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Роман Зварич 

Ь'УГИ ЧИ 1/Е Ь'JrrГJI 

В житті коJЮtої 1lauiї бувають такі "момтти", коли uім суспіль
ство, його властивий, орга1lіч1lо-сплетmий дух, є поставтті 1ta то1lко
му, ам вирішаль1tому перехресті історіі~ 1ta якому стоїть яс1tе пита1l-
1lя- "бути чи 1te бути?" Такі "моме1tти" бувають рідко в житті 1la
yjї. Во1tи вирішаль1tі тим, що скоро, майже 1tепоміт1tо перетворюють
ся у вирішаль1tі іспити зрілости та жuттєздат1tости. В таких пере
ломових, епохаль1tих "моме1tтах", 1tauiя мусить виявити свою удоско-
1lа.ІШ1lість, доказати своє заверше1t1tя, як 1teзмi1t1te, безповорот1tе, влас-
1tо-підмет1tе духове єство, кo1tкpem1te втім1tе в йому властивій біологіч-
1lій t-yбcma1luiї. Історич1tі подіі~ що ферме1tтуються 1ta передод1tі таких 
"моме1tтів", чутливо доторкаючи підсвідомих граuей само-творчости 
1tauii~ - ue ії свідоuтво життя. Замж1tо від рішучого опаuува1l1lЯ uього 
"моме1tту"рушій1tо-захис1tими силами 1tauiї, решта світу буде ії оw1tю
вати в дальшому історич1tому розвитку. 

В такій добі, потріб1tі люди силь1tих характерів, волевої ди1tаміки 
та, голов1tо, люди глибокої візії, спромож1tі пі31lати такі переломові 
"моме1tти ", і які є 1tастільки прозір1tими та відваJЮtими, щоби рішучо 
вхопити в руки uей рідкітий "моме1tт" і поставити його 1ta грапі, де 
1tарід охрещується кров'ю своїх пайкращих си1lів-лиuарів 1ta пов1lоу,і1l-
1lий, 1tічим 1tезамі1t1tий "предмет сам в собі" /ГеrельІ. Коли б 1lauiя зу
міла вродити та виростити, із глиби1t свойого ідей1tо й духово творчого 
ло1tа, таких дамко-зорих Прометеїв, залі31luх лиuарів, 1tездолаu1tих 
апостолів Великої Ідеї, що проповідують свою Віру тів1tим, безжаліс-
1lим мечем 1ta ворога, тоді така 1lauiя, тим самим, себе само-увіч1tює, 
1ta віки захищаючи мораль1tу чистоту ії духов1tо плодючого джерела. 
Майбут1tі п(JКолі1l1l1lЯ такої 1lauiї будуть завжди мораль1tо 1lасичувати
ся, духов1tо відживлюватися чистою солодкою воuою uього джерела, в 
часах радости, і в часах смутку. До речі, якщо 1lauiя 1te спромоJЮtа під-
1lестись до wєї граuі, боязливо відвертається від самого пита1t1tя- "бу
ти чи 1te бути", залишаючись по-рабськи приковаuою до мізерuого рів-
1lЯ rіі'єкту волі і1tшої па1tуючої 1lauii~ замість бути й далі суб'єктом 
влатої волі, -тоді така 1lauiя скоро загибає, перетворюючись в Про
ваuс, бо во1tа вже відuуралась свого влато-підмет1lого духового єства. 

Такий епохаль1tий "момтт" в історії Великої Украі1tської Наuії
у,е був Акт ВідндвМ1l1lЯ Украї1tської Держав1tости З О-го черв1lя, 1941 
року. Украї1tська Наuія стояла тоді якраз 1ta історич1tому перехресті: 
"бути чи ж бути". З1tайшовшись в самому ядрі страш1tої пожежі !І-ої 
Світової Вій1tи, украї1tський 1tарод збирав сили, щоб витатu з своїх зе
мель жорстокого московсько-большевиuького 1tаїзд1tика. !Je з од1tої сто-
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prmи, а з другоі~ сунула тоді па Україну загарбницька навала гітжрівсь
кої Німечипи. В таких загрозливих умовах, пація-плебеїв скоро підда
лася ~ б паїздпикові, або, в кращому випадку, щонайменше пішла б па 
уступки, па компроміси, шляхом примепшуваппя власnих вимог бо
ротьби, а може й павіть ії т·дставових засад. УкраїнськаНація ne пі
шла па поступки; це сталося завдяки Організації Українських Націопа
лістів !ОУН! під проводом Степана Бандери. Ije залізпий орден, дій
спий коптиіепт із поза-часового світу "живих, мертвих, і пепародже
пих", що був покликапий ВітчиЗІtою до боротьби за честь і славу Укра· 
інської Н аціі~ до боротьби за Українську Самостійну Соборну Держа
ву. І ne зважаючи па те, що революційна ОУН була ініціятором Акту 
ЗО червня, сам цей акт виник для добра всього українського пароду та 
був здійснюваний цілою Українською Нацією. Коротко, це був історич
ний чин Нації, конкретний вияв ії блаженного тяготіпня до державпо
підметпаї влади, що й було віддзеркажпе в ідейних ocnooax та чинній бо
ротьбі ОУН/ Іjей Акт став мобілізуючим стимулом для всіх прошар
ків папеволеного українського пароду стати разом, стати одверто й зір
вати з себе пригпоблюючі пута московського і всякого іншого імперіяліз
му, бо сам цей акт виник з патосу боротьби, ініціятором та авапіар
дпим подвижпиком якої була революційна ОУН. Іjей переломовий, іс
торіотворчий "момент" в житті УкраїнськоїНації становив ідейпо

принципове підложжя для створепня Украінської Повстанської Армії 
!УПА/, Армії Безсмертних, яка організувала всепародне повстапня 
під час і довго після 11-ої Світової Війни. 

Але, як звичайно, кожпа ВеликаІдея маєсвоіх противпиків.Дотих, 
що ставлять перед собою до здіййспеппя великі ідеали, знайдуться люди 
з плиткими, безхребетними характерами, які бояться Великого, бо за

сліпщпі буденним. Вони ne бачуть палаючого світла візії, бо їхня душа 
засліпщпа катарактом, що зветься ''реши·стичпий погляд" або інак

ше, ганебний песимізм. В противагу до тих лицарів-героїв Нації, аске
тичної етики подвижпиків та динамічних падхпеппиків націопальної 
Волі, що готові завоювати павіть увесь світ в захисті власnаї Правди, в 

oooprmi націопальної чести, ці вощві кастрати, немов той німий струсь 
що перед пайменшою пебезпек(J}С ганебно ховає голову в nic011., піколи ne 
ризикуватимуть власним добром, І а й мови пемає про власnе жит
тя!, коли прийде час до & ликого Чину. Вони ne вміють творити прав
дuвої політики, бо занадто пік.17Jються влатим "політиканством". 
Такі люди ne спроможпі викарбовувати пові історичні процеси, згідні з 
влаmою, ane naкU1lenoю Правдою, а шукають, заради спокою та вигод, 
змоги причепитися до ісnуючих проу,есів, хочби кермованих чужими по
тугами. Таких осіб, історія вже пё раз засудила бути лише мізерtими 
задніми замітайками па дорозі історіі~ а ne ії керманичами. В цьому 
суть трагедії 1917 -го та 18 -го, років, а рівнож, і навпаки, велич 
Акту ЗО червня, бо в 41-ому році ОУН булакерманачем змагань Укра
їнської Нації, а ne були ними паші плиткі "замітайки" типу клікиВи
ппичепка в Іjептральпій Раді минулої доби. 
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Аж, на жаль, навіть в 41 -ому роу,і :тайшлися такі політичні сере
довища, що по-суті були чужі украінській дійсності, які з самого почат
ку пратиставилися uьому актові. Самі маскуючи свию безхребетність, 
свій брак твердої принuиповости та нахил до угодовства за фальшивим 

'' • •• о '' о • • 

ярликом реалzстичнт поттики uz принuипово половинчастz шашелz 
мали досить відваги назвати ініuіяторів uього акту "лиuарями абсур
ду", "дитячими романтиками", якf не числилися з конкретними об
ставинами, а лише йшли з "матикию на сонuе". !Ji по-суті опортуніс
тичні угодовuі ''ре алітетники" дуже скоро забувають, що власне гасла 
uих молодих "лиuарів абсурду" змооілізували широкі кола всіх прошар
ків українського народу до боротьби прати всіх окупантів України коли 
вони самі, з св~їм звироднілим вантажем, мовляв, "старшого помірко
ваного досвіду" простлгали привітальні руки німеuьким "визволяте-

лям", так само юс простлгали рукибольшевикам наші "реалісти" в 
19 77 poui, не було б причини мати Акт Відновжння Державности в 
1941-ому poui, бо стяг самостійности, який далеко запізно замаяв в 
Києві 22-го січня, 1918 -го року, ! ніколи не був би знятий большевиuь
кию червонию навалию. Отже, той, хто виступає прати uього Акту, 
тим самим виступає прати наuіонально-визвольної боротьби україн
ського народу. 

Кожна боротьба, зокрема: татіvта : боротьба, що ведеться за саме 
духове єство наuіі~ знаменується певним чітким та ясним прИ1luипом. 
!Jей принuип ви:тачує рамuі й хід проuесу б оратьби. Акт З О червня яс
краво проголосив світові, що таким ви:тачуючим, боєво-творчим прин
иипом визвольної боратьби укрdінського народу ue державність; не ав
тономія, чи федераuія, а Самостійн_а Соборна Українська Держава. 
і не було zншого вибору. Для віками закріпаченої наuії, ue одинока аль
тернатива. Немає тахого історіополітичного варіянту, що сягав 
би допри б ли з ної самостійности. Свободиюне вільно торгуватись! 

в "б б " uьому колосальна, епохальна вага питанНR: ути чи не ути ; ue пи-
тання життя і смерти. Не можна примирити життя з смертю. В 
світі не існує такого стану де людина на-пів лцртва, чи на-пів жива. 
!Je непримиримі полюси: життя й смерть, "бути чи не бути". Між 
uими світовими полюсами немає середини. Власне, ті наuії, що шукали 
за uією химерною серединию, що не хотіли повірити в непримиримість 
uих двох діяметально-пратиставжнuх полюсів, бо були поморочені та
кими фальшивими "теоріями середини", вивидені рі:тими асимілято
рами, чи русифікаторами, -такі наuії скоро знайшлися в полюсі "не
буття". Переважно, провідники такdt" духовно-неродючоі~ морально
безплідної наwї напожгливо будуть намагатися доказати реальність 
тахого фіктивного стану "середини". Такі лже-пророки потраплять 
збудувати надто-скомпліковані лабіринти із їхнього гнилого матеріялу 
логіки, щоби загарантувати, що їхня наuія поволі '"еволюuіонує" до пов
но-wнного завершення, і, в додатку, що такий проuес "еволюuії" ue оди
Н()1(ий раuіональний вихід для поневоленого народу. В тахому лабіринті 
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логіки, поневолтий народ скоро загуби:ться. Лише прямий захист влас-
1t(f( правди, лише логіка науjонально-ревоfl}()ційної боротьби, що обминає 
викручену логіку "евоfl}()ційного лабіринту", зможе повести на'Іj,ію до 
державноі: влато-під.метноапи. Якщо дійаtо така eвofl}()yjя сдU?tока ра
уjональна .можливість визволення, тоді нам треба стати найбільши
ми іррш§rяалістами.' Не вірмо тільки теоріям. Нам необхіднонасамп!рід 
повірити нашій здоровій наці01tальній інтуіуjі~ здоровому інстинктові, 1J!P 
Валентин Мороз, тут вже на волі, назвав "інстикто.м самозбережт-
ня " . Так як життя і смерть це непримиримі явища, що себе взаємно 
викfl}()Ч(J}{}ть, так і національно-державна самостійність і колоніяль
uий імперіялізм, в усіх його рафіuованих формах і замаскованих видах, 
чи червоuоі~ чи білоі~ чи гуманuо-рожевої краски , це непримиримі сві
тові поfl}()си, .між якими ueмaf: ''раціональної середини". До речі, нам 
потрібно повірити тій щпримири.мій рушійuо-захиаtій силі визвольної 

боротьби українського uароду, його заліmого ордmу, а це ревоfl}()ційній 
ОУН. Влате, тільки ревоfl}()ційuа ОУН уз.мис.!іовfl}()вала 7ffiJ рацію uе 
примири.мости в житті, доказом чого є Акт З Очерв1tЯ, 7 947 року. 
Для поuеволеuого народу, для століттями уяр.млеuої націі~ яка ще 

ue забула своїх могутніх державницьких традutj,ій, як княжа Русь, та 
Запорізька Січ, .мета самостійuости до здійтення тільки шляхом ре 
воfl}()ціі~ оріттуючись на в латі сили поневолеuого uароду. Згідно з вимо
гами державuого будівuицтва, всі катеrоріїревоfl}()ційного .мисленuя 
ясно вказують на те, що головuий оріттир визвольної K01t1Jffпyjї му

сить бути влаті сили того народу, а ue плиткі у.мовИ1tи міжнародної 
кон'юuктури. Якщо отовний JІtапря.млюючий принцип української виз
вольuої боротьби - це державна самостійність, тоді треба сягати до 
мети самостійuи.ми шляхами, а не узалеЖІtювати саму боротьбу до 
uепередбачеuих бажань, вигод і примх чужих сил. Завданням провідно
го загоuу боротьби, іїрушійuо-захитої сили, це будувати влаmий ідеал 
при всіх можливих uагодах, цебто, творити отови для .майбутньої дер
жавuости скрізь, коли лишr< можливо, незалеЖІtо від ітуючого стану 
.міжuародньої кон'юнктури. Ставка на .міЖІtарооню кон'юнктуру но
сить в собі небезпеку, що в01tа в коЖІtій хвилі .може завести пО?tеволе
uих в сліпий кут, як буде вигідuо чужим силам. Натомість, покла
даючись ua влаті сили, які завжди .моЖІtа точно визuачити і які uіко
ли не підведуть, ніколи не .моЖІtа помилитись. В01tи завЖJ)и будуть тим 
заліжим бастіоном боротьби, якщо будуть певні, що ними веде заліжий 
провід . Власне Акт Зn чер61tЯ був виявом заліжоі· твердости украі1tського 
uескорmого uароду. Це був З а л і з 1t и й А к т .' 

Залізо 1tіколи 1te втеться, якщо ~o1to є добре викуте та гартоване, 
якщо 1tе.має в ньому жод1tих дефектів .Це вже залежить від якости та 
дбайливости коваля . Якщо б цим ковалем .мала бути гітлерівська Ні
мечи1lа, чи будь-яка і11ша чужа сила, тоді ято ж, залізо украі1tської 
держав1tости було б пов1tе тшшх дефектів. Bo1to скоро було б 1taг1tyme, а 
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й навіть по-колоніяльному спаяне до імперських шовіністичних цілей 

На7J,изму. Однак, як ощака незганьбленої величі Української Нау/і; так 
не сталося в 4 7 -ому році. Тоді, ковалем України була ревоол:юційна 
ОУН/ Залізо державности, викут~ в гарячій кузні Акту ЗО червня, в 
кужі ідей самостійности й державности із сироїруди л:юбови до свого та 
ненависти до ворога, хоч коротко-тривале, ніколи не зламалося . !Jе залі -
зо панурилося в духовну спадкоємність українського народу, стало не
зламним, безкомпромісовим хребтом нескоренности Української Нації 
в ії боротьбі на шляху до визволення . 

Дотримуючись повищих засад, револ:юційна ОУН стала головним 
промотором прогапошення спершу СамостійноїКарпатської України в 
З9-ому році, а опісля Відновлення Української Державности у Львові 
в 4 7 -ому році. Провідники ОУН добре розуміли, ще ставити 1 орієнтир 
на можливості виграти "щось "у висліді загадкової загри міжнародньої· 
кон'юнктури лише доведе до затемнення, чи навіть опл:югавлення яс
кравої принциповости української иаціонально-визвольної боротьби. То 
му зокрема, в умовах світової війни, коли перед очима валився старий 
світ з його імперськими підмурівками, Україні було потрібно рішучо до
казати своє ХОЧУ, без страху задеклярувати своє невгасиме вольове 

тяготіння до державної власно-підметности . Наперекір існуючому, 
Україні була потрібна ідея, яка б поставила основи до побудови нового, 
помимо примхлив их інших велетенських потуг . Великий ідеолог україн
ського націоналізму Дмитро Донцов, так пише : "Захопл:ююча сила 
велкої ідеї- в ії непримиримості з ворожою ідеєю. Всі великі ідеі~ які 
руйнували одну форму життя, натомість творили нову, - були uепри
миримі. Всі воuи були викликом існуючому. Запалюючи своїх визнаву,ів 
фаuатичuою л:юбов'ю своєї ідеі~ вірою в uei~ що викл:ючала сумuів, та
ка ідея будила н,е переможну еuергію в душах адептів, скорше чи піжіше 
забезпечуючи тій ідеї тріюмф". Такою була ідея державности Україuи, 
коuкретно втілен,а в Акті Проголошеuня Україuської Державuости 
ЗО червuя, 7947 року . 

Чому ми завжди маємо себе трактувати цичіпкою ua периферіях 
решти світу? Чи вже ж ми забули щачеuн,я могутuього слова
СЛАВА, що в давніших часах голосuо луuало ua полі бою, ко~!' кuяжі 
дружuн,uки здобували й будували Україuу? Будуймо УКРАІНСЬК;: 
СЛАВУ/ Узмисловл:юймо це слово н,ині в нашій твердій, ЗАЛІЗНІИ 

поставі в змагу за Українську Держав1tість. Плекаймо культ украінсь
кої слави в могутuій традиції З О червня/ 

Чому ж ми завжди маємо бути підлабужювачами до випадкових, 
примхливих .бажаuь інших, мовляв, більших світових потуг? Зро1Jмій

мо нарешті, що потугу творять ті, які носять потужність в собі/ Ije 
ті залізні лицарі, носії великих ідей, героі'чн,і апостоли ,віра котрих, це 
перш за все, віра в себе самих. Для Украіни, таким залізним ордеuом 
лицарів -це Організація Украі·н,ських Націоналістів -ОУН. Леrтда 
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uих трьох літер- О У Н -ста~tовитьдійснуУКРАЇНСЬКУСИЛУ, 
украї1tську потужШсть, бо ії 1tадх1tе1t1tики вміли 1tосити потуЖ'Іlість в 

собі самих, 1ta коЖ'Jlому .~poui викарбоf!Jвали в діюч11х npouecax історії 
слова- СЛАВА УКРАіНІ! ГЕР,ОЯМ.СЛАВА! Jjj три літери вже та
кож стали 1tecmepтo закарбоваю 1te тzльки в украї~tській історіі; але і в 
украі1tській і)уховоапі. Власне, Акт З О черв1tя став тим 1tожем до викарбо
f!Jва1t1tя Украінської Слави, слави ОУН. 

Недав1tо звіль1tе1tий лиuар-апостол сучасної Воюючо-Нескортої 
Украї1tи, Вале1tти1t Мороз, так говорить про ОУН: "Я 1te дуже дослу
хаюсь до тих, яким подобаються ті чи і1tші партії. Я 31tаю, що ОУН
ue 1tе -партій1tе багатство, ue украі1tське багатство. Ije сила, якареаль-
1tО боролась за Украї1tу і має реаль1tу силу далі боротись за Украіну; сила, 
яка 1te здріб1tіла, сила, яка мислить 1tа1J,іо1tаль1tими катеіоріями, а 1te 
партій1tими". Так ОУН 1te ·здрібю'ла! І в 47-ому poui во1tа 1te здріб1tіла, 
бо таки вміла мислити 1tа'Іj,іо1tаль1tо-держав1tи1J,ькими катеіоріями, а 
1te партій1tими. 

Помимо різ1tих ава1tтюр1tих 1tаклепів з сторо1tи по-суті опортJ1tіс
тич1tих украї1tськuх партій1tих чи1t1tиків та помимо загрози 1tімеuької 
загарб1tиuької політики в Украіні, Актом З О черв1tя ОУН дала ясну 1te
зanepeч1ly відповідь і Берлі1tові, і Москві, і рів1tож uілому світові 1ta nu
тa1t1tЯ: "бути чи 1te бути " . Поми1tаючи конкрет1tу короткотривалість 
створе1tого Уряду Держав1tого Правm·1l1tЯ, 1ta чолі з дост. Ярославом 
Стеuьком, ОУН, будучи ава1t1ард1tим реч1tиком визволь1tої боротьби 
украі1tського 1tароду, доказала, в імті Воюючої Украї1tи, украї1tське 
ХОЧУ! Сама короткотривалість Акту має 1tесуттєве 31taЧe1t1tЯ . Ко
лосаль1tе з1tачm1tя Акту ЗО черв1tя лежить у вищій, мораль1tій площи-
1tі, там де ви1tикло пита1t1tЯ- "бути чи 1te бути". Наша відповідь в той 
час залишила 1tаслідки і по сьогод1tіш1tій дть, як запорука, що 1tаша від

повідь у майбут1tьому, коли лише 31tову ви1tик1tе ue пита1t1tя, буде точ1tо 
та сама. Коротко, uя відповідь була і буде така: 

166 

Бути ... ! Бути ... ! і ще раз БУТИ ... !!! 

"Сторонні сили та міжнародна політична коньюн
ктура можуть мати значення допомІжних, але не ви

рішальних сприятлив их чинників. Беремо їх до уваги 
в такому розумінні і• використовуємо їх , але відкида
ємо всякі орієнтації на сторонні сили" . 

СТепан Бандера 



РЕЗОЛЮЦІЇ, ПРИВІТИ І ПОСТАНОВИ 
ХІ СВІТОВОГО KOHrPECY СУМ 

РЕЗОЛЮЦІЇ: 

ПРИВІТИ: 

Ми, делеrати на ХІ-ий Конrрес СпіJІКи Української 

Молоді , умандатовані представники членства СУМ з 
Австралії , Арrентіни, Бельгії , Велико-Брітанії, ЗСА , 
Канади, Німеччини і франції, зібралися в Елленвіл, 
Нью-Йорк, в днях 17-19 листопада 1978 р. , у бО-річчя 
проголошення Української Незалежної і Соборної 
Держави, 40-річчя трагічної смерти провідника УВО

ОУН поJІК. Є . Коновальця , у 45-річчя голодової облоги 

Украіни , 35 річчя АБН, 100-ліття народження велико
го українського педагога, проф. Г . Ващенка, клонимо 
голови перед нашим геройським народом і його не

зліченними жертвами , перед його стражданням , і 

прирікаємозалишитися вірними йому, захищати йо

го волю і права аж до остаточної перемоги і закрі
плення Украінської Самостійної і Незалежної Дер

жави. 

Учасники ХІ Конrресу СУМ зокрема віддають по
шану ві см борцям-героям України, які в боротьбі про
ти комуно-московських окупантів ві ддали своє жит

тя на протязі останнього бО-річчя. 

ХІ Конrрес СУМ висловлює свій подив і пошану 

борцям руху опору в Україні , зокрема активній укра
їнській молоді, яка послідовно протиставиться воро
гові і у важких умовах змагається за збереження і роз
виток української культури, украінської мови , від

стоюючи права нашого народу бути господарем на 

власні й землі. 

ХІ Конrрес СУМ вітає і пересилає вислови незмірно·І 
пошани Ісповідникові Віри Блаженнішому Патріяр
хові Йосифові Сліпому, і заявляє свою підтримку 
очолюваній ним Українській Помісній Католицькій 
Церкві . 

- Вітає Ієрархів і духовенство Української Поміс
ної Католицької Церкви . 

- Вітає Блаженнішого Митрополита Мстислава, 
Ієрархію і Духовенство Української Православної 

Церкви . 

-Заявляє підтримку екуменічним починам Укра

їнських Християнських Церков . 

-Вітає Провід ОУН на чолі з Достойним Яросла

вом Стецьком і всі Організації Українського Визволь

ного фронту. 

-Вітає Світовий Конrрес Вільних Украінці в і всі 
украі. нські громадські, наукові, молодечі , комбатан

тські :, жіночі , студентські , станові органі за Цї, това-
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риства й установи , які стоять на засадах визвольної 

боротьби за державну незалежність Укра:іни . 

ІДЕЙНО-ПРОГРАМОВІ ЗАЛОЖЕННЯ СУМ 

ХІ - ий Світовий Конгрес СУМ заявляє, що Спілка Украінської Мало-

ДІ .: 

а/- залишається вірною ідеалам, які були перейняті від перш их творців 
СУМ , членів підпільних гуртків на Наддніпрянщині і на Західніх Укра
їнських Землях, вояків укр<lінських армій Визвольних Змагань, героїв 

Крут, членів УВО-ОуН танеустрашимих воїнів УПА. За ці саміідеали 
загинули творці СУМ на чолі з Миколою Павлуиn<овим і тисячі їхніх 
послідовників у пізніш их роках . За ці самі ідеали під гаслом " Бог і Укра
їна" змагаються і будуть змагатися в майбуньомусумівці на поселеннях 

в країнах Західнього світу . 

б /- боронитиме ідейно-програмові заложення СУМ і взиває всю Укра
їнську молодь в діяспорі відстоювати ці позиції проти яких виступають 

сьогодні комуно-московські імперіялісти . 

вІ- рекомендує управам усіх сумівських клітин та всьому членству рі
шуче протиставитися розкладоним ідеям нігілізму і всім іншим облуд
ним концепціям, що їх посередньо або безпосередньо поширюють во

роги України у пов'язанні з широкорозгорнененим наступальним 

фронтом Москви проти украінства , і зокрема проти ідей Спілки Укра
їнської Молод і . 

г/- стверджує, що ворог і його агентура посилили підступний наступ на 

організоване українське життя в діяспорі , а зокрема на нашу Спілку. 

Конгрес протестує і засуджує перекручення історичних фактів в Ен

циклопедії Українознавства , які мають пряме відношення до СУМ і 

висловлює жаль , що деякі науковці дають себе використовувати у під

ступні й тактиці ворога . 

ОКРЕМІ ПОСТАНОВИ 

1.- ХІ-ий Світовий Конгрес стверджує, що длявиховної праці СУМ ду

же важливим фактором є українська школа, тому доручає всім управам 

сумівських клітин та Булавам Юнацьких Відділів зобов'язувати все 

членство бути учнями шкіл українознавства. СУМ повинен тісно спів
працювати з українськими школами, а де таких немає, організувати їх. 

2.- ХІ-ий Світовий Конrрес СУМ рекомендує творення гуртожитків та 

інтернатів на зразок діючого в Мюнхені Інтернату. 

ХІ-ий Світовий Конгрес вважає корисним і конечним організувати 

на чужині принаймі одну гімназію з українською мовою навчання і 

закликає Центральну Управу підтримувати активні заходи, що на

прямлені до її здійснення. Українська гімназія, , од ин ока, дає повні 
можливості вичерпно передати предмети українознавства, конечно 
потрібні молодій українській ссвіАомІИ І людині. Без української люди
ни тяжконам буде виплекати письменників, поетів, чи публіцистів, які 

писали б украінською мовою. 
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3. - ХІ-ий Світовий Конгрес СУМ має особливу шану 1 честь 11ри знати 
найвище почесне відзначення Спілки Укра1нсько1 МолодІ Укра1нсьюй 
Малій СемінарЇІ в Римі у 25-річчя її існування та довгорічно1 віддано1 
педагогічної й освітньої діяльности серед української молоді на добро 1 
славу Богові і Україні. ' 

Українська Мала Семінарія в Римі виховала не тільки ревних свяще
никін. але й віманих та національно-свідомих молодих провідників. 

НонІ'ресовий беннет СУМ. Промовnяє Представниця АБН - пані Сnава 
Стецько. Зnіва до права сидять: о. Роман Мірчук, ronoвa НУ СУМ Америки 

- д. М. ШміІ'еnь, уступ. Гоnова ЦУ СУМ- мІ'р. О. Новаnь, Представник Прово

ду ОУН- дир. Ю. Забnоцьний. 

які працюють на українській громадській, молодечій і наукові й нивах . 

Багато колишнІх учнів УПМС занимають відповідальні пости в нашій 
молодечій організації, що . є свідоцтвом корисної праці цієї виховної 
інституції на еміrрації. Цим відзначенням бажаємо підкреслити 
неоцінені заслуги УПМС як кузні середньошкільно"І молод і в діяспорі 1 
заохотити заснування подібних конечно потрібних інституцІй в кра

інахнашого поселення. Бажаємо УПМС ще довгі роки 11рацювати на 

великій і відповідальній ниві виховання майбутніх поколінь України. 

4.- ХІ-ий Світовий Конгрес СУМ закликає все своє членство студентсь
кого віку вписуватись і відвідувати високошкільні курси Українського 

Вільного Університету та інших високошкільних українських центрів 
для поглиблення своїх знань з українознавчих дисциплін поруч студій 

на інших високих школах чи учбових заведеннях . 

5.- ХІ-ий Світовий Конrрес СУМ заохочує зацікавлених студентів су
міців належати АО Товаристваа Української Студіюючої Молоді ім . М. 
Міхновського /ТУСМ/, що є ідеологічно-спорідненою наш1и спіл

ці студентською Організацією. 
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б. - ХІ-ий Світовий Конгрес поручає Центральній Управі СУМ пороби

ти відповідні заходи, щоб СУМ, як активна одиниця Визвольного 
фронту, був відповідно зарепрезентований також і у Світовому Виз
вольному Українському фронті. 

7.- Роком 1978-им започатковуємо декаду приготування до 1.000- річчя 
Хрищення України. Конrрес доручає всім клітинам СУМ гідно пр игото

витися до тих святкувань, включити тему воюючого украІ·нського хрис

тиянства в програми виховання. Християнське світло Києва хай акр і 

пить щсраз землю прад і д і в наших і столицю самостійно"І Україн ської 
Держави із знам'ям золотого Тризуба. 

8. - Х І -ий Сві товий К онrрес СУМ, на п ропозицію попередньої Цент

ральної Управи СУМ, за довголітню ді я льні сть у СУМ . або за особли ві 
заслуги для СУМ відзнач ив наступних осі б: 1/ почесни ми ч лен ами 

СУМ - п- і Наталію Павлушкову, проф . Се мена Вожаківс ького і п -а 

Олексу Калинник а; 2/ званням четвертого сту пеня виховника-д-ра 
Петра М ірчук а , д. К орнеля В асилика, д. Івана Кобасу, д. Мирона Луша

к а , д. Володими ра Кусика,д. Волод ими ра Окіпнюка , п олк.Євгена Рена, 

д. Сте п ана К остюка, ред. І ллю Дмитріва . 3 / - званням чет вертого сту
пеня сус п і льн ика - ред. Володимира Левенця , д . Богдана Гірника ; 

41 ч етве ртим ступе не м культурника- А. Олега Гензу і д . Т е одора Кузь
мі ва ; 5/ четве ртим ступенем Господрника - д. Петра Микуляка ід . Во

лодимира Костика. 

Окремим рішенням Конrресу відзначено найвищим сумівським від-

значенням - званням ВОЇНА-ЛИЦАРЯ - мrра Омеляна Коваля-
доте перішнього голову Центральної Управи СУМ. 

9. - ХІ - и й С в і товий Конrрес СУМ стверджує важливість постанов всіх 

доте пе рішніхКонrресівСУМ , якщо черговий Конrрес не виніс іншого 
ріш ення в цій сам і й справі. 

10.- ХІ -и й Світовий Конrрес рекомендує нововибраній Центральній 

Управі , щоб матеріяли ХІ-го Світового Конrресу СУМ були видрукувані 
і розіслані Кра йовим Управам до шести місяців після Конrресу. 

ПОСТАНОВИ ЮНАЦЬКОЇ КОМІСІЇ 

1.- ХІ - ий Світовий Конrрес Спілки Української Молод і стверджує , що 

як в минулому, т ак і в майбутні й каденції справі виховання юнацтва

кандидатам в члени Спілки Української Молоді мусить бути присвячу
вана якнайбільше уваги на всіх щаблях нашої Спілки . На цей відтинок 
праці мусят ь бути відряджені найкращі людські сили , якими розпоря

джає наша Сп ілка та всі п отрібні для цього засоби. Посилена праця 

на цьому в і дтинку є в и могою часу і є запорукою дальшого росту нашої 
Спілки . 

2 .- ХІ-ий Світовий Конrрес Спілки Української Молоді стверджує, що 
ідейні заложення , на яких спирається ціла виховна програма Юнацтва 
СУМ - виложена в Правильнику Юнацтва СУМ в розділах "Світогля
дово-виховні заложе ння Ю СУМ", Закони Юнацтва СУМ", і "Особо
вість Юнацтва СУМ " є од иноко правильніінадальше актуальні і не по
требують ніяких уточнень, зм і н , чи доповнень. 
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Виступ в дискусії на КонІ'ресі: Гоnова КУ СУМ НІмеччини- д. в. Панчук. З 

права д. Р. Зварич- тепе-рішній редактор "АванІ'арду". 

3.- ХІ -ий Світовий Конrрес рівно ж стверджує, що нашІ осяги у вихов

ній праці в минулому не є вповні задовільні через брак належи их засо
бі в- брак розпрацьованих належно матеріялів - стосування недоско
налих методі в та через ряд інших об 'єктивних причин, як тиск не ві дпо
відного оточення , брак співдії виховних чинників як родина , школа, 
Церква, тощо. 

4.- ХІ-ий Світовий Конrрес СУМ доручає відновити виховно-організа 

ційну структуру юнацтва СУМ на місцях, де вона була занедбана, бо 
через належне їі застосування юнацтво має змогу приготовлятися до 

самоуправи, суспільно-громадських і провідницьких завдань. 

5.- ХІ-ий Світовий Конrрес СУМ ще раз пригадує керівникам і вихов
никам юнацтва, що вся виховна праця мусить проходити згідно на
перед опрацьованого виховного пляну і програм11, яка має бути базо
вана на вимогах підготовки юнацтва до іспитів в основному, та вклю
чати цікаRіші актуальні теми і моменти 

7.- ХІ Світовий Конrрес, познаиомившись в загальному з нарисом 

програми, що й опрацювала підготовча Комісія Канади , доручає Цен
тральній Виховній Раді простудіювати їі основніше , поновити й біблі
ографію /літературою/ і методичними вказівками тощо, відтак п_ору
чити П всім виховним клітинам. Це значно допоможе в плянуванНІ ви

ховної програми на всіх щаблях нашої Спілки, а особливо у Відділах 
Юнацтва. 

8. - ХІ-ий Світовий Конrрес СУМ, заслухавши напрямних праці з 
юнацтвом, що їх виготовила Підготовча Комісія Велико-Брітанії пору
чає Центральній Виховній Раді використати його як основу для уна-

прямлення виховної праці в наступній каденції. 
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9.- ХІ-ий Світовий Конrрес доручає керівним чинникам нашої Спіл
ки Подбати особливо в цій каденці1. rrpu rrідвишення кваліфікацій і 
рівня виховників, влаштовуючи для цьиги вишкільні табори, курси і 
семінарі на всіх теренах діяльности зrілни uднистайниї nрограми, яку 

має оnрацювати Центральна Виховна Рала. fІuтрібний постійний nе

ревишкіл виховників. Особливо дбати rrpu вишкіл виховників там, де 
слабі КУ. 

10.- Хl-ий Світовий Конrрес nоручає Крайивим Вихивни.'vf Рад.ам і Бу
лавним Юнацтва сrрого контролювати надавання вихивних стуnенів. 

Не можуть бути поминені ані одна з вимог, ши Іх ставить ГІрави,1ьник 

ЮСУМ. 

11.- ХІ-ий Світовий Конrрес СУМ доручає Центральні й ВиховнІ й Ра.11 
оnрацювати і видати матеріяли для nершого 1 другого Ісnиту старшого 
юнацтва згідно з вимогами Правильника Юнацтва в раУІuях \10Ж.1И

востей здійснення тих вимог. 

12.-ХІ-ий Світовий Конrрес СУМ зобов'язує Центральну Уnраву 1 Цен 
тральну Виховну Раду nідготовити і видати всі ті конечні nосібники. які 

не зреалізовано в минулі й каденції, а особливо твори укра1нських nись

менників з сумівською тематикою . 

13.- Хl-ий Світовий Koнrl?ec поручає Центральній Управі розглянути 
можливісrь зорганізувати і nеревести зустріч виховників на світовій 

базі. 

14.- Хl-ий Світовий Конrрес СУМ поручає Центральній Управі СУ~І по
кликати окрему комісію для підготови проєкту і поправок Правн,lьни

ка СУМ, особливо в його організаційнім і іспитовім аспектах. 

15.- Хl-ий Світовий Конrрес СУМ зобов'язує все юнацтво СУ\1 пере.l
nлачувати і читати журнал "Крилаті". В своїй виховній роботі вю;овнн

ки зобов'язані користуватися " Крилатими" як підручною лектурою .1,1Я 

юнацтва та журналом "Аванrард" для старших груп юнацтва. 

16.- ХІ-ий Світовий Конrрес СУМ поручає Крайовим Управам та Уnра
вам Осередків СУМ мати на обліку всіх тих членів юнацтва які жнвуть 
у віддалених місцевостях одинцем, вдержувати з ними посrійниІ-t кон

такт, заохочувати і допомагати їм засвоювати матеріял до юнацькІLХ 
іспитів та в часі літніх таборів, чи спеціяльно влаштованих зустріча.х. І.х 

складати . 

17.- Конrрес звертається до батьківських Комітетів, а посередньо .10 

всіх батьків Юнацтва СУМ, усвідомити собі обов'язок і потребу бать
ків постйно цікавитися працею Відділу Юнацтва й співпрацювати з ви

ховниками. Шкільний вік їхньої дитини та приналежність до Юнацтва 

СУМ не звільняє батьків від .співвідповідальности за виховання їхньої 

дитини. 

Далі буде 
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Масова демонстрщі-я у Львові з приводу новог о вбивства 

КОМПОЗИТОРА ІВАСЮКА 
ЗАМОРДУВАЛО Кr'Б 

Обкладинка пісенннка 

В. Івасюка, виданого в 1977 році 

У лісах біля Львова знайдено 18 травня, ц.р. закатоване на смерть тіло 
відомого молодого українського композитора Володимира Івасюка. На
рQQньо-побутові пісні й твори вже покійного В . Івасюка / "Червона Рута", 
"Водограй", "Два Перстені ", та інші/ набули широкої популярности серед 
молQQі в Україні та за кордоном. Вістки з України , що прод істалися тут на 

Зах ід, вказують на те, що 23 кв ітня, ц.р. В. Івасюка п ідхопила машина КІБ 
на вулиці Львова і це останній раз, коли його будь-хто бачив живим . 18 
травня пов ішене тіло ВолQQимира Івасюка знайшли солдати в забороне

н і й зоні, в лісі біля Брюховичів . Ціле його тіло було покрите син ця ми і шра

мами, які залишилися від катування. Зараз п і сля цього, КІБ почало роз
повсюджуваги буйду, що , мовmв, В. Івасюк вчинив самогубство, пові 

сивши себе на дереві. Ці очорнюючі чутки зокрема кружляли в студент 

ських колах , де вбитий композитор користувався надзвичай но великою 

популярн і стю і пошаною . 

Друз і і знайомі покійного переконан і , що Івасюка закатузали, а згодом 

перевезли тіло мертвого в ліс , в заборонену зону , куди в і н перед тим н і ко

ли не ходив і там й ого повісили. В районі Брюхович і є санаторія для пра
цівників Кг'Б. Біля покійного лежали гроші під деревом, що саме свідчить 
про те, що це не могла бути робота злочинних грабіжників.Саме тіло по

кійного композитора було брутально побите, звиколеними очима, поло

маними пальцями, з глибокими ранами на грудях, у які були встромлен і 
гілки калини. Хоч можна припускати, щобрутальність цього вбивства було 

подумане Кг'Б на те, щоби залякати національно-свідому частину населен
ня, цей підлий злочин викликав зворотнии ефект. Вістка про замордуван
ня В . Івасюка блискавкою облетіла цілу Україну. У Львові про цей злочин 
говорять цілком відкрито. Сам похорон покійного композитора, що від

бувся 22 травня, у символічний день перевезення тіла Тараса Шевченка 
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На личаківському цвинтарі у Львові. Гори віннів і квітів на могмлі вбитого і 
повішеного Володимира Івасюка - лікаря і композитора та співака. Побіч 
стоїть молодь що свідчить про любов і пошану до автора улюбnен их пісень. 
Коnи міліціонери вмнмнулм вінки та квіти, наступного дня появнлялося їх ще 

більше і більше. 

на Україну, перетворився у масову демонстрацію, в якій взяло участь по

над 1 О тисяч 110дей. В той день студенти Львівського Університету, на 
знак протесту, не пішли на виклади. Серед чисельно заступлених письмен
ників, композиторів і співаків, були В. Гнатюк і А. Кондратюк, які прибули з 
Києва, а також співучий ансамбль Мареничів. 

Після похорону ще довго продовжувались демонстрації та відкриті 

протести . Недавно прибула дружина колишнього політв'язня Валентина 
Мороза, Ра:Іса, розповідала на зустрічі з реданцією "Аванr'арду", що на
віть тиждень після похорону було трудно добитися до могили покійного. 
Такі демонстрації продовжувалися ще три тижні після похорону. Між на

селенням почали поширюватися в і рші, присвячені цій трагічній поцІі. 
Ці вірші читають публічно , розліплюють на стінах і деревах. Основне мот
то цих писань і протестів є: "Всіх нас не перевішаєте, всіх нас не переб'є

те! За свої вчинки ще заплатите!" ~ 

Сл. п . Володимир Івасюк був відомий зі своєї принциповости й зі своїх 

виразних національних позицій. Він постійно відмовлявся писати музику 
донеукраїнських пісень або подавати свої власні на конкурси неукраїн

ської пісні. Перед сме ')ТЮ він працював над оперою з козацької доби. 
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ІНТЕРВ'Ю 

З ВАЛЕНТИНОМ 

МОРОЗОМ 

»АванІ'ард" - Друн--е Валентине! Ви вже висловлювалися перед укра~ 
українською і чужинецькою пресою до різних питань української 1 
світової політики, а нас цікавить ще таке питання: - Яке Ваше 
відношення і як Ви оцінюєте діяльність революційної ОУН під керів
ництвом, раніше Степана Бандери, а тепер Ярослава Стецька? Чи Ви 
мали вже нагоду з Головою Проводу ОУН, д. Ярославом Стецьком 
обмінятися думками і яка Ваша оцінка його концепцій? 

В. Мороз:- Я вже мав нагоду висловитись на ту тему.- В церквІ час 
від часу приходить до стабілізації і багатства, так би мовити, матеріяль
ного життя; церква заповнюється малюнками і стає фактично музеєм, 

а духовне життя переходить на більш холодний ступень, недостатній 

дпя духовно· інституцІі, для церкви і тоді в церкві наступає Реформація. 
Приходить нова течія, яка висуває ідею реформації церкви і за
палює більшим горінням духовне життя. Я привів це як приклад 
і сказав, що остання реформація в українстві була в 29-ому році 

коли виникла ОУН. Я гадаю, тим сказано все, що я думаю про 
роль ОУН в українському жипі, зокрема в українському політичному 

житті. Так - я побачив, що ОУН-революціон~ри це найбільш жива 
течія в українському політичному житті, яка зберегла найбільш вогню, 
найбільший тонус горіння. Я багато разів розмовляв із Ярославом 
Стецьком, Головою Проводу Організації Українських Націоналістів, 

і я гадаю, що той, хто читав мої виступи, і давніші і новіші речі, 

той бачить, що мої концепції найближче стоять до концепцій ОУН

рев ооюцюнер1в. 

»АванІ'ард«:- Чи Ви ознайомлені з міжнародньо-політичною діяльністю 
АБН і Світової Анти-комуністичної Ліr'и і яка оцінка цієї діяльности 
Ваша і наших політичних в'язнів в концтаборах і тюрмах? Чи взагалі 
Вам було відомо про цю діяльність крім інформацій з совєтської 

преси, яка її атакувала? 
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В. Мороз: - Я, давно, ще навіть до увязнення в Совітському Союзі, 

знав про діяльність АБН. Знав також, пізніше вже, коли вона утворилась, 
про діяльність Світової Анти-Комуністичної Ліr'и. Стосунок нас ди
сидентів українських в Совітському Союзі, політ-в'язнів, був особли

вий і спеціфічний. Справа в тому, що на Заході є багато наївних 
гібералів, які уважають, що бути анти-комуністом, антимарксистом -
це щось неприємне, щось таке, що немає місця в сучасності. Ми там 

в Совітському Союзі бачили живий комунізм і знали добре що таке 
комунізм, тому наш стосунок був тверезий і діловий до таких інсти

туцій як АБН або Світова Анти-Комуністична Ліr'а. Ми завжди знали, 

що то найпотрібніші інституцІї в сучасному світі . Комунізм, як теорія, 

звичайно має право на існування так як всяка інша теорія. Але 
комунізм на практиці, всяка спроба реалізувати комунізм в житті, 
завжди приводила до твореня анти-світу, до творення пекла. Ми були 

в тому пеклі і ми добре знали, що кожна людина з почуттям відповідаль

нос:rи за світ і за долю людства мусить в сучасності бути анти-комун іст ом , 
мусить беззаперечно і скрізь поборювати комунізм. Тому ми вітали 
створення таких організацій і я вважаю, що в сучасності якраз вони 
мабуть найпотрібніші. Звичайно потрібний спектр політичної, громадсь

кої, наукової думки. Але ті організації мабуть найпотрібніші, бо вони 

твердо і тверезо дивляться на проблему і на потребу боротьби з ним. 

"АванІ'ард«:- Чи Вам відома дуже голосна акція Голови Проводу 
ОУН, д. Ярослава Стецька, під час відвідин Хрущова у Штокгальмі 
та реакція на неї Хрущова і якщо так, то як її оцІнили українсьКІ 
патріоти? 

В. Мороз- Ми всі - я маю на увазі українську еліту - помІтили 
дуже розумний і дуже вдалий крок Голови Проводу Організації Укра
їнських Націоналістів, Ярослава Стецька, під час відвідин Хрущова 
в Швеції і якраз тоді серед тих, хто ще так дуже не орєнтувався 
в політичному житті українському на Заході, якраз для таких людей -
це був перший штрих до портрету. Тоді були в нас розмови на цю тему 
і говорилося просто, що це дуже розумний крок і що серед українських 
політиків у вільному світі Ярослав Стецько виділяється своїми якостями. 

Нам була відома також реакція Хрущова. Вона нас смішила, як 
взагалі вся та дивацька поведінка Хрущова викликала більше сміху 
аніж страху. Сталінські часи вже пройшли. Ми були дуже задоволені тим, 

що Голова Проводу ОУН, Ярослав Стецько, поклав квіти на могилу 
Карла ХІІ, підкресливши тим тягліст~ традиції в боротьбі проти Москви 
і є.цність в тій боротьбі західних сил і України. 

"АванІ'ард«: - Революційна ОУН була ініціятором і головним 
еподвижником та організатором ~ акt.ій в обороні і за звільнення 
українських політичних в'язнів, при довгому спротиві інших політичних 

груп і різнородної української преси в діяспорі , які противились 
концепції масових і радикальних акцій в обороні України, як, мовляв, 
шкщливих для наших в'язнів. Чи Ви поділяєте ту думку? 
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в. Мороз:- Я добре знаю, що революц1ина ОУН була завжди, не 
дивлячись на конюнtпуру, прихильником твердої боротьби проти кому
ністичної диктатури, проти російського імперіялізму і в боротьбі за 
звільнення українських політичних в'язнів, ще тоді, коли серед інших 
груп ця боротьба була непопуляРною. Я вважаю, що революційні~ 
ОУН належить щире і велике признання за цю роль піоніра в цій справІ . 
І власне тут навіть трудно назвати піонером, бо позиція революційної 
ОУН ніколи не змінялась і не залежала від конюнктури. 

»Аванrард";- о fкраїні і поза нею в імперії є дуже ПОfІУЛАрний термін 
»бандерівці", яким большевики намагаються окреслити наш визвольний 

рух. Чи це не є вже бумеранr'ом для них, бо тим чином символ 
самостійности стає всенароднім, як це було з мазепинцями? 

В. Мороз:- Я гадаю, що самим цим терміном »бандерівці" є відповідь 

на питання, відповідь на ту довгу суперечку, хто має більші заслуги в 

українському визвольному русі, хто має вести перед, хто має числи

тися аванr'ардом українського визвольного руху . На це відповіло саме 

життя не тільки серед українців, але серед москалів 1 Інших народІв 
Сов і цького Союзу. І в Східні й Европі пdза межами Совітського 
Союзу термін »бандерівець" є синонімом борця проти Совітського 
Союзу. Так, ми українці можемо цим терміном пишатися. Кр.іміналь

ний злочинець, чи простий москаль у Московщині, коли каже »банде

рівець'', то він має на увазі під тим не тільки українця, який боровся в 

Західній Україні. Він має на увазі литовця, латиша, естонця - всі 
це в його розумінні є »бандерівці''· Так, це велика честь для нас, що наш 
рух, наше слово стало синонімом для всіх борців проти комуністичної 

диктатури в Східній Европі і в Совітському Союзі. Я знаю випадок 
у Мінську, в Білорусії, коли кримінальний у тюрмі дізнався, що цей 
ЧОЛОВІК Є ПОЛІТИЧНИМ, ТО він СКаЗаВ - >>R думав, ЩО ТИ ПрОСТИЙ, 

а ти »бандеровець<<. 

,.АванІ"ардсс:- Чи Ви згідні з концепцією ОУН-АБН-ВАКЛ, що суттєва 
ставка паневолених москалями націй мусить бути на координовані 

і синхронізовані нацrонально-визвольнr революції, які з середини 
розвалять імперІю і комуністичну систему, чим уникнеться атомової 
війни? ОУН заперечує можливість визволення за поміччю демокра
тизації імперії, чи гуманізації і лібералізації комуністичної системи. 
Її ставка на збройну боротьбу, як завершення революційного процесу, 
який є дуже многогранний. Яка Ваша думка на це важливе для 
української політики питання? 

В. Мороз:- Ми українці вже кілька разів програли бій, історичні бої 
тому, що якраз покладали занадто великі надії на демократизацію 

російського суспільства. Так було в 17-ому році, коли вважали, що 
нова демократична, як вважали, Росія не є жодним нашим ворогом 

і можна скласти зброю. Виявилося, що нова демократична Росія 
:Юудувала ще кращу імперію і стала ще більш тоталітарною, ніж стара 
царська. Тому я гадаю, що найбільшим здобутком української нацю-
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нальної державницької думки є саме теза ОУН про те, що ніяка 
демократизація в Росії не nриведе до створення самостійности 
України . Звичайно, ті всі процеси лібералізації, як і в і дбуваються в 
Совітському Союзі треба використати і то негайно; це наш великий 

резерв. Але при всій політичній, дипломатичній, і культурницькій грі 
ми повинні пам'ятати, що жодна влада не впаде, доки її не скинуть, 

як казав Ленін. Тут ми можемо вчитися в Леніна, він це добре розумів. 
І врешті-оешт, скільки не велась якась політична, чи культурницька 

боротьба, мусить бути переворот, збройний , насильницький перево

рот. Тут без збро'і ніяк не відбудеться . Тому, я завжди повторював 
і буду повторювати тезу, що нація, що має попереду боротьбу за 

самостійність повинна завжди мати пієтет до зброї, а не до роззброєння. 
Така нація не повинна себе демобілізувати і покладати всі надії на 
якусь-там демократизацію в російській імперІі. Якщо перед москалем 
поставити питання - імrерія чи демократія? -то він вибере імперію. 

·•АваНІ'ард«:- Ваш виступ на маніфестації української молодІ в 

Нью Йорку зрозуміли деякі журналісти, наче б Ви уважали можливою 
самостійну українську комунІстичну державу .. Ми добачуємо в такій 

інтерпретації суперечність з усією Вашою творчістю, яку ми основно 
проаналізували. 3 нашого погляду українська комун істична держава в 

принципі неможлива, бо комунізм по своїй природ і українській нації 
не відповідає і може бути накинений і втриманий в Україні лише 

і виключно російськими, чи іншими чужинецькими багнетами . Яка Ваша 
дійсно думка про це? 

в. Мороз: - ГІ ніколи не говорив, в тому числі на виступі 12-го травня, 
про українську комуністичну державу. Це деякі групи сказали те , 

що їм вигідно сказати. Там була наведена польська приказка про те, 

що хай яка небудь Польща буде , аби була . Я навів просто її як приклад, 

що на першому м ісці має бути національна проблема, національний 

принцип . Але про Україну комуністичну, там не було жодного слова 

в моєму виступі. Досить глянути на магнітофонний запис цього виступу, 
щоби в цьому переконатися . Так, я гадаю, що українська нація 

належить до таких націй, в яких самочинно, спонтанно комуністичний 

лад ніколи не зуміє перомогти . В таких націях як Україна, Чехія, 

Фінляндія, Німеччина, я не бачу можливість перемоги власними силами , 
так би мовити, комуністів. Це тільки його може принести якась зовнішня 
сила. Українська ментальність дійсно є протилежна до комунізму, 

є індивідуалістична, глибоко власницька. І я ще раз повторюю - це 
непорозумІння, якщо хтось вважає, що я говорив про комунІстичну 

українську державу 12-го травня . 

далі буде 
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ДРУЖНЄ ПОСЛАННЯ 

Революційні урагани потрясають Плянету. Земля вагітна таємничим 
плодом. Духовна, соціяльна та націрнально-визвольна боротьба має ста
ти повитухою і виведе плянетарне життя, а, насамперед, Людину, на новий 
рівень буття. 

Героїчний ентузіязм народів не заспокоюється статистичними фор

мами навіть забезпеченого і ситого існування. Він шукає динамічних шля
хів дпя не~пинного розвою духу, розуму й чуття шляху Любови, Пізнання 

і Краси. 

Ми, українські ентузіясти духовних пошуків, прийшли до висновку, що 

настала пора Україні та іншим братерським народам опанувати таку но
ву площину буття. Ці праГНЄ/іНЯ привели нас до братерського об'єднання 

однодумців. котре ми назвали Святою Україною .. 

9 травня 1974 року була проголошена, а ЗО квітня 1978 року заснова
на і стверджена Українська Духовна Республіка - перша в світі духовна 

держава, котра не має кордонів, армії, судочинства, апарату насильства, 

адміністрації, котра виводить громадян Святої України у вічність діяння, 

мислення, краси, любови і радости. 

Яка необхідність у створенні Української Духовної Республіки або Ду

ховних Республік інших народів, які, безумовно, виникнуть найближчим 
часом? 

Нам можуть зауваЖити, що таке рішення, по-перше, нереалістичне, 
казнове; подруге, що є уряд конкретної держави - УРСР, котрий має 

о о о 

спец1яльн1 органи для прояву духовного 1 культурного життя. 

Ми відповідаємо, що по-перше: всяка нова ступінь здається казковою 
і навіть нежиттєвою; по-друге; культурні і духовні органи сучасних держав 

виникли в умовах роздІЛеного, антагоністичного життя взаємовиключ

них груп, партій, індивідів тощо. Бажаної світової спільноти годі, досягну
ти з ,Lr)ПОмогою суспільних інструментІв, породжених психікою роз'єд-

нання. 

Наводимо приклади. 

Перше людство розпочало космічну Еру, міжплянетні кораблі сягнули 

інших світів. Людина побувала на інших плянетах. На часі- зустріч з ін

шими Розумами, з мислячими істотами інших сфер та цивілізацій. 

Чи є у Людей Землі єдине представництво перед галактичними сусіда
ми? Чи є у них духовне право щиро і чесно глянути в очі Розумові далеких 

світів? 

Земля розтерзана і роз'єднана ворожнечою та ненавистю. Вона схожа 
на духовну клоаку у променистому зоряному саду Галактики. Жодна

країна, жодна держава, не висунула, не знайшла критерію Єдності. Лише 
безупину росте гора підозріння, антагонізму і марнолюбних замірів пере

ваги .. 

Другий приклад. 
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Ядерні арсенали великих держав (США, СРСР, Китаю, Англії, Фран
ції) виросли і продовжують рости над всяку міру і загрожують самому 

існуванню Біосфери. Теж саме і з т.зв. "звичайними озброєннями" сотень 
держав- тієї зброї досить для знищення і самознищення мільярдів лю

дей ... 

Джерело ненависти, що породило процес протиборства й о:t>роєнь, 
rече з Психосфери Людства. В об'єктивному світі Природи нема причини 

для братовбивства і ворожнечі. Отже, причина-егоїстичний суб'єктивізм 
ідеологічна НЕСУМІСНІСТЬ, якою вона не була б смішною, нікчемною 
при уважному погляді. Чи можна досягти серйозних результатів у розбро
єнні, не знайшовши спільної основи в сфері ідей, не змінивши свідомос

ти? 

А якщо це неможливо, то чому керівники держав і партій не шукають 

прийнятого для ВСІХ критерію єдности? 

І третє-найголовніше: Людство давно потрапило в полон до т.зв. "За
кону". Вважається, що "Закон" є регулюючою системою стосунків між 
людьми і державами. А, насправді, це тиранічни~І психоколапс, з якого 

нема виходу, який реr'ляментує і нівелює творчі сили народів і породжує 

злочини. 

В природі нема злочинів. Вони є тільки в хворій психіці мислячс)І· істоти, 
котра розірвала єдність Світу, віддавши свою духовну безмірність мізер

ному наборові юридичних фраз і сентенцій. 

Порочність "Закону" найяскравіше підтверджується фактами безупин

них державних переворот1в, при яких до влади приходять з допомогою 

грубо! сили насильники і вбивці, і "Закон" освячує їх, а Об'єднані Нацїі 

стверджують "іхню "законність". 

Цей страшний всесвітній цинізм показує, на яке днобезвихідного раб

ства у своїх власних психічних стереотипів ми потрапили! Чи можна при 
такій ситуацїі будувати об'єднаний світ справедливости?! 

Ось чому виникає настійна потребастворити нові ще, небувалі органи 
для об'єднання Землі, "1"1 народів на спільній духовній основі. Одним з та

ких органів (і найголовнішим) будуть Духовні Республіки, а згодом- "іхнє 

Всеплянетне Братерство, а ще далі- Зоряна Спілка Цивілізацій. 

Це- не утопія, не фантастичні марення. Це - воля народного духу, 

котрий відмовляється далі крутити рабське колесо марнолюбжх замірів 
диктаторІв тих чи інших кра·ін, апологетІв Імперіялізмута шовінізму. 

Епоха духовних Республік наступає, як альтернатива тому безумсmу, 
що отруїло Плянету, як єдина можливІсть врятували L;впове Життя. 

Які практичні можливості для існування осередків Духовних Республік 

серед мілітарного та насильницького грому держав?. 

Ми визнаємо, що ситуація для нас тяжка. Примат економіки, енерr'ети
ки та мілітаризму зводить духовне жипя на рівень якогось смішного ре

лікту, анахронізму. Древній дух народів нещадно нищиться, фольклорні 

скарби стають музейними експонатами, мова нівелюється, збіднюється і 
!1ерестає бути Творчою Першооаювою. Досить лише того фаіту, що мі-
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льйони українцІв за межами УкраІни не мають жоднd школи рдною мо

вою та інших культурн их закладів, щоб збап-tути: психічна деr'радація не

мину.~аякдля окремих народівтак ідля всіеі Пmнети,боЛюдство- єди
не і нероздільне. 

Ідея Святих НародівДуховних Республік зустріне лютий опір. Причина 

у вражаючому консерватизмі мислення і розумінні еволюційних проце
сів. Звертаємо увагу уряду УРСР на те, як на відомому процесі Руденка

Тихого було визначено суть ідеї Духовних Республік, викладеної в праці 

"Свята Україна". Донецький: обласний суд визначив, а Верховний Суд 
УРСР згодився з тим визначенням, що ідея побудови Духовних Республік 
є заклик до збройного повалення влади Рад. 

Ясна річ, що можна було б посміятися з такої печерної оцінки ідеалів, 
котрі передбачають Братерство всіх народів Землі. Проте, смішного в цій 

ситуації мало, вона показує, як далеко зайшов процес антагонізму, циніз
му і байдужности . 

Ще і ще раз закликаємо до пошуку духовної єдности, на площині якої 
можна звести антагоністичні чинники Світу до синтезу, до братерства. 

Найблин;чим часом слід скликати Всесвітню Раду творчих, духоЕНих 
представників всіх народів і племен, щоб зна~ти, утвердити критерій 
спільного еволюційного шляху в умовах Космічної Ери і екологічної ка
тастрофи. 

Намічаємо пункти критерію Єдности: 

-Всі мислячі істоти- рІвноцІнні. 

- Всі племена і народи рівноцінні 
-Всі мови і культури- рівноцінні 

- Всі народи- віття на Єдиному Древі Буття. Покликання кожного з 

них- дати достойний плід для себе і для своїх братів- інших народів. 

Прийнявши бодай такий (основний) критерій на рівні Плянетарного 
Форуму, ми QQpaзy зметаємо з 11-1 ця Землі армії, війни, в'язниці,дискримІ
нацІю тощо. 

Земля- спільна для всіх колиска, і злочинно нищити однінароди зара
ди прославлення або добробуту інших народів, бо така дія неминуче при
готує нищівний бумеранr' Космічної Єдности насильникам. 

Історичні прецеденти загибелі навіть наймогутніших імперій та деспо
тій хай будуть пересторогою! 

Ми звертаємося до народів Радянського Союзу та інших народів
творити в надрах своїх Духовні Республіки для пошуку нових форм твор

чого життя- життя без примусу, без злочинів, життя духовної імпровізації 
та радосп1. 

Слід повірити в могутність еволюційного духу народів! Людство три
має в своєму серці дивовижні самоцвіти Розуму й Краси. Сама Єдність 
Космосу прийде нам на поміч, якщо ми прислухаємося до голосу Любо
ви! 

Проте, ми реалісти, і розуміємо, що реакція можебути неоднозначно
ю. Уряди і народи з маніпульованою свідомістю можуть не прийняти 
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ратівної альтернативи і навіть переслідувати її носії в. 

Тоді катастрофа неминуча. В такому випадку рішення буде лише ду
ховне. На такий випадок ми висуваємо критерій Смерти, як Друга і Сорат
ника. Саме так. Смерть повинна бути не страховиськом, не ворогом, а 

еволюційною межою, за якою розкривається Нова Ступінь Буття. Хто 
збагне цю тайну - той стане правдивим громадянином Духовної Респу
бліки. 

Українська Духовна Республіка простягає руки дружби і в ідкриває 
серце любови всім людям Землі : сотворімо давно суджений вінок Бра
терства. І Мати Всесвіту - Свята Софія благословить цей День Радости! 

Рада Української Духовної Республіки 
Оnесь Бердник- Письменник 

Васиnь Сrріnьців- учитеnь 

Петро Січко- інженер 

Васиnь Січко- студент-журнаnіст 

В 700-ліття від 1lарод:ж:ен:JlЯ Cuмo1la Пemfl}()pu 

Потреба відгуків! 

Існують інод і політичн і ситуації , у яких унраї нська полІтична думка не 

може мовчати . Це зокрема тоді , коли в чужинецькій прес і появиться 

якась вістка, чи стаття про Україну- у прихильному, чи зокрема, у не при · 

хильному тон і до українських справ узагалі. 

Саме недавно, бо у грудневому числі французького істори чного жур

налу, "Міру ар де ль'Істуар",* появилася велика стаття української авторки 

ІСофІі Наумович/ у відповідь на наклепницьку статтю у цьому ж журнал і 

про "банди і погроми Петлюри" . 

На жаль, Редакція , мимо заходів авторки , змінила Ті статтю в багатьох 

місцях , зокрема ж вмістила власний вступ про Керенського, Лен і на і Рас 

пут і на, щоне мало ніякого зв' язку з діяльн істю та траr' ічним вбивством Го

ловного Отамана Симона Петлюти. Статтю назвала Редакція "Симон 
Петлюра - невідомий революціонер " і відгородила св і й вступ від ориr' і

нальної етапі тільки підзаголовком "На обрії- світанок незалежности ". 

Все ж таки ця, хай і пере роблена, стаття має свою вартість: вона упер

ше за 50 рокі в від смерти С. Петлюри, - заговорила до французів про йо

го діяльність, участь у творенні вільної Української Держави, та підле 

вбивство його московським аr'ентом Шварцбартом, і врешті про сміхо

винний "суд" і звільнення 1 вбивника від кари у французькому трибуналі. 

Українська молодь, яка володієфранцузькою мовою, могла б спробу

вати своїх сил в інформативно-політичній діяльності, коли б написала де

кілька листів до редакції цього журналу ** та, у чемній, дипломатичній 
формі,- схвалила б позитивні факти,' подані у етапі, й скритикувала непот
рібні, чи помилкові речі, що увійшли у цю статтю. 

• Miroir de L'Histoire, novembre·decembre 1978 N° 307, Paris 

•• М. Jean Fontagne, redacteur en chef, Miroir de L'Histoire, 17 rue Remy-Dumoncel, 
75014 Paris, France . 
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Софійський майдан v Києві гідчас пр оrоnошення аопу соборности 22 січня 1919 рон V 

До 50-ліrrя ОУН 

ОУН 
Вірний ковалю свободи, 
Що по напаснику б'є.
Над Україною зроду 

Сонце не згасне твоє! 

Бачиш заобрійні бурі? 
Ті із небесних долонь 

Сяє Мазепи й Петлюри 

І Коновальця вогонь. 

Гинуть ворожі химери 

Там, де ударІП'Ь рука 

Армій Чупринки й Бандери, 

Подруг і Друзів Стецька. 

Бачиш далекі заграви? 

То на погибіль комун 
йде для Твоєї Держави 

Вірна, народна О.УН! 

ЛеО'Н.ід Полтава 

1979 р. 
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lrop Зварич 

В річниу,і Акту Самостійности й Соборности- 22-госічня, 1918-19рр 

. ВЧІ МСЯ З ІСТОРІЇ 
"Кого історія ж навчила, той готов повторити ті самі помилки" 

СанmШІна 

В 1979 -ому році минає 61 літ від дати проголошення Акту Держав
ности й Самостійности 22-го січня, 1918 року, та 60-ліпя проголошення 
Акту Соборности 22-го січня, 1919 року . Ці два величаві акти.rtід нинішню 
пору мають велике політичне, історичне і соціяльне значення.Іхнєдалеко
сягле 3-іачення служило як мобілізуючий імпульс до постання та дальшої 
героїчної боротьби ОУН і УПА; їхня безсмертна міць є тим важливим мо
ральним підкладем сучасної боротьби українського народу за його ос

новні національні й людські права. Нинішні т.зв.шести- й семи-десятники є 

невід'ємними носіями тих самих ідей, які були так яскраво та рішучо про
голошені в цих двох історичних актах, що фактичн'о заманіфестували світо
в відродження нової, козацько-панівної, безкомпроміссвої духовости се

ред українського народу. 

Проаналізувавши події, які довели до проголошення Актів Держав

ности й Соборности , можна прийти до висновку, що подіі 1918-гота 1919-
го років , на тлі тодішнього загрожуючого світового катаклізму, були куль
мінаційною точкою розвитку природних та оргаFіічних аспірацій понево
rnного українського народу. Однак, слід відмітити, що в цьому розвитку 

були певні моменти, які зовсім не служили кристалізації політичної думки, 
але лише Іі дальше узалежнювали по-суті від чужих чинників, затемнюва

ли її потенційно блискучу яскравість. Це зокрема видно, коли візьмемо 

!"!ід увагу факт, що сама Центральна Рада, законодатне тіло українського 
народу в тому часі, вагалася майже цілий рік, поки набраладосить відваги 
проголосити вже леr'ендарний Четвертий Універсал, хоч майже весь на
род нетерпеливо очікував такого рішення з їхньої сторони. Це можна час
тинно пояснити тим, що тодішній наш провід волів вести т.зв. політику МІНІ
малізму, що6и.не загострювати відносини з "старшим братом" українсь

кого народу - Росією, а це як наслідок соціялізму, космополітизму, та 

"братерства" панівної тоді "драгоманівщини". Лідери Центральної Ради, 

вповні просякнені цією компромітуючою та боязливою духовістю, орієн
тували своє політичне мислення на можливості автономії з велико-дер

жавною Росією, коли натомість ширші прошарки українського народу 
своєю боротьбою прямували до вищої політично-державної підметности. 

Ідея автономії, чи точніше, ідея пан-славістичної федерації, попередньо 
видвигнена українським соціялістом - Михайлом Драгомановим, на()ра

ла тоді більшої ваги серед деякої ч астини нашої інтеліr'енції, зокрема як 
наслідок упадку царату в 1917-му році. Вважалося, що можна, мовляв, 

"мирно розв'язати" ситуацію колоніяльного визиску та культурного вини
щення українського н~оду. В критично-конструктивній rvющині, слід 

представити . причини. які довели до такої продажньої політики мінімаліз-
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му та орієнтації на автономію. 

Мабуть основною причиною були значно помітні соціялістичні тенден-

цїі в розвитну української суспільно-політичної думки на перехрестІ сто
літь, віддзеркалюючи тоді популярні соціялістичні доr'ми в решті країн Ев
ропи. В Україні, в той же час, існували три головні соціялістичні партіі, які 

були під безпосереднім впливомтеорій Драгоманова, який в своїх писан

нях наполегливо виступав проти ідей державної незалежности. Соціял · 
федералісти очолені проф. Єфремовим, соціял-демократи під проводом 

Винниченка і Петлюри, і соціял-революціонери з проф. Грушевським на 
чолі разом стояли на становищі потреби федерації України з Росією, за

довольняючись rериторіяльною автономією в системі російської, чи 
евентуально славянеької федеративної республіки. Цю тенденцію вже 
можемо зустріти в І-ому Універсалі Центральної Ради: "Хай буде Україна 
вільною. Не одділяючись від усієї Росіі, не розриваючи з державою ро

сійською ... "Але, вже в І-ому Універсалі можна помітити щонайменше за
рQQнові початки духу самостійности, який, на жаль розпливався в морі 

загального соціяльного питання, що, зглядно на тодішні умавини життя, 
стояло на першому пляні в цілій російській імперії: "Хай порядок і лад на 

Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуван

ням Всенародні Українські Збори /Сойм/ . Всі закони, що повинні дати 

той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські 
Збори." Не зважаючи на ряд недотягнень в І-ому Універсалі, в нім ми зна

ходимо хоч натяк на знагання українського народу до політично-держав
ної підметности, головно тим, що Центральна Рада змагає бути голосом 
ЦІлого нapQQy, а не самовиз-~аченою владою; що в роЮудові його будуч-

ности, цілий унраїнський народ повинен мати рішаючий голос. 

Однак, виявляються певні розходження між словами та ділами Цен

тральної Ради, зокрема коли ходить про політичну плятформу цього уря

ду та невироблені аспірації народу. Народ був готовий на боротьбу за 
здійснення своїх прав, хоч не мав яскравої уяви в чому власне полягають 

ці права Натомість, Рада була готова лише на уступки та компроміс. Це 

можна найкраще помітити в 11-ому Універсалі який був виданий наслід

ком інтервенції російського тимчасового уряду Керенського, де мова 
про права українського народу, навіть лише на а'Зтономію, була значно 

менше гостра коли порівняти до мови І-го Універсалу. Можливо, це було 
частинно спричинене постаєм поважної сили російських військ на україн

ських землях, які, правдоподібно, мали директиви слідити за самостій
ницьними тенденціями серед українського народу, щоби зразу змісця їх 

викорінити. Рівно ж, український народ, через довгі роки неволі, не мав 
власних вироблених самостійно-думаючих політичних партій. Українськ і 

партії, здебільша формувалися як свого-роду відділи російських соція 

лістичних партій, які тільки шукали за покращанням соціяльногостану ці 
л ого, мовляв, ·"російського нар оду", а національне питання в них зовсім не 
стояло на порядну дня. При цьому, вартувало б зазначити великий вплив 

Миколи Міхновського, його просто r'еніяльний вклад в процесі кристалі
зації дійсної української політичної думки та духовости, бо власне це був 
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його невпинний голос, що був найбільш рішаючим в постанні руху проти 
російського імперіялізму, шовінізму, та колоніяльного визиску. Він ясно 
ви zн ачив у своїй політичній плятформі історичну основу для відновлення 

самостійности й державности України. 

Міхновський був тієї думки, що визволення українського народу прий

де щойно при всебічному вирощенню його власних, ревоІІОційно-настро

єних самостійних сил, тому як провідник військовоготоваристваімени По· 
луботка, він організує в 1917-му році Військовий з'їзд, на який прибули 
представники майже трьох мільйонів умундУРованих українських військо

виків. Метою цього З'їзду було створити самостійне народнє українське 

Бійська, яке мало оборонити права українського народу. У цьому відно
шенні, лідериЦентральної Ради стояли на майже діяметральна протилеж

ному становищі, і їхній головний представник на цьому З'їзді, Винниченко, 

гостро виступив проти творення такого народнього війська. Поминаючи 
поодинокі виїмкові виступи, загально~еруюче ядро полІтичного мислен

ня Центральної Ради тоді було орієнтоване на можливості розв'язання 

украінського питання мирним способом в договорах з новим російським 

урядом, бо бракувало в них віри у власні сили українського народу, мимо 
того, що сам народ не раз виявив свою запальну завзятІсть стати в бороть

бІ проти окупанта. Це типічно "рабське думання", як це онреслив політику 
Центрально"і Ради один з найбільших ідеологів мQQерного українського 
націоналізму- Дмитро Донцов, видно було причиною висилки делеr'ацїі 

до Петербурr'у з наміром добитися стану "леr'ально"і автономії" для укра
"інського народу. 

Після большевицького перевороту в жовтні 1 ~17 р., Центральна Рада 
проголосила 111-ий Універсал. Замітне явище в цьому Універсалі було про
голошення, хоч спізнене, Української Народно·і Республіки. Вичислено 
землі, які належали до території ново"і республіки, проголошено громад
ські свободи на основі загально-прийнятих демократичних засад. Але, 
бачимо дальше видвигнення соціялістичної течїі в цьому Універсалі, зо
крема в окремих клявзулях, де пишиться про скасування власности на по-

м1щицькі їа інші землі нетрудових господарств, визнаючи "іх власністю 
всього народу і заповідаючи дерЖавну контролю над ІндустрІяльним вирОС>

ництвом Украіни . У відповідь на 111-ий Універсал большевики пішли на Украі
ну- війною ; це була війна за саме жипя молQQо"і украінсько"і держави, за 

саме духове єство нацїі. Постання украінсько"і держави витворело нову 

ситуацію в Східній Европі. Важливе геополітичне положення Украіни та П 
багатоплодні багацтва примусили до винесення української проблемати
ки на МІжнароднІй форум. Уряди Німеччини, Австро-Угорщини, Туреччини 

і Болгарії відразу визнали Українську HapQQHЮ Республіку, строго відки
даючи намагання большевиків бути представниками цілої "російської ім
перїі". Це був великий дипломатичний здоб.уток для украІ'нського народу, що 
має своє історично-політичне значе'ння навіть під сучасну пору, бо це є 
прецеденс на право укра·інсько·і нацїі на незалежність і державність. Рів-

но ж, в переговорах Центральної Ради з т.зв. Центральними Державами, 

наші представники домагалися прилучення до УНР землі Галичини, За
карпапя, Буковини, Холмщини й Підляшша, маніфестуючи свою здетер-
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міновану рішучість з'єднати всі етнографічні українські землі. 

Однак, помічається дальший брак правильноГо зрозуміння дійсних по
треб українського народу в політиці Центральної Ради, зокрема відносно 
нової большевицької влади в Петербурзі. Наші лідери, навіть тоді, ще не 

зуміли піднестися до вищого рівня політичного мислення, бо дальше бра
кувало в них зрозуміння необхідности боротьби за державно-політичну 
підметність українсьної нацІі. В їхньому космополітичному панславістич
ному світогляді, якесь аморфне добро усіх славянських народів, що вва
жалося як одна .ЦілІсть, . ставилося понад загальне націснальне добро 

українського народу. Що.Оільше, деякі важливіші чинники, що стояли при 

кермі ново-створеної республіки, не визнавали потреби вирощування 
динамічного культу зброї й боротьби в рамцях самостійного · І Народнього 
війська, навіть коли большевицька Червона Армія великою навалою про
сувалася на саму столицю молодої держави /після проголошення Акту 

Самостійности, І V-го Універсалу, 22-го січня, 1918 року/. Одинокою обо
роною, що Київ спромігся вислати на баєву зустріч наступаючим росій

ським військам- це було ЗОО зовсім не вишкалених студентів, які всі ге
роїчною смертю загинули під Крутами. Героїчний чин цих студентів пока

зує нам, що народ таки розумів потребу боротьби, щоби досягнути свого, 

і, в додатку, це тільни дальший доказ відчужености певної частини Цен
тральної Ради від дійсної духовости українс~:~<сrо народу. 

Нарешті, під тиском обставин та за волею цілого українського народу, 

Центральна Рада проголосила ІV-ий Універсал,22-rо січня, 1918 року, де 
булоясно задекляровано право ~раїнської нації на самостійність і дер
жавність. Виходить, що безпосередня небезпека большевицької навали 
та окупації сnонукала Центральну Раду боронитИ свої власні інтереси, як 
законодатнавлада українського народу, та при тому національні інтереси 
цілої української нації, поминаючи те, що сам цей відважний крок на тлі 

"великого історичного моменту", був зроблений на рік запізно . Однак, 
проголошення Qамостійної незалежної української Держави, в розвитку 

дальшої історії України, відогравало колосальну ролю . В наслідок Акту 
Державности була оформлена нова "визвольна політична ідеологія". Це 

фактично була ідеологія "Самостійної Укра:! ни" Микола Міхновсьного, де 
проповідувалося кличі як- "Україна для українців", "Самостійна Собор
на Українська Держава від Сяну по Как аз". Це було політичне мислення, 
що ясно помічується в творах Тараса Шевченка: "Борітеся, побороте" , 

"Ро~уйтеся, братайтеся", "вражою, злою кровю волю окропіте", "Встане 
Україна, І розвіє тьму неволі!" Коротко, це ідеологія й духовість героїчно
го українського націоналізму. За ті самі ідеї пізніше підняла завзяту бо

рот~бу Організація Українських Націоналістів /ОУН/ та Українська Пов
станська Армія /УПА/, а завершенням цієї боротьби став Акт Відновлен
ня Державности ЗО червня, 1941 року. Отже, центральною орієнтацією 
українського революційного руху стала концепція самостійної держави. 
На тлі кристалізацІі української політичної думки, Центральна Рада була 
змушена аревідувати свою концепцію боротьби, чи радше псевдобороть

би: не тільки боротьба проти царату, не тільки проти експлуатації україн-
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його невпинний голос, що був найбільш рішаючим в постанні руху проти 
російського імперіялізму, шовінізму, та колоніяльного визиску. Він ясно 
виzначив у своїй політичній плятформі історичну основу для відновлення 
самостійности й державности України. 

Міхновський був тієї думки, що визволення українського народу прий

де щойно при всебічному вирощенню його власних, ревоJЮційно-настро
єн их самості й них сил, тому як провідник військо вого товариства і мени По· 
луботка, він організує в 1917-му році Військовий з'їзд, на який прибули 
представники майже трьох мільйонів умундУРованих українських військо

виків. Метою цього З'їзду було створити самостійне народнє українське 
Бійська, яке мало оборонити права українського народу. У цьому відно
шенні, лідериЦентральної Ради стояли на майже діяметральна nротилеж

ному становищі , і їхній головний представник на цьому З'їзді, Винниченко, 
гостро виступив проти творення такого народнього війська . Поминаючи 
поодинокі виїмкові виступи, загально-керуюче ядро полпичного мислен

ня Центральної Ради тоді було орієнтоване на можливості розв'язання 

українського питаннямирним способом в договорах з новим російським 

урядом, бо бракувало в них віри у власні сили українського народу, мимо 
того, що сам народ не раз виявив свою запальну завзяТІсть стати в бороть

бІ проти окупанта. Це типічно "рабське думання", як це окреслив політику 
Центральної Ради один з найбільших ідеологів моцерного українського 
націоналізму- Дмитро Донцов, видно було причиною висилки делеr'ації 

до Петербурr'у з наміром добитися стану "леr'альної автономії" для укра
їнського народу. 

Після большевицького перевороту в жовтні 1917 р., Центральна Рада 
проголосила 111-ий Універсал. Замітне явище в цьому Універсалі було про
голошення, хоч спізнене, Української Народної Республіки. Вичислено 
землі, які належали до території нової республіки, проголошено громад

ські свободи на основі загально-прийнятих демократичних засад. Але, 
бачимо дальше видвигнення соціялістичної течії в цьому Ун і версалі, зо
крема в окремих клявзулях, де пишиться про скасування власности на по

міщицькі їа інші землі нетрудових господарств, визнаючи їх власністю 
всього народу і заповідаючи дерЖавну контролю над індустрrяльним вирОС>

ництвом України. У відповідь на 111-ий Універсал большевики пішли на Украї
ну- війною; це була війна за саме жипя молоцої української держави, за 

саме духове єство нації. Постання української держави витворело нову 

ситуацію в Східній Европі. Важливе геополітичне положення України та Гі 
багатоплодні багацтва примусили до винесення української проблемати
ки на мІжнароднІй форум. Уряди Німеччини, Австро-Угорщини, Туреччини 

і Болгарії відразу визнали Українську Нароцню Республіку, строго відки
даючи намагання большевиків бути представниками цілої "російськО!' ім

перії" . Це був великий дипломатични~ здоб'уток для украУнського народу, що 
має своє історично-політичне значення навіть під сучасну пору, бо це є 
прецеденс на право української нації на незалежність і державність. Рів-

н о ж, в пере говорах Центральної Ради з т.зв. Центральними Державами, 
наші представники домагалися прилучення до УНР землі Галичини, За
карпапя, Буковини, Холмщини й Підляшша, маніфестуючи свою здетер-
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міновану рішучість з'єднати всі етнографічні українські землі. 

Однак, помічається дальший брак правильноГо зрозуміння дійсних по
треб українського народу в політиці Центральної Ради, зокрема відносно 
нової большевицької влади в Петербурзі. Наші лідери, навіть тоді, ще не 
зуміли піднестися до вищого рівня політичного мислення, бо дальше бра
кувало в них зрозуміння необхідности боротьби за державно-політичну 
підметність української націі. В їхньому космополfтичному панславістич

ному світогляді, якесь аморфне добро усіх славянських народів, що вва
жалося як одна , ЦілІсть, .. ставилося понад загальне наці~нальне добро 
українського народу. Що-більше, деякі важливіші чинники, що стояли при 

кермі ново-створеної республіки, не визнавали потреби вирощування 
динамічного культу зброї й боротьби в рамцях самостійного · І Народнього 

війська, навіть коли большевицька Червона Армія великою навалою про

сувалася на саму столицю молодої держави /після проголошення Акту 

Самоетійности, І V-го Універсалу, 22-го січня, 1918 року/. Одинокою обо
роною, що Київ спромігся вислати на боєву зустріч наступаючим росій
ським військам- це було 300 зовсім не вишколених студентів, які всі ге
роїчною смертю загинули під Крутами. Героїчний чин цих студентів пока

зує нам, що народ таки розумів потребу боротьби, щоби досягнути свого, 
і, в додатку, це тільки дальший доказ відчужености певної частини Цен

тральної Ради від дійсної духовости українс~а-о народу. 

Нарешті, під тиском обставин та за волею цілого українського народу, 

Центральна Рада проголосила ІV-ий Універсал, 22-го січня, 1918 року , !!Ід 
було ясно задекляровано право української нації на самостійність і дер

жавність. Виходить, що безпосередня небезпека большевицької навали 
та окупації сnонукала Центральну Раду боронитИ свої власні інтереси, як 
законодатнавлада українського народу, та при тому національні інтереси 
цілої української нації, поминаючи те, що сам цей відважний крок на тлі 

"великого історичного моменту", був зроблений на рік запізно . Однак, 

проголошення Gамостійної незалежної української Держави, в розвитку 
дальшої історії України, відогравало колосальну ролю. В наслідок Акту 

Державности була оформлена нова "визвольна політична ідеологія". Це 
фактично була ідеологія "Самостійної України" Микола Міхновського, де 
проповідувалося кличі як- "Україна для українців", "Самостійна Собор

на Українська Держава від Сяну по Как аз". Це було політичне мислення, 

що ясно помічується в творах Тараса Шевченка: "Борітеся, побороте" , 
"Ро~уйтеся, братайтеся", "вражою, злою кровю волю окропіте", "Встане 
Україна, І розвієтьму неволі!" Коротко, це ідеологія й духовість героїчно

го українського націоналізму. За ті самі ідеї пізніше підняла завзяту бо
рот~бу Організація Українських Націоналістів /ОУН/ та Українська Пов
станська Армія /УПА/, а завершенням цієї боротьби став Акт Відновлен
ня Державности ЗО червня, 1941 року. Отже, центральною орієнтацією 
українського революційного руху стала концепція самостійної держави. 
На тлі кристалізацІі української політичної думки, Центральна Рада була 
змушена аревідувати свою концепцію боротьби, чи радше псевдобороть
би: не тільки боротьба проти царату, не тільки проти експлуатації україн-
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ського народу, чи проти капіталістичної буржуазії, а головно боротьба за са
мостійність та державність. Врешті-решт, соціялісти при Центральній Раді 
пізнали, що шовіністично наставлена диктатура царату нічого не різниться 
від "диктатури пролетаряту" Леніна та новопосталої большевицької влади, 

за якими маснувалися ті самі імперіяпістичні течІІ велико-державнеі РосІІ . 
Властиво, Актом Державности й Самостійности 22-ого січня, 1918 року 
Центральна Рада, в імені цілої української нації, заманіфестувала свою не
похитну рішучість та завзятість стати до (юротьби в обороні основних націо

нальних та людських прав українського народу. В цьому ІV-ому Універсалі 
помічаємо фактично остаточну кристалізацію української політичної дум
ки та відновлення ідейних течій та культу боротьби нашого великого r'енія 

й Пророка- Тараса Шевченка. Центральна Рада, зокрема, закликала 

народ цілево протиставитися новій шовіністичній навалі дикої Росії, що 
тепер представлялася в формі остаточного большевизну: "До так званих 

большевиків та інших, що нищать та руйнують наш Край ... /закликаємо, 
1.3./ твердо й рішуче взятися до боротьби з ними, а всіх громадян нашої 
Республіки закликаємо, не жалуючи життя, боронити добробут і свободу 
нашого народу." 

З перспектив сучасної міжнародньої ситуації та украІнської визволь

ної проблематики, Акт Державности й супровідні Визвольні Змагання 
того періоду, це дійсний історичний доказ, що концепція революційного, 

визвольного націоналізму себе ясно виправдала; а це значить, що не 

орієнтація в боротьбі на чужі політичні чинники, а лише орієнтація на влас

ні сили українського народу, на можливості розвинути динамічну бороть

бу за власну Правду та за волею самої Нації, може служити дійсною, най

більш реальною концепцією визволення. 

"Часи вишиваиих сорочок, свити та горілхи мииули і иіколи вже ue 
вериуться. Третя українська іителіrеиція стає до боротьби за свій иа
род, до боротьби кривавої і безпощади ої. Boua вірить у сили своі· і иаціо
иальиі, і в01tа виповиить свій обов' язок. Boua виписує ua свому прапорі ці 
слова: 

"Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Унраїн а від Карпатів аж по 
Кавказ .. 
Воиа віддає себе ua служеиия цьому великому ідеалові і доки хоч ua одиім 
клапті украінської території паиуватиме чужиие7J,Ь, доти україиська 
іителіrеиція ж покладе оружжя, доти всі поколіиия українців йти
муть ua війиу. Війиа провадитиметься усіма засобами, і боротьба 
культуриа вважається також відповідиою, як і боротьба фізичиою 
силою. Потреба боротьби випливає~з факту иашого иауj01tальиого ісиу
ваи1tЯ. Нехай иаша історія сумиа й иевідрадиа, иехай ми иекультур1tі, 
иехай иаші маси темиі, подуреиі, ми все ж ісиуємо і хочемо далі ітува
ти. І ue тільки ітувати як живі істоти, ми хочемо жити як люди, як 
громадяии, як члеии (!ільиої иації." 
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~ЄО/ЬОГіЧFІі Теми 
Проф. д·р Григорій Васькович 

Частина доповіді вигол(JШена на Конrресі СУМ 

ЧОМУ ПОТРІБНА ПОЛІТИЧНА ОСВІТА 

ХІ Конr'рес СУМ відбувся в такий час, коли велика кількість сум1вської 

молоді переступила юнацький вік і стала дозрілою. Вона є зорганізована 
в гуртках Дружинників, які об'єднують членів Спілки з однаковими заці· 

кавленнями. Але розкинена серед чужих народів, вона часто розгублю

єrься і підпадає під вплив оточення. Її захоплюють або пригноблюють що
денні подіі цих народів, серед яких вона живе. Спортові осяги, політичні 

успіхи, культурні здобутки, які втішають її чужо-національних ровесників, є 
також радісними для неї. Різні при 'гноблюючі події викликають у неї жаль і 

пригноблення .. Це свідчить, що молода людина дедалі чимраз більше по
лонена оточенням. Відомості, винесені з хати й здобуті в доповняючих 

школах, перестають бути актуальними, відходять на задній плян. Щобіль
ше, створене старшим поколінням організоване жипя українців на чужині , 

не завжди зацікавлює доростаючу молодь. Вона байдужіє до тих справ, 

якими захоплювалися й яким ціле жипя служили їхні батьки. 

Цей жалюгідний стан заіснував не лише через розсіяння нашої еміr'ра

ції на чужині. Причина малої національної свідомости нашої молоді в тому, 
що вона вчилася в чужих школах. Батьки аселившись на сталий побут у 
різних країнах світу, не створили на нових місцях цілоденних українських 
шкіл для своїх дітей. І це є найбільше занедбання, що його переживає но

ва еміr'рація по Другій Світовій Війні. Велика боротьба за національну 
освіту й рідну школу в Україні перед Першою Світовою Війною й така ж 

боротьба між двома світовими війнами з;:~кінчилася на еміr'рації повною 
самичинною капітуляцією укоаїнців на шкільній ниві. Вислід такий, що па
ша молодь залишилася без доброї національної освіти. Жипя показало, 
щосуботніми школами повних гімназій з українською мовою навчання, 

річ ясна, заступити на можна. 

З політичною освітою справа стоїть ще гірше. Ця найважливіша ділян
ка знання кожного державного народу в українських школах ніколи не бу
ла виучув~на. Школи в Україні завжди були під чужою контролею. На чу
жині, у свою чергу, не було шкіл, в яких можна було б викладати політичну 
освіту. Доповняючі школи залишилися школами українознавства з поши
ренням найконечніших відомостей з історії, літератури, географії та мови. 
Іх відвідувала. дітвора у віці від 7 до 16 років, у деяких осередках до 18 ро
ків, т.vбто в такому віці, де про політичну освіту не можна ще взагалі r'рун
товнІше говорити. Не було підготовлених ;акож ; учителів до того предме
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Політичну освіту українці сзивчали тільки в політичних організаціях і пар

тіях, досить однобічно, під кутом партійних потреб , при чому такі вишколи 
відбувалися лише зі старшими, бо до молоді Іnолітичні середо~ища май

же не підходили. Щоправда, виховні організації, зокрема СУМ, дещо в 
тому напрямі робили, але також не дуже багато й не завжди систематич

но. Саме тому, дружинники СУМ стоять перед необхідним завданням до

повнити своє знання українознавства, отримане в родині й здобуте в до
повняю чих школах та на сумівських курсах, сходинах і гутірках- україн

ською ПОЛІТИЧНОЮ ОСВІТОЮ . 

Без політичного розумінння національних проблем не може бути заці

кавлення брати участь у політичній праці, яку україн ця м на чужині необхід
но організовано провадити. Щойно коли людина, зокрема молода, за до

помогою знання усеЩомить собі реальну дійсність, в якій знаходиться її 

нарІд, вивчить відношення Історичних подій, що впродовж століть склада

лися на існуючий стан, і зрозуміє свою ролю в жипі спільноти, лише тоді 
може виступити на творчий шлях політичної праці, даючи свій особистий 
вклад у всенароднє . змагання . Тому вивчення політичних проблем свого 

народу конечне. 

При тому, треба мати завжди на увазі той факт, що політичні інтереси 
' . . . ' . . . 

недержавних народІв є ІНШІ вІд ІнтересІв державних народІв, 1 як хтось 

навіть здобув загальне політичне знання , наприклад у чужій державній 

службі, з чужих підручник і в чи в чужих школах, його треба необхідно до

повнити українським політичним знанням, яке вкаже нам на українське 

національне завдання із становища потреб нашої спільноти . 

ІДЕОЛОГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

Ціллю політичної освіти маєбути вироблення самостійного мислення 
й діяльности людини в державі, або в її змаганні за здобуття держави. Це 
можна осягнути за допомогою студій джерельних матеріялів. Хоч україн

ський нарід не мав змоги закладати в себе політичних шкіл і самостійно 

вести державн і справи на своїй території, все ж таки, в новішій історІі з 

половини 19 сторіччя починаючи, українські історики, rюtни, письменни
ки, журналісти й політичні діячІ залишили нам значну кількість вартісних полі
тичних творі в, партійно-політичних програм і довершили багато держа~
них політичних . актів, як і є добрим матеріялом для здобуття політичної ос

віти і зрозуміння завдань, що в гюлітичній площині стоять перед нашим на

родом. 

Проте, ці твори лишаються для б ільшости суспільства невідомими . Їх 
майже в наш час н іхто не читає й не вивчає. В Україні вони всеціла забо

ронені, а на чужині панує загальна байдужність, зокрема останнім часом, 
серед старшого громадянства, а молодь не маючи прикладу, ні поради 

в ід старшого громадянства, такимИ творами взагалі не цікавиться . Зви
чайно святкові реферати, про великі діла визначних людей, на поминал~

них академІях в їх честь, систематичного політичного знання не можуть 

дати, а без знання джерельних творів фактично годі корисно й успішно 
займатися українськи1--1и політичними справами. 
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Загально беручи, в системі політичних наук можна виз-tачити три го
ловні ділянки. Ними є: наука про конституцію, про уряд держави й адмі

ністрацію; наука про зовнішні стосунки між державами й про міжнарод
ні організації; і наука про політичні ідеї й теорії, що є носіями всякої полі

тичної дії. Крім того, політичні наук~ пов'язані з низкою інших наук , таких, 
як філософія, право, економія, соціологія та інші. З цих ділянок у програ
му курсу української політичної освіти на початку повинні увійти українсь

кі політичні ідеї й теорії, які стали рушійними силами у відношенні україн
ського народу та в його визвольній боротьбі . 

Маємо на увазі кілька таких ідей: ідею визнання духовости, ідею на
ціональної свободи, ідею державницької політики, ідею соціяльної спра

ведливости 1 й ідею визвольної боротьби. Названі ідеї є основними части
нами в системі української національної ідеології, яка, як об'єктивна оз
нака нації, є реально існуючою соціяльною функцією суспільства І Лєм

берО, що її r'рунтовніше опрацьовано й оформлено щойно після Першої 
Світової Війни. Перед тим, ці ідеї були висловлені поетичною формою ще 
тому 130 роів у політичних поемах Шевченка, потім частково в "Книгах 
битія" Костомарова і творах Драгоманова, сильно заступлені в Міхновсь
кого та повністю виявлені в творців І V-го Універсалу і зокрема в збройній 

боротьбі та політичній діяльності від Першої Світової Війни донинішних 
ДНІВ. 

Таку оформлену ідеологію можна назвати також нашою українською 
Правдою у розумінні слова "правда " уживаного в політичних творах Шев
ченка. В тому змислі можемо сказати так: основою української націо
нальної ідеології є кілька головних правд-ідей, за перемогу яких іде бо
ротьба нашого народу проти російсько-большевицького панування в 

Україні. 

Перша правда стверджує той факт, що українці є християнською на
цією й тому всеціла відкидають голошену большевицьку філософію мате

ріялізму, як спекулятивну й незгідну з дійсністю . 

Друга правда проголошує, що нація, а не кляса є основною формую

чою силою історичного процесу і як найвища людська спільнота, зі свої• 1 и 
об'єктирними і суб'єктивнА ми прикметами має право на суверенне жиnя 

серед інших націй світу . 

Третя правда уважає начальним постулятом української нації ство

рення української суверенної держави, на етнографічних українських 
землях, побудову демократичного ладу в тій державі та створення в ній 
можливостей всебічного розвитку українському народові. Ця настанова 

виразно Протиставлена Совєтському Союзові, в якому москалі всеціла 
верховодять і під кожним поглядом застосовують колоніяльну політику , 

супроти інших національносrей СССР. 

Чеїверта правда приймає принцип соціяльної справедливости, спер
тій на демократичному ладі, духовій свободі, приватній власності і свооо

ді політичних та громадських організацій. Ця правда гостро виступає про
ти постійного, безпощадного визиску кожної працюючої людини в 

СССР. 
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Врешті , n'ята правда з системи української національної ІДЕОЛОГІЇ 
говорить, що за здобуття незалежности української націі требаборотися 
за всяких умов . Вона виразно nротиставиться намаганням москалів 
звести на манівці українську визвольну концепцію під заслоною мирної 

сn івпраці , культурних зв'язків і т . n . 

Ідеї , що входять у систему ідеології, як сусnільної функції , повинні бути 
критерія ми оцінки всіх думок і тверджень для тих, що студіюють політичні 
твори , і що займають становище до теоретичних міркувань і біжучих nо
д і й у політичному жипі. Вони мають бути критеріями оцінки передусім у 
стосунку до nротилежних і ворожих ідеологій. При їх докладн ішому окрес
ленн і і вивченні є змога оцінювати всяк і твори , що стосуються національ
но-державних економ ічних і політичних nитань. Таким чином політична ос
ві та починається від усвідомлення і вивченя національних nроблем, тобто 
від усвідомлення того , що ми розуміємо під ідеологією, або нашою nрав
дою та розумі ємо п ід ідеями , як і входять у систему нашої ідеології, а саме 

п ід духовою основою буття, під понятям національної свободи, демокра
тичного устрою, соціяльною справедливістю і визвольною боротьбою. 
Дотого треба нам знати як розуміє ці справи в стосунку до нас наш ворог 

і з становища своєї ідеології. Вивчати ці ідеї можна на творах видатних на
ших науковці в, пол ітик ів і журнал істі в , як і працюють над тими nитаннями. 

ПРАКТИЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ 

У зв' язку з nорушеними тут питаннями для поліпшення nредставленої 

ситуації, з і н і ц іятиви Центральної Управи і Виховної Ради Сnілки Украї н 
ської молсщі створено в 1975 році Інститут Сусn ільно-Пол ітичної Освіти 

/ІСПО/ , з рамени якого були видан і З п ідручники першого курсу політич 

ної освіти з ориr'інальними пол ітичними творами другої половини 19-го 

стол іпя й першої половини 20-го століпя . Вслід за тим Центральна Уnрава 
СУМ і Крайов і Управи nроводили з рамени ІСПО в кількох країнах систе
матич н і курси семінарі йним способом n ід керівництвом заnрошуваних 

на виклади nрофесор і в УВУ та інших викладачів та політичних діяч і в . Цен

тральна Уnрава старалася поширити цей курс на всі клітини Спілки Укра
їнської Молод і в д іясnорі. Крім того в лютому 1976 року головні проводи 
СУМ -у і Пласту винесли nостанову "заnочаткувати дискусійні вечорІ для 
молод і студентського віку орган і зацій СУМ і Пласт для порушування ак
туальних nроблем української сусnільно-nолітичної думки та вкласти в 

nрограму nрац і для молоді студентського віку знання українських націо
нальних проблем .. . , використовуючи для того вишкільні курси Інституту 
Суспільно-Політичної Освіти .. . " 

Цим зроблено перші кроки, і якщо буде підтримка цієї ініціятиви всіми 
керівними осередками СУМ і нашими полІтичними та громадськими 

орган ізаціями, то треба надіятися, що частина молод і , щонайменше тієіі, 
що є організована в СУМ , змоЖе здобути основи українськоі по.rітичноі 
освіт и і настільки буде ознайомлена з політичними nроблемами україн
ського народу, що згодом могтиме включитися також у nолітичну nрацю . 

В курс і ІСПО вивчається насамперед українські політичні теорії, що ви
пливали зі становища українського народу. Інші ділянки політичної освіти 
nрийдуть пізніше . 
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Успішне навчання молоді в ділянці політичної освіти можна осягнути 
лише шляхом особистої праці самої молоді. Передумовами такого нав

чання є відповідальне організаційне об'єднання молоді у отудійні групи 

/3-1 О осіб/ і устійнення змістовної частини курсу, · тобто• програми . Ос
новою навчання має бути особиста праця кожного члена студійної групи, 

а підсумками спільне обговорення опрацьованого матеріялу, передусім 
на фор,tмі самихстудійних груп, а згодом на відповідних спеціяльно для 

цього організованих конференціях з участю кількох студійних груп, врешті 

на прилюдних конференціях, на яких доповідачами були б члени гуртків. 

Для політичного навчання треба приймати молодь, яка має рівень се
редньої освіти, та яка володіє в слові й письмі українською мовою. Кожна 

отудійна група /3-1 О осіб/ повинна мати свого керівника- людину осві
чену й політично вироблену по-можливості з педагогічним хистом. Керів

ники груп розподіляють теми членам, при чому кожний член групи отри

мує іншу тему. Завданням керівників груп дати членам вказівки, як вони 
мають опрацювати отриману тему й допомогти їм розшукати необхідну 

літературу. Кандидати політичного навчання читають вибрану до свое:; 

теми літературу й пишуть семінарійну працю величиною приблизно 1 С 
сторінок машинопису. Ця праця має бути 1 виготовлена впродовж ; 3-6 
місяців. Під час опрацьовування теми повинен бути втримуваний контакт 
з керівником! групи для отримування необхідних вказівок. 

Написані семінарійні праці мають бути обов'язково читані на форумі 
студійної гр,tпи й обговорювані спільно цілою групою з участю керівника 

групи й запрошених гостей. Автор семінарійної праці повинен узяти до 
уваги думки, висловлені в дискусії над його темою, і остаточно опрацюва

ти її так, щоб зі згодою керівника групи можна було б публікувати в пресі. 

Дуже важливо, щоб добре опрацьовані теми були прийняті в програму 
ширших конференцій, скликуваних в більших осередках, на яких автори 

семінарійних праць могли б прилюдно обороняти свої тези й обстоювати 

висловлені в праці думки. Це потрібно для більшогоуспrху навчання. Та

кож дуже важливим моментом для навчання є те, що6 дооре опрацьов.:- чі 

реферати були публікавані під повним прізвищем в українській пресі. Це 
заохочувало б молодих людей працювати в обраній ділянці. 

Кожний кандидат політичного навчання повинен працювати накресле
ним тут способом, яких 3-4 рони й виготовити щонайменше вісім семіна
рійних праць з політичної проблематики, тобто із заоягу ідейних залажень 
української визвольної політики й у заоязі практичних заходів у політичній 
праці на те перішний час. Щоб мати закінчений курс, треба скласти також іс-
пит з тих ділянок, з яких не виготовлено рефератів. Перед іспитом курсанти 

повинні отримати іспитовr запитання й на цій підставі пр!1Готовлятися до 

іспиту. Іспити проводить у писемній і усній формі іспитова комісі я, яку по
кликає Управа осередку в порозумінні з керівниками груп та інструктора
ми. 

Само собою, кожний дружинник може вчитися також самочинно з 
підручників ІСПО та з і нших літературних творів. Таким кандидатамдаємо 

наступн і наші поради: читати треба поволі, уважно й терпеливо, користу-
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Д-р Анатоль Бедрій 

МИНОЛА МІХНОВСЬКИЙ- ВЕЛИКИЙ УЧЕНЬ 
ТАР С НКА 

npw ио.пи ttttJt 

В 1902 р. Микола Міхновський заснував Українську Народню Партію, 
/УНП/ до якої, між іншим, належали В. і Г. Шевченки, на основі чого мо
жна міркувати, що далекі свояки Іенія вважали Міхновського гідним і по

слідовним учнем ідей великого Тараса. 

Міхновський розвиває політично-національні, соціяльні та культурні 

ідеї Шевченка в двох брошурках: "Робітницька справа в програмі УНП" 
/1902/, і "Справа української інтеліІенції в програмі УНП" /1904/. В пер
шій автор обговорює потребу визволення українських робітників не лише 
з пут експлуатації підприємців, але й з пут російської імперії, бо, перефра

зовує відому тезу Шевченка словами: "тільки в своїй державі можна по
водитися і лаштуватися по своїй уподобі." Він ~оводить до висновку, що 

всюди, по всій Европі "робітники паневолених націй борються уже за 

право політично·! незалежности на своїй власній території, добре розумі
ючи, що без цієї умови не можна здобути ні матеріяльних інтересів, ні сво

бідного духового розвитку." Тоді Міхновський формулює націоналістичну 
програму для українських робітників: Єдиним рятунком є "здійснення ве

ликого наЦІонального щеалу: єдиної нероздІльної самостійної демокра

тичної України освічених робочих мас, засновання тієї великої держави 

національної, у яку увійдуть усі частини українського народу". Друга бро
шура віддзеркалює протилежний полюс до автономістично-федералісти

чних ідей, тобто тіє·І частини украІнсьної ітеліІенції, яка пішла за ідеями 

Михайла Драгоманова. Міхновський дає проєкцію української культурної 

полІтики, яку можна здійснити лише при умовІ державного визволення: 

"треба бути державно незалежною нацією, треба не бути рабом, треба бу

ти паном себе і своєї долі, щоб лаШїуватися в своїй державі, на своїй те
риторІ! по своїй уподобі." Це типово Шевченковий підхід. 

~ ючися словником, виписуючи головніші факти, прізвища та роки, подані у 

творах. На кінець прочитаного тексту зробити своїми словами огляд про
робленого матеріялу. Трудний матеріял треба читати частинами, не нараз. 
Найкраще було б щодня хоч півгодини присвятити цій справі. Система
тична праця дає добрі наслідки. Після задовільного засвоєння матерІялу 

необхідно обговорити його з товаришами, або з кимось знайомим, що ти
ми речами цікавиться, або їх знає. Після того буде дуже корисно прочита
ти пророблений матеріял ще раз, щоб виробити собі дійсну картину з вив
ченого, і щойно тоді приступати до опрацьовання чергового матеріялу. 
Іноді читання таких українських текстів : знеохочує дружинників і вони від
кладають це завдання на пізніше . Так робити не можна. Перші труднощі 

треба побороти завзяттям і рІшучою поставою , а тQQi кожний побачить, 
що його праця приносить йому внутрішн є задоволення й необхідне знан
ня, здобуте твердою працею. 

194 



Виданє Р. У. П . 

et~meemiёantt • • 
!:JI{pttЇЯt~ 

IIrOI!OBA. 

-Ціва ZO сот . ..... 

Микола Міхковський основопоnОНі

нин українського націоналізму, заги

н•tв у Києві З травня 1924 рону 

В 1903 р. Міхновський опрацював т.зв. "Десять заповідей УНП", в ко
трих теж можна помітити вплив Шевченкової мислі, чи то в однаковому 

трактувані всіх українців незалежно від їхнього клясаво-станового рівня, 
чи в підході до чужинців та дорожінні українськими культурними цінностя
ми. 

В 1905 р, він написав свій єдиний здається твір з жанру політичної са
тири під заголовком "Спіріллюм патріціанум українофілікум" або "Дисер
тація на доктора Патріотизму'~ Автор висміває т.зв. українофілів, що полі

тично й культурно були зросійщеними людьми, хоч признавалися до укра
їнського побуту та прикривалисА познаками патріотизму. В цьому творі 
помітна непримиренна настанова до малоросів та бажання сформувати 
тип українського націоналіста. Цю ідею Міхновський так представляє в 
сатиричній формі: для поширення бакцилів "патентованих українофілів" 

потрібна жива кров, в якій ці бакцилі множилися б. Але такої крови не діс
тати, "бо в патентових 'щирих' її нема. Замість крови сама сукровиця, як 

завважив іще Шевченко, або цвіла, змертвіла кров . " Згодом, "винах .ідник" 
цієї бакцилі змінив думку, набираючи переконання, що для плекання бак
цилів "патентованих r1атріотів" не треба живої крови: "У чому власне, спи

таютебе ':: и~<зляється "щире українофільство"? В ділах чи словах? Адже в 

словах! J · .: язиком та й то в замкненій :vаті дбають вони про інтереси на

ції. Адже ціль їхнього жипя- балачка при чарці горілки ... Отже, я чую ін
стинктом, що бактерії треба шукати не в крові, а в ... слині 'щирих'. Під кі
нець фейлетону, Міхновський міркує: "Ти ж сам гаразд тямиш, що ніколи 
один укра:! не ць не ви знає талановитости другого. Охоче він слухати ме ав-
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торитету чужинця, але з дикою насоJЮдою потопче й понизить особу сво
го компатріота . Така вже українська вдача і це мабуть причина загального 
поневолення нашого народу. Аж ось коли я зрозумів Шевченків сарказм 
на Богдана. У мене самого зародився жаль на його, що занадто мало по

в ідрубував нездатних до культури українських гол і в! Аж ось коли я зрозу
мів помилку ІванаМ азепи, що не схотів з коріння ми винищити клятий рід 
Кочубеї в, Галаган ів, Пушкарів тощо, а заходився пол ітикувати ." Коли ж ні
бито царський міністер внутрішни х справ довідався про винахід бакцилів 
малоросійства, то він " приобіцяв , що зробить · циркулярно' припис при
щеплювати . всім украї нцям сп і ріллюм українофілікум до закону 18-го 

мая , 1876 року 'разьяснен і є ", як додатковий пункт . Особливо мають пі
клуватися земські начальники про вщ і плювання спіріллюм селянам . Тоді 
на думку міністра, цілком будуть неможливі такі розрухи черн і , як от пол

тавська-харківські або галицький селянський страйк ... Ти розум ієш - як 
зумі в Тарадієнко взяти мін і стра, як зумів погодити вимоги патрота з ви

могами державного урядовства ! " 

У 1912 р. Микола Міхновський опу6лікув21в у тижневику "Сніп" серію 
цінних стапей . Між ними є стаття п.н . "Композитор Микола Лисенко", що 
розпочинається словами : "Наша п і сня , наша дума не вмре незагине - от 

де люди наша слава, слава Украї ни - ее сказав Тарас Шевченко." Міх 

новський бажав покликатися на авторитет Генія для п ідсилення важли
вости української наці ональної музики. Він знав, що цей вірш є фальсифі

катом , зробленим Пантелеймон ом Кулішем, бо правдив і слова Шевчен
ка звучали : " Наш завзятий Головатий не вмре, не загине , от де люди наша 

слава, слава Украї ни ." 

Під датою 26 лютого /10 березня за новим стилем/, 1912 року Міх
новський пише стапю п .н . "Шевченкові роковини", що найкраще виявляє 

безмежну любов до нац і онального Генія і звеличує його історичну ралю. 

Стапя розпочинається картиною історичних подій в Украї ні L$ в 17-ому 
столітті: " Були ее великі часи героїчної боротьби за визволення". З прихо

дом 19 -го століття "верхи вихополи швидко й уявляли з себе кору теплого 
попелу , але низи -- це ще був огонь , правда малосилий, щоб прорватися 

кр і зь кору попелу, але досить міцний, щоб заховати в собі живу енергію . " 

І дальше М і хновський пише : " І от саме тоді українська нація породила 
двох Геніяльних синів, щоб у світову скарбницю духової культури вони 
вложили ті перли, які утворив і вистраждав в глибинах свого духа нарід ... 
Обох ї х післав нар ід, але т ільки один д і йшов туди, куди був післаний . Один 
народився в панськім будинку з теплого попелу , другий - у мужицькі й хаті 

з гарячої криці . Той, кого післали верхи , зробився найдорожчою перли
ною в тріюмфальнім поході чужого народу, той же, кого породили низи , 
став окрасою й обороною своєї націІ . Один був Гоголь, другий - Шев
ченко ." 

МетодаМ іхн авського - чітке розрізнення між націо-служителем Шев
ченком і націо-відступником Гоголем. В цьому розрізненні Міхновсь
кий добачує основу національного етичного принципу - примат своєї на
ції попереду всіх інших . 1юдськ:1х міркувань. І власнеТарас Шевченкобув 
для нього правзором національного ідеалу . 
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Суть цього ідеалу Міхноасьний добачує в слідуючім вислові: 

Возвеличу 

малих отих рабів німих 

І на сторожі коло їх 

Поставлю слово." 

Цілий нарід - зокрема кожна українська знедолена, закрІnачена, екс

плуатована, анонімна людина,- був обєктом визволення для Шевченка, 

якому метове унапрямлення має давати завжди оце "слово"- ідея- ві

зія-, що для Миколи Міхноасьного було необхідним ядром національної 
ідеології чи пак націоналістичної. 

Міхновський визначує історичну ролю Шевченка, що вповні прийнята 
наt.іоналістичним рухом по сьогодні: "На межі двох історичних епох в 

жипі нашого народу він стоїть. Обидві епохи доторкаються його і одна 

епоха, вміраючи наділена його тим давнім блиском та чаром нашого істо
ричного жипя, що відних і досі палаєдуша наша. Друга епоха, сама наро

джуючись від нього, як і свого джерела, понесла в будуччину ідеалів на

ших предків, перекуті та перероблені на новітні форми в горнилі поетавої 
д~і. Неначедвобічне дзеркало відбив він у своїй душі тіні минулого й мрії 

будучого, що злилися й з'єдналися в ньому, як дві течії в однім морі, і був 

він Бояном минулого й Тіртеєм будуччини." /Боян, поет ХІІ ст. звеличував 

головно чернігівсьних князів Мстислава, Святослава, Олега, Романа 
Святославича і їх походи проти половців. Згадуваний в "Слові о Полку 

ігоревім". Тіртей- грецький поет VII ст . перед Христом, жив у Спарті, ніби
то запрошений на Оа-іові Дельфійського віщування для допомоги спар

танцям виграти Месенську війну./ 

Микола Міхновський вважав Шевченка досконалим представником 

української нації як спільноти, що духово живе на протязі століть: "Коли 

правда, що психічну аіладню кожної нації утворює не ТІльки синтеза усІх 
. . 

живих Істот, АКІ складають певну нацІю, але головним чиномсинтаза усІх 

предків, які сприяли витворенню нації; коли правда, що не живі тільки, але 

й мерцІ грають . визначну ролю в сучасному жип1 кожної нації; коли прав

да, що власне мерцІ суть творця ми моральности кожної нації й несвІДо

мими рушіями її способу поводження , то безперечна правда, що з усіх 
умерпих предків наших найбільшу вагу, відбиту в сучасній національній 

психіці ~раїнської націІ, як новГтнього організму, має Тарас Шевченко. 

Але заразом з тим він сам був носитилем традицій кількох поколінь предків 
наших, був плопю від плоті їхньої, був висловом їх ідеалів. І може найкра
ще, найвлучніше схарактеризував Шевченка той, хто сказав: це останній 
кобзар і перший поет свого народу." 

даJО.· буде 
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Валентин Мороз 

ДЕВ'ЯТЬ ГОДИН У МЕРТВОМУ ЧАСІ 

В цю ніч нічого не снилося ... 

Я завше маю сон, як щось має бути; давно переконався, що таким 

снам треба вірити. 

Але те, що мало статися, було в іншій площиІ-Jі,.- навіть в іншому світі, 

- сон туди "не сягнув". 

Я поснідав, і ліг як завше на підлогу, постеливши бушлат. Полежати де

сять хвилин після їжі, то я мушу; то важливіше ніж їсти . /По тому я довго 
молився- теж багатолітня звичка. Тут вона заламалася в Америці, довго 
молитись нема часу/. Але мусів завше дрімати "одним ~ом"; на день 
моя койка примикалася до стіни, і лежати я не мав права, навіть на ПІдло
зі. Лежати вільно вісім годин, з десяти до шестої. Тому я зірвався жваво, 
ніби й не лежав, як у дверях заскреготів ключ. Доки відчинили замка, а по
тім двері, І а паrім ще й r'рати перед дверима- три замки!/ я вже устиг 

повісити бушлата, і забрати з підлоги рукавиці, що були під головою. Я ду

мав, що то прогулянка, і здивувався, чому так рано, але молодий нагля

дач, що чергував того дня, одразу сказав: "Собирай вещи. Етап." Куди? 

Середа - то до Саранська; табірний каr'ебіст, що з'явився негайно, так і 
сказав: до Саранська. З'явилося їх кілька. Одного, що розмовляв україн

ською, я не знав. Виявилося, що це новий каr'ебіст з України, прикріпле
ний до українських в'язнів у Мордовії І є така посада; старий саме тоді 

відбув своє "заслання" і вернувся на Україну/. Цей одразу приступив до 

моїх паперів. Заглянув ще один- підполковник Романов, начальник відді
лу. Але потім прийшов ще один у цивільному, дав кілька наказів, і стало 

ясно, що командує він. Двері постійно і відчинялись і зачинялись, і всі хтЬ 
заглядав, вимагали: "бь1стро, бь1стро!" 

Напруження було більше, ніж при мандрівці до Саранська. Начальник 

табору питає розміри моєї одежі і взупя -будуть давати нове в дорогу. 
Дуже серцились, що в мене багато·паперв, і радили залишити книги. Торг 
був майже за кожну одиницю. "Ну, навіщо вам це?" Гортали, дочитува

лись, - але похапцем. Я вже тоді міг би здогадатися, куди їду, якби мав 
час для аналізу. Той, що з України, хотів мати в дарунок мою повість "І ба

чив я звіра ... ", арr'уме -tтуючи, що я маю два примірники рукопису. Я ска
зав: "а для чого? По приїзді з Саранська прочитаєте.". Він розгубився з 
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відповіддю; ~азати, що я більш не вернуся,- не міг, а вигадати щось ін
ше- не встиг. Я тоді не помітив, здогадався аж тепер. Після довгого тор·· 

гу дозволили усе взяти з собою. Стодвадцять два зошити і 60 книг; листи 
крім того, малюнки сина й інших ... Напакували валізу і великий наплеч
ник; і ще в одній торбі були речі. Одразу відчув, що нести колосально важ
ко. У коридорі незвична тиша- ані душі, і навіть обслугу загнали до камер. 
Вийшли на двір теж нікого. На !'анку стоїть тип, що служив у німецькій по
ліції, і в таборі теж виконував ралю поліцІІ. Навіть йому махнули рукою: 
геть, до камери! У дворі коло цеху нікого нема, і на дверях стоїть нагля
дач, щоб не вийшли. Я ще встиг крикнути в коридорі: "Панове, щасливо! 

То були мої останні табірні слова. Перейшли на вахту*; сказали поста

вити речі й роздягатись. Тотальний обшук! Мої кімнатні мешти, узяті рані
ше, вже тут, з наполовину відірваними підошвами. Черевики дають нові. 
Одежу замість емугастої-чорну /хоч теж тюремну/. Уже все лежить го

тове . Витягають з кишені папірці. Каr'ебіст каже начальникові табору: "Це 
візьми собі на пам'ять". 

На пам'ять ... І ставлення до мене уже якесь збуджено-незвичайне. А 

що було на пам'ять тоді, у 1961'-ому? Вісімнадцять років перед тим, той 
самий . Некрасов, і в тому ж таборі, /але за іншими дротами/ проваджав 
на волю Йосипа Сліпого ... Але був він тоді молодим фельдшером. В та
борах офіцери-медики часто переходять у тюремну службу. Мене він уже 
відсилав до Америки як майор, і начальник табору/. 

Мушу розписатися, що отримав нову одежу. У списку крім мене ... 
г'інсбург і Кузнєцов! І тут я нарешті сказав собі: е-е, не туди стежка в 
г о р о х .. . Така трійка невипадково, кудись. І там, у тісному коридорі, 
вперше повіяло в 1 тр ом В о л і . 

Чи я мав надію до того? Чи думав про кінець Голгофи? Думав! Тих, що 
без надії, в тюрмі нема. Що тримає в'язня довгі роки? - В ір а в чуд о. 
Віра /наперекір усьому/, що завтра станеться щось, і тюремні двері від
чиняться.! це не заважаєтверезому реалізмові. Так, кожний знає /ікри
мінал, і політичний/, що сидіти лишилося стільки-то і тверезо розраховує 
сили, щоб подолати цей шлях. Це тю ре м н а ари ф мет и к а. 

Але є ще й інша поощина, інший поверх, нема там твердої матерІ!, тільки 
суцільнийдрож: чи скоро? ... чи скоро? . .. Літають на цьому поверсі 
:юооті пави, і обторкують кольоровим пір'ям довголітню надію. Тот ю

ремна МІСТИКа. 

Хто не віривучудо-повірить в тюрмі. Так, я зн-ав, що маю сидіти де
в'ять літ, і був готовий до найтяжчого; а все ж був кожен день готовий до 
того моменту, коли скажуть: з бира й ся. Кінецьнево л і. Кожен гото

вий на ~ -лиш нІхто нікому не признається . 

Моя золота зозуля обізвалась аж на дев'ятому році ... 

. . . Поїзд їде до станції Потьма. В купе я сам. Ані г'інсбурr'а, ні Кузнєцо
ва не бачу. Усі три один від одного старанно відізольовані. То ще тю ре
м н а з а л і з н и ця -гілка від Потьми до Барашева, і там кінеuь у глухо-

* Будинок, що є входом до табору. 
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му лісі, а вздовж колії- табори, табори- всього дев'ятнадцять. Зі мною 
с п е ц к он в о й- люди, що мають мене доставити аж на місце .Коло купе 
постійно солдат. Як проводять по коридору інших в'язнів- в моєму купе 
опускають залізну ширму, і стає зовсім темно. 

На Потьмі перед тюрмою - затримка~ Стою на сходах; по обидвабо

ки два солдати з автоматами під рукою. Затвори відведені назад готові 
стріляти. Коло одного - собака, на ремінці, тепер готовиі1 кожної миіі до 

скоку. Але то вже ніяк не сприймається після довголітньої звички . Див

люсь перший раз на вІДкритий свІт після довгих місяцІв карцеру. 

У розгоні весна , яскраве сонце на небі. На очах дівається сніг, і в низи
нах повно води. Через дорогу - дитячий садок; там тримають для дітей різ
них звіряток. Дивлюсь на вовка у клітці, за густою сіткою . На Кавказі зо
бачити вовка - добрий знак ; Чеченець, як хоче когось похвалити каже: ти 

в о в к . Що ж, я вже не раз бачив смаленого вовка; тепер живого бачу

добрий знак у добру дорогу. 

На Потьмі ще раз відчув, як нестерпно тяжко нести таку масу паперу: 
122 зошити, 60 книг. Там довго йти до пересильної тюрми довкруг табо
РУ - метрів з триста. Червоні і чорні кружки п~ред очима, несу з останніх 
сил . 

На пересилці сидів усього кілька годин ; встиг розікласти речі- і знов 
збиратися . 

Ще раз несу свою камінну ношу; всі солдати і наглядачі мають мене за 
дивака: для чого йому ті папери? Довго, довго сидимо у воронку*, з чоти

ри години. І вже з цьогобачутут Саранськом не пахне. Поїзд на Саранськ 
давно пішов. Сиджу в боксі розміром 1 м х 1 м ; стати на повний зріст не 
можна. Змерз до кісток, а походити нема місця: можу тільки тупати нога
ми й хитатися з боку в бік. Але не кажу нічого; давно звик, і добре знаю, 
що протести не поможуть. Хіба що поб'ють, як буду надокучати. Солдати 
говорять зі мною тоді, як нікого нема. Їм наказано суворо не розмовляти 
зі мною; це ї х інтри1·ує. Розпитують про все, але як близько офіцер- за
мовкають. У пересильній тюрмі теж кілька разів чути було наказ на кори

дорі: не розмовляти! Кримінальний в'язень, що розносить їжу і прибирає 
в коридорі, хотів заговорити через двері, як звичайно : хто, звідки? на ньо

го закричали і вигнали геть . Таке враженя, що й солдати до останнього 
моменту не знали, куди ведуть мене; аж як рушив поїзд- бачили, що на 

Москву. Я ще не знав цього; допитувався кілька раз- мовчать. Паспав зо 
три години - а далі вся увага за вікно: куди їду? Намагаюся схопити очи

ма назви станцій. Усе густіше високі платформи на перонах : все більше 
переконуюся: то Підмосков'я! а коли прочитав на перонБик о в о - уже 
не мусів здогадуватись : то коло Москви . 

. . . Довго штовхають тюремний вагон по запасних коліях на станції 
Москва-сортувальна. А вже настав Другий день моєї дороги , четвер. Зно
вутюремне авто, і знову роздум. Куди? Кво вадіс? ДоПресні, де пере
сильна тюрма? у Б у т и р ку, де був у 76-ому році? Чи вЛєфортово, тюр
му Кr'Б? Той, у цив ільному, був і на станції в Москві, як я виходив зваго
на. Востаннє я бачи в йог.о перед дверима тюрми. То був в ідповідальний 
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за моє перевезення ; а nрІзвища 1 рангу буду знати нескоро лиш тодІ, як 

відкриють архіви Кг'Б у nісля б ре ж н є вс ь к і й Моск ові. 

Над тюрмами нема вивісок; у Львові, тюрма .. Кг'Б на Ланеького за
маскована під відділ міліції . Але мають візитну картну: блакитні смуги на 
кашкетах . Побачив першого наглядача в дверях, і вже було ясно: Л є

Форт о в о. Обшукують все ретельно і записують речі в квитанцію. Два 
немолодих наглядачі: високий, худий , і товстун невисокого зросту. Обид
ва не сердиті, до мене ставляться без антипатії. Високий диктує, але за

надто швидко; товстий не встигає писати . Ліниво, без злості сердиться: 
"Что я тебе, мете ор, что ли? " 

У камері- несподіванка : будуть тримати мене не самого ! Якийсь мо

лодий москаль, валю'Піик** А мені не треба ЖQЦних валютчиків у камері, 
бо маю що ховати! Я давно був н а ст арт і, знав, що можуть ви · 

нести на 1-го червня, коли скінчиться термін, а раніш, і подбав, а дещо, 
переписане дуже дрібненько, було завжди зі мною. /То коштувало бага· 

то здоров'я і зробити і зберегти, бо при такій роботі кожний нерв буває в 
напруженні днями; і кожний стук за дверима - як доторк голим електрич · 
ним проводом до голого тіла. Але моя нервова система реагувала дуже 

щасливо на такі напруження: не безсонням а міцним сном. Відразу в две· 
рях кажу: сидіти сам1 інакше відразу ж оголошую голодівку. 

Питав новий сусід , куди везуть. Що казати? Знаю давно, що домага
ються мого звільнення; бач \І, що діється навколо мене щось надто напру-
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жене й незвичне, але ... Я навчивсяжити в nан ц и рі. Знаю, якими С>о
лючими бувають рани, коли його скинути. Мене вже везли раптово до 
Москви у 1976 р. Мені вже бачилась Воля- а опинився я в інституті Серб
ського .. . 

Н і, nан ц и ра я не ск ин у ... Мрію треба тримати на прив'язі, ніби 
мисливського беркута, хоч як би рвалася в небо ... 

Кажу йому: може на Україну? Бо перед звільненням часто возять на 
УкраІну. Може ... Може ... про все кажу, лиш не про Волю. 

Голодівку відклав на завтра- з середини дня її ніхто не починає і ліг 

спати. Але доспати цю ніч у Москві вже не прийшлося. Спочатку серед 
ночі зайшов наглядач і спитав моє прізвище, Я не люблю як будять; відпо
вів йомурізко-в тому сенсі, щоб відчепився. Але він ні як не зареагував 

на те; просто хотів переконатись, що я на місці. Потім, годині о п'ятій І!.$ 
тюрма спала/, прийшли знову сказали одягнутись, і ... поголитись! Зна
чить кудись поїду. Гіісля того принесли сніданок, приготований ще з вечо
ра. Я сказав, що оголошую голодівку, і відмовився. 

Через півгодини кличуть знов. Ідемо сходами нагору, відчиняються 
двері- сидить полковник і два в цивільному на бічних кріслах. Я відразу 
зорієнтувався. "Ви начальник тюрми?"- питаю- "Так, я полковник До
варьонков, начальник тюрми . Я почав проте, що сидіти буду сам- інакше 

ОГОЛОШУЮ ГОЛОДІВКу. 

Але мене перебив той, що сидів з боку. 

"За враждебную деятельность вь1 вь1дворяетесь за предельІ Совет

ского Союза". • 

Вони чекали, мабуть, що я впаду на місці від несподіванки. Та слова 

ці вразили мене менше, ніж я сам сподівався. Надто довго я нан их чекав! 
А крім того був ... не сам, був зі мною ще один в'язень, про якого я турбу
вався більше ніж за себе: мої тв ори. Не знаю, як для інших; а для мене 

в тому, що я пишу, більше мого я, ніж у мені самому, і доля моїх писань до
рожча мені, за власну долю. Кажу щиро, без nеребільшення, що коли б хто 
сказав мені: ' візьмеш свої записи з собою, але відсидь ще три роки- я 
без вагання згодився б, хоч то три роки в пеклі. 

Отже: я запитав спочатку, з ким честь розмовляти. "Гаврилов из проку
ратурьІ СССР"- "Чи можу я сісти?"- "Нет, Вь1 будете стоять." То було 

сказане з люттю: випускали того, кого хотіли б з'їсти живим. Я заявив сто
ячи, що без своїх паперів нікуди не піду. Полковник сказав, що папери бу
дуть передані моїй родині. Це мене не вдовольнило. 

Про голодівку вже не було мови, бо до камери я не вернувся. Повели у 
якусь кімнату; там був костюм, туфлі і все інше. На внутрішній кишені про
читав Vistula, і подумав: їду на захід з польським пашпортом.І туфлі були 

не з Москви /чеські/; московськ11м було лиш х а м с т в о. 

Нічого з речей нам не дали в дорогу- /навіть зубної щітки!/ за винят

ком електробритви. 

За ворожу діяльність ви будете вигнані за межі Совєтського Союзу" 
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Петро Кізко 

ПЕТРО КІЗКО уродженець Харківщини , по
мер у Мюнхені,, Німеччина 28.2 .1976 р. залишив
ши по собі чималу поетичну й письменницьку 

спадщину. Сумівський діяч і редаі<тор "1\вангарду" 
/1946-48 рр ./ та "Крилатих" /1972-73 /, залишив 
для "Авангарду" свої Спогади , які поміщуємо на 
добру згадку про його вклад у розбудову сумівс~
кої преси . Досі було поміщено в двох попередНІх 

числах " Авангарду" про його перше арештування 

в рр . 1938-39 та повторне в 1940 р . 

МОІ СПОГАДИ з 

НА КАТОРЗІ 

ЕШЕЛОНОМ НА ПІВНІЧ 

Листопадового ранку 1940 року російські солдати з військ НКВД вели 
колони в'язнів до станції Харків-Сортувальня. Тут лаштувався величезний 

ешелон, що мав відійти на північ. Він складався переважно з в'язнів з 
гqрезвісної харківської пересильної тюрми на Червоноармійській. 

В'язні йшли чвірками, побравшися за руки.Довкола чвалали мовчазні 
конвоїри, тримаючирушниці напоготові. Спереду і ззаду колон, побіч кон

воїрів, бігли пси. За таких обставин тікати було цілковито неможливо. Але 
ніхто з нас, мабуть, про це й не думав. Для втечі є більше сприятливі мо

менти ... 

Хоч ішли ми глухими закутинами передмістя, все ж по дорозі зустріча
ли чимало цивільних людей. Дивне почуття огортає, коли після майже рі
чного перебування в чорній камері тюрми бачиш рожеві й сині сукні дів
чат, білі сорочки і бурштинові краватки хлопців, ·нарешті, бачиш землю,не
бо, сон це ... Все це так близько, дуже близько до тебе, а здається таким да
леким, ніби ти прийшов сюди з іншого світу, і нікому ти тут непотрібний, 
зайвий, чужий. Твій світ- тюрма. Твоє місце- камера ... 

Зранку до вечора набивали червоні товарні вагони людьми.Наша гру

па, що майже ~ершою ввійшла до вага-fу, розмістилась на поспіх збитих на
рах. При цьому вже з першої хвилини нашої посадки у вагоні вибухла за

пекла сварка і гризня між в'язнями. У наглухо запертому вагоні було лише 
єдине маленьке віконце завішене залізною сіткою . Томукожний в'язень 
прагнув примоститися саме біля того віконця, на другому поверсі нар, у 
кутку вагона. Але неспод і вано для багатьох нас, що вперше попали в це 
видовище, у вагоні знайшлися незаперечні господарі і нар, і місць, і вікон
ця, і, фактично цілого вагона. Це були так звані "свої" люди, тобто кримі
нальні злочинці, злодії, або, як у нас їх називають "блатними". Їх було лише 
кілька осіб, але вони зуміли підкорити собі якихось півсотні осіб, що тісни
лися на нарах і на підлозі. 

Військова охорона ешелону зажадала від нас визначити старшого ва

гона, який би в дорозі брав харч і розділяв між нами . Тим старшим став, зви-
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чайна, один із "своїх ", середніх літ людина. Я добре запам'ятав його образ, 
що, мабуть, залишиться в мене на ціле жипя. Низький, але товстелезний і 
широкий у плечах, він мав невеличку, здавалося, з кулак завбільшки голову. 

Лице його було опукле, підборіддя маленьке й плюскувате, підняте догори, 
так, що аж нижню губу діставало і голова зверху була теж ніби приплющена. 

Складалося враження, що хтось його знизу і з-ори довгий час періщив пра

ником, аж доки виробив ось таку потворну форму. Апд він тим, начебто, гор
дився , бо часто гладив себе рукою по обличчі й задоволено кректав. Наз

вався він у вагоні "Сідим" . Його товариші, "своі" , виголошували це назви
сько російською мовою : " Сєдой " . Чому його так прозвали-не знаю, бо на 
голові в нього не було жадноїсивої волосини, знаю лише, що той "Сєдой " 

став за старшого в нашому вагонІ І що вІд нього ми чимало зазнали горя. 

Справа в тому, що зf>.ормооаіий у Харкові ешелон в'язнів складався не ли
ше з політичних в'язнів, а й з кримінальних злочинців . Між цими обома кате

горіями в 'язнів - кримінальними і політичними- стояла велика прірва. Так 
зван і "блатняки " гостро ненавиділи тих, які сиділи в тюрмах за будь-які полі
тичні справи . Вони вважали їх, за свого роду, "унтерменшів",які нездатні на
в іть украсти . Це люди чесні, лагідні і тихі , переважно інтеліr'енти. За цю їхню 

лагідність і смирн ість криміналісти називали їх "рогачами" ооо ще - "чорта
ми" . Коли такого "рогача" вводити було до камери, "свої" відразу нападали і 
забирали в нього геть чисто все - харч , куриво, гарний одяг тощо. Одне поїда
ли , Інше програли в карти . Навпаки , " свій" " свого" зустрічає з приємністю і 

НаВІТЬ радІСТЮ. 

Отож, з приходом до "влади " старости вагона, "Сєдой" заходився прави

ти нами так , як йому хот ілося . 

- Ей ти, рогач !- кричав він на одного з політичних, що вмостився був на 
верхніх нарах, - махай на низ, тут і без тебя тєсно! .. 

" Рогач " мусив злазити і в одній сорочці, без кашкета (його забрано прямо 
з вулиці ще в липн і ) вмощувався аж під нижніми нарами , на голій вогкій ва
гонн і й п ідлозі . Не послухатися " Сєдого", значить стати перед небезпекою 
бійки . 

Три дні і три ноч і наш ешелон стояв на станЦІІ Харків-Gортувальня, а чет
вертого дня , нарештІ рушив . Серце застукало частіше , в ун ісон стукатові ва

гоон ИХ КОЛІС . 

Прощай , шумливИй Харкове. 

Мимоволі спалахнули Сосюрині слова: 

"Колu rюmяz у дШtь загуркте, 
ПрtІZадаються знову меЮ, 

ДиШ гітари у місячЮ 1tочі, 
Поиілу1lкu й жоржин.u сумиі ". 

В'язн і лежали мовчки. Кожний думав про своє, бо мав того "свого" багато. 
"Рогач", якого зігнав "Сєдой" із нар, лежав близько мене й важко зідхав, зрідка 

щось бурмо,; в про себе . Я розумів його - йому було холодно. Я запропонував 
йому єдиний свій "зайвий" свеrер, що вцілів у мене ще з весни . В'язень розчуле
но подякував мен і й натяг на себе свеrер. Як виявилося , $ був тракторист із 
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Чернігівської области (до харківської пересильної nорми попадали в'язні 
майже з усіх областей Украіни). Його засудили на два роки за "врєдітєльство" у 
весняній оранці . Чернігівець залишивдомадружину і троєдітей . Тепер він за 
ними дуже тужить. Навіть "Сєдой" задумався, схилившись на залізну сітку вагон
ного ВІКОНЦЯ . 

Було вже пізно, і ми почали засипати. Раптом над головами почувся сильний 
сrуніт, що переходив з одного кінця вагона в другий. ГУРкіт чимраз дужчав, зда
валося, що над самісінським дахом вагона стугонить гроза. Чернігівець хутко 
підвівся, відшукав у пітьмі мою руку й тремтливо стиснув. 

Що це таке? Наш вагон летить у провалля ... 

Я посміхнувся і розважив тракториста: 

- Ні, дрVже, йому нема чого летіти в провалля, бо ми й так не на горі ... Коли 
хочеш знати- це такий ідіотський звичай охоронників, що нас провадять. Вони 
ходять по дахах вагонів і б'ють здоровенними дерев'яними молотками. Отак, 
брате, гупатимуть до ранку, заснути не дадуть. 

- А навіщо ж вони стукають? 

- Щоб ніхто вночі не втік. Коли стунати об вагон дерев'яним молотком, 
можна легко встановити, чи не прорізано у вагоні дірку. 

Чер-~ігівець заспокоївся і знову ліг, але не спав до ранку. Все він про себе 
щось шепотів, іноді чути було, як тихо схлипував. Він плакав певно за дітьми. 

Рнком наш вагон прокинувся і заворушився, мов комашина купа. Двері від

чинилися й знадвору почувся голос конвоїра: 

- Старшіє вагонов, получайтє хлєб і рибу! 

"Сєдой" із спритністю кота швидко зіскочив з другого поверху і по головах і 

ногах інших просунувся до дверей. Незабаром розпочався "розподіл" харчів, те 
найстрашніше, що може бути серед в'язнів, де змішані "свої" і "рогачі". "Сєдой", 
залізши на верхні нари з хлібом та висохлими оселедцями, разом з кількома 
своїми товаришами почав ділити. При цьому він брав під увагу три категоріІ 
мешканців вагона: перша- верхні нари, друга - нижні нари і третя -=
підлога. Найпривілейованіша категорія в'язнів - горішній поверх і 

найнижча - ті, що лежали просто на підлозі . Тому 'Сєдой" різав пай
.ки хлі~а більші і менші й роздавав їх відповідно до тих категорій. Інt:;
тинкт голодної людини примушує їІ захищатися від смерти і йти на спротив навіть 

тоді, коли вона далеко слабша супрти того, проти кого виступає. Тому "нижча" 

скривджена кляса в;язнів, що ворvшали на підлозі, зчинила галас, протестуючи 
проти безчинства "Сєдого". Я вперше побачив, як розлютувався чернігі
вець, цей тихий симпатичний чоловік. Він увесь тремтів, як у пропасниці, ши

роко розкриті очі палахкотіли полум'ям гніву і образи. 
-Що ж ти, товаришу,- сіпнувся він до "Сєдого",- кращий за всіх , чи як? 

Бачиш, у мене від голоду водянки на ногах? Чернігівець засукав штани й по

казав справді пухлі ноги.- Не смієш від пайки УРИВати! 

-Не сміє!- загув вагон. 

Але враз усі затихли. "Сєдой", а разом з ним ще двоє інших із "жулья" 

підвелися з нар, і в їхніх руках заблищали ножі. Де вони їх взяли, як пронесли 
їх під час обшуку до вагона, хто зна. Я догадувався, що ці ножі могли їм пере-
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дати так звані "провожатиє", теж із числа в'язнів, які сиділи за легкі провини 
і докінчували термін відбуття своєї кари. Ці "провожаті" часто мали зв'язок з 
подібними до "Сєдого" типами. Вони подають на зупинках до вагону воду, 

хліб та "баланду" і, очевидно, таким способом передали ножі "Сєдому" 

- Чого сичиш, дишло тобі в горло? - грубо вилаявся "Сєдой". - Хлєба 
захотєл, контреволюція нещасна? Власті не хочеш, а хлєба добиваєшся? 
І-Іазад, рогачу, під нари! Пискнеш- завалю гада! 

Чернігівець опустив руки й поліз під нари, а за ним решта. 

Я сидів увесь час мовчки, не домагаючись нічого. Оселедців мені не ста
ло і, може, на краще. Інші понаїдалися тієї солонини й цілу дорогу качалися, 
благаючи води. А де її візьмеш, коли за цілий день одно відро води на весь 
вагон? 

Другої ночі у вагоні сталася пригода, яких у в'язничному жипі багато -
"Сєдой" та його друзі прорізали підлогу й хотіли були тікати. Доведений до 
відчаю, кинувся був утікати й чернігівець. Але конвой запримітив утікачів і в 

дорозі розстріляв "Сєдого", двох його товаришів і чернігівця. Вістка про 
вбивство чер-tігівця надзвичайно вразила й схвилювала мене . Даремно 
тепер чекатиме на нього дружина й троє його малих дітей ... 

Нас перевели до іншого вагону і встановили ще жорстокіший режим. 
Нам не давалиїсти впродовж цілого наступного дня і аж увечорі дали якоїсь 

дуже поган оі юшки без хліба. Довга дорога, голод і холод {у вагоні, правда, 
була пічка, але нащо вона без дров?) надзвичайно змучили і виснажили нас. 
Мій сусід літня людина, кашляючи й харкаючи в кут вагона, майже щохвили
ни питав мене: 

- Куди нас везуть? 

- Куди везуть ... 

Я не міг йому сказати, бо й ніхто того не знав. Одні казали- десь до 
Байкалу, інші- на Колиму, а треті - в Самару ... Одно мені було ясне,нас 
везли в похмурі, холодні простори Росії, чимраз далі й далі від рідних земель 
України. 

ЕШЕЛОН ПРИБУВ НА БЕЗИМ'ЯНКУ 

Десь по шістьох днях дороги харківський ешелон прибув, нарешті, до 
місця свого призначення. Стомлені й знесилені від голоду й безсоння, пере 

мерзлі, в'язні повільно виходили з вагонів і відразу~~ ставали в довжелезні 

колони. Дехто не міг сам вийти з вагона, цілковито заслабши. Їх виводили 
під руки інші , які ще рухались. Конвоїри штовхали прикладами рушницьуспи

ну тих, які довго вовтузились у вагонах. 

- Чаво мньошся? На курорт приєхалі, чтолі? - гримсючи, виштовхував із 

вагонів слабих в'язнів один із конвоїрів. Я глянув прямо йому в лице, і мені 
стало моторошно й противно. Лице його було повне й тупе, немов коnода , в 

якій стреміли не очі, а великі заржавлені цвяхи, що не могли сприйняти ні люд
.ського плачу ні сміху, ні журби ні радощів. Мені здавалося, що та людина 
однаково може сміяти<. ьтоді, коли в йогодруга з грудей вийматимуть серце 
й тоді, коли його друг танцюватиме під веселі звуки совєтського танr'о "Во

довоз" ... 
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- Чи оула в нього мати·!" - мимохІть ЗІрвалась у мене думка и раптом 

спинилася. 

R побачив пса, дивного пса, спеціяльно вишкаленого для охорони ув'я
з-~ених. Він стояв побіч конвоїра. Височенний, рижого кольору, з таким же 

круглим і тупим обличчям, з цвяхаподібними ·І ржавими очима, пес нагадував 

конвоїра, а конвоїр- пса. У мене несподівано виникла думка, що обох їх 
-пса і конвоїра- вишколював той самий учитель, той самий "батько", ко-

. . 
мандир 1 полковолець, нарештІ - вождь ... 

Матері в них не було. 

- Прінімайтє, сельодкі прівєзлі!- засміявся конвоїр- пес, звертаючись 

до нового місцевого конвою, що мав нас перебрати. 

Понад три тисячі ув'язнених, старих і молодих, робітників і колгоспників, 
інженерів, письменників, службовців лише в одному ешелоні прибуло восе
ни 1940 року на станцію Безим'янка, що стоїть за 12 кілометрів від вели

кого російського міста Самара, пере йменованого большевжами в Куйбишев. 
Тут рік тому, в 1939 році, розпочали будувати один з найбільших 
концтаборів совєтського Союзу- "Безимянський лагер Особстрой НКВД 

СССР", що скорочено називався "Безимлаг". Інакше ще його називали 

"Самарлаг". У перкладі на совєтську мову цей концтабір звучав надзвичай
но скромно: "Ісправітєльно Трудовой Лагер". Дехто, потрапивши сюди, бу

дучи прих~;;Іьником совєтської влади, сліпо вірив тому написові й щиро 

п~гнув своєю працею "ісправться" й "ісхупіть" свою провину перед "роді
ной", але гинучи віднаДмірно важксі, каторжної праці, замерзаючи в самар
ських снігах,швидко роз-~аровувався й ставав одвертим в~огом совєrсь
ксі системи, якщо раніше він ним навіть не був. "Ісправлєніє", таким чином, 
мало зворотнІ наслІдки. 

Був надзвичайно холодний осінній день. Лилися гострі пронизливі дощі. 
По глинястій землі йшли довжезні сІрі колони в'язнів. Їх вели до землянок, 
що за дротами бовваніли серед рівного самарського степу. R дивився на 
своїх сусідів, що йшли поруч мене, і тіло пронизувала холодна дрож. Хто во

ни, ці жертви новітьного рабства і сваволі, вигнанці з рідного краю? 

Ось поруч мене йде молодий , сімнадцятилітній русявий хлопчина, на 
прізвище Незус, родом із Балакліївського району, на Харківщині . Він був 

робітником Г АРОЗ'у (Г осударственн ий Артиллерийско-Оружейн ий Завод), 
заводу, що,як і багато заводів і фабрик на Україні, носив російську назву. 
По дорозі хлопець устиг розповісти мені, що його арештували й засудили на 

рік праці в далеких таборах ніби за крадіжку "государствєнного імущества". 
Ця крадіжка полягала в тому, що Незус, ідучи з заводу додому,підняв у цеху 
на підлозі шматок марлі й обмотав нею хлібину. На прохідній будці його зат
римали й спитали, де він узяв марлю. На всі його докази, що він Ті не вкрав, 

йому не повірили. Справу ; передали в суд, і хлопець дістав рік. За шматок 
брудної марлі! 

Позаду нас волочився дідусь, родом десь із Херсонщt-tІИ. Він стеріг коnго
спний сад, який хтось однієї ночі обікрав. Старого засудили на три роки за недо

гляд майн а. Цілу дорогу до призначених для нас землянок дідусь відсrавав, ста
речі ноги не слухалися його, до того ж було дуже грузько, після дощів дорога 
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розкисла й перетворилася в густе глинясте болото.Його весь час підштовху
вав прикладом конвоїр,дідусь спіткався, кашляв і хапався за груди. Він ніко

му не промовив ні слова, але кожний, хто глянув би на нього, міг одразу впіз

нати, що старий херсонець зовсім хворий. 

Того ж дня його забрали до таборової лікарні, але вилікуватись йому не 

вдалося. Надвечір він умер ... 

Н оооприбулих розташували по низьких дощаних бараках, що мали вигляд 
землянок, бо есі вони наполовину були глибоко закопані в землю. Ні медич

ного огляду, ні лазні ми не проходили, коців або якогось додаткового одягу 

не одержали. Розмістились всяк у своїй одежі: хто був у легенькому плащі й 

літніх черевиках, хто просто в однійсорочці й без кашкета, хто в теплому nід
жаку, хто в шинелі ... Ті nерші дні і ночі Безим'янки особливо надовго зали

шаться в моїй nам'яті і в моєму серці. Ті дні і ночі відібрали в людей цілі роки 

жипя, здоров'я, красу і силу. 

День і ніч, як на гріх, лив тоді дощ і шуміли вітри. Нашвидко зробленадерев'я
на nокрівля бараку землянки не стримувала дощу, і струмені холодної води 
текли на нари. Вона стікала на nідлогу, і цілий барак стояв у воді. Люди, на

nівсонні, лізли на нари й вмощувалися сnати, але там теж було мокро, і вони 
знову злізали наниз, шукаючи сухої, або бодай сухішої місцини. Її не було, і 
тоді в'язні вимушені були стоячи, збившися гуртками, як вівці, сnати біля стін 

ооолягали nросто в воду й так засинати. Так nереживали ніч, а вдень виходи

ли й шукали скуnого самарського сонця, щоб хоч трохи nросушитися й зігрі

тись. 

Незабаром nоявилися воші. Це ше більше знесилювало й дратувало нас. 

Ми були безсилі і безпомічні навіть nеред вошима. Це нітрохи не комізм. Ні, це 
найбільший трагізм людини-раба, . раба ХХ столГття. Систематичне недої
дання, безсоння, вогкість, холод, воші - це те найстрашніше'. що nоволі,як 
хробак, nід•ідає й зрізує жипя. 

ОдніО" ночі я відчув t;tестерnний біль голови і колючки в грудях. R лежав 
буквально у воді і чув, як - у моєму мокрому лахмГтті ворушили воші. R сnро
бував nідвестися, й нараз мене охоnив страх. R не міг стати, ба навіть вору
хнути руками. При найменшому nорухові мені шnигало різким болем у сnи
ну. R неміг знати, що це таке але відчув, як до очей моіх nідкотилися сльози і 

в горлі застряг·якийсь клубок, що не давав дихати. Жаль і гірка образа наnо
внили мою стомлену свідомість. R хотів був nо.1росити когось nокликати лі
каря, але nросити не було кого. Була nізня ніч. R знову ліг, nереборюючи біль 
і чекаючи ранку. Той ранок nриходив і відходив, і знову вертався. Але я його 
не бачив, як не бачили багато моїх друзів-земляків, кинутих за колючі дроти 
совєтських концтаборів. Ранок цвів десь інде і для інших. Для нас була лише 

ніч, чорна і холодна, як безодня. 

далі буде 
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ДЕРЕВ'ЯНА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНСЬКИХ 
КАРПАТ 

В. Поnовмu 

Гуцульська садкЬа - 1 d96 р.- с.ПІДліснів, Микуличин 

Після появи в 1975 році, у видавництві УкраїнськогоКатолицького Уні
верситету в Римі, багатоілюстрованої праці проф. В. Кармазина-какавсь
кого "Мистецтво лемківської церкви," та дуже вартісної наукової моно

графіі С.А.Таранушенка "Монументальна дерев'яна архітектура Лівобе

режної України" /Видавництво "Будівельник", Київ, 1976 р./ , наша мис

тецтвознавча література збагатилася новою цікавою працею з ділянки 
архітектури "Д е ре в' я н а ар х і те кту ра ук раї н с ь к и х К а р п ат", 
виданою в Нью Иорку в 1978 році фундацією дослідження Лемківщини, 
під редакцією Івана Гвозди . 

Завдяки співпраці та жертвенности орган і зацій лемків в Америці і в 
Канаді можна було видати таку гарну і коштовну книжку, а редакційна ко

лег ія /М. Черешньовський, М. Дупляк, Б . Геруляк, М . Мицьо/ подбала про 
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те, що6 книжка вийшла бе~оганно під технічним і друкарським оглядом. 

Книжкавеликогоформату /28 х 21,5 см/ у твердій полотняній обкладинці, 
286 сторінок. 

На змісr книжки складаються статті: Ольга Чмух- Українськадерев'я 
на архітектура і дерев'яна; архітекТура українських Карпат, Антін Вариво· 
да - Лемківщина /расові і мовні прикмети, одяг, оселі, господарство, 
церковна архітектура Лемківщини/, О. Волинець- Архітектура Лемків-

Церква в Ясіню, Закарпаття - 1830 
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Цернва в Бережанах - 1712 р. 

щини, Роман Райнфус- Дерев'яні церкви на Лемківщині, Павло Стефа· 

нівський- Старі і нові хати на Лемківщині , та 1 78 ціласторінкавих ілюс
трацій- акварель і рисунків/ втому числі 16 кольорових репродук~йІ Ан 
тона Вари води. Крім тексту в українській мові, є вступна стапя, стапя Ва
ри води і резюме англійською мовою. 

Хоч таке водиться, що на цю саму тему може писати в одній книжці 

кілька авторів, але було б, мабуть, краще, коли б видавці були знайшли 
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Церква вс. Біла, Чортків- 1736 р. 

оцного авторадля написання цілоготексту твору, бо коли є кілька авторів, 

то завжди трапляються якісь повторення, а то часом і суперечності, якщо 
редактор не провірить строго тексту. На щастя, в ційкнижці не ма ні багато 
повторень ні суперечностей . 

Щоправда, в історичному нарисі про Лемківщину, який до речі, є де

тально поданий за історичними даними, автор, не маючи доступу до укра
їнських архівних джерел, використав майже виключно історичні працІ 
польських дослідників і тому образ не є цілком повний, коли йде про укра

їнський характер Лемківщини. Знаємо, що польські науковці не все бу

вають обєктивні і інколи дають тенденційні інтерпретації і то на нашу неко
ристь, або прямо промовчують невигідні для них факти. Гіпотеза, якої до
держуються польські історики, про волоське походження лемків не є нау

ково доказана. 

Дуже стисло і фахово є написані статті Ольги Чмух , Романа Райнфуса і 
О . Вопинця, а інші автори виявили теж чимало зусилля, щоб подати ціка

вий матеріял. 

Та найбільша вартість та ори r'інальність книжки , це, безсумні ву, її ілюс
траційний матеріял Антона Вариводи /лемка. Він змалював з природи на
ші церкви та сільські хати на 178 акварелях та рисунках в роках 1930-
1939 /дві треті ілюстрацій/ і 1943-1964 /решту/. 

Малюнки та рисунки Вариводи Єf.уже виразні, точні, старанно нарисо
вані і потрщповані прямо як мистецькі твори, а не технічні нариси , а цер
кви є представпені мальовничо на тлі довколишньої природи, кожний ма
люнок має добру ком~озицію і делікатний кольорит, що разом справляє 
гарне і приємне враження . Є це велика праця, бо автор не лише відтворив 
дуже точно пропорції будов, але рівночасно він зарисовував і цікавіші де-
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талі обєкту- вікна, двері, різьбу царських врат, залізне окуття дверей, над
банні хрести, а на деяких рисунках є навіть подані точні обміри в метрах ці

лої будівлі та її окремих частин. Щоб ці малюНRи зібрати, Антін Варивода 
перейшов понад сто сіл, почавши ві/' найдальше висуненого на західлем

ківського села аж до подільської землі. Тому то не всі представлені в 
книжці церкви походять з Карnат, деякі є з Львівщини і з Поділля, але це не 

шкодить книжці, лише її збагачує і можна бути вдячним авторові, за те, що 
він намалював стільки наших церков, зберіг ці малюнки під час воєнної 

хуртовини і тепер переслав їх до Америки для публікації. Не одна з цих 
церков вже не існує і навіть не відомо, чи збереглися з них точні фотогра
фі'і, отже деякі малюнки А. Вариводи можутьбути унікальними ілюстрацій

ними пам'ятками про пропавші церкви. 

Переглядаючи малюнки українських дерев'яних церков, можна пере
конатися, що це виключне явище в історії світового мистецтва- як це пи
ше О. Чмух. 

"Розвиток форм у дерев'яному будівництві України мав чітко вираже
ний ориr'інальний характер. Традиції народньої архітектури назагал були 
міцнішими від впливів історичних стилів. Говорячи про стильові і конструк

тивні впливи, а вони існують у ке»мній культурі будь якого періоду, варто зау
важити, що все залежить від того у що буде трансформований той чи 
інший вплив - або вийде більш-менш вдала репліка,. або ориr'інальний 
твір. У даному випадку можна стверджувати, що творці українсь
кої дерев'яної архітектурИ будь-яке "зичення" розглядали як відправну 
точку, що нею користуються у робочому порядку." .. "Українську дерев'яну 
архітектуру взагалі неможливо розглядати у відриві від пейзажу, що вис· 
туnає як елемент композиції і творить архітектурний образ нарівні з чисте 
конструктивними деталями". 

Церква в Ворохті, Гуцуnьщи· .-tа, 1784 р. 
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Дзвін мця в с. Задарів - 1853 р. 

Роман Райнфус так описує дерев'яні церкви: "На території Карлю, за
селеній українськими верховинцями, в будівництві дерев'яних церков ви
творилися три основних стилі, що в~дповідали трьом групам верховинців 
- гуцуrів, , бойків і лемків. На Гуцульщині церковний стиль сформувався 

під виразним впливом візантійської мурованої архітектури. Дерев'яні гу
цульські церкви ·. побудовані в формі рівнораменного хреста, причому се
редня частина будувалася зви~айно найбільша і найвища, а чотири інші
дещо МеНШІ І НИЖЧІ. 
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Церква вс. Маrнова, Дрогобич /Бойківщина/- 1683 

На Бойхівщині будинок дерев'яної церкви складається з трьох частин : 

вівтаря , головної нави і бабинця. Кожначастина прикритаокремим дахом 
високої конструкції з багатьма заломами. В типовій бойківській церкві 

дах головної, тобто центральної нави, здіймається найвище, а і нші, що 
прикривають вівтар і бабинець, будуються дещо нижче і на одному рівні. 
Як в гуцульських , так і в бойківських церквах дзвіниці стоять окремо, на 

11евній віддалі від церкви . 
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Церква вс. Миnик, Лемківщина- 1813 р. 

ЛемКІвська церква, подібно як і бойк і вська, також складається з трьох 
частин: бабинця, центральної нави \ і вівтаря, побудованих у зруб. Най
більша, майже квадратова частина церкви - то центральна нава, нато

мість бабинець вже дещо вужчий , так само як і вівтар. Притаманною для 
лемківської церкви є натомість вежа /дзвіниця/, побудована над бабин

цем , яка становить одну цілість з будинком церкви. Лемківська церква 
відзначається такою характерною прикметою, що її конструкція поступо-
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И. Уwмнсьнмй 

Пробжми а.мей1tого вuxoвOJl1tR 

УВАГА І ПАМ'ЯТЬ ДІТЕЙ 
Увага є ті єдині двері нашої душі, крізь які все із зовнішнього світу, що є в 

свідомості, неодмінно проходить; отже, цих дверей не може поминути жо

дне слово навчання, інакше воно не попаде в душу дитини, Зрозуміло, що 
привчити дитину тримати ці двері відчиненими, є справа першорядна, на у

спіху якої грунтується успіх усього навчання. 

Не вдаючись у докладний психологічний аналіз уваги, я вважаю за потрі
бне сказати тут про два її види, або, краще, про два її вияви. Перший із цих 
видів я назву пасивним, другий - активним. Пасивною увагою я називаю 

таку, в якій сам предмет, своєю власною цікавістю для нас, тримає відчине
ними ці двері душі людської, без участі нашої волі й навіть іноді проти нашо

го бажання. Так, наприклад, я слухаю цікаве для мене оповідання; можливо, 
навіть не хотів би його слухати, але слухаю мимоволі. Я хотів би не бачити 
предмета, який лякає мене; але не можу вІдІрвати від нього очей, незважа
ючи на всі зусилля дивитися в інший бік. Це- вияв пасивної уваги в усій ГІ 
різкій крайності, але та сама пасивна увага, що хоч не так різко виявляється, 
примушує мене читати цікаву книжку, а дитину- слухати або читати цікаву 
для неї казку. Зрозуміло само собою, що така пасивнаувага розвивається 
в дитини разом із загальним розвитком її душі, з поступовим пробудженням 
у неї інтересІв до навколишнього світу. 

Всяке цікаве для дітей навчання, читання, оповідання сприяє розвиткові 

пасивно! уваги . Але самої пасивної уваги ще не досить, і навіть розвинена 

передчасно, надмірно й без сприяння активної уваги, про яку я кажу далі, во

на може перетворитися у хворобливий стан душі, що стаєякоюсь безсилою, 
лінивсю, вимагає раз у раз подразнення цікавими оповіданнями або ціка-

во здіймається від найнижчої частини- вівтаря через багато вищу цен
тральну наву, аж до вежі, яка домінує над усім будинком." ... 

"Частково внаслідок воєнних дій, а частково- пізніших подій деякі де
рев'яні церкви Лемківщини були знищені так, що з них не залиши'лося най
меншого сліду." 

Треба бути вдячним фундації дослідження Лемківщини за таку велику 
працю, як~ю .вона створила не лише гарний пам'ятник дорогій Лемків

щинІ, але 1 рІвночасно внесла документаційний вклад до українського 
мистецтвознавства. 
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вим читанням, не може зачинити своїх дверей, не може з себе нічого само
стійно викликати й проводить найпасивніше життя . На таку душеону хворо

бу хворіють ті читачі, а ще частіше читачки, які проводять усе жипя в читанні 
романів і ковтають їх один за одним десятками. Пробуджуючи інтереси до 
навколишнього в душі дитини, і особливо інтереси до слухання цікавих опо

відань, ми повинні остерігатися, щоб не перейти через межу розсудливості 

і не знесилити дитячої .цуші, живлячи її тільки цікавим для неї та ц1каеим і не 
збуджуючи Ті до самостійної діяльності, яка насамперед виявляється в ак-

тивній увазІ . 

В активній увазі не предмет уже володіє людиною, а людина- предме
том. Мені нудно, наприклад, перечитувати учнівські зошити; але я знаю, що 
це мій обов'язок і що від цього залежить успіх навчання, за який я відповіда
ю: і ось я перечитую уважно втридцяте одне й те саме і помічаю кожну най

меншу помилку, не пропу(){аючи жодноі. Мене водночас дуже приваблює 
почата мною книга або цікава для мене бесіда, що точиться в тій самій кім
наті ; але я наполегливо спрямовую свою увагу на виконання свого обов'я
зку . Чим більше в мене влади над самим собою і над моєю увагою, тим успі
шніше досягаю до мети, тобто чим більше в мені·сили волі, тим більше й акти
вної уваги . Люди неуважні- здебільшого в той же час - люди слабохаракте

рні , з нікчемною волею. Само собою зрозуміло, яка важлива для людини 
звичка волод іти своєю увагою 1 спрямовувати її вільно, сміливо ВІдриваю
чи від предметів , які її ваблять, і спрямовуючи на предмети зовсім не при

вабливі. В жипі - це необхідна умова всякого ділового практичного харак

теру; в навчанн і - це необхідна умова всякого ділового учня . 

У дітей і воля , отже і активна увага неодмінно слабі , тоді як пасивна іноді 
дуже сильна . Дитина все помі чає, все чує, хоч ніхто її до цього не примушує, 

і безліч слів, образів, вражень, така безліч, що дорослій людині не засвоїти 

Ті і за десять років, лягає глибоко в свіжу дитячу душу, не завантажену, як 
наша. Але та сама дитина, яка граючись , вислухала краєм вуха всю нашу 

довгу розмову і помітила навіть вислови, та сама дитина, що за який-небудь 

рк, перенесена в чужу землю , починає говорити іноземною мовою, так, як 
вам, дорослій людині , не вивчитися за десять років, та сама дитина сидить цілі 

години над п ' ятьма іншомовними словами або над десятьма рядками під
РУчника , плаче, мучиться і не може втовкмачити їх у голову. Ось вам рзка 

відм і на в дитяч ій природі між пасивною увагою і активною. 

Колишнє схолястичне навчання; яке примушувало учня вчитися тільки 
під загрозою покарання, яке анітрохи не дбало про те, щоб зробити навчан
ня для дитини цікавим, робило багато лиха, але розвивало в дітях активну 
увагу й через неї силу вол і. В старих схолястичних школах сотн і людей гину

ло п ід зал ізкою ферулою ; але десятки виходили, хоч із спотвореними, проте 
сильним и характерами. 

Нова н і мецька педагогі ка вдалася була в іншу крайн і сть і зробила була 
іншу помилку, в ід якоі тепер, п равда, звільняється під впливом найближчого 
зн айомства з Ан глією та її вихованням. Нова н і мецька педагогіка хотіла зро
бити все навч ання цікавим для дитини , вч ити й розвивати її тільки за допомо

гою збуджен ня в ній інтересу до того, що читається й говориться . Але таке 
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навчання, що цікавить, розвиваючи дитину, ніяк не вправляє її волі, отже, не 
тільки не сприяє, але ще перешкоджає розвиткові в ній самостійного харак

теРУ. 

Правдивий шлях і тут, як і в більшості випадків, лежить посередині. Треба 
робити навчання цікавим для дитини; але в той же час треба вимагати від 
дітей точного виконання й нецікавих для них завдань, не схиляючись занадто 

ні в той, ні в той бік, даючи поживу пасивній увазі та вправляючи активну, яка 

хоч слаба в дитині, але може й повинна розвиватися та зміцніти від управлян
ня. Воля наша, як і наші мускули, міцніє тільки від діяльності, що поступово 
посилюється: надмірними вимогами можна підірвати й мускули та спинити 
їх розвиток, але не даючиїм вправи, ви неодмінно матимете і слабкі мускули 
і слабку волю. 

Ось на якій психалогічній основі я і в першій частині мого підручника і в 
дальших скрізь подаю, поряд із цікавими для дітей казками, неЦІкавІ, але ко

рисні вправи, починаючи з найлегших та ускладнюючи їх потім дедалі біль
ше. Знаю, що на мене нападуть за це захисники цікаво дитячого навчання, 
але стою за справедливу справу, не боячись докорів у прихильності до схо
лястики . 

Чим сильніша увага, тим відчуття чіткіше, виразніше, а тому й слід його 
тим міцніше лягає в нашу пам'ять. Кожний зазнав на собі, що ми тим міцніше 
запам'ятовуємо який-небудь предмет або яку-небудь обставину, чим біль
ше вони зосередили на собі нашу увагу. Невидатні, буденні предмети тися
чами щохвилини проходять перед нашими очима, не зосереджуючи на со

бі нашої уваги і тому не лишаючи по собі ніякого сліду в нашій пам'яті, а пред
мет, який сильно зосередив на собі нашу увагу, запам'ятовується надовго. 
Можливо, якби людина здатна буладотривалої і абсолютної уваги , то для неї 

досить було б один раз прочитати велику книгу, щоб пам'ятати Гі від слова до 
слова Тому абсолютну увагу мають іноді ідіоти, яких не розважає в їхньому 
сп огляданні слів навіть змісттого, що вони читають . Приміром ідіот, якого на

водить як наприклад Дробіш*, прочитавши один раз велику медичну дисер-
тацію латинською мовою, первказував Гі від слова до слова, не знаючи НІ 
медицини, ні навіть латинсьн()Ї мови. 

Не тільки відчуття, які ми безпосередньо дістаємо від зовнішніх предме
тів, але також і сліди відчуттів, з яких складаються наші уявлення, стають для . 
нас яскривішими, образнішими, коли ми зосереджуємо на них свою увагу, 

або коли зменшується в нас можливість відвернення уваги. У пітьмі і в тиші 
ночі наші уявлення мають яскравість дійності ; а коли сон позбавляє нас мо
жливості порівнювати яскравість наших внутрішніх уявлень з яскравістю 
справжніх відчуттів, то наші мрії перетворюються в снавидіння до такої міри 
образні, що ми віримо· в їх дійсність. 

Зосередженість душі у сфері сердечних почуттів діє іноді згубно . Зосере

джене, нічим не втішне горе, а ще більше несподівана радість іноді вбивають 

людину або спричиняються до такого глибокого перевороту в її нервовому 
організмі, що цей розладнаний, зіпсований організм відбивається в душі 

* ДРОБІШ МОРІЦ-ВІЛЬГЕЛрМ (1802-1890)- німецький філософ і психолог, послідо
вник Гербарта. 219 



божевіллям. А зосередженість душі в акті волі часто надає цьому актові, як 
ми вже показали вище, подиву гідної сили і спритности. 

З комбінацій слідів цих блискавичних і, як здавалося, забутих почуттів, ба
жань і прагнень утворюються пристрасті й сильні моральні або неморальні 
схильності. Ось чому зовсім не байдуже в моральному відношенні, що вив
чає, що чує і що читає дитина. Звичайно, ще важливіше те, що дитина пережи
ває, зазнає, але немає і такої науки, яка б не зачіпила хоч якоюсь мірою серця 

дитини, а вІд цих маленьких зачеплень утворюються рисочки, а з цих рисочок 

утворюються асціяції, а з цих асоціяцій іноді складаються потім такі джерела 

схильностей і пристрастей, які вже неспроможна перебороти і доросла лю
дина . Тепер уже для нас зрозумілі будуть такі знаменні слова Бенеке, які не 
втрачають своЄі сили від того, що в них певною мірою виявляється однобі
чність теорІі цього психолога: 

«Думка ,що від усього, що тільки розвивається в душі, лишається слід у ·І-і 

внутрішній істоті , повинна, з одного боку, дуже підбадьоr;>ювати вихователя . 
Він може бути !Впевнений : , що недаремно працює, і якщо він тільки вміє на
дати справжньої міцності своїм впливам та їх продуктам і вміє поставити їх 
у належне положення одне до одного , то вони, в той чи інший спосіб, при

носитимуть. плоди протягом усього життя людини . Але з другого боку, думка 

ця повинна навіяти вихователеві і серйозну обережн ість як щодо його впа

сних дій, так і ще в більшій мірі щодо сторонніх впливів, під які підпадає вихо
ванець. 

Багато виховател і в, а осооливо переважна більшість батьків, мають не
щасливу властивість струся, який сховавши голову так, що він сам нічого не 
бачить, гадає, що і його н іхто на ·бачить. Не знаючи, як vбеJ:егти дитину від 
шк ідливих впливі в збоку прислуги , товариші в,гостей тощо, вони не зна
ходять н ічого кращого, як дозволяти цим впливам діяти так, як вони діють, га

даючи, що поган і наслідки не будуть занадто великі і що їм удасться без тру
днощів знизити їх, тільли+ю вони візьмуться за діло. Але нічого не може бути 
хибнішого від ціЄі надІі ... 

Спра.Е\Qі, дивпячись на здаrності дущевн і , як дивиося на них Бенеке , ми по

~инні надати безмежної сили вихованню. Якщо всі душевні здатності скла
даються і з слідів відчуттів, то саме створення всього внутрішнього людини 
перебуває в руках виховання, ящо тільки воно зуміє оволод іти тими шляха
ми, якими ці сліди проходять у душу людини . Але ми, надаючи такого вели

чезного значення вихованню як умисному, так і випадковому, бачимо, про

те , що його впливу є межа у вродж~ё:них силах душ і і в тих вроджених задатках 
схильностей, про як і ми говорили в розділах про звичку. Виховання може 
зрооити Оагато, дуже б~ато, але не все: природа людини, як ми бачили вже в 
багатьох місІ..fІх цієї нашої праці, маєтакож значну часrку в розвиткові нутралю
дини. 

далі буде 

220 



Mr'p Борис Потапенко 

НАША ДОПОМОГА ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

захі1tЧЄ1t1tЯ 

Хоч в Україні та в СССР зліквідовано т.зв. експлуататорські кляси, а 
більшість сучасноrо населення нароцилося й виховувалося в совєтській 
системі, то в 60-ому році існування совєтського ідеологічного виховного 
тиску на населення, большевики змушені в~сти далі запеклу ідеологічну 
боротьбу проти вперто нуртуючих патріотичних і націоналістичних тенден
цій і т.зв. буржуазних ідей, проти "капіталістичних пережитків, елементів 
минулої буржуазної свідомости", що свідчить про безуспішність тотально
го тиску державної ідеології на населення. Одностайність національної 

політики режиму впродовж останніх шістдесят років мабуть найкраще 
представлена позицією Хрущова в 1964-ому році. В січні того ж року Хру
щов доказував, що його політика щодо національностей не відрізнюється 
від попередньої Сталінської політики словами : "ми мусимо притиснути 

українців, мусимо безнастанно переконувати їх, щоб перейшли на росій
ську мову. Якщо це не поможе, змусимо їх пережити 1930-ті роки" . Ця 

замітка з ери Хрущова яскраво . виявляє: незмінне становище режиму у 
справі національностей та потверджує факт, що не було роздору з Сталін
ською ідеологією за часів Хрущова,так само як і сьогодні нема цієї роз
біжності. Під Брежнєвим, більшовики продовжують традиційну імперія
ліетичну політику в справі національностей. Це становище базується на 
перед-та-по революційних творах Леніна, які можна достосувати до яких 

небудь переконань, чи потреб і які фактично є вміло та вдало використані 
не тільки чинниками, що продовжуютьстреміти до совєтсько-російського 
імперіялізму, але також j сучасними українськими патротами. Власне, t.J 
українські патріоти, змушені оо стави нами, ан r'ажують та використовують 
уривки Ленінізму до виправдання своєї боротьби, цитуючи заяви ленінсь

ких теоретиків. Під сьогоднішню пору, українські патріоти продовжують 
безпереривність нашої минуешик\1, безкомпромісаво домагаючись пра
ва волі й самостійности для своєї нації. 

Олекса Тихий, член-засновник Української Публічної Групи для Спри
яння Гельсінкської угоди, та отець Василь Романюк, який хоробро заявив 
свою лоальність Українській Автокефальній Православній Церкві в листі 

до митрополита Мстислава, разом видали документ, з якого цитуємо на
ступне: 
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"Московський шовінізм виправдує проведення духового 
!'еноциду проти нашої нації марксизмом-ленінізмом у вигляді 

сталінського большевиаму найжахливішою і найреакційні
шою ідеєю сучасности. 

Ситуація, яка склалася на Україні зобов'язує всіх україн
ських патріотів як на батьківщині, так і поза її межами, взяти 

на себе відповідальність за долю нації. А тому, що кривавий 
терор може перекинутися на інші народи, ми несемо відпо
відальність і перед усім людством." І далі пишуть- "Найви
щими принципами суспільного і національного співжиття для 
нас є загальна Деклярація Прав Людини ООН, пакти і дону

менти ООН про суверенність і незалежність наЦІ! і народів. 

Ми відмежовуємося від політики і практики КПРС у націо

нальному питанні, від трактування понять демонратії . від т.зв . 

теорії розвитку національних літератур, мистецтва, науки, ос
віти. Нам близькі і зрозумілі прагнення всіх народів до неза
лежности та сприяння демократичних країн і ООН таким 
прагненням . " Далі пишуть- "Ми вдячні всім народам, уря
дам, партіяміпоодиноким суспільним , дІячамІ у всьому світі 
за підтримку боротьби за незалежність народів, зокрема 

ука'і нського. Ми віримо, що зусі'Іллям українського народу, 

при моральній підтримці інших народів СССР, у тому числі й 
російського, народів демократичних кра'і н і ООН, Укра'і на 

незабаром здобуде незалежність і займе належне їй місце в 

колі великих демократичних країн світу". 

Отже, ідеологічна боротьба з Москвою полягає на протиставленні іде'і 
визвольного націоналізму, за суверенітет народів проти більшовицького 

народовбивства і злиття у монолітне ·більшовицько-російське твориво. 

Слова Олекси Тихого і о. Романюка є відзеркалені у багатьох творах 
українських патріотів-письменників, поетів, науковців. В них ·; виявляється 

не лише рішучий спротив русифікацїі і колоніялізмові, але й закликається 
до боротьби за державне визволення. Змістом своїх творів, заяв, листів, 
вони демаскують колоніяльну політику СССР і показують безправне, не

вільне становище Укра'іни, протестують проти сваволі КГБ, проти закри
тих сусідів і нелюдських умовин у концтаборах. Ця література, спрямова
на проти колоніяльно'і окупацїі та російського ШОЕ 1інізму, змагає до скріп
лення укра'інських національних сил і поглиблює визвольні процеси. Го

ловною рисою, що відрізняє цю ідейну боротьбу в Україні від опозиційних 
течій в Росїі, єГі спрямування проти імперіялізму, за Суверенну Укра'і нсь

ку Державу, а не лиш домагання лібералізацїі і т.зв . демократизацїі режи
му. 

• 
Ви мовним фактом є те, що в тих матеріялах : віддзер{алено . визвольні 

процеси в Україні, які розгортаються під кутом наступу на імперіялізм за 

здійснення укра'інських національно-державницьких, християнських і соці

· яльних ідей. В них показанодинамічну силу українського патріотизму: 
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"Всі історичні катаклізми, що їх пережив український на
род за останні віки, породжені ідеєю державности. Воля нації 

прагне до непідлеглости, до суверенітету, до будування сво
го, незалежного життя, а довколишні імперіялістичні хижаки 

роблять все від них залежне, щоб не допустити такої суверен
ности, а законсервувати обраний для жертви народ у вигля
ді сировини-харчової, духовної, енерr'етичної, та всякої ін
шої". Так пишуть члени Київського правозахисного руху /Ме
морандум ч. 5/. "Ми не наївні простаки. Ми розуміємо, що тут 
діє той ще самий дух і мперіялізму та шовінізму, про який так 
виразно і гнівно писав наш Кобзар: 

Це той Первий, . 
що розпинав нашу Україну. 

А Вторая доконала вдову сиротину. 

Кати, кати, людоїди .... 

Краще не скажеш! І сучасним революціонерам, комуністам, 

романтикам, будівникам нового світу любови та братерства 

слід гарненько перечитати манускрипти минулого, щоб не 

мандрувати в . абстракціях надуманих схем, а одягнутися в не
рушиму броню заповітів духу народнього:" 

Отже, важливим фактом є соборницький характер спротиву і боротьби 

з окупантом. Сьогодні український патріотизм-націоналізм домінує в ду
ховості і в діях українців на всіх землях України. Колоніялісти 1 російські 
шовіністи, прикриваючись ідеями інтернаціоналізму, намагаються стерти 

з лиця землі українську націю і створити одну совєтську1 по-суті російську, 
націю на території СССР. Вони стараються переконати світ, що Україна
це історична провінція РосіІ' . 

Отже, обов'язком українців у вільному світі є познайомити світ із на

шою славною історією, з великими надбаннями нашого народу, масови

ми демонстраціями, протестними акціями у столицях країн нашого посе

лення та при ООН у Нью Й орку та в Женеві, висилати наших журналістів і 
експертів на різні крайові і міжнародні конференціІ, де справи колонія
лізму та людських прав є пору•ооні, своєю наполегливою інформаційною 
діяльністю на кожному місці та при всяких умовинах, поборювати московсь 
ку брехню. 

Роля україн ці в у вільному світі визначується не їх численністю, а їх ідей

но-моральною наснагою та активністю . Обов'язок українців у вільному 

світі допомагати Україні знищити тюрму народів та побудувати на її міс
ці справедливий національно-політичний і суспільний лад. Батьківщина і 
діяспора себе доповнюють. Батьківщина повинна бути джерелом мораль

ної сили для українців, розкинених по всьому світі. Героїзм мучеників Си
біру, Воркути, Мордовії- повинен гартувати україн ці в на чужині . Одним із 
завдань української спільноти у вільному світі- це зорганізувати на допо
могу Україні світовий фронт проти б ільшовицького колоніялізму й імперія
лізму. Цей другий фронт має співдіяти з першим фронтом визвольних ру
хів паневолених народів всередині і мперії . 
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В країнах нашого поселення, необхідно виконувати ці національні зав
дання, яких не може виконувати уярмлений український народ. Це, в пер
шу чергу, познайомити вільний світ із світом українських ідей та nритаман
ностями української духовости, паборюванням тиранії, російського й 
кожного іншого шовінізму, , народовбивства, колективізму і комунізму, по

знайомити світ з нашою незламністю у відстоюванні свого ідеалістичного 
< світогляду в обличчі переваги фізичної сили, з альтруїстичною моралю 
українського народу, з українським християнством, що кріпшає в умовах 
переслідування та мучеництва, з культурою індивідуалістичної українсь

кої людини. Волелюбний український нарад творить великі культурні вар

тості, а в тому місія діясnори: псжазати та передати ці вартості світові, щоб 
викликати прихильність чужинців до України, підносит ··.:nрестиж і авто

ритет. Завданням українців поза межами України ТЗК')Ж передавати в 

Україну ці культурні ~обутки вільного світу, які потрібні й корисні нашому 

нарадові. Ці різні досягнення суспільних, господарських і гуманістичних 

наук, які в умовах коnоніяльної нево.rі не можуть розвиватися. 

З уваги на знищення укаїнських церков в Укра:їні й жорстоке переслі
дування релігії, на українській церковній іЕ:рархії лежить ооов'язок скріп
лення й розбудови наших національних церков, підготовити кадри жер
твенного священства, пройнятого місійним духом боротьби за Христові 

Правди і Правди Украіни, щоб запобігти винародовленню української 
. . . 

СПІЛЬНОТИ В рОЗСІЯННІ. 

Переважну ролю в nротибільшовицькому фронті на допомогу голо
вному фронті визвольної боротьби в Украіні і всередині імперії, можуть 

відіграти наполегливою працеюукраїнські вчені, працівники пера, україн
ські мистці, величаючи героїку, духа та величнашої нації, а осооливо зор

ганізоване жіноцтво, як теж українські батьки й виховники нового поколін
ня. 

Всі головні й побічні сектори українського організованого життя у віль
ному СВІТІ, політичний, релігійний, громадський, науково-культурний, ви

ховно-молодечий, станово-nрофесійний та інші, зобов'язані дати свій як
найбільший вклад для справи визволення Украіни і збагачення Ті культур

ної національно-духової скарбниці. Ми тут на чужині мусимо діяти з не

меншим переконанням і відданістю народові як наші брати і сестри на 
Рідних Землях . Нескорені борці за Украіну є прикладом нарадові і нам в 
. . 

ДІЯСПОрІ. 
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Ігор Зварич промовляє на Нонr'ресі ВАЯНЛ за стоnом Президії 

СВІТОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
АНТи-КОМУНІСТИЧНОЇ МОЛОДІ /ВАЯКЛ/ 

В днях від 16-го до 20-го квітня ц.р. в Манаr'ві /Нікараr'ва/ 
у центральній Америці відбулася 9-а з черги Конференція Анти-Кому-

ністичної Молоді - ВАЯКЛ. В цій величавій конференції взяли участь 
154 делеr'ати, що представляли 68 країн та 21 міжнародніх органі

зацій. Між ними були теж делеr'ати АБН І Анти-Большевицького Бльоку 

Народів і України /Українського Визвольного Руху/, яку очолював 
д. Ігор Зварич /ЗСА/ і до якої входив як член д. Андрій Прядка 

/ЗСА/. Україна й АБН вже з давна є членами цієї світової органі
зації, в склад якої входить значна кількість урядових чинників і тому це 

один з преважливих форумів для української визвольної проблематики, 
зокрема її завнішного сектора. ВАЯКЛ та його матірна організація 
ВАКЛ /Світова Анти-Комуністична Ліr'а/, що в днях 2З-27 квітня 

відбув свій 12-ий з черги Конr'рес в Парагваї, це найважливіші 
світові форуми де Воююча Україна має всі шанси здобути собі 
приятелів та прихильників. Слід відмітити, що завдяки нашим зусиллям, 

ВАКЛ та ВАЯКЛ вже нераз були голосними форумами, де Україна, 
була ключевим питанням у спільній боротьбі всіх волелюбних, 
анти-комуністичних сил світу за розвал російсько-большевицької 

імперії і в боротьбі проти дальшої експансІї цієї світової загрози 
брутального по-суті імперіялістичного комунізму на решту вільного 
світу. На кожній з конференцій ВАЯКЛ чужі делеr' ати гостро засуджу

вали жорстоку політику русифікації в СССР, по.rітику націо-вбивства, 
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а в своїх виступах, постановах та кінцевих комунікатах підтримували 

революційну національно-визвальну боротьбу українського паневоле

ного народу. Це все треба уважати як великі здобутки нашої завнішної 
ПОЛІТИКИ. 

Цьогорічна Конференція відбулася в країні, що під сучасну 
пору бореться проти сильного наступу комунІСТІВ, яких пропаrандивно 
й мілітарна підтримують Москва і Куба. Всі наради проходили під 

гаслом - »Національна солідарність проти наступу марксизму«. 
На відкриття Конференції загостив тодішній Президент Нікараrви, 

ген. Анастазіо Сомоза, який привітав делеr'атів і подякував за підтримку, 
яку делеr'ати висловили своїм прибуттям на конференцію. Окрім 

нього виступали на відкриттю віце-президент Гватемали - маріо 
Сандовал Аларкон, ген. Рооерт Річардсон із ЗСА, Ядан дбасі з 
Йорданії, Явір АГ'ілар із Мексіко. Між гістьми на конr'ресі знаходилися: 
Доналд Мартін /Англія/, Могамід Салагудін, Могамед Зіан /Близький 
Схід/, Князь Алфрід фон Ліхтенштайн, д-р Ку Ченr' Кан /Національний 
Китай/, і Чен Гія-г'онr' /Корея/, як рівно Ж члени парляменту і цілий 
кабінет уряду Нікараr'ви. 

На першій пленарній сесії делеr'ати вислухали звп Із діяльности 
Секретаріяту і вибрали новий склад Екзекутиви ВАЯКЛ, в яку увійшов 
шеф української делеr'ації, як відповідальний за реr'іон паневолених 
народів, д. Ігор Зварич. 

Друга пленарна сесія була присвячена звітам окремих делеr'ацій. 
Друг Ігор Зварич представив звіт украінської делеr'ації. В своєму 

слові він насвітлив трагічну ситуацію України, спричинену народо-вбив
чою, людино-ненависною політикою Москви, політикою етно-лінr'во
гено- циду украінського народу. Але, говорив звітодавець, помимо 

цього брутального наступу та жорстоких знущань, Украінський Ви

звольний Рух ще не склав зброї і далі бореться за самостійність 
і державність . Форми цієї боротьби бувають різні, явні і підпільні, 
і проявляються на всіх відтинках життя - релігійних, суспільно-гро
мадських, економічних та політичних, а головно ця боротьба ведеться 
в духовій площині, бо основним наміром Кремля є духово скалічити 
суто-українську ідентичність, знищити духові вартості української нації, 

витворити з населення України народ-вислужників, >>новітніх яничар". 

Конференція одноголосно приняла резолюцію української деле

Г'ації, в якій засуджувалося Москву за насильну мілітарну окупацію 
України, неоколоніяльне визискування українського народу, та за націо
вбивчу політику русифікації. Конференція також висловила підтримку 
українському революційному рухові, відмічуючи 50-літню героїчну 

боротьбу Організації Українських Націоналістів /ОУН/ та вітаючи {і Про
відника дост. Ярослава Стецька. У кінцевому Комунікаті Конференції 

стверджує');ься, що справа національного визволення та державної са
мостійности поневолених народів на під-большевицьких теренах, як і рів
но ж необхідність розвалу російсько-комуністичної імперії- це не лише 
проблема тих народів, але це справа яка повинна цІкавити увесь свІт. 
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МІ'р Омеnнн Ковапь 

ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ 

жипя 

(Доповідь на ПленарніИ ~есії ІІІ-го Конr'ресу СКВУ) 

2 

Існування Українського Вільного Університету, Українського Като
лицького Університету в Римі і катедр. Українознавства при чужинецьких 
Університетах вимагало б наявности кожнорічно хоч сотні молодих лю
дей з закінченою укра:інською повною середньою школою, веденою ви
сокоякісними педагогами і гарячими патріотами. Без того немає пер
спектив для вирощення дійсних українських учених, бо саме тільки знан
ня української мови нам їх не дасть. Катедри при чужинецьких високих 

школах можуть нас коштувати 1 вдесятеро стільки, як нас : коштують. те
пер, але проблем української науки нам не розв'яжуть, якщо ми не буде
мо здібні їх обсадити нашими вченими, які спрагнені шукання української 
правди, а не обмежені до повторювання заяложених концепцій про ва

рязьке походження нашої держави та нездібність українського народу 
собою керувати. А вже вершком цинізму такої науки є оплюгавлювання 
при помочі r'астрольних професорівнашої козацької доби, якуколи йдеть

ся про запорозький Орден, кваліфікується І як "гомосексуалістів". Це яви
ще знецінювання нашої історії відоме вже в минулому і про нього писав Т. 
Шевченко у свому "Посланні до мертвих, живих і ненароджених", отже і 

до нас: "Якби ви вчились, так, як треба, То й мудрість . би була своя", або 
"По німецькому показу як заговорили, Так, що й німець не второпа, Учи

тель великий". Історія, як видно повторюєтьс.1, коли з нака1у Москви спо
творений український правопис пропонується для вжитку на еміr'рації . Ці 

симптоми наукового порядку є ніщо інше, як осторога для нашої спільно
ти і посlу'ЛЯТ зміцнити в першу чергу українське високе шкільництво й 

~раїнську науку, на яку повинні б взоруватися чужинецькі наукові центри, 
а не навпаки. Отже, заснування і ведення української цілоденної гімназії 
є справою бути, чи не бути українській вільній науці. 

Українська вільна наука потребує також включення молодих наукових 
сил сфq:~мованих в українській середній, а відтак на висок!-1х школах, щоб 
підняти її на найвищий ступень, а при тому забезпечитись перед шкідли

вою інфільтрацією з ворожих джерел. Досвід з Енциклопедією Україно
з-tавства, що при всіх своіх осягахі заслугах, допустилась концепційна 
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шкідливих сталей про "спадковість державної влади від УНР до УССР", 
а тепер недавно помістила "гіпотези" про неіснування СВУ-СУМ в Укра
їні, прийнявши ворожу версію проте, що ті заслужені історичні визвольні 
організації були створені в г'ПУ- є більш чим повчальний. З такою "нау
ною" ми можемо сноро опинитися на роздоріжжі нашого бупя, підірвати 
віру в Унраїн у і їі провідну верству, а танож . ооеззброіти ідейно нашу мо
лодь. Включення ціЄі молоді в унраїнсьне організоване громадське жипя 

буде позбавлене притягаючоі сили й узасадненнА. 

Ми ще не дооилися такого рівня, щоб, у подібних до наведених тут ви

падків, громадська думна могла невтралізувати шкідливі наслідки і ви
правляти помилки. Деяні заяви групи фахівців не були прийняті до помі

щення в унраїнській пресі, а в інших випаднах не було навіть реакції з боку 
компетентних науковців. Тому є необхідно впровадити в життя З ан он 
громад с ь ної ду мни, я ного називають законом тяжіння в політ.ичній 
історії, а відомо, що в фізиці занон тяжіння є силою, що спричинює рух. 

Нам потрібно руху, щоб вивітрити шкідливі наноси в нашу історичну нау

ну. 

У розгляді чинників, яні сприяють внлюченню нашоі молоді в організо
ване жипя унраїнсьної спільноти, не малу ролю відіграє наше релігійно
$рновне життя. Добрий священ ин-патріот,- це найкращий виховник в 

громаді . Він має вплив і на родини, і на молодь, і на громадське жипя. З 
прантини можу твердити, що найкращі осередки молоді були там, де була 
співпраця душпастиря з виховнинами і батьками. Уся молодь з душпасти
ства була в неділю в цернеі однаново ян і на сх.одинах, брала участь в табо
руванні і читала свою пресу й ннижни. В тзному осередку молодь не тільки 

внлючалася в громадське жипя, але також ' перебирала ! нерівні функції. 
Цернва- це та моральна сила, яна дає найкращу рецепту на виховання. 

Занон любови Бога і ближнього та пошана батьків, ян танож заборона ро
бити нривду, чи поповняти злочини є формуючими чинниками, тан для ха

рактеру, ян і для світогляду. Поєднання національного з релігійним, що до
вершилося за часів св. ннязя Володимира і Ярослава Мудрого, залишило

ся й до наших днів твердим фундаментом суспільних відносин і нашої ду

ховости. Якже ж шкідливо і деправуючо може діяти на молодь фант непо

шани до свого найвищого Ієрарха з бону йому підлеглих, фант підпорядну

вання чужим наназам за поминенням Голови своєї Помісної Церкви. 

Принро і болісно. Ян же інанше поступила ієрархія сусіднього нам 
польського народу, ноли секретаріят стану хотів понад ·п головами ладна

ти справи з польським урядом. Всі ян один, ієрархи стану ли твердо пабоці 
примаса і заявили, що вони не приймуть ніяких домовлень, бо для цього є 
провід польської Церкви на місці, який знає своі потреби. Така постава 
будує. Тому не дивно, що нарід, який має таких ієрархів, удостоівся най

більшої пачести в світі- вибором нЬвого папи. 

Неупорядковані відносини в лоні наших Цернов не сприяють так по

трібному енумінізмові в обличчі генатомбів жертв, що їх вони понесли в 
боротьбі зі силами без( ожницьного режиму в Україні. Українська молодь 
хотіла б бачити наші Цернви тісно об'єднані, кожна в своєму нутрі, завер-

228 



шенІ сво1 м ІєрархІчним устроєм 1 ТІСНО зі собою пов'язані в молитовному 
єднанні. Це було б стимулом для молодих людей іти на службу Богові, по
повнюючи священичий і манаший чини. Для цього мусятьдіяти духовні се

мінар/і, бо виховані в чужих семінаріях священики, мимо їх найкращої во
лі, стануть ще одним чинником асиміляції нашої спільноти при помочі цер

кви. Цього асиміляційного процесу вже ніхтозавернути не зможе. 

З погляду молодечих орган ізацій є також особливе побажання до цер
ковного проводу. Наші молодечі організації в загальному мають своєю 

девізою клич: Бог і Україна! У такому випадку немає потреби при церкві 
організувати ще якусь парафіяльну молодь, за вийнятком суто церковних 

Дружин. Українська молодь в діяспорі може скріпитисвою ідентичність 
l'ільки при умові, що вона буде пов'язана у світовому маштабі з Україною. 

Тому існування гуртка молоді при парафії без пов'язання в . крайовому, чи 
світовому засяrу на базі ідеї служби Богові й Україні буде тільки перехо
довим явищем, бездовготривалих наслідків. Це торкається в великій мірі 
Південно-американських країн, де за вийнятком околицьБуенос Айреса і 
частинно Сао-Павльо в Бразилії, молодь є організована по парафіях. Це, 
оч~видно, є краще якби мало взагалі не бути нічого, однак, це не розв'язує 
нам проблеми включення нашої молоді в цілість нашого організованого 

жипя в системі СКВУ. Є конечно зревідувати нічим не оправдане нас
тавлення проти існуючих у світовому маштабі організацій молоді, бо вони 
мають і потрібний виховний ідеал, і можливості несення потрібної допо-
моги таt інші середники . дії, які зможуть тільки допомогти в зміцненнІ 1 
церковного, і громадського жипя на місці і то надовший протяг часу. Свя · 
щеник повинен допомагати існуючим християнським організаціям моло
ді, а не творити, конкуренційні до існуючих1організації. 

Існування й дія українських молодечих організацій в лоні української 
спільноти в діяспорі є одним з найважливіших чинників для створення мо
жливости включення нашої моіюді е організоване громадське жипя. 

Можна сказати без перебільшення, що молодечі виховні організації є 
школою для підготовки громадських діячів і громадського виховання 
своїх членів, активних в майбутньому членів організованої спільноти. 
Практично, нема іншої методи, яка могла б заступити молодечі виховні 
організацІі в підготовці майбутніх активних членів нашої спільноти і її орга
нізаторів та керівників. Тому в існуванні і дії сучасних молодечих організа
цій ми можемодобачуватися проєкцІіІ нашого майбутнього суспільства 
в діяспорі. Усвідомлення цього факту приведе нас до далекойдучих вис-
1-'')ВКів і практичних рішень. 

Як можна думати про включення нашої молодої r'енерації в організо
ване громадське жипя, якщо наша теперішня громадська організаційна 
структура не відводить належного місця даним організаціям, трактує їх де
що на марr'інесі цілости. Так, наприклад, Комісія Українських Молодечих 
Організацій (КУМО) при Секретаріяті СКВУ не зуміла розвинути своєї 
праці , бо не було належної політики Секретаріяту, яка сприяла б такій ко
ординованій дії. З боку ж самих організацій молоді, що творили КУМО не 
було віри, що знайдеться належне зрозуміння в Секретаріяті для проб
лем молоді. Таким чином не зреалізовано проєкту допомоги на відтинку 
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молоді в Південній Америці і не створено передумови для спільного роз
гляду питань нашого самозбереження і допомоги Україні, що з виховно

го погляду мало б першорядне значення. А цей аспект проблеми заторкує 
основну функцію СКВУ. Це є площина на поземі якої мусіло б заіснувати 
"включення" на найвищому щаблі . Молодь мусить бачити конкретну допо

могу в розв'язці своїх проблем збоку старшого громадянства,\ а зокре
ма з бокуукраїнських інституціій, які репрезентують цілість нашого органі
зовного жипя. 

Коли ми прийняли тезу, що вся наша . теперішня діяльність, це проєк
ція нашого майбутнього, то в цій проєкцІі мусить бути місце для молоді, бо 
вонабуде переємником нашої діяльности і наших надбань у майбутньому. 

Діяти інакше- це самообман, або прикривання вузькохо егоїзму під гро

мадським плащиком. Молодечі організації мають, наприклад, проблему 
школення виховних кадрів, випуску вишкільних і виховних матеріялів, про

ведення курсів, едержання дефіцитних молодечих журналів, вдержування 

мистецьких одиниць, творення культурних вартостей. Досі вони мусіли ці 

проблеми розв'язувати у власному засягу в більшості бездопомоги інших 
установ, чи організацій, які в майбутнпому мають користатися з виховної 
й культурної праці цих молодечих організацій . Кожному відомо, що ви 

ховна і культурна праця в державних обставинах, побіч шкільництва, є в 

державному бюджеті на одному з перших місць. У наших ем і r'раційних 

умовинах залишається це питання до вирішення тим, хто на тих відтинках 

працює. У висліді такого ставлення прихоцить в багатьох випадках до 
розчарувань і заникання діючих клітин та відхід окремих одиниць-фах і вців. 

Неможливі сть створення центрального бюджету для наведених цілей 

3/МОвляє шукання розв'язки по громадах. Поняпя "включення" , або інте

r'рація, імпл і кує пов'язаність різних громадських функцій і їх взаємодію . 

Так, наприклад, з громадського погляду не має багато вартости наша гос
подарська установа, сусnільна, чи приватна, якщо вона своїми доходами 
не ділиться з дефіцитними суспільними секторами. Ця система в нас фун

кціонує тільки частинно . Наша громадська думка ще не спромоглася всю
ди зробити пан і вним погляд, що господарська розбудова є не сама для 
себе, а вона є необхідна як засіб для духового, культурн ого і політично

суспільного жипя нашої спільноти. Слабість того господарськогочинника 
відбивається на всіх інших секторах нашої д іяльности, а зокрема на ви
ховно-молодечому. Щоб вийти з цієї недакровности нашого суспільного 
організму потрібно наших рішень у двох напрямках: зміцнити господарсь
кий сектор творенням нових і розбудовою існуючих фінансово-господар
ських і торговельних та виробничих п ідприємств, залучуючи сюди наших 
молодих фахівців, зокрема тих, що виявили вже себе на висоті в чужих по

дібних установах, чи підприємствах, а з другого боку- подбати про фінан

сування праці осіб, що повністю займаються виховною, чи культурною 
діяльністю в місцевому, чи крайовому засягу. Сильніші господарські уста

нови мусіли б також взяти на себе ' фінансування окремих важливих про
єктів та міжкрайових акцій. 

Побіч розв'язки проблеми включення, цей аспект проблеми н"осить в 
собі відповідь на питання самозбереження й допомоги Україні, що є го
ловним завданням цілої нашої спільноти і її речника СКВУ. далі буде 
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Омелян Михайло Тишовницьний 

ЧИ ТІЛЬКИ ДИВИТИСЯ? 

В українському католицькому мі сячнику "СВІТЛО" з с і чня 1979 є пе
редовиця пера головного редактора о.д-ра Ореста Купран ця, ЧСВВ, п . н. 
"ЗАВМИРАЄМО ФІЗИЧНО?", в якій Шановний Автор наводить з "Пап
ськогоРічника'' на 1978 рік нижчеподані числа в і рних і числа охрещених в 
укра 1 нських католицьких єпископських юрисдикціях у вільному світі на ос-

нові звітІв з тих єпископських канцелярІй : 

ЗСА: число ВІрних охрещених 

Філядельфія 150.000 752 
Стемфорд 87.240 З14 

Ч і каr'о 29 .880 З17 

Разом 267.120 1 .З8З 

Канада: 

ВіннІnе!' 55.000 472 
Едмонтон 41.110 749 
Торонто 8З.200 650 
Саскатун зо.ооо З72 
Нью Вестм1нстер1 25.000 77 
Разом 2З4.З1 о 2.З20 

Европа: 

Вел. БрІтанІ я 25.000 76 
Німеччина 29.950 З2 
Франція 16.000 зо 

Разом 70.000 1З8 

Пол. Америка: 

Арr'ентіна 110.000 556 
Бразілія 8З.З50 З.З56 

Разом 19З.З50 З .912 

Австралія: 30.(,00 218 
Зіставлення за континентами : 

Північна Америка 501. 4ЗО З.70З 
Полуд. Америка 19З.З50 З.912 
Европа 70.950 1З8 
Австралія зо. ооо 218 
Всього 794.7ЗО 7.971 

Шановний автор подає відтак такі сво'! висновки , чому так мало охре-
щених у всіх вищенаведених кра'І нах з винятком БразілІ·І: 

1. Вживання контролі народин або аборти ; 
2. Фі зична перестарілість наших вірних, щоб могти народжувати д ітей ; 
З . Молодші покоління від нас відходять до і нших віровизнань і мабуть 

там хрестять своїх дітей; 
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4. Наші українці перестають бути християнами й узагалі не хрестять 
своїх дітей, бо наша це~ва не задовільнила їх духовних потреб або їхня 
віра була чи є надто слабенька. 

Між вищеподаними причинами катастрофально малого числа охреще

них в усіх країнах крім ! Бразілії Шановний Автор пропустив причину, яка, 

на мою скромну думку, є найважливішою, а саме мішані вінчання. В Бра
ЗІЛЇІ. наші люди є переважно землеробами і жиють в українських скупчен

нях далеко від міст так, що вони не є так розпорошені серед чужого ото
чення, як в усіх інших наших поселеннях у вільному світі. Отже наші молоді 

люди в Бразілії одружуються переважно зі своїми і охрещують своїх дітей 
в українських католицьких церквах так, що Бразілія, де жиє тільки около 

десятоІ· частини всіх україн ців-католиків вільного світу, має малощо не по
ловину всіх українських католицьких охрещень у вільному світі. Натомість 
у ВСІХ Інших країнах нашого поселення ляв1на мІшаних вінчань є головною 

причиною сумних чисел охрещень. 

Всеч. о. д-р Купранець закінчив свою вищезгадану стапю словами 

покійного Отця Мітрата Олександра Малиновського: "Страшно дивитися 
на смерть свого народу". Але ми всі, що читаємо ці жахливі статистичні числа 

маємотільки "дивитися на смерть свого народу" і, немов стадо баранів на 
заріз, чекати безчинно аж вищенаведені числа охрещень спадуть до зе

ра? Чи ми не можемо просити-благати наших Владик опубліковувати в 
пресі відповідні пастирські листи до вірних проти приросту мішаних він
чань, а також до священників, щоб вони у своїх проповідях і науках при 
сповідяхта в школах "перестерігали вірних і відраджували їм мішані по

дружжя" згідно з Постановою ч.41 ЧетвертогоСиноду УКЦ? Чи ми не мо
жемо просити редакції передплачуваних нами часописів, щоб вони пос

тупали згідно зі ЗВЕРНЕННЯМ СКВУ, опублікованим у ВІСНИКУ СКВУ, 
Рік І, ч-2 себто, щоб вони активно включилися в боротьбу проти приросту 
мішаних вінЧань 1 поширювати Ідею українських родин та щоб помІЩували 
не лише надсилані їм на цю тему матеріяли, але також редакційні етапі? 

Чи ми не повинні домагатися від вибраних намиуправнаших організацій, 
щоб вони творили в кожній управі РЕФЕРЕНТУРИ УКРАІНСЬКОІ РОДИ
НИ по думці вищезгаданого ЗВЕРНЕННЯ СКВУ? Чи ми не можемо про
сити радіостан ці!, які надають радіопересилання в Україну, щоб вони нада

вали вищезгадані пастирські листи наших Владик та відповідні голоси нашоі 
преси проти приросту мішаних вінчань, які в Україні "обчислюються мільйо

нами" /гл. "Демографічні дослідження" видані "Науковою Думкою" в Ки

єві в 1975 р./. через що наш нарід тратить мільйони своїх людей "з без
прикладною в історії націй швидкістю". Ми всі можемо і повинні все те ро

бити, а нетільки "дивитися на смерть свого народу" .Якби жиди буЛичерез 
20 століть діяспори тільки дивилися на смерть свого народу, як їхня мо
лодь одружувалася з чужими, то з ~их сьогодні навіть сліду не було б. Але 
вони всі: їхні пророки, рабіни, "Шадхени" і всі жиди боролися проти при

росту мішаних вінчань через 2.000літ і урятували свій нарід від загЛади. А 
ми є в діяспорі тільки около 1 ОО літ і навіть не пробуємо рятувати свого 
народу від заглади через мішані подружжя?!!! 

232 



З діяльности СУМ в Бельгії 

ВЕСНЯНИЙ ТАБІР ВПОРЯДНИКІВ СУМ НА ФРАНКОПОЛІ 

Тридневий вишкільний табір Впорядників СУМ відбувся у днях 14-16 
4. 19 79 р. на Франкополі, в Бельгії, Учасниками табору були юнаки й 
юначки, що проходять річний курС: . Впорядників, що його організує КУ 

СУМ в Бельгії. 

Лекції з ділянок сумівської .працІ, психології,. методики виховання та 
українознавства давали: мr'р О. Коваль- голова ЦВР СУМ, інж . І. Ле
вицький- голова КУ СУМ і мr'р Зенон Коваль - член КУ СУМ 

Продовження і закінчення курсу буде на протязі тритижнивого літньо
го таборування на Франкополі в місяці липні 1979 р. 

Учасники Курсу Впорядників СУМ на Франкопаnі сnухають nекцію д-rа 

О. Новаnя, Гоnови ЦВР СУМ 

2З-й КРАЙОВИИ З'ІЗД СУМ 

В Народному Домі в Генку, що на Лімбурщині, відбувся 23-ий Крайо
вий З'їзд СУМ в Бельгії в дні 5.5. 79 р. З Німеччини прибув на З''ізд В. 
Панчук - голова КУ СУМ і представники українських установ з Бельгії, 
які вітали учасників З'їзду. З'їздом керувала президія в складі: мr'р. О. 
Коваль- голова та В. Раделицький і Віра Коваль- секретарі. 
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Голова КУ СУМ інж. І. Левицький подав обширний звіт, а його допов

нили інші члени уступаючої Управи. Надія Сенечак і Зенон Коваль подали 

також звіти з поїздки на Світовий Конr'рес СУМ в Нью Йорку, а голооа 
Контрольної Комісії мr'р. О. Коваль подав звіт з проведеної контролі та 
поставив внесок на уділення абсолюторії. 

Після вичерпної дискусіїіуділення абсолюторії, З'їзд обрав нові керів

ні органи в складі: інж.І. Левицький- голова КУ СУМ, Зенон Коваль зас
тупник голови і реф. зв'язків, В. Раделицький- секретар, Марія Карпа
скарбник, Б. Качмарський - спорт і організ. референт, Надя Сеничак 
реф . дружинників Ігор Хохоляк- реф. юнацтва, П. Хома- господар, Віра 
Коваль- преса Д. Михайлюк- заст. спортового і П. Димид - заст. госпо

даря . 

Головою Виховної Ради обрано М. r'eper'y, а головою Контрольної Ко
місії М. Фірмана. Головою Товариського Суду став Михайло Хома. З'їзд 
наділив почесним Голавствам КУ СУМ довгорічного голову КУ і ЦУ СУМ 
- мr'ра О. Коваля, а Виховником З-го ступеня інж.І. Левицького. Богдан 

Качмарський одержав звання Виховника 2-го ступеня. 

з•ізд приняв резолюції, в яких був привіт для Валентина Мороза, як 

також ряд постанов щодо дальшої діяльности СУМ. На закінчення З'їзду 
Б. Качмарський висвітлив фільм із жипя СУМ в БельгІі та частину діяпро

глядок зі своєї великої збірки. Після з•ізду відбулася танцювальна заба-

ва. 

ХХХІІ ЗДВИГ СУМ В БЕЛЬГІЇ 

Здвиг був присвячений 50-лттю ОУН і співпадав з закінченням 
виховно-відпочинкового табору СУМ ім. Степана Бандери на Фран 
копоnі. Всі учасники таборv проіАшли вишкіл на юнацжі ступені, а крім 
того 8 ~асників пройшли курс Впорядників, яким провадив Голова 
ЦВР СУМ мr'р О. Коваль при співпраці Голови КУ СУМ інж. І. Ле
вицжого.Іспити на Впорядника 1-го ступення склали: Степан Дністрян
ський і Роман Флюнт з Лій, Англія, Юрно Коваль, Оксана Димид, 
Андрій Сеничак, Наталка Димид і Михайло Їжак. На Впорядника 
11-го ступеня /перший рік/ здав Михайло Трипник . 

Команда Табору СУМ ім. Степана Бандери складалася з наспупних 
членів: Ігор Хохоляк - комендант, Михайло Димид - писар, Петро 
Ди мид - бунчужний, Петро Хома - обозний, Петро Шутак - програ
мовий, Оксанна Димид і Андрій Сеничак - курінні. Петро Семальський 
- заступав коменданта. Медсестра - Валя Хома, Інтендант - Михайло 
Хома. Кухня Марія Королик /також інструкторка танців/, Марія Романів, 
Анна Біленко, Ангелина Королик і п. Федір Димид. Учасників разом з 
командою- 75. Табір пройшов успішно, мимо поганої погоди , а Здвиг 
пройшов при великій кількості учасників та гарній погоді. Духовну 
опіку в часі таборування забезпечував о. ігумен А. Рижак, а на Здвизі 
відправили Богослуження о . мітр. І. Кіт та о . Ван Голь. 

Після відкриття Здвигу і привітання учасників Головою КУ СУМ 
д-гом І . Левицьким, промову про значення цьогорічних роковин, а зокрема 
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320-ліття перемоги України над Москвою під Конотопом та 50-ліпя 
ОУН виголосив мr'р. о: Коваль. Культурно-мистецьку програму Здвиrу 
виповнили виступи таборавиків народними танцями та піснями, а 
справжню мистецьку частину програми виконала меццосопрано Дарія 
М~зурик в супроводі Мирона Митровича, який віртуозно акомпаніював 
на піяно. На Здвиг прибули також гості з сусідніх країн - Німеччини, 

Голляндії і Франції. ЗаПресову Референтуру НУ Віра Koean., 

Гоnова КУ СУМ інж. І. Левицький скnадає подяку виконавцям проrрамм 

Здвмгу і Команді та персонаnові табооv СУМ 

Комунікат 

Товариства "Українська r'імназія" 
Управа Т-ва "Українська Гімназія" подає до відома українській гро

мадськості, що Треті Загальні Збори Т-ва, які відбулися в Мюнхені 27-го 

липня 1979 р. вирішили приступити до завершення оеганізацІі та відкрит
тя r'імназії з українською мовою навчання. 

Здійснюючи це рішення , Управа Товариства розпочинає реєстрацію 
дітей віком до 1 О років та приймає вписи до першої кляси r'імназії, яка 
при відповідній кількості зголошень могла б почати навчання у 1980/81 
шкільному році /вересень 1980р./ З~олошувати до впису можна дітей 
/хлопців і дівчат/ віком від 1 О до 12 років, які закінчать у цьому шкільному 
році з успіхом 4-ту або 5-ту клясу народньої школи. 

Управа старається заанr'ажувати найкращі учительські сили, які від
повідають усім вимогам кваліфікованих r'імназійних викладачів, мають 
відповідні державні дипломи та знання української мови . .. 
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ДИНАМІЧНА 

ДІЯ СУМ 

у 

ВЕЛИКІЙ БРІТАНІЇ 

ВИХОВНО-ВИJJНІЛЬНИЙ ТАБІР СУМ 

Весною ц.р. відбувся черговий З'"І зд СУМ у Вел.БрітанїІ , на якому 
вибрано нову Крайову Управу, яку очолив дотеперішній генеральний 
секретар д. Ярослав Рутковський . Молода Крайова Управа в ідбула 
ряд засідань і намітила плян праці, який систематично реалізує . »Тарасів
ка•• зі сво"Іми приміщеннями та площами є справжнім центром діяль
ности СУМ у Великій БрітанїІ. 

В цьому році »Тарасівка•• збагатилася Пам'ятником в честь Поляглих 
за Волю Укра"Іни, який збудовано за ініціятивою Об'єднання б. Укра·Інсь
ких Вояків. Пам'ятник з кам'яно·! підстави і березового хреста поставлено 
на земляному насипі, в якому зроблено східці що ведуть до Пам'ятника. 
Цілість творить собою символічну могилу, яких багато колись висо
чіла в Укра"Іні . Пам'ятник має нагадувати відвідувачам і головно молоді 
про боротьбу і жертви за Волю Укра"Іни, а тим самим викликати 
пошану і культ до Геро"Ів. 

До найбільших імпрез 1979 року належить безперечно ХХХІ Крайо
вий Здвиг СУМ, що відбувся в Лестері в суботу ЗО червня ц. р. Як по 

~~~,~~.~~~~~~~~~~~~~~"&~~~~~~~1 

<111111 Осідком укра·Інсько"І r'імназі"І має бути м. Мюнхен. Учні з-поза Мюнхе
ну будуть забезпечені гуртожитком в Укра"Інському Інтернаті. 

Укра"Інсьак r'імназія буде мати право прилюдности і свідоцтва зрілос

ти даватимуть повне право на студїІ в університетах европейських та за

океанських кра"Ін. 
. - ' . Учні ненІмецьких краІн матимуть можливІсть додаткового навчання 

мови, історІІ та літератури держави "іхнього поселення . 

Зголошення учнів тq заінтересованих учителів просимо надсилати на 

адресу: UKRAii'JSKA GYMNASIA 8000 MUNCHEN 40 
ISARRING 11 GERMANY 
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1979 НА ТАРАСІВЦІ 

всІх краї нах , 3двиг ВІдОувався в :50-річницю Організаці'! Укра·Інських 

Націоналістів та 20-ліття від смерти "11 Провідника Степана Бандери. 
Відмічено рівно ж З20-ліття укра·Інсько"І перемоги над Москалями 

під Конотопом та Рік Укра·Інсько"І Дитини. На великій сцен і Де Монтфорт 
Гол Гарденс виднів напис-клич: >>Честь і Слава Борцям за Волю Укра"І
НИ " ! На площі зібралося понад тисяча уніформовано"І сумівсько"І молоді 
зі сво"Іми десятками прапорів. Були численні почесні гості від організацій 
в Вел.БрітанїІ та зза кордону і біля 5000 громадянства. 

Привітальне слово до Здвигу виголосив Почесний Голова КУ СУМ і 
Заст. Голови ЦУ СУМ д . Я . Деременда, передавши рівночасно привіт 
від Валентина Мороза, що не міг на Здвиг прибути, так, як це було 
запляновано . Присутні прийняли ці привітання довготривалими оплеска

ми. Були відчитані численні привіти, а на першому місці від Блаженнішого 

Патріярха Йосифа І і Голови Проводу ОУН Я. Стеt ;ька . Від Управління 
УАПЦ виголосив привітання о. прот. С. Богатирець. Bi.q Блаж. Митро
полита Мстислава, УАПЦ, та від себе вітав капелян СУМ веч. о. Г . Ла

зієнко. Від КУ СУМ БельгїІ вітав Голова інж . І. Левицький . Головну 
програмову доповідь з нагоди 50-ліття ОУН виголосив дир. Юліян 
Заблоцький, після чого відбулася дефіляда СУМ перед почесною 

трибуною. До .цефіляди грала оркестра з осередку Дарби. 

Друга частина програми Здвигу відбулася в великій залі Де Манфорт 
Гол г'арденс з виступами першунів окружних Здвигів СУМ в ділянках . . . 
хорового, ІндивІДуального та Інструментального мистецтва як в.кож 

різних категорій танцювальних груп. Перші місця здобули: 

1 . За зразкові уніформи- Осередок Стокпорт; 

2 . Мішані хори ; 0-к Ковентрі; 
З . Хор з аркестрою - 0-к Ноттінr'гам; 
4. Оркестри: Дарби і Едінбурr'; 
5. Танцювальні гуртки: 0-к Дарби; 

6. Малі вакальні ансамблі - 0-к Глостер, октет юначuк. 
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ВІДІЙШЛИ У ВІЧНІСТЬ 

СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТИ 
ІГОР ОСТАП 

24.ХІ .1 953 - З.V .1979 

Ділимося сумною вісткою 

з членами Спілки Української 

Молоді > членством ОУВФ та 
всією українською громадою, 

що З травня 1979 року перед

часно в ідійшов у вічність на 26 
році Життя , над і йний член Осе

редку СУМ ім . Крути в Ч і каІ'о 

друг Ігор Остап. 

Небл агана доля вирвала з 

н аших рядів молоду люди н у, 

яка мала всі дані в найближчо
му майбутньому стати на чоло 
нашої громади і вести її в пере

можний бій за славу й велич 

України. 

Панахиди за спокій душі По

кійного були відправлені в су

боту і неділю- 5 і 6 травня в по· 

~~~~~~~~ 

~ До цікавих традицій »Тарасівни« належить кожнорічне святкування 
Преображення Господнього /»Спаса<</, що в цьому році припало саме 

на неділю 19.8. В цей день відбувається сеячення овочів і це проходить 
при великій участі громадянства, що прибуває сюди з далеких місце
востей. В цьому році сеячення овочів получено ще зі святкуванням, 

зглядно започаткуванням святкувань 1 ООО-ліття Хрещення України -
Руси. 

Велика заля »ТарасівнИ'' заповнилася учасниками святкувань, а 
численні мистецькі групи виповнили програму сgоїми вміло підібра

ними точками. З промовою про тисячолітній шлях християнської 

України виступив о. Турконяк, таборовий капелян СУМ. Відтак чер
гувалися деклRмації, хороводи, оркестри та хорові виступи, nере
важно з обрядова-релігійною тематикою. Оригінальним виступом був 
монолог »Зарваниця<<, що його дyf+'te вдало відіграв Євген Курляк 

з Ноттінr'гаму, в ролі монаха. Виступав також квінтет пластунів з 

Дарби. Цілістю святочної програми керував член КУ СУМ д. М. Бучок. 
Як учасник свята був принагідно Голова ЦВР СУМ - мrр. О. Коваль. 
В тому ж часі відбув1вся вишкільний табір старшого юнацтва, якого 
знімку подаємо на цій сторінцІ. о.н. 
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хоронному заведенні Музини, 

що їх відсnужили: о. Степан Піт
ка та о. митрат Маріян Бутрин

ський. 

Під час панахид з глибоким 

жалем і смутком прощаnи на 

вічний СіІ\)Ч инок друга •горя: 
інж . Мирон Лущак від Родини 

Покійного, а Григорій Дронь від 

Осередку СУМ ім. Крути. 

Почесну стійку при гробі По

кійного сповняли дружинники 

Осередків СУМ ім. Крути та М. 

Павлушков а. 

Похорон бn. п. Ігоря Остапа 

відбувся в покедіnок 7 травня 
з похоронного заведення до 

церкви св. Володимира і Ольги. 

Домовину несn и сумі ці -друзі 

Покійного. 

Поминаnьне Богослуження 

відправив о. Іван Кротець, який 

виголосив зворушливу пропо

відь. 

Довжелезний ряд автома

шин відпровадив Покійного ка 

цвинтар св. Хреста в Каnумет 

Сті, Іnnіной. 

Над свіжою могилою про

щав дорогого друга Ігоря від 

Організацій Українського Виз

вольного Фронту Микола 
Білецький. 

Покійний залишив у гnибо· 

кому смутку дружину Ірину з 

дому Попович, батька Михайла, 
сестер Орисю і Діяну, брата 

Яросnава та ближчу і дальшу 

родину. 

Опечаленій Родині висло

влюємо наше щире співчупя. 

НАШОМУ ДРУГОВІ -
ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ! 

управа осередку СУМ 

ім . Крутн в Чінаfо 

Ділимося сумною вісткою 

з членством СУМ, що по дов

шій недузі на 53-му році повно

го праці і служби українській 

національній ідеї, в дні 1.7.1979 
року в Ст.Кетеренс, Канада, по

мер Сеньйор СУМ, 

БЛ. ПАМ'ЯТИ 

МИКОЛА КОБИЛЕЦЬКИЙ 

довгоnітній Голова О-ку СУМ 

в Ст.Кетеренс, діючий Голова 

Окружної Ради СУМ НіяІ'арсь
кої округи, секретар Відділу 

ЛВУ, співосновник і чnен Упра

ви Чорноморського Дому, від

даний українській визвольній 

справі та справі виховання ук

раїнської моnоді провідний ді

яч ОУВФ. Покійний залишив 

опечалених горем Дружину, 

Сина • дві Доні студентки 
та провідні члени СУМ. Крім 

того дальшу і бnмжчу рідню в 

Україні і на еміІ'рації. 

Родинам Померших сумів

ських Діячів та Осередкам, що 

втратили своїх чільних Чnенів, 

висnовnюємо наші глибокі 

співчуття. 

ЦУ і В-во СУМ 
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ПОЖЕРТВИ НА ПРЕСФОНД »АВАН(АРДУ" 

Бельгія 

Лювен: М. Хома, з nагоди весілля Молодоі" Пари Марусі Когут і Петра Се
nи~>:а, зібрав 7.770 бфр. , rw половиnі na »Аваnrард << і »Крилатz_"· 

Вотем: збірщuк д. В . Федиnяк - по 7б90 бфр. na »Аваnrадр« z »Крилатz « 
склали по 250 бфр . : Федько Іваn, Чу6ик Григорій, Гдичиnський 
Степан, Корnійчук Мих ., Нuкоnечnий П., Михайлюк Ф., Фединяк 
Василь; 7 ОО бфр. - Булишиn Михайло. · 

Веnикобрітанія 

Ковентр: О. Красій - 2.50 ф. ст ., С. Дуркажць - 2 ф. ст. 
Лій Дністряnський Cmeпan - 50 бфр . 

ЗСА 

А~рзі Сіті: Г. Бура - 7 дол. 
Лейк Дженева: Каспрук Cmeпan - 22 дол. 

Канада 

Торонто:Матуральnі Курси ім. Ю. Липи по 50 дол. na »Аваnіард « і 
»Крилаті«. К. Юрійчук - б дол. М. Татарин - 5 д. /також на 
>>Крилаті« б дол./ 

Монтреаль: З 25-ліття Подружжя С . і М. Біликів 'І 'і 75 дол. на 
»Аваиrард« і »Крилаті« . 

Вельмuштtовним Збирачам і Жертводавцям nаше щире Спасибі, а 
Молодій Парі та Ювілятам - Многих і щасливих Літ. Матураnтам - ба

гато уст· хі в у дальшій nауці та в житті! 

З ГІОСТАНОН ВИМВНИЧО ІНфОРМ>\ЦІЙНОІ 

ДІНЛЬНости ХІ СВІТОВОГО KOHfPtCY С'У!\1 
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11 Продовжувати випуск "Крилатих " і "Аванrарду" в доте 

перішній періодичностІ та формі , дбаючи про своєчасність 

випуску, покращання змісту і придбання ширшого кола 
співробітників . 

2/ "Крилаті " зробити одним з засобів патріотичного, мо

рально-етичного і естетичного виховаНня юнацтва, як до
помІжнього чинника в руках самого юнацтва, але також 

батьків і виховників . Журнал має бути постійною лекту
рою юнацтва в родині, а також обговорюваний на сходи

нах , а тому обов 'язковий для кожного юнака і юначки. 

3/ "Аванrард· ' як пре'совий орган для дійсного членства має 
бути виразником сумінської думки і формуючим світоглядо

вим чинником. Кожний член зобов'язаний його передпла

чувати і читати а також поширювати між поза-сумівською 

молоддю. 
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Афіша у 50-ліття ОУН, за В . Беднарським - адаптація СтеФи 
Г рицнов'ян. 

3устріч на волі Валентина Мороза з сином Валентином у 3СА 
1 

/У 
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