина зустрічі відбулася в гроt.~аг.~t.юИ домівці в Зварт· 
берr'у, на Лім6урщині, в субfІту 18·го листопада, а друга час· 
тина в nарафіяль..~:м- залі в Шарлеруа один тиждень пізніше, в 
неділю 23·ro nистоnада 72. Присутніх осі6 на обидвох части· 
не~х, разом із гостями, було 63. 

Причина чому Дружинники застановилисt- в nершІй МІрі над 
творенн.ям Дружини Виховників не надто складна. Дружинники 
свідомі труднощів і nотреб своєї громади і тому рішили, що 

це найкращий сnосіб себе удосконалити і nідготовити до актив· 
ної т~ ефентивноі nраці в українській спільноті. ,·олова НУ СУМ 

бельгії, друг Ярослав Добош старався nредставити реальний 

образ існуючої ситуації в сумівській праці зокрема, а в нашій 

сnільноті взareli' J 1 накреслити ролю Ану мала б відіграти та· 

ного роду Дружина. Завдання членів Дружини Виховників було 

б не тільни внлючатись активно в виховну nрацю no осередках, 
але цінавитись сnравами шкільництва, роз'їзджати в терен для 

втримання тісніших зв'язків, і рівночасно nостійно nрацювати 
над самими собою. Розвикуnись жваві дискусії над цілим ря· 

дом сnрав : про саму концеnцію Дружинників , npo неактивність 
чи цілковитий занеnад nоодиноких осередКІВ, npo nроблеми рід
них шкіл, тощо. були вислухані всяного роду жалі, nораДи і 
nобажання. 

rлибоне вражіння зробили ці ЗУСТРІЧІ на МОЛОДИХ ДруЖИННИКіВ 
СУМ, RHi б.у.аучи дуже ідеалістично наставлені бажають активно 
включитися в громадську nрацю і дати свій внлад до розвитну 

українського життя в діяспорі. Ця охота була виявлена коли по· 

над 20 осіб зголосилось в ряди ново.rствореної Дружини Вихов· 
ників, зобов'язуючись до конкретної nраці. Обрано комітет для 

оф()рмлення /внутрішнього nравильнина Дружини. До nровізо· 
ричної Команди , яна діятиме продовж настуnних 2·3 місяці, щоб 

зреалізувати намічений плян nраці та снликати наступні сходини 

Дружини, увійшли : 
Командант: nодр. Анна Качмарсьна - Л ювен 

Секретар : nодр. Віра Сеничан - Лім6урr' 
Члени :друзі Василь Раделицьний - Лімбурr 

- Вінтор Зінько - Тразені 

- Зенон Новаль - брюссель 
Загальна Референтура Дружинників Центральної Уnрави СУМ 

бажає якнайкращих усnіхів ново-створеній Дружині Виховників 
у бельгії, для nереведення своїх доціnьних та амбітних 

nлянів у дійсність. Заохочуємо Дружинників СУМ інших країн 

світу взоруватись на цій Дружині і творити за її nринладом 

свої між-асереднові Дружини Виховників. СУМ nотребує виСО\\0· 
кваліфікованих виховників і вnоряднинів, тому 6ерІМСR із ще 
більшим заnалом і завзяттям до nраці над собою! Від нас v 
значній мірі залежить яність молодших nоколінь! 
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Аnель душnастиря до молоді 

ЯК ОЖИВИТИ НАШЕ ГРОМАдСЬКЕ ЖИТТЯ? 

Відповісти добре на це nитання - значить знайти розв'язку в 
наших труднощах. 

Головна причина всіх наших невдач - це брак витривалости 
в добрих nостановах. Ця чеснота - витривалість - вона така по· 
трібна в усьому, що без неї все nроnадає й не залишає по 

собі ні сліду. 

Ніхто не доходить до своєї цілі за одним махом. так сказати 
б, але по довгих зусиллях. Візьмімо наnр. якогось інженера. 
Хтось може сказати : що йому за біда, сидить собі за бюрком, 
в чистій сорочці, nід краватною і тільки щось підпише, а бере 
тані великі r;. оші. Але за ки він дійшов до того, ro скільки му

сів наnрацюватись; скільки років «стратив" на студії, деколи в 
голоді й холоді. Скільки треба було мати витривалости, щоб не 
заломатись у хвилях невдач. 

І ця витривалість ~-tам nотрібна. Малим доказом такої чесно-
ти можуть бути ці наші громадські установи, що ~~яткують своє 

25-ліття. Отже вnродовж 25 років були люди, яні rte вёгались 

взяти на себе уряд, від nов і дальні сть вести тов а ри ство чи уста но· 

ву. І так можна не одне відкрити, що свідчить про нашу ви· 
тривалість. 

Нажаль, не всюди '1і видно. 

Були в нас драматичні гуртки - nозчез<:али 
Були хори , навіть дуже дО6Р • , - nозникали. 

Були гарні балетні гуртки - розлізnись. 
Чому? Бо не було витривалости, не було тяглости в nраці. 

Вnравді міг виїхати диригент, чи соліст; міг покинути нас ре· 

жисер, чи балетмаистер, але народ, що думає жити, а не еми· 
ра1и, не може доnустити. щоб через одну-дві особи все розле· 

тілося на чотири вітри й пропало безслідно. 

Коли подивляємо византійський хор з Утрехту під проводом 

n. nроф. Антоновича, що вже стільки років несе нашу nісню nu 
світі , то це завдяки витривалості диріrента й сnіваків та дисциn 
ліні. 

Щоб цю тяглість можна зберег .11, треба ви школити своіх ди рі
r'ентів, своїх режисерів, своїх балетмайстрів. До того всього 
існують у Бельгії школи і то навіть безплатно. Дотепер, маюч~-о 
стільки молоді, ми не виwколили нікого. 
Ще можна почути інший закид і то, кажуть, найважливіший. 

Нас мало. Якби нас було стільки, скільки є в Америці, Канаді, 
то ми могли б більше зробити, було б з ким nрацювати. Н& nep-
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ший nогпяд виглядає ніби і так воно є. Але nогляньмо сnокійно 
трохи глибше, nриrляньмося нашим громадам. а nобачимо, що 
нас ще досить, щоб доконати великих діл і nродовжити наш еві
домий nобут ще на довгІ рони, якщо буде на те nотреба. 

Як це 6уває ч~то серед жидівської молоді, хоч би взяти 
ось uьоr')річноrо 7-нратного американського чемnіона жида, 
Марна ШnІца, що nриніс Америці 7 золотих медаnів. Чи дума
єте, що таких Шnіців немає серед української моnоді в Амери

ці чи Канаді? Є - тільки або сховалися nід чужими nрізвища ми, 

щоб хорони Госnоди хтось не довідався, що він з українського 
роду (ян уже не українець), або занедбав свій талант, бо це тре

ба було тяжко намучитись і довго, витривало тренувати, щоб дій· 

ти до усnіхів. 
Коли ж візьмемо до уваги всю •нашу» Бельгію, то можемо 

с;казати, що ми маємо від 800-1.000 молодих. Чи з ІІІИХ сотень 

не можна створити щось велике й гарне і Бельгію (ян уже не 
світ} здивувати? 

Де ж вони? Пошукайте. Придивіться до кожного. Може вони 
вже nроnали й не дають навіть знану ук~аїнського життя. Може. 

Тут якраз робота для СУМ, щоб оці моnоді свідомі, разом згур
товані віднайшли всіх отих розсіяних, забутих, nроnащих, оці 
відчужені моnоді сили й з них створити нашу зміну. Їх згурту
вати, створити хори, орхестри, драм ат. і балетні гуртки. Таланти 

є, знання можна здобути, тільки хотіння, витривалости й дис
циnліни. 

Чи ж ви всі, молоді, не бачите, що без вашої участи в на· 
шому церковному й громадському житті всі старання й навіть 

найкращі надбання ваших батьків і нас старших nідуть на нівець 
nроnадуть і зникнуть? 

Чи ви на все так сnокійно й байдуже можете дивитись ? 
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Моnоді nooфini РОМАН ЧІП 
Після усnішного закіt.Ічення Унівr.рGи· 
тету св. Нанізія в Бофало в місяцІ 
травні ц.р., одержав стуnінь інже· 

нера хемічних наук. 

Роман, син активних громадян Ірини 

і Осиnа Чіnів з Бофало, Н.Й. народив
ся 1947 року в Німеччині. До Аме· 
рики nриїхав малим хлоnцем. Тут за· 
кінчив з відзначенням nочаткову і 
середню школу та Повітовий Технічний 

Інститут (1968 році), здобуваючи сту

nінь інженера з індvстоіІJльної хемі.ї. 
Паралельно закінчив Школу Україно· 

знавства nри осередку СУМ в Бофа· 
ло. З 7·го року життя став членом 

ЮСУМА та брав активну участь в 

майже всіх гуртнах самодіяльности Відділу. Перейшовши до 

Юнацтва, no відбутті вишкільних таборів, здобув обидва сту
nені Вnоряднина та І·й стуnінь Вихоь..сина. В Відділі виконував 
функції: виховник Молодшого Юнацтва, Ношовий , Булавний Від· 

ділу ЮСУМ, Номандант окружного Виховно-відnочиннового Табо· 

ру ЮСУМ. В цій каденції є заст. голов~ осередку, Була в ним 

Відділу Дружинників та виховником-оnікуном Нуреня Старших 
Юнаків. Є членом нонтрольної комісії Украінського Дому •Дні· 
про•. З рамєни о-ку СУМ є членом Ноординаційної 
Ради Молоді nри місцевому Відділі УННА. В міжчасі відбув 
війсьновv службу в Армії. Працює по своїй nрофесії і студіює, 
nриготовляючись до маr'істерсьного днnльому, та є чле~ом місце· 

вого Відділу Т ·ва Унраїнських Інженерів. 
Слід відм:тити, що два тижні nісля оrримання інженерського 

диnлому друг Роман одружився з n.Іриною здому Гурна. Св. 
тайни вінчання довершили о.шамб. др, Павло Івахів і о.дек. 
Павло г'реськів, в унр. кат. uернві св. І. Хрестителя в Бофало· 
Блек Рон. Весільна гостина, з участю nонад 500 осіб еідбу· 

лася в Українському Домі •Дніnро». Підчас гостини, якою npo· 
вадив один з nрофесорів Романа др. Ігнатій Метіль, nриятелі, 

родина, духовні отці та голова осередку теnло вітали молоду 

пару і складали щирі nобажання. На другий день, nідчас no· 
весільного nриняття багато друзів і nредставників місцевих ор
ганізацій зложили особисті nобажання для молод:1х і rратуляції 

для родичів за прикладне виховання сина. Підчас гостини ne· 
реведено збірну на Унр. пресу, яна дала 115 дол. з чого 

75 nризначено на nресові видання СУМ·у. 

Українська громада в Бофало бажає моло~ій napi на ново· 
му шляху життя багато щастя і многих літ. Інж. Романові - rpa· 
туляції за осtни в науці та nрацю в cycn ільно· громадському 
житті і бажає дальших академічних усnіхів, в громадсьнІи 1pau1 
витривалости. Родичам : nані Ірині і панові Осиnові - nризнання 
за взірцеве виховання сина. 393 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА- ссЛЮКСУС••? 

3 nрнводv nояви нового числа ~студента~ 

Нещодавно насnіло до нашої редакції жuвтнеее число га· 

зети •Студент-, органу Союзу Українського Студентсl"ва Кана· 
ди (СУСК). •Студент• вже від кількох роніе nоявляється неnе· 
ріодично, завжди із кращим і більш цінавим змістом. Це t; 

доказ, що наш і студенти зацінавлен і nекучими і антуальними 

nроблемами нашого самобуття в діясnорі • ;: 'СТановляються над 
конкретними для них розв'язками . 

Найновіше число «Студента• включає слово ново-обраного 
голови СУСК·у, листа до редакційної колегії, статті на різні 
теми : про сnраву багатокультурности в Канаді, про ХІІ Ко~-1· 
rpec СУСК·у ~ .. ий відбvвся сnочатку вересня ц.р. в Оттав і, 
про ХХ Олімn1яду в Мюнхені, про нові розкоnки в Україн і, 
про щ ~ єкт СУСК-у фільмувати українські культурні надбання 

в Кана~і та про сучасного мистця Григорія Гавриленка з 
Києва. Поміщені також деяк і nоезІІ vнраінсьних студентів, та 
новинки від nоодиноних студентсьrtиJt 1·ромад. 

На загал це число залишає позитивне враження. Статті 
добре наnисані , різноманітні теми і ~исленні знімки принрашують 

це чиСJ)О і надають оригінального харантеру газеті. Та слід 
звернути сnеціяльну уsагу на листа до редакції, яким розnо· 
чинається це число «Студента•. Нееідомий автор під nсевдонімом 

«ФІЧ• мабуть бажав сnонукати якусь реакцію серед читачів, 

бо наnисав листа з арГ'ументацІєtu в як1и 1 сам не nереко· 
наний і nорушує такІ nроблеми українського сусnільства до 

яких і сам сnричиняється. В nершій мірі, автор nише, що 
11раця українськоі громади та .її одиниць є зайва, анахроніч -

на і nерестала мати властиве значення в модерному світі. Він 

nриnисує наше іt;нування nonpocтo українській •вnертості" . На· 
зиває нас •розгубленими вівцями в чужому краю .. які шукають 
за якоюсь своєю ідентичністю в епосі і в середовищі, яні на 
тані •л юксуси• не дозволяють. 

Не треба далеко шукати за відnовіддю для друга •ФІЧ•, бо 

ж на другій сторінці того самого числа •Студента• nоміщене 
слово голови СУСК·у Анkрія Семотюна, в якому він застанов· 
ляється над самою концеnцією •українства•. •Українство, nи· 

ше він, «це не громадянство, хіба може в Україні.• Культура 

ue щось таке, що nередається через r'енерації і завжди міня· 

ється разом із своїм розвитком .... Моє українство це сnадшина 
від м::>їх родичів і моєї громади.• 
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А •· ;:юзгубленими еівцями• ми будемо тоді, коли мимо нашої 
> а ра tтеристичної ~зпє;:о!t\~т,.,.. ми nід~едемо вnовf4і nід вnлив 
чужоr·о оточення ~ яrнн•у зна~vд.,мос..и , втрати :v~o в цілості 
свою ідентичність, ..;зо є "~'~" і без nитання nри ймемо чужі нор· 
м~ життя. Дивно. що деякі наші студенти nо6иваються за 
сnоаеедливістю і рівними правами для вєтнамців, для мурин ів 
f' r.wд чи індіянів у Канаді. а своє єство уважають за *ЛІОН· 
СУС". 

Студент «ФІЧ .. таердин, що українці це схизоd>nени якІ ста-

раються довершити І"Іеможливе - втримати анахоонічнv свою 
традиційну нультуру е ~ьому швидкому і сномnлікованому вінv 
технології. Дорікає він. wo хоч унраїнська еміrрація cnpoмorna· 

ся на свої організації. свої церкви. свої літературні й мистець· 
кі нлю6и. а навіть свої відnочимкові оселі, їх членство мІНІ· 

мальне і не nроявляються в них потрібні ознаки відживлення, 
життя і свіжих думок. Передусім nідкреслює автор, що одну 

з найважніших роль в культурі народу відіrрає мова. але який 
відсоток української сnільноти володіє і не естидається корис· 

туватись своєю матірною мовою. В цьому ж аргументі най6іль· 

ше nрогрішує сам « ФІЧ••. бо його стаття ян і майже всі стат· 
ті в «Студенті" за виїмком оnису мюнхенської Олімnіяди і од· 
ного вірша Миросі Бродов~- --·Їоо::х наnисані англі.Аr.ькою мовою 

Мусимо nочинати самі від сАбе. Ті. які з цінавістю 1 нетер· 
nеливістю слідять за nоявамн чисел «Студента" мабуть уже 

давно заnримітили. що «Студент» в останньому часі nерейшов 
із дво-моеного часоnису на маиж~ еинnючно англомовний. По
що нам замиматись сnравами багатонультурности. старатись у· 

вести курси української мови в народні школи й університети, 

коли ми самі цією мовою не користуємось. А оnравдання, що 

мовляв легше нам розмовnяти чи nисати nо·ангnійськи зовсім 

не на місці. Без nрактики ми і не будемо вміти nравильно 

говорити. Це дійсно вияв нашого номnленсу менше вартости. 

Пристvсовуємося -''0 тих яні не розумrють, а, Боже 6ооони, 

старатис~ їх nідтяrну;;• до свойого рівня. Очевидно.що є і ко· 

ристь У включенню і кількох англомовних статтей - для nри· 
rягнення тих, що недобре володіють уноаїнською мовою. як та· 

кож для завнішної nроnаr'анди серед чужинцІв, та не до таноІ 
•А іри! 

Студент «ФІЧ" заперечує nотреби витрати енерrії зусилля 
в намаганнях зберегти й розвинути унраїнсьну нультуру в нра· 

їнах нашого nоселення. в цьому виладну в Канаді. Але самий 
факт. що він рішив свої думки висловити на такому форумі. 
і що він застановляється над такими сnравами є доказом. що 

ці сnрави ~ йому близькі і його турбують. Хочеться nовірити. 

що автор наn·исав цього листа задля сенсації, щоб винлинати 

в vВОЇх читачів реакцію та обурення. 

М. Підгірна 
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3 ДІЯЛЬНОСТИ ТУСМ-v 

На останньому Засіданні Світової Уnрави ТУСМ ім. Миколи 
Міхновського 6-ro жnвтня ц.р. в Нью-Йорку затверджено npo· 
єнт виnуску nеріодичного •Інформативного Бюлетеню,. що nри

значений для внутрішного вжитку товариства. В nершому чис· 
лі бюлетеня з кІнця жовтня nодано до відома про залnяновану 

конференцію ТУСМ, завданням якої буде nростудіювати всякі 

можливости щодо акцій відносно стосунків між СССР і Захо· 
дом. Також подані інформації про ряд доnовІдей nроф. д-ра 

Івана Колясни які відбулися в ЗСА заходом КУ ТУСМ Амери· 

ки в днях від 2-го до 12-го листопада ц.р. no університетах і 

унраїнських ocf ;:>едках. Крім цих антуальних сnрав, бюлетень за 

становляється над сnравами більше адміністративного чи тех· 
нічного характеру. 

Світова Уnрава Товариства Украінської Студенської Моnоді 

ім. Миколи Міхновського (ТУСМ) звертається до всього Унраїнс1 
ного Громадянства з закликом npo фінансову доnомогу для 
nереведення в житнІ намічених nnянів nраці Товариства на 
від>инку студіюючої молодІ. 

•У минулих роках ТУСМ виявив себе найактивішоrv ум.)а· 

їнсьиою студентсьною організацією, д.аючн nочин для широкоро~ 

згорненої організацІнної діяльности серед нашого студентського 
загалу, а ·також для акцій загальногромадс~ кого характеру no 
лінії оборони nрав· українського народу, а в nершій мірі ареш· 

товзних українських nатріотів в Україні. 
Останній Світовий Конrрес тvr.м наложне на ·~вітову Ynpa· 

ву нові зобов'язанн~; ; ~авдання. Що(; ус~і::~:;,:;. .;:·"\'язатнся з 

накладених на нас ~авдань і щоб зд;йснити намічо::;!іІ nлячv 
нам потрібні фінансові .jасuби, і по ці засоби ми звертаємс-~~ 

до всієї української громади. Нам nотрібні фонди на такі ц1 

лі: 

1. Організаційні, метою яких є активізувати українське студе:•т

ство, nритягаючи його в можливо найбільшому числі до nраці 

на студентських і громадських відтинках: 

2. Видавничі , метою яких є у власному засяrу власними 

силамн дати нашим студентам nотрібні nеріодичні інші видан-
ня. За цим пляном є nублікація власного журналу, а також 

•Сторінки ТУСМ" в окремих наших газетах; 
З. Студійно·дослідні, з метою nідготовити та відбути уnродовж 

року nринаймні одну студійну конференцію, nрисвячену українсь· 
ним nроблемам; 

4. Продоежування наших акцій в обороні переслідуваної, ареш· 

тованоі та запроторюваноі на довголітне ув'язнення української 

молоді в Україні, зонрема vкDаІнсьннх студентів, яні в умо· 

вах московсько-бо"ьLІJевнцьного nоневолення знаходяться в <іван

f'арді боротьби за nрава українського народу на його власній 
землі ... 
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ПОЖЕРТВИ НА ПРЕСФОНД •АВАНr'АРДУ• 

ЗСА 

О·к БОФАЛО, 

Шв••~щарІfІІ 

КІнада 

О·н МОНТРЕдЛЬ, 

О·н КдЛГ'дРИ 
О·н СУДБУРИ 

О·м ЕТОБІКОК 

НІмеччИна 
О·к МЮНХЕН 

О·н дВг'СБУРГ, 

О·к ГАНОВЕР 
О·н ЕССЕН, 

О·н ГдйДЕНдВ 
О·к ДдРІМШТ~ДТ, 

з весілля д. Р. Чіnа (також 148 

•Крилаті• 37.50 доn). 37.50 доn. 

інНІ. Б Гаврнnнwин 

з6.n.чч. 862·3 
З весілля Г. Шнуріасьної і І.Блищака 

(також на •Крилаті• 25 доn) 
З весілля М.Де~'яннк з О.Сво6одою 
д~нтро Коваль 

Збірщнк Р. Хо~іцькнй з6.n.ч. 889 
силаnн no 1 О доn. - Віддіn ЛВУ, 

no 5 дол. - ОЖЛВУ, no З. дол. -
Ноційовсьннй, no 2 дол. - 8. Се~енюк, 
Т. Є~чун, 8. Курпак, І. Пnотиця, В. 

Давидяк, 8. Рекvлян, Г. Савнів, С. Па· 

сіна, М. Мнкнтмн, 

Р. Хоміцькнй no 
В. Радомськнй, І. 
Зі збірки юнаків 

З еесіпля 

В. Кузьми-., М. Лесик, 

1 дол. - І. Лев, 

Гоnни. Разом : 

І. Бо6нн, з6.n.-.. 925 
З6ірщнк П.Мати-.ак, з6.n.-.. 923 
Склали по 20 нм.: О. Де~-.ун, по 
1 О нм - Матичак Петро, днатоль 
Бедрій, Рокот ... , Р. Де6рнцьннй, І. 
Кnнмун, no 5 нм - І. Дасів, Н.Н. 
36ірщик Надія Коеаnь-.ун, з6.л.ч. 916 
з6.л.ч. 922 - П і Л.Білнч 10 н~. 
Іеасюта· 2, разом : 
інНІ. Ю. Ковальчук з6.л.ч. 932 
з6ірщик О.Каnітанчин, з6.n.ч. 936 
Силаnн по 10 НМ: О. Каnітанчик, 
В. Сорока, Тара6аса, Будннй, no 
5 нм - О. Дідич, 8. Помінно, Третяк, 

15 wфр 

1 З,· лоп. 

25,· ДО/1. 

25,· ДО/1. 

З,· доn. 

45,- дол. 

15,· доn, 
16,· доn. 

10,· Нм 
80,· Нм 

20,· Нм 

12,· Нм 
20,· Нм. 

104,· Нм 

І. Шір, Д. Лнпа, Е. Шкільннк, Проно· 
за, Болюх, М. Хом'як, Г'ерось, М.Минуw, 
no з нм - Зайnо r., ПО 2 н~ - Вінто· 
нів, В. Оконь, !. Корнило. 
Петро Ломннчук, з6.л.ч. 940 
з6ірщнн 8. Мосса, з6.л.ч. 942 
<;клали : no 20 нм - В. Мосса, no 
10 нм - Червінсьннй, М.Кінь, С. Ма· 
ран, по 5 нм - І. Ароwеесьннй, В. 
Гнатів. 

10,· Нм. 
70,· Нм. 

ІОвіліятам і Молодим Пар:tм 6аНІаємо Многи х 
~ертводавцям і 36ірщик<:м щире Сnасибі t 

Щасливих '1іт. а 
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Щаста Ьажаємо 

Сумівська Па~:-а. Галина ШНУРІВ
СЬНА і Ігор БЛИЩАК .аіти відомих 

діячів органі:~ІІцій Українського Виз· 
вольного Фронту звінчалися 3.6. 72 в 
Монтреалі, а анту вінчання довер

;.uив о. радн. Іван Гаврилюк в асис

ті о. Я. Гаймановича. Весільна гости· 

на відбуласА при велиній участі гос

тей з Ментреалу й інших міст Ка· 
нади. Весілля nрокодиnо за українсь
ким звичаєм, а о6ов'язки старости 

словняв і нж. Зенон Вовк. 
Моnоду Пару вітали і склали nо6а

жання о.радн. І . Гаврилюк від пара

фіі, а д. А. Доманчук від Уnрави 

О-ку СУМ. Батько Моподої n. М. 
Шнурі аський вітав гостей і екслови в 

батьківські nобажання Молодій Парі 
на щасливу життєву дорогу. 

З нагоди весілnя п-тво Шнурівсь-

кі склали даток на виховні ціnі 0-нv 
СУМ 75 .дол. і на журнал~>< •Аван

r'ар.д• та • Крилаті• 25 дол. П-тво 

Блищаки склали даток на 6y.aoev 
каплиці на Оселі •Ве· овина• - 50 дол 
Моло.аій Парі Многик, Шаслиеик Літ. 
а Б<нькам щира nодяна .·?. да!ки! 
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Марійка ДЕМАНИК і Ор~ ;т СВОБО
ДА, діти активких суміасьних діячів 

і самі активні прові.ані члени О-ну 

СУМ в Монтреал ... одержали тайну 

вінчання 19.8.72. Велике число 

присутніх гостей сеідчиnо про nопуnАІ: 

ність Молодої Пари і велике коло 

nокятелів та знайомик. 

Весільною гостиною керував 

зrі.ано з унраїнсьними традиціями 
староста Антін Доманчук. Молодик 

nривітали ; о. декан А. Цимбалістий 

ві.а nарафії, еід гостей А. Доманчук, 

від .аружок і друж6ів - Стеnан Андр~ 

сяк, а еід Управи О-ку СУМ і Бу

лави ЮСУМ Рома Гуnалівська, nід

креслюючи nринладну активність Мо

лодих в СУМ. 

На заклик старо:::ти nрисутні гос

ті й Мол оді склали З 1 О дол., я ні 

nризначено на настуnні цілі : на ви

ховну працю О-ку СУМ - 21 О. на 

•Визвольний Фонд• - 50 і на жур

нал •Аванrард• - 25 дол. 

Молодіи Парі 6ажаємо щастя і 

Многих Літ, а жертводаеuям щире 

Сnаси6і! 



' 
ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ 

День 17-го череня 1972 року зали· 

wиться надовго в nам'яті української 

громади в Етобіко, Канала. Того 

лня відбулося вінчання сумівсьноі 

nари Орисі ВІРСТЮК і Мирона 

ДЕМБОРИНСЬКОГО. Орися і Мирон 

це довголітні члени ; виховникИ СУМ. 
О рися 6pana участь в Сум івсьном у 

Контесті Поnулярности 1971 року, та 

була обрана Кралею СУМ Канали. 
Св. Тайну вінчання в Цернеі Св. 

Помровн уділив о. д·р. М. Стасів та 

о. Стефанів. Весільна гости11а еід6у· 

лась в домі Молоді nрм вуn. Крис · 

ті в Торонті , з участю родини, чис· 

nенних лрузі в та знайомих . На про· 

nозицію • мололої nари сумівин 
перевели збірку, яна nринесла 189 
дол . З цього 50 лол. nризначено 

на будову Каnлиці на оселі •Веселка•, 

ЗО лоn. на журнал •Аванrарл• та 

20 лол, на часоnнс •Гомін України•. 

Pewтv nере.аано Осередкові в Ето · 
6інс на виховні ціnі. Щнра подяка 

всім жертеолаецRм, а мололій пар і 

кріnкого здоров 'я і багато щастя в 

nодружному жктті. На Многі Літа! 

.Для нападнання адмІнtструезння «Аванrарду" nросимо Коnьnортері8 і Перед· 

nr.атниtчв nридержуватись настvt1ноrо nорядн'{ 

ЗСА і КАНАДА : Кожвий Осере.оок СУМ має мати рефер~нта сумівськю: 
видань. який збирає nередnлати і nересилає їх до В·еа ЦУ СУМ Якщо в 
даній мtсuевост і такого рефереюа ще нема. або є неа<ітивннй, nередnлатники 

мають обов'язок грошові розрахунки nереводити безnосередньо з В·вом в 
Брюсселі. nересилаючи належt·нсть банковими чеками чи моні·оvдерами. 
Чеки з Укрзінських кредитіеон nриймаються на рівні з банковими. 
ВЕЛИКА БРИТАН ІЯ · Через КУ СУМ. або nоштовими моні-ордерами до В·еоа 
НІМЕЧЧИНА: nочтое~-tми мандатами до ЦУСУМ. 

ФРАНЦІЯ : На чекове конто : 

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

БЕЛЬГІЯ: на чекове конто КУ СУМ. або nрямо до В·ва. 
АРГЕНТИНА і АВСТРАПІА : До референтів сумівських видань в тих країнах. 
ІНШІ КРАЇНИ: Безnосередньо до В· аа в ?рюссеnі. 
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СЛОВО ДО ШАНОВНИХ ЧИТАЧІВ ссАВАН(АРДУ» 

Дорогі ч~тач • ! 

Цим числом •дванr'арду• (6/110) ми закінчили 1972 рік. Був ue 8 

нас рік nоважних з.усиль для едержання лри існуванні Вашого журна-

r у. Здавалось би, щu це не така то вже велика nраця випустити 

кілька журналів разом на 400 сторінок друну. Може це й не 6ула 6 
велика праця якщо6 було двок-трьох професійник людей для редагу -
вання і з6ирання матеріялу. Олнак наш журнал викодив 6ез платних 

реданторів і тільки власними засобами при щедрій nідтримц і дру

жинників і сеньйорів СУМ . За це всім нехай 6уле щира nоляка. 

При цій нагод і кочемо звернути ласкаву увагу Шановник читао.,ів на 

певні неломаrання як і nоважно загрожують існуванню журналу. Голов

ним недомаганням це читання журналу, на борг. Є поеажне число 
відборців які не є передплатниками, а nісляпnатниками, і то частина 

~ ни11 несовісні, бо не платять і не відмовляють журналу . .Ценомv з них 

ми вже здержуємо висилку, а до інших апелюємо : не руйнуйте жур

налу, а nідтримайте його виріеканням залеrnости і еnnати річної пе 

редnлати, жертвуйте танож на пресовий фонд 6о журнал треба роз -

будувати і nокращати. Приєлнайте нових передплатниніе і сnівnрзцюй -

те надсилаючи статті, дописи , фотосеітлини ... 
Увага І Для орієнтації про стан задовжень nросимо глядіти на адресі 

оnакування журналу, з-права. Число - 6/110-72 означає шо журнал 
запnачений по кінець 1972 р. число 18 лоn. 72, 40 м-72, чи 

інше означає заловження по кінець 1972 р. 
ВИДАВНИЦТВО СУ•• 
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