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t:ТЕПАН БАНДЕРА- МОВЧАЗНИЙ ГРІМ. 
" ... буває мовЧ(І}(,НЯ голоС1lіше від крику". -Валентин Мороз, 

''Серед Снігів" 

БАНДЕРА- це одно слово длF; кожного українця під сучасну пору 
означає щось велике, могутнє, ма·іже святе. БАНДЕРА- для ворога, для 

брутального московського наїздника, це одне слово викликує неймовір
ний страх та підсвідомо психічну тривогу. Як той підлий злодій, що мусить 
перед Правдою ховатися в темні кути, Москва, з глибоким страхом, без
настанно трясеться коли тільки почує це майже містичне слово. БАНДЕ
РА- за цим одним словом криються б.агато сліз, скреготу, ненависти. але 
й також криютьсfІ великі надії та незламна віра, бо в цьому одному слові 

є втілені всіідейно-духові та довгоочікуванІ прагнення многих поколінь ві
ками паневоленої Великої Української Нації. Словu БАНДЕРА, під су
часну пору охоплює суть того, про що писав наш могутній Пророк, без

смертний Кобзар українського народу- Тарас Шевченко, в його політич
ній поемі "Розрита Могила'· , де він пише, що" ... якби то знайшли те, що там 
поховали, не плакали б діти, мати не ридалаб".Отже,БАНДЕРА- значить 
воля; це слово вже стало фактичним синонімом і символом концепцій са

мостійносrи, соборности, й державности для української нації. 

Довкола цього слова створилася могутня леr'енда, яка потонула в са
мих глибинах душі народу,- там де наrод твориться. там дt:J його особли
ва "воля" до життя, "воля" до влади й боротьби постійно кується, там де на
род перевищує себе і перетворюється Е' н:щію. Первісною суттю в цих 
невидимих духових гущах- це Віра, абезВіринемаєнацїі.Вірау спіль

нvвізію є власне тим важлиt::~им предметом в життю кожної нq,ції, що в'яже 

ВСІ дійсно органічні та історично-r'енераційНІ грані національного t-;спіль

ства в одну, невід'ємну цілість, в нерозчинну і нероздільну, живу субстан

цію. Отже, леr'енда Бандери стала таким предметом Віри для нескоре
ної української нації! 

В цьому безмежно родючому джерелі, солодка вода котрого безпе
рервно відживлює та насичує національну свідомість народу, ця леr'енда 

віджилася й перетворилася в пречисту народню пісню, якої вже ніяка во
рожа чорна чума не заплямить, не знечистить. Вже нові й нескорені Коб
зарі "шести- і семи-десятих" літ відважно, навіть "одержимо" оспівують 

цю пісню-леr'енду. Звичайне, невироблене вухо є зовсім глухе на їі мило

звучні тони, бо ця пісня-волі ніжно бринить в найглибших духових гущах на

роду. Її можна відчути лише в серці. Натомість, для ворога, для червоної, 
кров'юоблитої Москви- ця леr'енда неначе вічний, постійно-зростаючий, 
невпинний та приголомшуючий грім . Ця леr'енда, ця благородна пісня во

лі,- це, очевидно, леr'енда сл. п. Степана БандерІ-І, великого Провідника 
Організації Українських Націоналістів- ОУН, а сама ця леr'енда є лише 
одним епізодом в далеко-довшій леr'енді національно-визвольної , рево

ІЮційної боротьби українського народу. Степан Бандера ясно поставив 
uсновні прі орітети боротьби та визначив майбутні шляхи якими ця бо-
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і-іОтьба мала б розвиватися згідно з конкретною метою цих визвольних 

процесІв 1 змагань. 

Валентин Мороз, один з тих "новітніх Кобзарів", в його "Останьому сло
ві" мужньозадеклярувавкатам укр .. нськогонародутаке, ззовні прозоре, 
але глибоко-помітне попередження: "буває мовчання голосніше від гро 
му." В такому случаї , леr'енда Бандери, подібно, майже незамітно, мов
чки, бринить в душах І1ожного національно-свідомого українця. Але, 
для московсько-большевицької і мпер ії , це " мовчазне бриніння" стає го

лосн іше від громів, бо воно грозить завалити самі колюмни, на яких збу
дована ціла гнила та звиродніла структура історично-анахрон і стичної і м

перської машинерії. Це н і бито мовчазне, але безнастанне , тривке , й при

голомшуюче , неначе грім , брин і ння "бандері вської" леr'енди виходить з 

самого духового єства української нації як доказ , що її суттєвІ , первІснІ 

жипєв і рушії ще не згасли , а тільки полум'янатліють повно,-арячим , ясно

червоним жаром, очІкуючи вІдповідного запального матеріялу. щоби рі
шучо вибухнути одною страшною , але торжественною пожежою в форм і 
остаточно вирІшального нацІонального зриву . 

Ми знаємо, що Степан Бандера вже від 1 959-ого року не знаходиться 

між живими, це ч ерез ти п і чн о- варварський , під.лий емертон осни й зло

чин ворога у жовтн і якраз 20 лГт тому. Певно, фі зично він не живе. Однак , 

й о го ві чний , геройський дух , чи , якщо бажаєте , його динамічна леr'енда є 

повн істю живою. Нездоланний дух Великого Провідника тепер перебу

ває в тих самих не видимих гущах народу, де , зрештою, його дух народив

ся, і де глибоко збережене суттєво-вольове , незнищиме єство українсь 

коІ нації, та звідки виходить те саме "мовчазне бриніння" пісні-леr'енди 

Бандери . 

Так як ще за його життя, Незабутній Провідник під кожним оглядом та 

на кожному кроці обережно охороняв принципово-моральну чистоту виз

вольно-революційних змагань своєю суворо непримиренною і безпо

щадною безкомпром ісовістю, так і нин і, його нездоле»іий дух хоронить 

волеву напруженість національного r'енія українського народу; його дух 

хоронить чистоту того запального жару-Віри, без якого перемога була б 

просто неможлива. Ця Віра постійно горить у волево-динамічному, духо

во-родючому лоні живого народу- там де кожнанація твориться та само

довершується процесом повноцінної, всецілоІ тотальної боротьби за са

ме її єство, чи коротко - процесом революції. Властиво, (.;те пана Банде
РУ мабуть найкраще можна окреслити як конкретне і живе уосіблення цієї 
ж національної Віри, чи духа нації, і тому він був революціонером. Рева
люція була необхідною причиною для життя.Іван Франко, в його револю
ційному гимн і, написав такі слова, що в короткому поетичному конспекті 
пояснють суть того, чим був Степан Бандера: 
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"ВіЧ1tUЙ ревОЛJОУ,і01tер -
Дух, що тіло рве до б(JЮ, 
Рве за поступ, щастя й воЛJО, 
Bi1t живе, ві1t щ.е 1te вмер ... 
Ні 111J()peм1ti у,арські мури, 



A1ti війська муштрова1tі, 
Ні гармати лаштоваиі, 
Ні шпіо~tське ремесло 
В гріб його ще 1te звело. 
Хоч від тисяч літ родився, 
Та аж вчора розповився

І о вfl(lC1tiй силі йде. 
І nростується, міциіє, 

І спішить туои де o1tlє: 
Словом силь1tим, мов трубаю, 
Мільйоии .1ве з собою 

Мільйо~tи радо йдуть, 
Бо ее голос духа чуть." 

Під сучасну пору Москва думає, що терором зуміє знищити цей рух, і 
страхом примусити тих "новітніх Кобзарів", "аристократів духа" /Мороз/, 

чи тих за окресленням самого ворога, "небезпечних бандерівців" дійсно 
мовчати у холоді-і их пустинях того "морозового n9кла", що звуть Сибіром; 
Кремль видно певний того. шо йому вдасться проллятою кров'ю цих муче

ників-апостолів Велиnаї Ідеі за1нушити тr невидимІ й тривКІ дзвони, що 

"мовчазним громом" голосять цю леr'енду- Бандери народові, або що
найменше, приглушити її милозвучну мельодію, глибоко замурувавши її 

в різних тюрмах, кацетах, чи психvшках суворо репресивного, шовіністич
ного режиму московської імперіялістичної системи . Однак, лютий ворог 
стрінувся із дивним феноменом: замість поступитися і замовкнути перед 

жорстоким наступом з таким широким народовоивчим, людиноненавис

ним, варварським арсеналом, цей "мовчазнии їрім" леr'енди Бандери 

ставав щораз сильнішим, голоснішим, навіть аr'ресивним, і тим самим, да

леко-більш загрожуючим. Російський шовінізм видно ніяк не спроможний 

зрозуміти того, що тут має до діла з -іевмирущою силою, з вічною леr'ен

дою, з нездаланим духом, з безкомпромісовою Вірою, з перманентним 
громом,- бо це революція. 

Ідея Української Національної Революції мала загинути разом з Сте

паном Бандерою, який був мабуть найголовніший її співтворець разом 
з усіма іншими партизанами -революціонерами ОУН-УПА; однак, на

скрізь супроти цьому, революція таки живе і вже ніяка людська сила не 

знищить 1 .. 1. Мабуть наикращий доказ цього є те, що Св. Караванський, Ю~о 
Шухевич, Левко Лук'яненко, Олесь Бердник, Вячеслав Чорновіл. і сотні 
інших тепер сидять за r'ратами за ніякий інший злочин тільки за те, що вони, 
мовляв, "бандерівці" так як сам ворог охрестив їх, бо боїться їх, боїться 

того, що вони представляють, так само як боявся Великого Провідника. 

Максимальну пошану, що можна в будь-котрого ворога викликати - це , 

правдоподібно, його страх. Назва "бандерівець" під сучасну пору, має та
ку саму вартість : ця майже містична назва символізує неймовірний страх 
ворога та, тим самим, його глибокозакорінену пошану. до українського 

національно-визвольного руху . Москва мусить бути свідома тnго, що якщо 
вона щонайм~нше не зневтралізує сучасні революційно-{;амостійницькі 
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nроцеси на Україні, тоді ніяк ій заnобІгти власної смерти. а саме, остаточ
ний розвал російсько-большевицької імперії. 

Деякі з тих нескорених борців нинішнього дня можливо навіть себе 

не визнають "бандерівцями" , одначе, виходить, що большевицькі лакузи в 

Україні та їхні скриті жандарми в Кr'Б чулися змушені їх так окреслити са
мі, щоби усамітнити їх, відІрвати Іх від народу, як відстрашуючий показ, що 

може статися іншим, які підуть слідами цих непохитних апостолів. Але, суть 

~Р. в томv. чим себе хто визнає. Власне, суть в тому, що Москва ясно ба

чить духа Бандери в кожному українцеві, який навіть в найменший спосіб 
виступає проти режиму та його супровідної репресивної системи -Імnерії, 

і тому, мусить з них робити прилюдних мучеників, показові жертви, або . 
коротко , з них рооить "бандер і вців". Ворог чувся змушений знищи
ти Степана Бандерv. тому, що ІДеї , за якими стояв наш Провідник були 
смертельною загрозою для московської і мперІї. Одначе, поминаючи 

те, що під сучасну пору можливо форма вислову цих ідей є інакшою , через 

змІнен і обставини їх суть точ 1-ю та сама: визволеннн України, або, 
більш конкретно Українська СамостійнаСоборна Держава, і це ворог ма
буть найкраще розуміє. Тому, Москва терором намагається за всяку ціну 
знищити ці ідеї. 

Однак, терор має свої межі. Одне , що nровідна большевицька шайка 

не спроможна ніяк зрозуміти є факт, що кожний усамітнений мученик з ча

сом перетворюється у ~аціонального героя , 1 тимсамим його сила та по
тужність росте та міцніє в очах народу. Його принципово-безкомпромісо
ва поведІнка стає етично-моральною нормою поведІнки для цІлого пане

воленого народу; його ідеї стають ідеями цілої Воюючої Нації , бо яскра

во віддзеркалюють її віками розроблені прагнення. Отже , національний 

герой у своїй особ і представляє змістовний конспект цілої наuії. Кожна, 

навІть найдрібніша зморщка на його лиці- це мов один епізод , одна істо

рична хвилина смутку, що та нація в минулому колись пережила. Такою 
вічною , незнищимою національною істотою в історії Великої Української 

Нації - це сл . п. Степан Бандера і в цьому полягає глибоке значення Без· 

смертного Пров ідника. Його особа це був динамічний мікро-космос ці лої 
Воюючої України ; а в його глибоких очах горів невгасимий вогонь - це 

був вогонь Революції . Фізично знищивши Бандеру, лютий ворог думав , 

що знищив Україну . Яка ж дитяча наївність! Вбивши пров ідника, Москва 
тІльки з нього зробила символічного апогея революційно-визвольної бо
ротьби украі нськnї нації . Україна живе! І Революція живе ! І знову і рон і я в 

тому, що сама Москва це дока;_jує, коли називає таких як Мороз_,Шухе
вич Лук 'яненко. та інших - "бандерівцями". 

Видно, що Бандера таки далі живе! Його героїчний дух є незнищимий ! 
Його емоційно-динамічне серце дальше б'ється в грудях Валентина Мо
роза; його глибоно-пронизливий ум далі розробляє конкретно стратегічн і 

принципи боротьби у мозку Левка Лук'яненка; його волево-кипуча кров 

повним запалом пливе в жилах Юрка Шухевича; його глибока, безсумн і в
на націоналістична свідомість тепер представляється у всеохоплюючому 

"космосі" Олеся Бердника, де Украї на є центром всього Божого сотво

ріння ; його морально безномпромісова, не примирна й безпощадна пос--
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тава- ~ незламний хребет Вячеслава Чорновола; а його дух, його нез

доланний, революційно -апостольський дух- це дух Воюючо-Нескореної 

України, що вже проник усІ живі й духові гранівизвольних процесів. 

Будучи строго принциповим українським наuіоналістом,Степана Бан
дера цо самої смерти остався революціонером, бо так вимагала його 

одиноко реальна концепцІя визвольного націоналізму, що, зрештао, не

раз виказала себе правильною. В його глибQ-Іій та розважливій думці, що

б.., ~ути націоналістом в умовах коли рідна нація знаходиться в пригноб

люючому, накиненому ярмі, треба було стати революціонером. В тоталь

ній боротьбі за саме єство нації, обидві категорії зливаються в одну. Сте

пан Бандера навіть по-героїчному загинув смертю революціонера. Він 

став незнищимим апостолом паневоленої української нації, бо мав непо

борну й незламну віру- віру у власні сили, віру у власну правду, віру у не 

знишимІсть його нації. Степан Бандера подав Украіні блискучу візію, до 

якої цілий нарід прямував з повним зава:tттям та запальною здетерміно

ваністю . Довкола ЦІЄІ ВІЗІІ розбудувалась нез-іищима непереможна сила 
Цю силу вирощувала та випещувала Українська нація протягом століття, 

приготовляючи її до "великого моменту" /Франко/ коли ця сила мала б 

вийти на верх на історично вир і шальній грані тотальної боротьби . , тим са

мим забезпечуючи вічність Великої Української Нації. Ця сила,- це нена

че пориваючий збройний національний контиг'ент "живих, мертвих, і нена

роджених " , що під кожним оглядом перевищує минулі історичні періоди, 
перевищує навіть сам час , та сполучує в собі всі г'енерації української на

ції, бо походить з інакшої поза історичної~ rюза-наочно-часової дійсности , 
там де творяться ідеї, там де кожна JtЮдська вартість стає абсолют
ною й безперечною, там де Віра має свої властиві духові коріння, там 
де народ перетворюється в націю. Ця відвічна сила- це була і далі є ОУН , 

Організація Українських Націоналістів, а сл. п . Степан Бандера був пок!lи
каний Вітчизною до надзвичайної місії :- бути провідником ОУН . 

Очевидно,СтепанБанцеране був одинокий, що мав таку глибоку візію; 

але, можна совІсно ствердити, що ВІН її найкраще висловив та дав най

більший вклад у довершенн і цієї візії, чи то на політично-ідеологічному тлі, 

чи на дійсному полі бою, тому, Степан Бандера, принайменше в його до
бі , був І по-латинському/ "прімус інтер парес, " що значить - перший між 

рІВНИМИ. 

Візія Бандери, візія революційного українського націоналізму, не виз

навала боротьби, що опиралася на невідомій допомозі чужих сил, які , 
зрештою, вели б цією боротьбою тількитак як їм було вигідно і намвно не 

на нашу безпосередню користь. Ця ві зія тому виказалася цілком правиль

ною, бо її головним підметом, її так би мовити "резон д'етре", були ви

клю~но власн і сили українського народу. За кличем Лесі Українки-
··хто сам визволиться, той вільний буде, хто визволить , той в неволю візь

ме!" 

Кожни й революціонер-апостол , зокрема революr~іонер націоналістич

ної категорії , апостол паневоленої нації , розглядаєперспективних аліян

тів за наступним загально-керуючим постулятом- "якщо ви не з нами, 

тод і в11 проти нас." В такому змислі, Степан Бандера не ви3іавав можли-
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вости невтральної пасивности , відносно справи визволення України. 
Через цю причину , Провідник задеклярував війну проти двох найбільших 
шовіністичнихнаїзників та окупантів українських земель підчас 11-ої Світо
вої Війни. За це , деякі самовизначені "вожді" українського національного 

руху, полІтичнІ противники Бандери серед української спільноти назвали йо

го "д итячим романтиком", "лицарем абсурду", що йшов, мовляв," з мотикою 

на сонце" в боротьбі проти ворога, а самі простягали руки німецьким, на
цистським "визволителям". Ми всі знаємо на чому це фальшиве визво· 

лення закінчилося . 

Вже повинно бути ясно, що наше визволення, в дійсно-конкреїНІЙ 

площинІ прийде тільки тоді, коли і деї Степана Бандери, ідеї револю

ції ОУН, б удуть зреалізован1 в житт і, і тільки тими революційними 

шляхами визначені . Але, це ще не досить. Нікоnи не забудьмо того, що 

Москва підло вбила Бандеру, що нахабний російський шовінізм навіки ві

дібрав від нас нашого Провідника. За цей брутальний злочин проти цілої 

українськоІ нації належиться їм відповідна відплата, бо перемога, без цієї 
помсти була б порожною. Така помста прийде лише тоді, коли загинуть всі 

залишки брутального російського шовінізму, коли кожна'російська матір 
буде в будучому страшити своїх дітей до послуху, викликуючи слово

"Бандера, Бандера!" Нехай цей страх залишить свою нестерпну пляму на 
псих і ці цих москвині в, як постІйна пригадка ·І м, що Українська Нація вже НІ

коли не буде толерувати будь-якої форми панування над нею. 

Вже перші кроки в цьомунапрямі були зроблені. Саме слово БАНДЕ

РА- цє неначе дзвін волі, який голосно сповіщує самостійність і держав
ність Україні. А для червоної, кровюоблитої Москви, слово БАНДЕРА 

збуджує найглибший страх, який доторкає кожнv. навіть найдрібнішу 

смужку її гнилого життя , тому, що це могутнє слово означає непово

ротне анулювання російської імперІІ, отже, тої ж найбільшої "тюрми наро

дів" в історІІ всього людства- СССР. Терором Москва фізично знищила 
Великого Провідника, невпинного й безкомпромісового борця 1 найкра
щого Сина України. Але, тим самим терором вона засудила себе на пев
ну смерть. 

Будьмо гордими, що ми "бандерівці", спадкоємці могутньої візії, яку 
залишив нам Великий Провідник, сл . п. Стапан Бандера. Але , з другої сто

рони , пам'ятаймо, що слово"бан~рівець" - ~не ті льки порожнаназва
а власне, це революційна "місія" на яку лише можна заслужити. Гідно нu
сім цю революційну печать, щоби не засоромити ім'я, яке є увічнене в цій 

назві та sзагалі в самій революційній концепції Української Самостійної 
Соборної Держави, за яку Степан Бандера віддав своє життя в боротьбі. 
Коротко- не вистачає по-опортуністичному лише себе називати "банде
рівцем ", покликуючись на минулі заслуги. Революційна заслуженість ви

являється лише на тлі нинішнього дня, теперішнього діла. Тому, треба що

дня і зноsу заслуговувати на таке, за революційними катеr'оріями, найви

ще визначення, відзнака геро1чноі баєвої ранr'и - а це назва "БАНДЕРІ-

ВЕЦЬ"! Роман Зварич 
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ПРОІJ!АЙ ЛИІJАРЮ.' ВЖЕ НІХТО НЕ 
ЗАГ дУШИТЬ ПІСНІ ТВОЄіt 

Спить Володя у могит, 

Наче квітка мила. 

Плаче батько, плаче мати 

1 вся Украіна. 
Ти народився нам на славу, 
А вбивУfім на муку. 

Ми завжди співати будем 
Про Тв(J}{) « Черв01tу Руту». 

Спочиваєш тепер, Брате, 
Тихо в домовині, 

Буде жити Твоя пісня 
Вічно на Вкраіlіі. 

Володимир Івасюк українськи~ 

композитор вбитий Кr'Б в лісах 

біля Львова 18.5.1979 р. 

СЛ. ПАМ. ВОЛОДИМИРОВІІВАСЮКОВІ 

Тебе поруч завели до могили 
За мilf!ty і палку до Вкраіни любов. 
В твоє серу,е втруrnий ножик встромили. 
Чпмv нас ти , коханий, в у,ей час не найшов? 
Чому не відкрив нам своі жчалі? 
Чому не сказав, що мордують тебе? 
А ми далі будемо жити і підемо даЛt. 
Спи спокійно, наш час неодмінно прийде. 
Сходяться люди до твоєі могили. 
Ти не будеш забутий народом своім. 
Дуже мало з тобаю, ми друже, прожили. 
Будем вічно гордиться ім'ям твоім. 
Повстане Вкраіlіа, козау,ькая слава.' 
Розкується воля, заквітне земля. 
Спи спокійно, а нова Вкраінська держава 
Не забуде твоі геніяльні слова. 

Спасибі брате, за любов жагучу 
До рідноі Вкраінськоі земл(. 
Повік тв(J}{) "Червону руту" 
Співати будуть со лов 'і. Мареничі 
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ІНТЕРВ'Ю З ВАЛЕНТИНОМ МОРОЗОМ 

(nродовження з "А" ч. 4/147) 

ссАванІ'ард» - Серед націоналістичної нг.шсіі молодІ виринуло пи

тання про те, чи дійсно немає анІ ••nравої«, анІ ••ЛІВОЇ'', а є ТІльки 

молодь, яку треба щойно формувати, коли ми уважаємо себе вже 

остаточно сформованими членами націоналістичного революційного 
руху і не поділяємо позицій тієї частини молодІ, яка є анти-нацІО

налістичною і в полоні марксизму. Яке є Ваше, Друже Валентине, 
розуміння цієі справи? 

В. Мороз - Слова прп те, що немає правсії чи лівої молоді, є 
українська молодь,не треба розуміти буквально. Звичайно, є 1 права 
. . . 
1 лІва молодь, але я хопв тим nІДкреслити , що в першу чергу ми 

повинні висувати на перший плян питання спадковости, довІряти своїй 

крові. Я вірю українцеві. який зараз є в Україні і комуністом. Але я 

віро, що може буде можливість, що він пробудиться, що національна 
душа в ньому збудиться. Таке було в Чехословаччині в 68-ому році. 

І я не вірю москалеві, які б демократичнІ фрази він не говорив, і яким би 
українофілом він себе не проголошував. Я вірю крові, а не теоріям. В 
цьому розумінні я говорив, що вся українська молодь це все ж таки укра
їнська молодь. Але цим я не заперечував, звичайно, боронбу за те, щоби 

українська молодь мала національний світогляд і послідовно стояла на 
національних позиціях. Я лиш х01ів підкреслити те, що молодь - це якраз 
той світ, який ще треба збудувати. Ну, а звичайно, я не заперечую факту 
існування в українському сусnільстві молоді, яка вже має тверді, сформо
вані націоналістичні позиції. В таких випадках, звичайно, треба розуміти, 
що такі фрази є більше, як кажуть такими крилатими висловаІІt'и, а не яки
мись конкретними, зобов'язуючими, логічними формулами. Це не підруч

ник. Це виступ перед молоддю . 

"АванІ'ард":- Одна з лівих українських газет висунула свою інтер
претацію цієї формулавки про "ліву і праву" молодь, а ми уважаємо згід
ною з нашим розумінням Вашу тезу у Вашему інтерв'ю з українською 
пресою, що Україна є антисоціялістична, антиколгоспна, а молодь в пере
важливій більшості національна. ::J навіть націоналістична. 

В. Мороз: -Так, я не раз підкр~слив і буду під1креслювати про те . 
що молода Україна не єсоціялістичнuю, як дехто ХОТІВ би це бачити, з тих, 
.<то не знайшов місця в українській громаді у вільному світі і тому тепер 
хоче спекулювати на тому, що, мовляв ця громада відстала, застарІла, 

треба бути реалітетниками і бачити, що там все соціялістичне. Я б спитав 
таких людей, скільки вони знайшли в Польщі соціАлістичного, коли туди 

поїхав Папа. Мабуть, дехто з поляків теж t· :.зав з польських лівих, що в 

Польщі вже все соціялістичне. Скільки людей було соціялістичних поляків, 
коли виступав там Папа? Скільки людей було на бо ці Папи, і скільки лю
дей оуло на б оці комун істичного режиму? Мабуть , ті всі дивізії польські . 
вдяrнуті в ко11.1ун і стичний однострій, якби дійшло там до сутички на девянос-
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то -девять відсотн і в були б на боці Папи, були б на боці національних сил . Я 

певний, що завтра життя висуне таке саме випробування , якою є сучас

на Украї на і в ідповідьбуде така сама, як під час подорожі Папи до Польщ і . 
Так , я приїхав недавно з України , з табору, де є молод і украінці і я можу 

ствердити , що молода Украіна збудилась в національному ключі і молода 
Украіна є нац і ональна, а не соціялістична . 

"АванІ'ард": - Ви згадали в своїй промові до молоді про її місію з 
чужини виповни-rи "Дике Поле " України . Нам дуже цікаве Ваше розуміння 

ті єї тези , бо нам здається, що підпільна Україна тепер є промінюючим 
чинником ідейно-духового оновлення героїкИ наці онал ізму, героїчного 
хрисmянства у в і льний світ. Коли Україна видала такої . якости культурн их 
творців як Ви , Друже Валентине , як Євген Сверстюк, Калинці , Стус , 
Світличний , Осадчий , Симоненко, Лук' яненко, Руденко, Караванськи й, 
Брайчевський і сотн і і нших , має катакомбну Церкву, має Нескорених , м ає 
ОУН в п ідп іллю , т о чи Вашу формулу не можна б трактувати як лише обра
зсву формулу для місі йної ролі молоді з чужини? А може Вас ми зле зрозу

м іли? 

В. Мороз: - Ваша точка зору не заперечує моєї. Я повтор-овав уже 
кілька разів, що має відбутись в Україн і може відбутись тjльки в Україні . 
Вс і процеt.;и відродження , вибуху і звільнення Украі ни можуть дозріти і 
вийти на поверхню тільки з україн~ького матеріялу. Це самособою _ зро
зуміло. Але - тут є велике але - кuли я кажу про духовну пустиню 1 про 

" лицарі в Святослава" , як і повинн і її заповнити , то я завжди наводжу nри 

клад , що Центральна Рада, коли почала існувати, національний українсь
кий зрив 1 7 -го року теж м і г похвалитись великими і менами, такими як 
Винниченко, такими як історик Грушевський ; але ж що сталося? ~-і мt

льйонової армії в 1 7-ому роц і залишилось 1 О тисяч під час Зимового П()
ходу в 20-му році. І з них половина відокремилась і пішли до Щорса, до 
червоних . І вже командували ними не ге~ерали, але отамани. Оце була 

духовна пустиня , яку Москвавитворилав УнраЇНІ за 200 літ. І я маю на 
увазі , що в ·украї ні при багатств і талантів , при дуже великій силі вибухо

вого потенці ялу, всежне має того, шо є на ЗаходІ де молоции українець має 
можлив ість з дитинства тренувати себе в громадській і політичній робот і, 
має право тренувати свою громадську й організаці йну активн і сть . В 
Украї н і, в умовах комуністичної диктатури, цього нем;:jє. j там при дуже 

багатому потенціялі , при вибухові , не буде якоїсь готової, організованої 
сили , яка буде мати досвід й навіть з організацtйноt і громадської робо
ти. Від того буде великий хаос , таниИ як зараз в Ірані. В цьому можна 

переконатись. І от тоді якраз українець з Заходу може виконати і мусить 
виконати дуже важливу місійну роль- бути оргаt-Іtзуючи м, цементуючим 

фактором у цьому хаосі, не висуваючись на r1ерший плян і не претенду

ючи в кері вну роль. виконувати тиху, скромну, але надзвичайно потрібну 
організаційну, практичну роботу. Так у як виконали Січові Стрільці в Укра
ї н і в 18-ому і 19-ому роках, які походили з Галиччни, з іншого практично
го життя , з іншоі держави , але булиєдиною надійною силою гід час анти
російського, анти -гетьманського перевороту. В цьому я вбачаю великv 

МІСІЮ украінцtв з вільного св і ту, в цьому я вбачаю їхню мtсію АН "лицарів 

Святослава". 
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"АванІ'ард": -Які в'язні сиділи з Вами за приналежність до ОУН і 
які присуди мали вони? Чи за приналежність до ОУН не отримуютьборці 
найважчі присуди з карою смерти включно? Що могли б Ви сказати про 

поставу в'язнів-членів ОУН в тюрмах і концтаборах? 

В. Мороз: - R зустрічав багатьох членів ОУН в таборах і тюрмах. То
ді, коли я прийшов перший раз до табору , члени ОУН і взагалі ті люди , як і 
не були членами ОУН формально, але фактично сформувалися в русі 
ОУН -УПА і фактично були ОУН-івцями ціле життя , ці люди тоді ще стано
вили б ільшість серед українських політичних в' язнів . Тепер їх меншає. 

Це вже старі люди, які вмирають , або виходять на волю, хоч багато з них 
пізніше знову за національну активність в тій чи іншій форм і потрапляють 

до таборів . Можна як приклад навести Симчича, Дикого. Можу сказати , 

що найбільше враження на мене справив Михайло Сорока . Про це най 

краще сказано в поезії-прозі - "Тверді мельодії " . Це людина, яка сфор

мувала менА nстаточно, довершила моє духовне формування. Можу ска 

зати також про Євгена Пришляка, який був взірцевоі поведінки в таб орі . Мо

жу назвати Польового. Треба сказати , що дійсно комун і стичн а влада н ай

більш люто і жорстоко розправлялася з учасника ми руху ОУН . Для цієї 

катеr'орії в 'язнів найчастіше уживався засуд смертної кари . І взагал і 
для українців, які свідомо ставили питання самостійности Украї ни , н е за
лежно до приналежності ОУН, дуже часто застосовувалась ця к ар а. Н а 

приклад, група Левка Лук'яненка в 60-ому році себе трактувал а як ма р

ксисrи, але виступала за відокремлення України згідно з конституці єю 

Совітського Союзу. За це Левко Лук'яненко дістав смертний присуд , 
який пізніше був змінений на 15 років ув' язнення. Треба ск азати , щ о не 

тільки серед українських в-язнів , але взагалі серед ус і х сов ітських в'яз

нів ОУН-івці завжди були найтвердішими і були взірцем в орган і зації в 

таборах. Це визнавала сама адміністрація, це визнають ті совітс ькі про
пагандисти, які писали про ОУН в таборах , що якраз учасники руху ОУН 

були тим організуючим фактором, який поламав у таборах терор адміні с 

траціі і також зумів поламати засилля кримінального елементу, який ад
МІНІстрація спец1яльно вживала для тероризування політичних. Дійсно 
ОУН взяла в свої руки керівництво в таборах в 40-их, і оособливо в 50-их 
роках . R ще застав ту ситуацію, коли той кримінальний і на-пів криміналь
ний елемент боявся і далеко обходив тих, яких він називав "бандерівця
ми" 

"А ван І'ард"- В Енциклопедії Українознавства , що {і видає Наукове 
Товариство ім. Шевченка /НТШ - за редакцією проф. Кубійовича/ :; 
виявлений сумнів відносно існування і діяльности Спілки Визволення 

України /СВУ/ і СrіІлки Української Молоді /СУМ/ в Україні в 20-их ро
ках і про т.зв. Харківський процес СВУ-СУМ в 193 О -ому році. В згаданій 
Енциклопедії є таке твердження, що CBY-GYM - це все провокацІя 
г'ПУ, на те, щоби мати претекст зліквідувати частину національно-свідо
мої української інтеліr'енції . Чи Ви, Друже Валентине , познайомлені з 

цією болючою для нас справою і чи можете більше про це нам розка
зати? 
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В. Мороз: Дуже прикро · ·коли люди з вузькопартійних мірнувань ста
раються щось закреслити і не бачать, що закреслюють не партійнІ а на
ціональні досягнення. В даному випадку переплутали два Фантори, дві 
справи. Так, з одного боку я мушу сказати, що комуністична влада в пе
ріод найбільшого розгулу сталінщини видумувала організації для того, 
щоб засудити якнайбільшу кількість людей і виправдати репресії . Ue од 
на справа. Але ж інша справа, що тана організація як Спілка Визволення 
України реально існувала. Інша справа що в ході слідства комуністич 
ні слідчі могли приписувати якісь неіснуючі факти. Але це не заперечує, 

звичайно факту існування Спілки Визвалення України чи Спілки Україн
ськоі Молоді. Так що тут люди, які себе вважають істориками не вмІли ро

зібратися в елементарній провокації. Ue на користь КГБ свідчити, що нічо
го в нас не було, ніякого національного руху, що все це видумало Кг'Б. 
Цим ми нищимо власну історію. Всякий акт спротиву в нашій історії - це 

золотий матеріял, це динаміт, який розірве в майбутньому імперію. Це той 
фонд, на якому ми будемо виховувати майбутні покоління. НайстрашнішА 

для нації це тоді, коли в історії в неі нічого не було, коли наt.fя не моне ні
чим похвалитись. Я гадаю, що розумний білорус дуже мусить тужити, що в 

його історіі не було Запоріжжя на якому він не може виховувати своіх ді
тей, так як на Запорізькій спадщині виховуємо дітей ми українці. Уявімо 
собі якби хтось сказав, що ніякого Запоріжжя не було. що це була тільки 

купа роЮишак і більше нічого. Так, російські історики дуже старалися са
ме так поставити історію Запоріжжя. І Гоголь, який мав великий талант, 
а не великий розум, на жаль пішов за ними в зображенні Запорізькоі Сі
чі, хоч не зовсім, але в значній мірі. Я гадаю, що українські історики не по

винні повторювати помилку Гоголя і не повинні йти за російськими істо

риками, які дійсно хотіли зобразити, що ніякого національного руху не бу
ло, що все це видумало Кг'Б. Історія Спілки Визволення України і Спілки 
Української Молоді- це славна сторінка в українській історії і жде сво

го майбутнього дослідника.Справді, цей спір розв'яже історія. І коли ми 
дістанемо доступ до архівів Кг'Б в Києві то ми тоді зможемо з фактами,з 
документами в руках відповісти тим наївним людям, які в слід за Мос

квою повторюють нісенІтниці про нібито неіснування СВУ і СпІлки Україн
ської Молоді - СУМ. 

"А": -Дуже дякуємо за такий цінний і надзвичайно цікавий інтерв'ю. 

В. Мороз: - Дякую за увагу. 
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''ПРАВО ЖИТИ" 

Юрій Бадзьо 

Шляхами українського самвидаву дістався новий документ про на

ціональне питання в Україні . Автором його відомий український філолог 

Юрій Бадзьо, який ще в 1977 році звернувся відкритим листом в справі 
гіадужить і національної дискримінації до Верховної Ради СССР, закор

донних комунІстичних партій і демократичної громадськости . 

Юрій Бадзьо був заарештований 23-го квітня 1979 року в Києві і пе 

ребував під слідством, яке вже закінчено, а дружині Кr'Б сказало шукати 
адвоката. 

Нижче з деяким скороченням, друкуємо його Відкритий Лист. 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ Президії Верховної Ради СРСР. 

Зарубіжним компартіям, світовій демократичній громадськості. 

Звертання до такого широкого адресата люди сприймають чомусь 
скептично і мені дуже не хотілося адресувати листа саме так. Але ситуація 
вибору не залишає. 

Позаду- шість років напруженої праці, і як наслідок- понад 1400(ти

сяча чотириста) сторінок густого рукописного тексту.! раптом- катастро
фа. Для мене страшна трагедія. Рукопис пропав. Можливо, у моєму роз
порядженні- одна ніч волі. Щоб сказати людям те, про що я говорив із 

ними протягом шести років. Моя робота має строго науковЖ характер, 
але в ній ставляться питання загально-суспільного характеру, і не тільни в 
маштаС>і національного становища України. 

Політичні арешти- українсько· інтеліГенції 1972 р. мали характер за
гально-національного удару по Україні. Своє ставлення до них я мав на
мір висловити у відкр·итому листі до ЦК КПРС і Президії Верховної Ради 

СРСР. Хотілося повести предметну розмову про національнР. становище 
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України в системі Федерації Радянських Республік. Отак первісно заду· 
маний лист переріс у наукове дослідження різних сторін національного 
життя України . Заголовнаназва- "Право жити " відповідно до мого вис
новку про те , що великоде ржавницька, шов іністична політика КПРС за
брала від українського народу право на життя. 

1. МАЙБУТНЄ, АБО ТЕРОР КОНЦЕПЦІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СМЕРТІ. 

0Ф і t.ійна, партійна ідеологія в галузі національних відносин позбавляє 
мій народ, як і вс і неросі й с ь к 1 народи СРСР, права на майбутнє. Ви
користовуючи для теоретичного виправдання своєї великодержавн иць
кої політики марксистську тезу про злиття націй за комунізму, верховне 
партійне керівництво Радянського Союзу, яке по суті є політичним пред
ставником Росії і здійснює російську націоналістжну політику , веде сис
тематичний наступна на ці он альні інтереси неросійських н apQQ ів, готуючи 
теоретичну базу для ліквідаціїформально державного суверенітету неро

сійських народів СРСР. Ідея зближення наці й, на основі якої ведеться 
111ирока пропаr'андивна війна проти наці онального патріотизму неросій 
ських народі в і здійснюється практичний наступна їхню етнічну самобут

ність і пол ітичну автоном ію , трактується як об ' єкт закономірності історич
ного розвитку, як науково обгрунтована пол ітика . Проте її можна роз
глядати лише як ппотезу-як таку ппотезу, яку минула й сучасна історія 

спростовує. Дійсність не знаєдобровільного відмовлення наці,й від своєї 
самобутності й політичн оі незалежності. Навпаки , нині дух нац іонально

го відродження , й визволення охопи в увесь світ. Ідея злиття на цій - анти 
наукова, антижиттєва і реакц і йна ідея , вона є ідеологічним знаряддям у 
РУках шовІНІСТІВ російська-о комуністичного радянського суспільства, а 

саме Ті політичне побудування можливе тільки завдяки антІА.Qемократж 

н им суспільним умовам. Сьогодн і стан т. зв. і нтерн at.i онагі зації радянсь
кого громадянства -- наслідок не вільного розвитку народів колишньої 

царської Росії , а глибокОІ· деформації національних відносин народІв СРСР 
у бік російського великодержавства в епоху сталінського деспотизму. 
Ленінська суспільно-політична й національна ідеологія не сприяла мате 

ріялізації та закріпленню національного визволення народів Росії. Так 

більшовики- rенінці проголошували гасло про право наt.Jй на самови

значення аж до відокремлення та утворення самостійних держав. Але з 
самого початку Ленін, суперечачи власній пропаганді, рішуче відокрем

лював питання про право націй на самовизначення, на утворення самос
ті йних держав від питання про доцільністьде~авного відокремrення. 
Ясно,право вирішувати, доціІЬно чи не доцільно відокремлюватися від 

Росії залишали за собою центральні власті , а на практиці - централістсь
кі, великодержавні російські сили ... 

... Над теорією і практикою у большевиків постійнотяжив дух безнаціо
нального Ленінського комунізму. Він психологічно і політично невтралі 
зував концепцію вільного, національного розвитку радянських народІв. І 
ще важливіше: ідея злиття націй падала на родючий грунт великодер
жавних традицій Росії і націоналІстичної психології широких верств росій

ського громадянства ... 
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... 20 і 23 з'ізди КПРС не поставили національного питання на належну 
висоту, не оцінили правдиво характеру радянських національних відносин, 
що склалися в епоху Сталіна, а після усунення від влади, по суті через 
УРЯдовий переворот Нікіти Хрущова, політика КПРС пішла ще далі шля
хом велико-державницького, російського наступу на неросійські народи. 
Було висунуто фальшиву, реакційну концепцію про єдиний радянський 
народ як нову Історичну суспільність людей - концепцію, яка покликана 
підготувати грунт для ліквідації національної державності неросійських 
народів. Характерно, що такі пропозиції надійшли під час обговорювання 
проєкту Конституції. Характерно також, що про них згадав Генеральний 
Секретар ЦК КПРС, а ще показавіша його відповідь: не треба поспішати; 
тобто до LJ> а-о йдеться , але не варто прискорювати" об'єктивний проuес ·~ 

Насправді його всІляко прискорюють. Черговим виявом цього~;; теза про 

єдину союзну державу, яка знайшласвоє відображення в останній радян
ській конституtjї, яка суперечить елементарній логіці: якщо СРСР феде
рація , а не уніфікована держава, то він не може бути "єдиною союзною 

державою~ Якщо держава союзна, то вже не єдина. Концепції "єдиної 
союз-іої держави", " єдиного радянського народу" виступають як політична 

конкретизація ідеї Юлиження і злиття націй, яка позбавляє неросійські 
народи СРСР майбутнього , гн ітить їхню свідомість примарею каціо
нальн ої смерті . Щоб забезпечити радянським нарадам рівн оправні сть , 
умови вільного розвитку націй , КПРС мусить відмовитися від ленінської 

г і потези злиття націй , єдиного радянського народу тощо і повернуться до 
національної програми , що будується на ідеї права націй на самовизна

чення . До речі , теорія "єдиного радянського народу " звучить безглуздо 

на тлі конституційного права союзних Республік на вихід з федерації. 

2 . НАУКОВА НЕСПРОМОЖНІСТЬ КОНЦЕПЦІ'і 
"ЄДИНО'і ДАВНЬОРУСЬКО'і НАРОДНОСТІ" 

Специфіка національного становища України така, що примара націо

нального небуття бовваніє над нею не тільки в майбутньому , а й у минуло

му, бо офіційна історіографічна концепція історії України фактично ста

вить під сумнів історичну віроГІдність українськогон ар оду. Антинаунова, 

шита політичними нитнами теорія "єдиної давноруської народності" с~о

рює кричущу нерівноправність російського та українського народів . Зда

валось би, згадана кон цеп tjя справедлива : до 14 ст. - " єдина давнорусь

ка народність, з якоїутворились три східньослов'янські народи " . Насправ

ді ситуація нерівноправн а, а концепція грубо шовіністична. 1) Російська 
наука і пропаr'анда спекулюють поняттям "Русь" "руський" - давнім 

українським етнонімом, який згодом став національною самозвою ро

~,;іян. Щодо України не дозволяється вживати поняття "українська" на 

поз-іачення епохи до 14 ст., тоді як росіяни спокійнісінькоговорять "Рус
ская История", "русский народ", "русска культура" стосовно епохи почи

наючи з 9-го і навіть 6-гостСУІіття, 2) Справа не в термінологічній двознач
ності: концепційна російські історики не ділять історію Росії на "давно

руську " тобто ще не російську історію. і на власне російську, яка почалася 

з 14 ст. Вони розглядають історІю РосІЇ як безперервний один історичний 
процес,починаючи не тільки з епохи Київської РусІ, а й з часу виходу на іс-
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торичну арену східніх слов'ян. Ясна річ, до російської історії вони зарахо
вують усю історію східніх слов'ян до 14 ст . Українське суспільство вихо
вується в свідомості, що до 14 ст. українців не існувало і що вони виникли 
фактично в наслідок нападу на Східну Европу татаро-монголів і роз' яд 

нання "руських земель". Після 14 ст . виявляється український народ бо
ровся не за національну незалежність, а за "воз'єднання" з Росією ... 

... Ідея "воз'єднання щодо епохи, починаючи з 19 ст ., доповнюється 
ідеєю боротьби з т.зв. українськимбуржуазним націоналізмом. Брак і с

торизму та політичнатенденційність тут неймовірні. У всіх народіЕ за бур
жуазією визнається історичне право на керівництво національним виз

вольним рухом, але українській буржуазІі історіографія в такому праві 

відмовляє. Украінс~ий національно- визвольний рух змальовує як на

ціоналістичний (у негативному значенні слова)1 а його nредставники та 
'f1 ас ники -як вороги тазрадники українського народу. Фразгологія при 

цьому виключно лайлива, а міра фальсифікації історичної правди сягає 

крайніх меж. "Українським буржуазним націоналістам" вульГарно про
тиставлАються "революційні демократи ", які нібито боролися проти "на

ціоналістів" і за "воз'єднання" з Росією . 

З. МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО, АБО МІФ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ 
БУРЖУАЗНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ЯК МАСКУВАЛЬНИЙ ХАЛАТ 

РОСІЙСЬКОГО ШОВІНІЗМУ. 

(У цьому розділі) я розглядаю теоретичні проблеми націоналізму і на 
основі аналізу творчої спадщини Т. Шевченка і Л. Українки, а також інших 

документів, доказую, що сучасні "інтернаціоналісти" борці з "українським 

буржуазним націоналізмом", перебувають в одному таборі з дореволю

ційними російськими чорносотенцями, аТ. Шевченко, І. Франко, П. Гра

бовський,Л. Українка за критеріями сучасної партійної пропаганди пос

тають справжніми "українськими буржуазними націоналістами". Вони, 

зокрема, аж ніяк не воювали проти ідеї самостійности України. Навпаки, 

І. Франко виразно проголосив її як програму українського, національно

визвольного руху. До речі, ідейна та моральна дискредитація ідеї самое

тійности Української Держави партійною пропагандою та історіографією 

має антиконституційний характер, адже право України на утворення 
окремої незалежної держави записане в Конституції СРСР ... 

... Безперервна, офіційна пропаганда проти т.зв. українського буржу
азного націоналізму давно вже перетворилася на справжню психологіч
ну війну проти національної свідомости українства, проти всього україн
ського народу. Вона є могутнім ідеологічним засооом русифікації україн

цІв. 

4. СУЧАСНЕ, АБО ПРАВО НА ЗБЛИЖЕННЯ ЗІ СМЕРТЮ 

Сторонній людині, мабуть, важко уявити собі справжнє становище су

Ч<l~ної України, 50 мільйонавого українського народу, що живе в центрі 

Евроnи. Пропаганда скаже, ЩО українці мають свою державність, є 
українські школи, газгти, радІО й телепередачІ, мільйонними тиражами 
видаються українські книжки. По-перше, дещо є, але це не заслуга росій 
ських інтернаціоналістів, а здобутки української боротьби за свою націо-
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нальну свободу. По-друге, не відразу все можна "зблизити". По-третє на

ші наявні умови дуже далекі від елементарно задовільних . Насамперед 
між офіційним "минулим" і "майбутнім" що їх шовіністично волею КПРС 

перетворено в українській дійсності на мертві зони, повноцінне історич

не життя народу неможливе ... 

... У нас по суті (так склалася наша історія) ще не закінчився процес ет
нічної консолідації народу. Протистояння Західньої і Східньої України ще 
відчутне, а партійна ідеологія та пропаr'анда законсервовує таке станови

ще . У спадщину від російської імперії ми отримали розхитаний національ

ний організм. Наше національневідродження не встигло закріпитися. Ни

нішнє культурне становище України настільки важке, що вироблений на

шою невільницькою історією в українців комплекс неповноцінності єсе
ріозним анти-українським історичним чинником. Престиж української 
культури дуже низький . ! не випадково, бо вона розвивається однобічно й 
не повнокровно. Наукова література виходить переважно російською мо

вою . Українських шкіл у східньо-українських містах дуже мало. За зміс

том вони насправді антиукраїнські, бо виховують українців в дусі " воз' є

днання" і "єдиних народів"- спочатку "давньоруського" а потім "радян

ського". Кіно йде російською мовою, лише деяка частина тиражу дублю 

ється українською мовою для сіл. Телебачення і радіо- теж переважно 

російською мовою. А основне- якість . Українська культура зведена до 
рівня пропаrандивного припадку до російської культури. На додачу - то

тальне переслідування національно свідомих українців, особливо, тих, хто 
хоч півголосом висловлює претенсії до національного становища своєї 
Батьківщини. Людина, що бачить лише парадний фасад "суверенної" 

Украіни, ужахнулася б від маштабів і міри національного переслідування 
українців у Радянському Союзі. 

5. ПЕРСПЕКТИВИ, АБО СЛОВО ПРО ЄДНІСТЬ ЛЮДСЬКО"І 
ІМПЕРІ"І. 

Але цю хаотичну і бліду розповідь про сучасну ситуацію в Україні мушу 

закінчити, бо невдовзі ранок, а ще треба коротко викласти зміст остан 
нього, найважливішого з деяких поглядів розділу (V-го). Я закінчив його і 
встиг майже повністю відредагувати . Обсяг - 366 сторінок густого тексту, 
в основному філософічний, суспільно-політичний і соціологічний аналіз 

політичної ідеології сучасної КПРС і марксистської теорії комунізму . Ви

сновок мій- оптимістичний погляд на перспективи історичного розвитку 

радянських націй, у тім числі й украінської. Основний аргумент- у сфері 

соціологічної теорії. Радянське суспільство- клясово- антагоністичне. 

КПРС насправді є не партією, а окремим клясом, панівним клясом, який 

перебуває в антагоністичних відносинах з іншими клясами соціялістичного 
суспільства. Політична влада в СРСР- у руках партії, а невиборних Рад де
путатІв трудящих ... 

... Економічне і духовне становище радянського суспільства вимагає 
докорінної демократизації країни, а така демократизація неможлива без 
полІтичної свободи, яка менІ уявляється в умовах Радянського Союзу у 
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вигляді ідеологічної платформи еврокомунізму: багатопартійність, ІДей

ний та культурний плюралізм 1неІДеолопчний характер держави . 

Свою соціяльну й суспільно-політичну позицію я кваліфікую як демо
кратичний соціялізм - соціялістична соціяльно--економічна система (за
гально"{;успільна й кооперативна власність на засоби виробництва) плюс 
демократична політична структура, яка забезпечує свободу політичної 
опозицІі, вільну критику урядової політики тощо. Вважаю, щодемонратич

ний соціялізм є альтернативою як антагоністичним буржуазним суспіль
ствам, так і партійному, антидемократичному радянському соціялізмові. 
Демократизація СРСР усунення диктатури КПРС створять умови для на

ціонального відроджен~я України, яка нині теж живе і бореться Без де
монратизації СРСР не можлива демократизація міжнародніх відносин, а 
до світової демонратії спонукують такі поважні фактори сучасної цивілі
зації, як необхідність відвернення світової війни і :Юереження життєздат

ним природного становища. 

Принципово важливим уважаю теоретичний аналіз соціяльного харак
теру радянського суспільства і Марксавої теорії капіталізму. Антагоніс

тичний характер радянського суспільства; статус КПРС як панівного, 
експлу:паторського клясу обгрунтовую за допомогою Марксавої катего

рІі приватної власності - в її широкому розумінні- як поділеної, відчу

женої праці. Річ у тім, що політичне керівництво суспільством є для КПРС: 

окремим видом праці, отже її приватною власністю, а значить завдяки 

цьому КПРС конституювалася, як панівний кляс суспільства , при чому та
кий , що ні з ким не ділить політичної влади. До капіталістичної приватної 
власності має формально доступ кожна людина незалежно від політичних 
релігійних, філософічних , та інших поглядів. КПРС відбирає своїх членів 
залежно від політичної позиції . Тому політична демократія радянського 

партійного соціялізму не тільки не переросла буржуазійнv демонратію , а 
й не доросла ще до неї ... 

... До 7 год . ранку лишилося 40 хв. Мушу закінчувати .Почуваюся 
трагічно від того, що не даномені можливості переконливіше розповісти 
людям про катастрофічне становище моєї Батьківщини-Украіни . Людей 
доброї волі прошу повірити на слово: укра·інці в СРСР живуть в умовах 
тотального національного гноблення, зазнають постІйно;-о переслідуван
ня і репресій J бону російських великодержавних шовіністичних сил. За
кликаю світову демонратичну громадськість зоорнути увагу на сьогоднішнє 
національно-політичне й культурне становище українського народу. А 
Президію ВР СРСР прошу зробити відповідні висновки про суспільно
політичну й національну ситуацію в Рад. Союзі. 

Юрій В. Бадзьо 
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Самвидав з Укрdінu 

НАЙВИЩЕ ЩАСТЯ БУТИ УКРАЇНКОЮ 
Нижче містимо широкі витяги з самвидавного твору-есею з України, 

в якому насвітлені деякі важливі питання (роля жінки-матері, релігія й Цер
ква, мова, духовна культура), в дуже ориr'інальному і цікавому світлі. 

Пропонуємо увазі наших читачів істотні місця цього есею, який кидає 
світло на світ ідей, в якому живе сучасна поневолена Україна. Тому що в 
ньому трапляються мало вживані в щоденній мові чужомовнІ слова, по

переджуємо текст коротеньким словничком термІНІВ. 

Арійці або арії -термін, який в науці застосовують до племен і на
родів (іранців, індійців) , які говорять іранськими мовами. В давні часи 
індоіранські народи називали себе арійцями (букв. повнокровні) на від-. . . . . 
мІну ВІд сусІднІх народІв, зокрема поневолених. 

Алопатія (гр. аллос-інший +гр. патос-страждання, хвороба)- в мед. 
метода ЛІКУвання протилежного протилежним. 

Біо ... (гр. бісе-життя)- у складних словах вказує на відношення да

них слів до життя, життєвих процесів біології, напр. біографія, біохемія, 

біоценоз тощо. 

Біоценоз (біо ... + гр. коінос-загальний) історично складена сукуп
нІсть рослин 1 тварин, що заселяють певну однорІдну дІлянку поверхнІ 

землі з більш-менш однотипними умовами існування (біотоп), напр. орга
нічний світ того чи іншого озера, луки, берегової смуги і т д. 

Біогеоценоз (біо ... +гр. гес-земля+ гр. коінос-спільний)- природ
ний комплекс: біоценоз разом з відповідною ділянкою земної поверхні 

з її географічними умовинами (характером мікроклімату, рельєфу, геол . 

будови, r'рунту, водного режиму). 
Біосвіт- світ-сфера поширення життя на земній кулі. 

Веди (санскр. веда-знання) - найдавніші священні книги індусів 
(між 25 і 6 ст. до Хр. ), написані санскритом- літературною мовою ста
родавньої і середньовічної Індії; ці книги, що складаються з 4 зб., містять 
релігійні гімни, заклинання, обрядові приписи, описисіянь богів та ін. 

Ведизм, ведична peniriя -полягає в обожненні сил природи, зго

дом- і суспільних сил; важливе місце в ведизмі посІдає культ предків. 

Гегелівське ссзаперечення заперечекь» один із трьох основ

них законів діялектики, зформульованих в історії філософії нім. філосо

фом Геr'елем: перший закон- це закон пер~ходу кількісних змін в якісні 
другий - ~ закон взаємопроникнення протилежностей, третій - згада

ний напочатку. 

Деміюрr' (гр. деміюрr'ос-творець, майстер, ремісник)- 1) в філосо
фії Плята-tа- бог-творець світу, 2) переносно: творча сила, творець, З) 
вища урядова особа в дорійських гоеків, напр. в Ахейському союзі. 

Екоnоrія гр. оікос-дім, житло, батьківщина+ гр. лоr'ос-поняття, вчен

ня)- наука, одна з біологічних дисциплін, що вивчає взаємовідносини ор-
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ганізмІв і навколишнього середовища. Тут «морально-екологічна криза" 
- це криза в ставленні людини до природи. 

Еманація (лат. еманаціо-витікання)- релігійно-філософський термін 
що визначає витікання, випромінювання з божественного начала (прояв 
божественної eнepr'ri божества) всієї різномані·тности світу. Тут в пере-
ноеному значенні «виховна еманація ЖІНКИ". 

Ізоглоси (гр. ізос-рівний, однаковий, подібний+ гр. r'лосса-мова)
лінії на географічній карті, які позначають межі поширення якогось мов
ного явища,- вони з'єднують місця з однаковими мовними особливостя-
ми населення. 

Матріярхат (лат. маrер-мати + архи-влада)- стадія в розвитку сус
пільного ладу, яка характеризується материнським родом, тобто таким, 
в якому спорідненість встановлювалася по лінії матері і жінка відіграва
ла керівну ролю в господарському і громадському житті. 

Озіріс - в староєrипетській мітології- бог родючости, бог сонця. 

Популяція (Франц . попюлясіон-населення) - зібрання <і)о суміш 
споріднених особин рослинного або тваринного світу певного ареалу

области природнього поширення, незалежно від сприяння людини. 
Преваnяція (лат. превалере)- перевага, перевищувати. 
Фіто ... (гр. фітос-рослина)- у складних словах вказує на відношення 

даних слів до рослини, напр. фітогеографія. 

Фітоценоз (фіто ... + гр. коінос-спільний)- природне групування ро
слин у природі, що характеризується певним складом, структурою і т.п . , 

напр. ліс, степ і т.п. та більш дрібні підрозділи їх (ялиновий ліс, сосновий 
тощо). 

* 

Ваше сум'япя запевне йде більше від мене, аніж від реальнос-r tА.Бо 
реальність вимагає гостріших слів . Тільки я її не приймаю за істинну то 

зовнішнє павутиння, істинне- внутрі. З глибини тисячоліть тягнеться то

ненька, ледь виднан иточка, але яка дає силу вірити і захоплюватись. Тому 
мій Львів- з вічности, з глибини свого духа . А наяву? Та всякий ... 

Проблема церковна мене не здивувала- в вік морально-екологічної 
кризи так мусить бути ... Релігія втрачає свої шанси, віра в Деміюрr'а стає 
недостатньою навіть для малодумаючих. Бог, на якого можна звалити всі 
гріхи і торгуватись з покаяння, не оправдує надій. Моральна криза дорів
нює духовному падінню, характерному для людства в цілому, а наука 

привелалюдину в сферубездушних понять. Значить- зріє новий якісний 
ривок угору- в нове духовне відродження. Бо чим нижче падіння, тим 

вищий злет. 

Середньовіччя- "Тьма•• схоластики і фанатизму -було, фактично, 
трампалін у епоху Відродження, в епоху порівняно коротку, як коротка 

плодоносна осінь,- але здобутками її, від мистецтва до ФілосоФії. люд

СІ t:IO живедон ин1.І справа не в Гегелівськ. ":Ю. переченнІ заперечень" 
-матеріяльний світ, як світ індивідуумів, є конечний, звідси кожен здооу
ток набирає конечної форми, перетворюючись у догму, вирвати з якої 
може лише якісний ривок безконечної свідомости, залишаючи чисту суть 

здобутого. Тобто, кожна епоха несе певне одкровення, як безперерв-
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ність людської думки. 

Епоха Відродження не заперечує моральних цінностей, а лише амо
ральність. Так само новий духовний злет, який назріває, не заперечить 
здобутків науки, а лише надастьїмдуховної якости. (Напр. проблема ту -
більних цивілізацій Америки чи Австралії донедавна . належала тільки на
уці- збереження етносів, мов тощо , розумілось як береження об'єюів піз

нання. Нині вже говориться про збереження духовних культур, а це спів
падає взагалі з проблемою оцінки кожної, власне й високоцивілізованої, 
духовнеі культури будьякого народу. Точка зору вчених-етнографів, які 
турбувались про збереження етносів, дорівнює моральному прозрінню). 
Але духовний злет- це всеоб'ємлююче моральне прозріння, яке мусить 

бути ... 
Ось міркування про жінок . Нині - це загальне ЯВИ!.$, жінки активніші 

всюди. Але, одночасно, це явище тимчасове . Нині жінки загрожен і в 

своїй основній духовній функцІі - як матері. Якби їхня роля зводилась 
тільки до продовження роду, то в примарності демографічного зриву та
кого явища б небуло-кількість народжувань падала б в залежності від 

рівня цивілізації, як це маємотеперу ряді країн. Справа власне в мораль
но-екологічній кризі, яка не є співвідносна з демографічними проблема

ми- зменшення народжень не суперечить моралі, а є свідомим підтри

муванням рівноваги на плянеті , так само, як зменшення популяцій у тва 
рин перед роками неврожаїв. 

Суть у виховній еманації жінки - виховання дітей (матерями, вчитель
ками і т.п.) мусить опиратись на духовні цінності. Сьогодні жінка може не 
мати дітей в силу обставин, але не мати природнього чуття виховательки 
не М<»Ке. Поетеса чи вчителька , лікарка чи художниця в вік морально

екологічної кризи чують загрозу власне своїй духовній еманації- жодна 
" Мати» , як вихователька, не може виховувати (чи лікувати зле) дітей (своїх 
чи чужих) злодіями, лицемірами, хитрунами, руйнаторами . 

А погодити внутрішню мораль з світом коокуренцІі - неможливо. 

•• Матерям>> лишається або повне отупіння, або бунт. В тваринному сві
ті, де найвища загроза є загрозою потомству, тобто біологічному проя 
вові життя, найжорстокіше захищає гніздо самка. В людському світі, де 
найвища загроза - духовна смерть потомства, ••відгризатись" починає 

жінка. Далебі, це не запорука «матріярхату», якого ніколи не було. Ті хто, 

дає потомство - духовне чи біологічне,- завше під захистом сили, тобто 
чолnRіків. Загроженість тепер, і вона мусить минvти . 

Жінки завше ••збирачі»- зерен, плодІВ, в епоху неоліту, напередодні 

духовно-морального злету в прозріння людини творчої , чи тепер- мора
лі, істини- напередодні морального злету народів . Землеробами-творця

ми стали чоловіки, а передумова землеробства не в соціяльних умовах, 

а в моральних -колишній мисливець з полювальника на стадо дозрів 

до охоронця його , як 1 охоронця, ниви, саду, виноградника. 

Появу зернових 1 плодових він збагнув як жертвоприношення Духа, 
тому збіжжя,: з Бога (порівняй культ Озіріса в древньому Єгипті) , жити 
означаоо творити, бути послідовником Змієборця (Ра, Юр, Георгій), 
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який дав життя плянеті, який творить біосвіт за законами творчости тоб
то гармоніі і смислу . (Тому арії не окреме плем'я , не супер-раса, а 

перші землеробські племена плянети , які усвідомили себе духовними по
слідовниками Змієборця. Пор. Юр, ар, ер; оратай, орач, латин. аратор 

др. гр. Георгій дослівно «Землероб••, а умови для землероба- екологічні: 
міжріччя Тигру і Єфрату, Дністра- Дону, ~ури- Арату, Інду- г'анr'утощо. 

Якби не це усвідомлення своєї творчої ролі: перетворити пущу- в по

ле і ниву, хащі (хаос)- в сад, охоронити травоїдних від хижаків тощо,

екологічна криза завершилась би ще тисячі літ тому, і могутні буй-тури і ко

ні давно перелетіли б упажерливому шлунку як нині бізони. Морально 
екологічну кризу супроводжує повільне усвідомлення як обов'язків пе
ред природою, так і духовної (моральної) оцінки цілих народів, тобчо - іс
торії . 

Базою моральн . усвідомлення є закон життя, або моральний закон. 
єдиний для всього буття . Розмаїття світу і гармонія диктуються ним. Біо

геоценоз, як кібернетична система, щu ~::~иникла в процесІ еволюц1і- це 
взаємодопомога і взаємоіснування . Все еr'оістичне, все шо прагне одно

манІтности - приречене, точнІше- самоприречене , fiK егоістичнІ папа

ротников і ліси , як полчища сарани . Пожерши все, біовид стає перед не

минучістю самознищення - така кара за егоізм, що є антиподом жертов
ности . ! дія цього закону однакова в усіх проявах життя - від біосв іту до 

духовних культур людства. Змізернілі в кущі папаротники і змізернілі 
паразити-комахи - результат його діі . 

Шукаємо сотні причин падіння колись могутніх і мперій , змізерн і лих 
нині до невпізнання. Померкли Асирія , Вавилон , Рим ... Попіл віків і попіл 
пам ' яті ... Може всі вони прагнули одноманітности - від ідеології - до по
буту, тому причини падіння не соціяльні , а моральні ... 

В хитк()му світі смерку і тривоги знайшла я най ви ше щастя - бvти укра
їнкою. Можу нині похвалитись найвищим з духовних досягнень: за всі ти

сячоліття цей народ не звоював ні клаптика чужої землі - свою віддавав : 

уграм і молдаванам, румунам і басарабам .. . Живіте! Не збудував н і імперіі, 

ні царства, не шукав богів серед людей в коронах з золота. Він сіяв , орав , 
святкував дар хліба насушного ... 

Немає інших критеріїв моралі - ті які відносяться до людини, мають ту 
ж силу і до націі. Ми убогі на блиск корон і славу, бо жертовність- як оич , 

бо майбутнє - в плоді, а не зав'язі .Але Даниїл у ямі левів - що то є в по

рівн анні з аристократом духа, що в царстві канібалів духа. І це- люди! 
Підкорити їх - насильство, самовивищення - мора11ьний гріх гордині. Та й 
що з тих, які підкорювали - що з Османії чи Перс11 .. . 

Упасти у рабство духовне, переродитись у чужий світ- це самозни
щення , це гріх духовного самогубства. От і сталось- маска пристосуван

ства на впертість, волелюбство, непокору ... Тільки десь та маска відстава
ла - і бухало Шевченковим громом, піснею проростало, вишивкою , 
всім! Живе! Тут мусила вести інтуїтивна свята віра в абсолюmе Добро
велична віра, бо не лише в себе, а й в тих, які довкола- щодозріють, про
зріють! 

далі буде 
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ПОЛІТВ'ЯЗНІ СССР ПРОГОЛОСИЛИ 

"ДЕКАДУ" СОЛІДАРНОСТИ НАРОДІВ У 
БОРОТЬБІПРОТИ 

РОСІЙСЬКО-СОВЄТСЬКОГО КОЛОНІЯЛІЗМУ 
Нью Й о~ (Пресова служба ЗП УГВР).- На Захід надійшов самвидав

ний документ звернення політичних в'язнів Пермського табору до членів 

Об'єднаних Націй . Це один з важливіших політичних документів, що в ос

танніх роках вийшли від інакодумців в СССР. Подаємо його в цілості в пе

рекладі з російської мови. 

"Ми політв'язні різних національностей радянського концтабор~ ч.Зб 

відчуваємо на собі долю наших народів, залишаючись вірними ідеалам 

свободи, віддзеркалюємо прагнення наших народів до незалежности, згі

дно з положеннями Статуту ООН, прийнятого міжнародним порядком, 
про право націй на своє самовизнання і невід'ємне право на суверенітет. 

Базуючись на принципах Кінцевого акту нарад про безпеку і співпрацю в 

Европі, просимо зареєструвати це звернення як офіційний документ 

ООН, довести його до відома всіх країн-членів Організацій, країн-учас

ниць майбутньої Мадридської зустрічі, та до відома світової громадсь

кости. 

В умовах лютого терору і зростаючого утиску, що здібні викликати від

чай,дух наших народів не зламаний. Їх спротив зростає, боротьба проти 
колоніяльного ярма, накинутого збройною силою нашим народам тота

літарним режимом радянської Росії, проти створення для прикриnя роз

бишацтва фіктивних національно- державних формацій- т.зв. союзні й 

автономні області і національні округи- продовжується. 

Політика русифікації неросійських народів і підкопування етнічного 

коріння всіх народів СРСР, у тому числі і росвАського, що її здійснює 
кремлівський уряд під покришкою тези про виникнення "нової історичної 
спільноти людей- радянського народу", зустрічає більш і бІльш о1шучу 

ВІДСІЧ. 

І ми, в'язні, продовжуючи цю боротьбу і поділяючи цілковито ·1·1 ідеали, 

беремо участь у Декаді солідарности народів у боротьбі проти російсько
совєтського колоніяліаму й імперіялізму, що Гі вперше проводиться в 

СРСР. 

У дн 1 д~кади, ми, політв'язні, заявляємонашу тверду рішучість і волю в 

солідарній і взаємній підтримці, в боротьбі за свободу націй і права люди

ни; під гаслом Декади, солідарности між гнобленими паневоленими на

родами СРСР і народами Болгарїі, Угорщини, Східньо'і Німеччини, Поль
щі, Чехословаччини, що 'іх поневолює російсько-совєтський імперіялізм, 

жертвами якого стали теж народи Азїі й АФрики; з особливою вдячністю 
відмічуємо зростаючу солідарність народів кра'ін вільного світу з народа

ми, які мучаться під ярмом совєтського колоніялІаму й імпер1ялізму; віта

ємо все дужчу солідарність народів землі в боротьбі проти загрози вста

новлення свпово'і радянсько'! гегемоні'!. 
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У рамках Декади ми відзначуємо 23 червня- День вимоги повороту 

на Батьківщину; із різних місць кола-tізатори депортували нас у чужий, з 
природно суворим кліматом край, за тисячі-тисячі кілометрів, а після в'яз
ниць і концтаборів політв'язнів чекають ще дальше віддалені і суворіші 
місця заслання в Сибірі. 

Вимагаючи вороття на батьківщини- у Вірменію1 в Украіну, в Естонію, 
'у'-Іасники Декади солідаризувалися з вимогою вільного виїзду з СРСР, 
зокрема виїзду євреїв на їх батьківщину- Ізраіль. 

26 червня- День протесту проти національної дискримінацІі в місцях 
позбавлення волі- день мовчанки. Політв'язні неросійської національ
ности в чужих краях, позбавлені можливости розмовляти рідними мова
ми, зберігати національні традиції; їх переслідують завідзначування релі
гійних свят, якІ є складовою частиною нацюнального життя. 

29 червня- День солідарности політв'язнів. Цьогодня ми виступили 

в обороні політв'язнів, що їх переслідують під сучасну пору; вислали до 

властей наші протести проти необгрунтованих репресій-, стосованих до 
наших товаришІв. 

У день права народів вирішувати свою долю, який ми вже традиційно 
відзначуємо в річницю підписання Гельсінкських угод- 1 серпня- ми 

знову вимагали виконання РадянськимСоюзом VII точки Деклярації за
ключного акту. 

Підкреслюємо участь в Декаді російських політв · нзнів- вияв їх зрозу

міння національних проблем інших народів. 

Декадавідбувалася в умовах постійних переслідувань і репресій збо

ку наглядачів, жорстокого психологічного тиску. Документи Декад'и залу
чуємо. 

Висловлюємо щире прагнення до єдности з усіма людьми доброї волі 
у боротьбі проти російсько-совєтського колоніялізму й імперіялізму, ми 

закликаємо уряди країн вільного світу, всі народи і нації, всіх, кому дорога 

справедливість, свобода і мир, життя на Землі, виявити всіма способами 

підтримку паневоленим народам СРСР в їх бnротьбі ~а .їх свободу і неза
лежнІсть. 

Тому ми просимо поставити на розгляд найближчої сесії Генеральної 

Асамблеї ООН питання: 

1) про визнання за паневоленими країнами, які входять у склад СРСР, 
С ; атусу, що відповідає їх дійсному стану колоніяльних і залежних терито
р і й, що було б згідне зі ст. 73 ч. ХІ-ХІІ Статуту ООН і ДеклярацІі у відношен
ні до несамоврядних територій, з наложенням і принципів міжнародного 
права і процедур міжнародного контролю; 

2) про примінення до них положень ст. VI і VII Статуту Організаціі. 

Ми закликаємодержави-члени ООН й надалі вимагати від Радянсько
го Союзу нарешті здійснити Деклярацію, прийняту 14 грудня 1966 рсжу, 
про надання незалежности колоніяльним країнам і народам. 

Загрозу, яка нависла, не можна усунути без встановлення національ-
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ної і державної незалежности 50-мільйонового українського народу, 8· 
мільйооового білоруського народу, 6-мільйонового корінного населення 
Литви, Латвії й Естонії, 15-мільйонового населення Кавказу, 6-мільйоно· 
вого татарського народу і багатьох інших малих народів Поволжя, Се· 
редньо"І Азії, Північного Уралу і Сибіру. 

Сьогодні російсько· совєтська імперія сліпо веде людство в безодню 
третьо"! світової війни. 

Ми, разом з вами, хочемо не допустити до цього, оборонити мир, збе· 
ргти цивілізацію. І тому ми вважаємо нашим святим обов'я~ом конечно 
перестерігти:"Наше сьогодні може стати вашим завтра.Н аше звільнення 
- r'арантія ваших свобід, безпеки і миру на землі! 

Пап ітв'я зні совєтс ького концтабору ч. 36: 

Українці: Ю. Дзюба, А. Здоровий, І. Налинець, М. Маринович, Є. Пронюк, 

І Попадиченко, Г. Приходько, А. Cepriotкo, М. Слободян. 

Вірмени: Н. Григорян, Е. Саркісян. 

Росіянин: В. Балаханов 

Євреї: С. (лузман, В. Зальмансон. 

Естонець: Н. Мятик 

Татарин: Н. Ісмагілов 

Наша адреса: Уч р. ВС 389/36, Кучино, Чусовського р-н а, Пермская обл. РСФСР. 
1 серпня 1978" 

ЗА ГРОМАДЯНСТВО ЗСА УКРАЇНСЬКИМ 
ПОЛІТВ'ЯЗНЯМ! 

ІlРЕМ'ЄР·МІНІСТРОВІ УКРАЇНИ, ГОЛОВІ АНТИБОЛЬШЕВИЦЬКО· 
ГО БЛЬОКУ НАРОДІВ, ГОЛОВІ ЕВРОПЕЙСЬКОІ РАДИ СВОБОДИ, 

ПАНОВІ ЯРОСЛАВОВІ СТЕЦЬКОВІ 

Ціль цього листа - порушити питання, що своєю супю охоплюtv,·ь два 

аспекти громадський і особистий. Впродовж останніх років досить значна 

кІлькІсть людей, зонрема євреїв 1 росІян, отримали можливІсть виїхати з 

СССР. Тому, що більшість з них переважно із середовиЩі відкрито"! опози· 

ції, яка не зважаючи на посилені репресії режиму, Інтенсивно зростала 

впродовж останніх десятиріч, світова суспільна опінія дістала безпосеред· 

ньо повнокровнішу інформацію ПfJO суть тоталітаризму в цілому, його прак· 

тику, положення окремої особи й поневолення цілих народів. 

Світ особливо добре rюінформований про стан справ і гноблення 
євреїв в СССР. І ~сприяло мобілізацІІ світової громадськости, засобів 

масово"! інформації, урядів багатьох держав длn того, щоб протистояти 

насильству. В той же час українців серед тих, що виїжджають, майже не· 
ма, власне - зовсім нема. 

Є в цьому й позитивний фактор, бо незначна (у відсотках до населен· 
ня), але національно високо свідома частина населення залишається в 
Україні. 
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І все таю1, на наш погляд активна причетність ЦІЄІ частини українців 
до національно-визвольного процесу. культури, науки принесла б Україні 
незрівнянно більшу користь у країнах Заходу і в середовищі нашої діяспо
ри. Ідеться про збереження людей, які не можуть уже працювати на Укра
їні. Охочих виїхати багато, але можливостей виїхати нема. 

Усвідомлюючи складність ситуації (і щоб створити прецедент), Вячес
лав Чорновіл, Валентин Мороз і Іван Гель звернулися до Президента 
ЗСА з проханням надатиї м права громадянства цієї держави. Ми, до ре
чі, політв'язні, і це ще більше ускладнює прийняте рішення, але є тисячі лю
дей "на волі", які довгі роки перебувають під безпощадним тиском КІБ і, 
значить, у беззаконному положенні. В цьому полягає другоособовий ас
пект проблеми. 

Талановиті літератори, мистці, вчені, переживають особисту трагедію, 
бо вон ... позбавлені можливости працювати творчо . Приректи на без
діяльність, убити талант- це більш витончений, але не менш жорстокий 
спосіб винищення цінностей української культури. Приклади: Опанасові 
Заливасі- маляреві европейського маштабу не дозволили ані однієї пер
сональної виставки. Талановиті поети- Ліна Костенко, Ігор Калинець не 

видали за десять років на Україні ні однієї поетичної збірки. Іван Світлич
ний- відомий літературознавець- до арешту коло десяти років був без
робітним, не надрукував жодної статті. Михайло Горинь - талановитий 

rІсихолог працює н~ кочегар і за 12 років також не видав ні однієї друко

ваної праці.Євген Сверстюк- відомий український критик і психолог ре

пресований ще до арешту, звільнений з роботи, і від того часу- ні однієї 

друкованої праці. Василь Стус- один з кращих наших поетів- і ні однієї 

книжки . Вигнано з наукових установ учених Р. Крип'якевича, М. Брайчев

ського. Я. Лошкевича й інших, зовсім не друкують літературознавців В . 

Іванисенка, В. Гориня, M. r Косіва, В. Бадзя, Р. Когадського. Замовк тала
новитий прозаїк Р . Кудлик і десятки тих, які відмовляються творити оди й 

панегірики партії й тому не появляються на сторінках газет 1 журналІв. 

Список таких людей можна доповнити соmями імен. 

Кожний із нас включається по-своєму в процес творення української 

культури і відродження нації- нової хвилі руху за нашу свободу. Хто ці 

110ди? Дещо може сказати коротка біографічна довідка одного з авторів 
цього листа ... (Випускаємо з конспіративних причин.- Редакція) 

" .. . І з першого дня окупації методично репресовано кожного члена 

нашої родини. Мене 16-річного хлопця, виключили зі школи за відмову 

вступити до комсомолу, а в 1955 р. коли я спробував стати студентом 
цинічно заявили: "бандерівським синкам нема місця в совєтському вузі'~ 

Завдяки зусиллям українських патріотів мені пощастило вступити на 
вечірній відділ Юридичного факультету, але КІБ вже не випускає мене з 
поля свого зору. В 1964 р. починаються цькування, загрози згноїти в 

тюрмі . 8 1966 р.- перший арешт. В 1972 р. за активну участь у національ
ному відродженні арештований другий раз і засуджений на 15 років поз
бавлення волі. Тепер перебуваю в одному з таботів особливого режиму, 

шо в перекладі на зрозумілу мову означає каторжну тюрму". 
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3 наведеного ряду фактів можна бачити, що в умовах тотального сте
ження і сваволі Кr'Б бути корисним для України на Україн і неможливо . 
Саме тому ми звертаємося до Вас, пане Прем'єре , з проханням скріпи
ти своєю авторитетною рекомендацією, а також силою впливу зоргані

зованої української діяспори наші заяви на ім'я Президента З'єднаних 

Стейтів Америки про надання нам громадянства в тій країні. 

Ми ще раз звертаємо Вашу увагу на те, що йдеться не про поодинокі 

випадки. Наведені факти про життя кожного з нас лише ілюстрації, роз
криття яких уже загрожує позбавленням свободи . 

Але на Україні з аналогічними біографіями живуть тисячі людей , при 
речених на творчу смерть . 

Репресії за переконання і творення духових цінностей бувають різні: 
концтабір, заборона писати й малювати, конфіскація створеного і т.п . Ме
тоди різноманітні , а завдання одне- 3-і ищити украІнську духовість . 

СЛІДУЮТЬ ПІДПИСИ 

унраїнських політичних в-язнів. 

ПІДПІЛЬНА ЛИСТІВКА З УКРАЇНИ 

"Українці і Украінки ! 
Наша славна молодь! 
Дорогі друзі! 
325 років нашого поневолення Москвою не вшшнули з nazшtx душ ба 

Ж(]}lНЯ жити і працювати на вільній Українськ іzї зе.\ tЛІ. Кращі з на r 
віддають свою волю і :життя за те, щоб наші nащадки були господаря 
ми на землі наших славетних предків. 

Не пашкодуймо своіх :rусиль для того, щоб Україна була JU' .Іалежною, 
дем(JКратu:чною, духовно багатою, матеріяльио забез ІІІ' 'ІСІІОJО, сп. Іtос 

тійною державою. 

Домагаймося, щоб л:ожніlі украінсмій родині була забс.ІJ/f' 'ІСJШ .ІtОЖ
ливість свобідно і без обме:жень користуватисн громадюtсмими, со 
цzяльнимu 1 поютичними правами. 

Борімося за те, щоб Україна щедро і гостшто .ногла nрtІІїІІнmи в ес 
бе гро,надян усіх країн світу, а ії громадяни .11огли відвІ()увтпи л·раmІІІUІ 

всіх континеитах. 

Геть залішу заслону! 

Украінська молодь ! Вивцаzї історію рідного І-<раю 1 JІmmmfІІІІСІІ Іїого 

героів, об'єднуй своі зусилля з ти.ІІU кола.VІи, ll:._Ф борються за са.ІІОС777ІІІ
ність. Боропи рідне слово, відстОJОІЇ права людини та свого ІlПроr)у! 

Украінські спортсмеии! 

Домагайтесь са.мостійиих виступів на . ІІІ:JІпuzроднш.: 3. ІІп ганннх, 
вище піди есемл оюртивну славу Ул·раіни і цu.ІІ сповістu.І І О нарrх)а. Іt св t 

ту про велич українськоі JiOlj,lt та іі потеншяль1u моJІсливостt . 

1979 рІН . 
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З. КРАСІВСЬКИЙ 

НА ВОЛІ. 

ВІН НЕЗЛАМНИЙ 

В "Інформаційному б юлетені " ч . 12 Робочої комісії з питань використу

вання психіятрії для пол ітичних цілей, що був опублікований в жовтні 1978 
як один І З прикладІв такого використовування псих1ятрІі приводиться до

ля украінського політв'язня Зіновія Красівського. Це трагічна доля. не 

тІльки його, але усієї його роцини, проте вона свідчить водночас про те , 

яких незламних борців за національн і права має сьогодні Україна. 

Зіновій Красівський народився 12 листопада 1929 р. в селі Витви
ці Долинського району в Зах. Україні. Його брат , член визвольного 
руху ОУН, загинув 12 лютого 1945 р. в боротьбі з большевицьким оку

пантом. Того ж року арештували другого його брата Ярослава, що був 
також учасником українського резистансу й засудили до 20 років ув'яз
нення в концтаборах . Ярослав Красівський до 1957 року був у концтабо
рах Норильська , а потім його переселили до Караr'анди на "вічне посе 

лення", де він досьогодні живе . 

Після " звільнення" України з-під німецької окупації, розгорнувся в на

н і й батьківщині масовий терор, вивози, арешти, большевики за всяку ціну 
я~найшвидше хотіли знищити український резистанс . В той час, в 1945 р. 
опиняється на засланні й ціла родина Красівських, в тому й молодший Зі 
новій. Проте, 1947 Зіновій Красівський утікає з заслання і до 1949 р. пе
реховується. Того ж року його ло~лять і в березні засуджують до п'ятьох 

років концтаборів. 

1953 р. Зіновія Красівського звільняють на підставі амнестії й , як його 
брата Ярослава, відправляють на "довічне заслання " до Караr'анди. Там 

він працює у шахті, де його важко поранено. Зіновія визнають інвалідом 

другої групи та дозволяють йому повернути на Украіну. 

В 1956 р. Зіновій Красівський навчається у Львівському ун і сзерситеті. 
Проте, через три роки його арештують за" антисовєтську діяльність націо

налістичного характеру" і виключають з університету. Арешт відбувся під 
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час перебування в Караr'андІ, мабуть він ·І здив туди вщвщат~ ...:ВОІ о брата. 

Проте слідства в його справі не закінчили через заворушення в Темір
тау, під час яких Красівському вдається заховатися і втекти в УкраІну. 

В 1962 р.Красівського поновили на університеті й він склав усІІспити 
та одержав диплом того ж таки року. 

Проте, н і арешти, ні заслання , ні переслідування не зломили Зіновія 

Красівського. Він і далі бере активну участь у визвольній боротьбі, стає 

членом Українського Національного . Фронту й видає журнал цієї 
організації "Воля й Батьківщина" разом з групою однодумців. 1966 
року ВІН пише історичний роман про козаччину, який пщготовляють до 

друку у Львівському видавництві ("Байда" - Прим . ред.). 

Але 196 7 р. після розкриття підпільної діяльности УНФ, Зіновія Красів
ського та вісьмох інших членів цієї організації судять у жовтні 1967 р. й ВІН 
отримує 12 років ув'язнення (п'ять років у тюрмі та сім років концтабору) 1 
п'ять років заслання. 

У Владімірській тюрмі, куди його спрямовують, він бере участь у голо

дІвках та протестних акціях політв'язнів. Там же Красівський пише цикл 

віршів "Невільницькі плачі" Ці вірші у нього 1972 р. конфіскують, ян 
також і протест політв'язнів, ним підписаний , і починають нову "кримі

нальну" справу проти нього. Красівський відмовляється складати зізнаня і 

тодІ його спрямували на "експертизу" до горезвісного Інституту ім . Сер
)сь~\ОГО в Москві. 

Як і можна було сподіватися, там Красівського й визнають "параноїд-

ним шизофреніком" і в зв'язку з тим - неосудним. На цій підставІ в серnнІ 
19 72 р . Владі мірський обласний суд постановив скасувати раніше вине

сений вирок проти Красівського й скерувати його на примусове лікуван

ня ДО ПСИХОЛІКарНІ . 

15 жовтня 1972 р . Красівс~~;ого nе~;:.аозять до Смоленської спецлі· 

карні, де він пробув до 1 976 року. Протягом перших трьох років його що
денно "лікували" невтролептиками і, мабуть у зв'язку з цим Красівський 

захворів 9 травня 1975 р . на важкий серцевий інфаркт. Проте його й далі 
"лікували" протягом трьох місяців від "шизофренії", правда іншим лікар
ством- пропазин ом, й наслідком того Красівський дістав другий інфаркт . 

Щойно тоді перестали лікувати його невролептиками . 

Після того пройшла над ним чергова "лікарська комісія", яка скерува

ла Красівського до Львівської обласно! псих1ятричної лікарні загального 

типу. Проте Красівського, не заважаючи на судову постанову, тримають 

у Льві вськ1 й психолікарні всього тільки шість мі ся ці в, (там він користував
ся відносними полегшами- листування, побачення, мінімальне лікування 

з метою поправити його здоров'я) й перевозять до БережницькоІ· район
ної психіятричної лікарні Стрийського району. Там, забороняють йому 

листуватися, а побачення обмежили тільки до рідних. 

Проте в серпні 1977 р. його перевозять назад до Львівської лікарні. 
В квітні 1978 р. лікарська комісія цієї психіятричної лікарні почалІRЗахо
ди, щоб зняти з нього примусове лікування й 6 липня це сталося на основі 
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Р~ЗОЛЮЦ ІЇ , ПРИВІТИ І ІІОСТАНОВИ 
Х І СВ І ТОВОГО КОН(РЕСУ СУМ 

(11роловжсння 3 ч. 4/ 147) 

ПОСТАНОВИ КОМ І С ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНО/ І ЧЛЕНСТВА 

І. - С11ілка УкраІнсько·І Мололі с органі заці єю , яка r1ровад.ить свою ді
яльн і сть згідно з 11рйннтою кон І'рL:сами 11рограмою , статутом та кожно
ч асними 11остановами і на11рямними своІх КL:рівни х органів. Через то 

тожність ідейних заложt:нь, С11ілка Укра·І· нської Молоді входить в си

стему Орган і заці й УкраІнського Визвольного фронту як рІ вноряд.ний 
член , с11 і вп рацюс та коорлинус свою дію з іншими організаціями на 

цьому форумі. М шо чи особливо важливе завлання - виховання лорос 
таючого молодого ІІакоління в укрсіІ.нському наці анальному дусі , вона 

мусить мати ло роЗ ІІОря л имости велику кількість високоякісного член

ства, матt:р ія льні засоби та всесторонню 11і д.д.е ржку Організацій Укра
·Інського Визвольного фронту в ІІ l: ршу чt:ргу та загалу укра І·н сько1 cr 1і ль
ноти. 

2. - Ч лt:нство С11ілки Укра І нсько· І Мололі в основному rюд. іляється на 

три стяги: ! / Юнацтво / кандидати в члени СУМ / в і д. 6-18 років життя: 
21 Дружинники І л і й сні ч лt:н и СУМ І- віл 19 ло 3 5 рокі в життя і сен ьйо

ри І л і йсні члt:ни СУМ / від. 36-го року життя, 

Для юнацтва СУМ - 11рава і обов 'язки , організаційну структуру і ви

ховну 11рограму визначує ·· Правильник Юнацтва сум·· , затвс рджений 

У І - им Конrрt:сом СУМ 1958 року. 

Права й обов'язки Дружинників і Сеньйорі в визначує Статут СУМ 

Форми і мt:тоди 11раці Дружинників і Сеньйорі в уточнюють правильни
ки д.UТИ'ІН ИХ СТЯГ/В. 

3. - Комісія організаційна і членства ще раз стверджує, що кожний член 
СУМ - Дружинники і Сеньйори - зобов'язан і належати до одного з осе
релків на те рені їхнього 11 0стійного замешкання, брати активну участь в 

11раці Осерелку . сповняти свої членські обов 'язки і повинності , а вілтак 
щойно в інших склалових частинах , напр.Дружинах , ланках, мистецьких , 

СГІОТОВИХ і if-lllJИ X гуртках. 

4 . - Ко І\ Іісія ствср.джує. що проєкт ГІравильника Дружин СУМ ви .lа 

н 1 r(r Uс1-нральн ою Управою СУМ на тимчасові й базі є дальше актуаль 

ний в ілсf-ІНО- ІІрограмовіІ1 частині , однактреба 11еревести ревізію його 

інших частин та 11ристосування .до сучасних вимог і потреб. 

5. - БL:РУ'' и ло уваги повище ствердження , Комісія організаційна і член

ства пропонує наступні 11011равки до теперішнього проєкту · ' Правильни- 6... 
ка Дружин сум--: ... 

~~;с;;~:·~~·;д~~~~~::~~·~~~;;~:~;~·~~:~'" '" ••• , •• • •• , "" " ~ 
17 липня Красівського виписують з л ікарні й ставлять п ід диспан ее р

ний нагляд районного психіятра в місті Моршин.З того часу Зіновій Кра 
сівський зі зн івеченим здоров 'ям і з двома серцевими ударами живе в 

Моршині як інвалід. Проте, п ід час ціє'І мартирологІі - не зважаючи н а всі 
u суворІ й нелюдсьКІ переслідування -Зіновій Красівський залишився 
незпамний, 
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а/ Jмінити назву із " ГІравилt.ника Дружин СУ:\І · · на ·· ІІраІІІІЛt.ІІІІІ< ,\ру 

ж инників CYJ\.'1" 

б / Всі лружинники в ланому Ос~:рс ,\КУ творнл . ві , \л іл ;\ру >t..:ІНІНІІКІП. 
}!КИЙ очолюс Ксріuн ик Ві . \д. ілу та ЯКІ ІЙ :.; функt(іt вхо.нtл. в скла .'>. 

УІІр<ши Осередку. Керівника Вtд.,\ілу , \ружttІІІ-ІІtків вІІ()ирасп.сн на 

:J аrаЛІо ІІИ.\ ехолинах .\ружиннІtків. 

в / Лружиннf!ки , які бажаюл, І Іроловжувати саІ\ЮВІ· І.\Овну і ІІІІІІtкілt.ну 
ІІрацю В СІІl'І(іН ЛЬІІіІ-1 ,\іЛННІ(і. ~1ОЖ.УТЬ ТВОрІПИ ,\р ,V ЖІ· !ІІІІ 110 . \СІІІІІ-1 

с не 1 рн льн осі. н к ІІ t' рслба•tL·но в ··ГІр оєкті 11 ра в иJІІ,ІІІІК а Лру жtІІ-1 .. 

r / У ВИІІа;І.Ка.\. КОЛІ! гурту ваННЯ .\ру/КІ· ІННІІ К і В 11 . \ ру>К ІІІ/а\ 110 СІІеІtінJІІ ,

Н ОСТЯ Х В ИЯ ВИ ЛОСН fi НС :JЛ і Й С /1 И Ме. ,\руж И/-11/І ·І КИ 11 О<:срс ,\К у 1\10/I<V /І, . \іЛН 

ТИОІ На іІіlНКИ . В }!КИХ ~!аЛИ (Ї ІІрОІІО.Н!ТИ (<1 1\ ІОВІІІІІКі ЛІ, fІ У ІІраІ(ІО ;Ja оК ре 

МИ М ІІЛННОІ\1 у згі лн е ним і ;з керівником Відділу ,\ру>киІІІІІtКіt І 

І / іІt<ШО Jаісн ує IIOTpCUa і рL' <І Л ЬІ-Іі і\ 10 )КЛІ1ВОСІІ_ .\.І J.VЖ ІІІІІІІІІ<ІІ і\ 10 /1'.\-ТІ • ІІІО 

рити С ІІеІ(ІЯЛІ:JОВСІНІ МІЖО<:СрС\КОВІ ЛР.УЖИ/111. але ТJJІІ , КІІ :ta iliipOfi(JІOIO 

Крш·tовоt Уttрави СУ\1 . 

_.,_; ;\ружини і ланки с інтL· І"ралt.ttими •tастиtt<ІМІІ Ві .. \ лілv ,\ру;,t,иІІІІКІв 

! Ірі! Осср(: ~\ку. аТІН•І С і І.'v1ИМ і 0CL' pl' ,\.Ky. Не 1\ІОЖL' Gyлt •І Л L'ІІ . \р_\' ЖІІІІІІ 'ІІІ 

Ланки . не fіулу•tи •tлсном Осередку. 

с І В КрайовіІ-І У : tра в і ІІраІІЮ всі;; лр ужиІІІІІІК і tІ . СІІL'ІІІН ~ ІІ : ! оВ<ІІІІІ .\ . \рv 

жин ланок і міжосередкови х лру жин коорлнн ус 1 уІІ<tІІрНІ\tлю с Кра 

t"Іовиt"І СtнгониІ-І і\р у жинників. Н Uентралt. tІіІ-1 УІІрані у наІІрн і\ І ~·по 

ють ІІрацю лружинників Сu11 ·овий Аружинників . а()о ні л tюні лІІІІІ . І 

референт. 

є/ !\ля рсдакнtйного оформж:нІІн 11роєкту ІІщшиЛJ,ІІІ1Ка /\ружинників 

Світовий КонІ · рс<: на нрurюаицію КоІ\tісії (Jргані а <щіГtноt і tІлL'Н 
ства ttокликж; Комісію в складі: Василь І)с~н,, Л. ;\:!Іоfіанівсt.КІН-І . 

Тарас Татарин. Мирон Татарин , о. Роман ,\,lip•t.vк і J>омаІІ Звар11ч . 

ж/ Комісія 110 уаt ·ілнснні ІІроскту ІІравильника /\ружt·ІІІІІиків СУМ. 
розііІtле (101 · о КрсН-1ОВИ і\ І Управаі\1 •tсрсз Цснтрсtm.н у Yttpaвy . \лн ;, ав 

ваr 1 опІній. Остаточне схвалення "ІІранильника Лружинників 

СУМ" персведе Центральна Управа на чср1 ·овому засіланні І tсн 
тральних Органів СУМ . 

6. - Комісія ІІрОІІОНуС . ІЦООИ П Oit·y Ка,\l'НЦіІ 111 ,\1 ОТОІІІПИ ТаКОЖ , \OKJia _\ 

Hi ший 11 роєкт rtpaн ильн и ка л ля сеньйорі в. /\лн 1 (l.ot ·o Цснтралt.н а у,, ра 

ва 11окличс окрему Комісію. 

7. - Комісія 11рононус. шоб остаточно ВІ Іровалити 11 житлІ налаваннн 
сту11снів за критеріями спсІJінлі:заціt. як це ІІСІХ' ,\Uа•tсно в 11роскті ІІра 
вит.ника дружин. Рівнож 11рононус. шо()и Центральн<t Виховна Рада 

СУМ зрсві .с\увала іспитоні ІІІ1~10г11 .\ля пс і х сту ІІL'ІІ і t І . 

8. - Комісія нрононує. шоб нри КУ і Управах Осередків fіули окремі ре 
ференти : у<.:ІІіЛJ,/10- ІІОЛіТИ'ІІІОІ " О 1\ИШКОЛУ 'IJIL'HCTB<I . 

9 . - ЗаІІрОІІонована рсвіаін ІІравильІІІ1К<! /\ружин ІІОІ.!ИІІtоЮ Ко ,\tісісю. 

ма с бути затверджена на ~tближчиі\І rtлснумом ЦентралІ.Нrt\ ОрtаtІІІІ 

СУМ. а Центральна У11рава нолбає 11ро ,-,ого ви ланнн. 

10. - Комісін орt ·аніааційна і члL·нства ствсрджу r:;, ІНО ол11им із членсь 
ких обов'яаків якАружинників так і ссньГюрів с ІІсрслІІлачунаІІ-1. 'ІІІТа -
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ти та фінансово ІІіддt:JJЖУВати журнал " Авангард", що є органом Цен

трально·,· Управи СУМ. 

ПОСТАНОВИ ВИААВНИЧО-ІНфОРМАЦІЙНОЇ І 
ЗОВНІШНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТИ 

КомісІя видавнича-інформаційна і зовнішньо"і діяльности, розгля
нувши питання сумівських видань , інформацЇІ. внутрішньо-організа

ційно/ та зовнішньо"і діяльности, прийшла до наступних стверджень: 

1. - Сумівські періодики " Крилаті " й "Аванrард" вважатияк необхідні 
пресові органи С11ілки Укра·інськоІ· Молод і і як конечні засоби до ви

ховно·/ і вишкільно"і праці. 

2. - Інші сумі вські видання , як Бібліотеки: Дитяча, Юнацька і Родинна 
вважати як необхідний допоміжний засіб в багатогранній праці Спіл

ки. 

3 . - Вишкільні матеріяли в формі "Записок Виховника" та випуски 

ІС ПО є черговим осягом видавничоІ· діяльности СУМ , що відповідає су

часним потребам СУМ на даному етапі праці. 

4.- Видавництво СУМ знаходиться в критичному стані через надмірне 
задавження Осередків СУМ: індивідуальних відборців " Авангарду" й 
"К ри лат их" та інш их видань . Цей стан вимагає негайно·,· реві ЗЇІ. системи 

сплат та упоряАКування на майбутнє. 

5. - Внутрішня Інформація в СУМ в формі "Наших Справ" та обіжників 
і Інструкцій є основою для справного функціонування цілоІ· мережі 

СУМ. 

б. - Інформація про діяльність і проблеми СУМ та ширення Ідей СУМ 

серед укра-інського суспільства вимагає зміцнення інформаційно·,· ме

режі і засобів' ' поширення . 

4. - Інформація в чужому зовнішньому світі вимагає вишколу молодих 

журналіст і в спосібних аналізувати й передавати в і стки в чужому 

оточенні і чере з мас-медія. І В тому вкточається також слідкування і 

збирання вісток про Укра·Іну в чужій пресі й публіцистиці і відповідну 

на це реакцію ./ 

5. - Пропагування укра"інськоі справи в чужому світі під цю пору най

краще здійснювати в площині захисту тодських та національних 
прав . На основі повищих стверджень Комісія видавнича-інформацій

на і зовнішньо,· діяльности пропонує Конгресові СУМ наступні поста

нови і резотоцїі.: 
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І І Продовжувати випуск "Крилатих " і " Авангарду'· в доте

перішні й періодичності та формі , дбаючи про своєчасні сть 

випуску покращання змісту і придбання ширшого кола 
співробітників. 

21 "Крилаті " зробити одним з засобів патріотичного, мо

рально-етичного 1 естетичного виховання юнацтва, як до

пом І жнього чинника в руках самого юнацтва, але також 

батьків і виховників. >Курнал має бути постійною лекту

оою юнацтва в родині , а також обговорюваний на сходи-



НаХ , а ТОІVІУ обоВ.ЯЗКОВИІІ .\ЛН КОЖНОПJ ІОІІ<ІК<І і IOH<l ' IKI1. 

< І .. А1щн t·ap,,·· як І Іресови ,- І орган AJI}t і\ і 1'1 сн 01 о 'IJIL' 11 ства маL 
бvги виразником сумівської думки і формую•tим сРітогляло

вим чинником. КожниІ·І •tлсн ;ю(іо~>'нзаний йш·о ІІерсЛІІЛа 

чувати і читати а також tЮІІtирювати між ІІоза- су ~tівсt.кою 

молоддю. 

41 Для забезпечення ви 11уску ··Крил<tтІ·І\ .. і "АваІІІ ар ,\у .. ІІо 

трібно: 
а - зліквідуваТИ ВСі ЛОТеІtеріШНІ Заборt ·ув<ІІІІІН . \\ІВЖНИКіВ І 

ствати міцний фонд 11 ри лоІІомозі 11рссфш1 лу. >І к зfіі рко

вими tцорічними акціями так rІринагілІІими .1fііtжами. 

б- Зміцнити мерсжу референтів сумівськІtх вил<ІІtь 110 всі\ 
оссрелках і довести rюши рення журн алі в ло f10 °/с 'ІЛL'НСt,ко 

го стану. 

в - Осередкові референти сумівських вилан1. і УІІр<.ш.· ()(;е 

рслків с вілtювілальні за Jбір ІІерелІІлат і зиловжень ІІ<І :t· 
рені ЇХНЬОЇ ЛіЇ та аа СВОGЧ<.Н:Ні рОЗЧІН:ЛСННН. 

г - І Іри КУ СУМ миютt> fіути Крайові референти ни ,, :ІІtt. 

СУМ через яких мають вілбуr.атися роз•tислL·ння суІ\Іі всt . 

ких видань, щомісячні звітування й розчислення до В - ва 

ЦУ СУі\1. 

r- До11ускається можливіс11. виGору Uccpc .\K<t ,\1 GeJІІOL'L' · 

релніх розчислень ло В - ва. : tбо через референТІв КУ. 

д - Там, ле з якихсь ІІри•tин не можна сЛІІ"ІІ)- ! І1 .1аловА..:сІІІ. 

від НеСОВіСНИХ ЛОВЖНИКІВ -- ІІОКрИТИ ЗLІЛОВ)І"" 'ІІІН 1:1 RЛаІІІ 

ТОВуВаН ИХ І МГtрез. 

е - За коль портажу ІІе ріоликів Осере .\К и (IOJ't ис лн юл.сн .\1 , 

місяця віл олержаннJ-І . LІ Ja інші ~>илання І• ·'і - о\ ~- tі с я ц1в 

б. Інші сумівські видання мають віл1ювідати виховно- виtttІ..:ілt>ниrvt ІНJ 
требам як також бути суспільно-корисни ми. При тому вони ІVІJють булt 

доходовими для rюкриття части ни заt·<.ИІ ьн их витрат Вила вн и цтна. Ни 

лавниtпво вклю•Іно з пресфонлем має себе бюджетоно 110кривати. 

7. Для вилавничого 11ляну інtІІих І>і!Лан ,,,цу СУМ ІІокликає трьохчлен 
ну ВИ...',.аВНИЧУ КОМІСІЮ. 

8. Для контакту з КУ і з осерелками, цу СУМ 11овинна користуватися 

лотеttерішньою Іtрактикою обіжників /в міру потреби / і Іtеріоли•tІtо 
11ри помочі ''Наших С11рав " 

9. Першочерговими видання ми крім 11ері одикі Б маюл, бути вишкілІ,нІ 
МаІ~р1яли до ІСІІИТІВ молодшого і старшого юнацтва а також 13иІІуск 
ICfiU. 

ІО І (У Су іУ1 •tсрез КУ tюдбає 11ро організацію мережі сумівсt>ких корес
ІІОНденті в ллн обслуги сумівських інесумівських 11еріод ик ів. Де це мо

жливе, ~rан1зувати нишколи таких коресtюнлентів. 

І І. ЦУ і КУ СУМ мають зоргані зувати Сумівську І Іресову Службу ЛJІН 
11ередачі сумівських Інqюрмацій ло укра.tнської і чужо·І 11рсси та ІНІІtих 
мас-мелій. 
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Аскольд Лозинський 

НАЦІЯ, МОЛОДЬ, БОРОТЬБА. 

Ідеалістичні первні, що від найдавніших часів глибоко закорінилися в 
духовості українського народу, увійшли в основу ідеалістичного світогля
ду основоположників, крайових та еміГраційних організаторів, яких цен
тральною ідеєю була і є ідея Нації, а саме її незстежність і свобідний розви
ток Ті сил і вартости в правно-політичній організації званій державою. Тіль
ки держава може забезпечити свободу й справедливість кожній людині 
в рамцях загального добра нації, що є основним і непорушним законом 

усього суспільного життя. Держава є добром цілої нації , всіх її поколінь, 
"живих , мертвих і ненароджених", звLязаних спільністю походження, мо

ви, історії, культури, території і змагань . В словах Олеся Бердника: 

"Людина і Нація- невіддільні Людини поза н.ародом нема. 

Мова, людський образ, традиції, культура, почуття, перспекти

ви зростання духу, спадкоємність вzjmocmi, муж:иості, іспиту ду

ху - все це і багато іншого дає Людині Нау;ія, народ, плем'я. 

Поза Народом нема шляху Буття для Людини_ Отже. з пов
ним правом можна збагнути Націю, Народ, як Жu~огоБога, як 
проявлену Матір. Тому, зрада Народові - є зрада самого Духа 
Буття." 

Тому, в стані духового поневолення української людини, та політич

ного поневолення української нації, начальним постулятом в Ідеальному 

-це встановлення Святої України- Украінської Духової Республіки, а в 

практичному, це створення УкраінськоїСамостійної Соборної Держави. 

Обовlязком кожної людини української крови, незалежно від того, чи во

на має другу прибрану батьківщину , чи ні, є служити українській нації, зо
крема коли вона змагається за своє існування і за волю в боротьбі проти 

найгіршого ворога всього людства. Цитуючи "Книги Буття"- Олеся Бер
дника: 

"Свята Україн а, враховую чи історичну ситуацію, пересту
пає політично-економічні обмеження і виходить на простір ва:
світньdt' дії. Свята Украіна IUlUЧe до а: бе всі творчі сили Матері 
Нації для створення Нового Духовного Наро()у .. . Викладаємо 
тут передумови народження Святої України або Українськоі 
Духовної Республіки ... Та найголовніша всеціль- трансформа
gія і визволення Національного Життя від диктатури держав і 
імперіялістичних формацій." 

Національно-виховна організація СУМ створена українськими патріо
тами-революціонерами в 1925 році на Східних Землях України стреміла 
допомогти своєму народові здобути самостійність та завершити волю 

народнього духу встановленням гео-політичної самостійної соборної 

держави. Революційний ідеалізм захопив молодих студентів-сумівців на 

Східніх Землях Украіни, а на Західніх революціонерів УВО,ОУН і УПА 
Російський комуністичний режим намагався знищити нацІОнал істичний 

274 



JYX СУМ та здавалося доконав своє стремлІння виарештуванням та су
довим процесом над молодимисумівцями в 1 930-ому році. Але дух Пав

лушкова не загинув, а проіснував до кін ця сорокових рок і в, коли обста

вини дали йому знов змогу виявитися . В словах Наталії Павлушкової , 

сестри основноположн ика СУМ. 

"Леrе1tди про героїв ііа61lи1lи дійшли аж uo 1lаших цасів і Про
метей, прикутий до скет велетmь став символом кож1tої уяр
млещі( 1lаціі~ якої вого1tь при1lесе1lиі11lим ua землю, став симво

лом людськог о духа, людськог о пpame1l1lЯ волі. 

Орга1lізаці;· "Спілки ВизволІ'ІІ.Н.Я Украї1tu " й "Спілки Украї1l 
ськоі Молоді " бул и і є доказом того, w.o Прометеїв вого1lь любо
ви оо волz, до ииго 1lароду є 1t евгаси.мий , 1tавіть і в задушливому , 
цілком ізольова1lому просторі Украіни, в умовu1lах тоталь1lого 

пожвог.Є1l1lЯ іі 1lаііжорстокішого терору московсько-кому1lістич-

1lИХ тupa1llв. 

Герої мU1lулої ви зволь1tоі боротьби, герої СВУ 1/ СУМ були і є 
тим серцем Прометея 1lацzї, що вон. о і сьогоддні б 'ється ua uaшizi 
Батьківщи1lі і 1la чужииі . Воии живуть і буі>уть жити у вільно 
му відроджеииі їхиіх ідей, в діях їхиіх іде ііиих спадкоємців". 

Спілка Української Молоді на чужині, r~к суспільно-політична і вихов 

на органІзацІя, є одною з передових ланок нацІональної спІльноти, шо 

змагає до розвитку духових і матерІАльних вартостей ВСІЄЇ нації, до здій

снення її ІДеалІв, вщ1пленням нацюнально-патр1отичного духу в серце 

молоді, що знаходиться поза межами суб'єкту її любови . Будучи по своїй 

rенезі і по свойому переважному членському складі націоналістичною та 

глибше відчуваючи і краще розуміючи потреби Батьківщини, СУМ, свої

ми ІДейно-поттичними заложеннями, принциповою поставою та нацю · 

нально-політичним вихованням нових кадрів, постійно здобуває довір'я 1 
моральну та матер1яльну пІдтримку щораз то ширших КІЛ нашої патрІОтич

ної СПІЛЬНОТИ В ДІАСПОрІ, ТИМ СаМИМ СКрІПЛЮЮЧИ За ЗаЛІЗНОЮ ЗаСЛОНОЮ 

другий фронт боротьби українського народу за національну свободу і 
державну незалежність проти московсько-большевицького поневолюва

ча . 

На рідних Землях, український народ стоїть у безпосередній боротьбі 

з ворогом , віддаючи у жертву нації своїх найкращих синів та дочок і свою 

кров . Позбавлений всякої свободи і конечних засобів, нарід в Україні не 

має спроможности свобідно виявляти свою волю і розгорнути боротьбу 

на всіх фронтах. Українська діяспора , а передусім національно-політична 

діяспора, співчуваючи потребам наці! і обставинам у батьківщині, вико

ристовуючи усІ спроможностІ на чужинІ, яких немає нарІд на власній зем

лі, особливо зобов'язана ужити всю енергію і всіма силами працювати у 
всіх ділянках, розгортаючи визвольно-політичну діяльнІсть . І мабуть , най 

важнішою ділянкою з усіх- це ділянка виховання мо,юдих нацюнал1слв 

-патріотів, що нестимуть смолоскип визвольної боротьби для майбутніх 

поколінь. Ідейна зімкненість української нації в краю і за кордоном скрі 

lити сили народу, загострить чуйність на небезпечні затії ворога , п щнесе 

мораль падаючих духом , ІОІльшить наснагу до дальшої боротьби та ПOCL-1 -
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лить віру А пе ремогу. І якраз збереження украІнської національно1 духо
вости через виховання національно-політичної зрілої молоді - це най
важливІше з усІх наши х завдань на чужинІ. 

І тому Спілка Української Молоді- це найважливіша організація з усіх 
організацій Українського Визвольного Фронту. Успіхи та невдачі нашої 
Спілки, це успіхи й невдачІ цілого українськоговизвольного руху в діяспо 
рі.Отже ж, праця СУМ заслуговує на заінтересування всіма провідними 
членами ОУВФ та рівночасно і вимагає допомоги від усіх членів- чи при 
хильникІв. 

Влdсне , у напрямі виховання національно й поттично зрілої молоді , 
Спілка Української Молоді , мабуть, перша і одинока молодеча організа
ЦІЯ, що виготовила програму виховання на політичній базі новітньої істо
рії , ле r'енд герої в та суч асних писаннях . На жаль, другі молодечі організа
ЦІІ задовольнилися виховною програмою "писанок та вишивок", що до

про в і.іджує не до політичн о"І зрілости, а радше до асиміляції та вирощуван 

ня н ов о"І r' е нерації амеr.-ик анці в, німців, французів, і т.п., що можливо ко

лись в м айб утньому признаватимуться до українського походження. 

Т іл ьки політичне виховання зможе стримати темпо асиміляційного 

п роцес у, який зазіхає не т ільки на молоду r'енерацію але й також на т.зв . 

" п а r ріошз - скитальців старої r'енерацІІ " . На жаль, другі організації 

ОУВФ зан едбують полІтичне виховання своїх членІв і сподІваються, що 

СУМ зроt1и1 ь чуд а у вихованню молодІ, тоді, коли батьки тої молоді зро

б илися б<~гатими "американцями " та згадують про Україну тільки при чар

ці чи після панахиди . Є й такі члени ОУВФ, що вимагають добре вихова

ної "б анде рІвська!" молоді в СУМ, коли самі посилають своїх дітей до ін

ших м с:лодечи х органІзацій . 

Оле с ь Бердник , відоми й поет 1 письменник, дуже влучно схаракте-
ризув3.в с учасну ук~ аїнську сп і льноту в діяспорі: 
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· 'Що для тебє .Украіна, брате ? 
іІ. І ІІ Н Дніпра чи степова могила, 
Чи заптшна материнська хата, 
lJ,, н єбеmа цаzJка білокрила? 

Г1щ11,. Дні пров і спинено потоки 
Jiant l j-'?ІІІ Гt-~\ a хата догинає, 
А ногилу tііУІІ(Овтнули роки 
lfqz/кa ЮІ-.f ІІRавлощ 1\ОНає ... 

fLlv rJ .'UІ тебе У~-.;юіна сину? 
/(штл Січ 1 [ ;ртп походи, 
lfu багрЯІіІІ nта UІЛЯ тину, 
lf u Ji.- : ІJ'I(I чорноока врода? 

Сі ч npo11u.'lll. Маои січкарню, 
А по). щ),, нин і - лиш в буфети 

/(ів и в буцигарнях , перукарнях 
Грають в карти, смалять сиrарети ... 
Як юсіли браття біля чари 
Вііі Богдана аж до Петра, 



[о хай сунуть на Вкраїну хмари -
Ім від самогонки встати не пора.' 

Гап, мої гречаники, 
Гап, мої тобі 
Нам аби дешеве пиво 
І тараню в зуби. 

І хай усе загине 
До щенту, до ноги 
Беріть собі Украіну 
Віддайте пироги. 

Ой чула, чула. , чула, 
Ой чула, чула ти? 
Грошей товсти банбула
І знай собі свисти.'" 

Отже ж, щоби запобігти такій .:;итуації, 6ув створений СУМ на чужинІ. 
Щоби зрозуміти вагу СУМ, треба хоч коротко застановитися над н аціо

нальним вихованням , чи радше над конечністю такого виховання. Моло

да людина, яка ніколи не одержала національного виховання, чи політич
ногоунапрямлення ні вдома, ні в молодечій організації, вступає у всяку 

асиміляцію. Часто під впливом чужих, переважно лівих середовищ, навіть 
битий науковець приймає чужі ідеї, які йому видаються гуманними. Оче
видно, "лібералізм" в правдивому зна•; інню того слова є дуже популярний 
в колах молодих інтелектуалів і, зрозуміло, він домінує в умах молодІ . За 

, 1алений тими лІвими течІями, молодий український студент починає вою
вати з усіма "естаблішментами", до якого нібито входить і український на 

чужині з його національними ідеями. В уяві, націоналізм перетворю

ється в фашизм, бо американський та західньо-европ ейський лібералі з'V 

дуже часто нічим не відрізняється від совєтського суто-со ціялізму з йuг, · 
пропаІандивним павутинням. Українська визвольна справа його нє t_/1-

ходить, бо уся його енергія зайнята боротьбою проти 'буржуаз • І • Іfо" ка 

піталіетичного використовування людей, що під впливом цьогс rІІбе раліз

му, перетвоr:-юється в свого рода месІАНІЗМ. 

З другого боку, Інші, що позбавлені національного виховання вдома чи 

в молодечих органІзацІях, не стають покровителями якогось МІжнарод

ного месіянізму, а радше, стають цілковито апатичними до українськости. 

Вони захоплюються цим по-суті чужим украІнській духовості стилем жит

тя та перебирають його гедоністичну плятформу. 

Власне, у поборюванню вище-представленого , r:; великі заслуги СУМ. 

Все ж таки, політичне виховання мусить починатися вдома, бо молодеча 

організація виховними сходинами раз у тиждень чи навіть три-тижневими 

виховними таборами, не всилі протиставитись не лише постійному чужому 

довкіллю в якому знаходиться молода людина, але й також , на жаль, за

симільованій атмосфері рідного дому . І тому, ми вимагаємо допомоги 
від других організацій, а головно від батьків, якІ служать прикладом для 
своїх дітей. На жаль, політичн і еміІранти-скитальці, що залишили позаду 

Рідні Землі, залишили також позаду ідеалістичний світогляд революціоне 

рів патріотів та прийняли ус і матеріялістичні амбіції своїх нових земляків. 
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Швидшим темпом вони почали переносити свої новоздобутІ маєтки з т. 

зв. українських rет на чуж. І периферЇІ, де українство зовсім не знане та 

де процес асиміляц/1 значно приспішений . 

Другі, хоч не розвиваються фінансово так швидко як попередні, і тому 
лишаються присвоїх старих nоселеннях, чи rетах, все ж таки попадають в 

павутиння телевізії, алькоголю , тощо. Очевидно, що не лишається багато 

часу на громадську діяльність чи на виховання власних дітей. Вони ста

ють апатичними та бездіяльними так само чи навіть і гірше як ті вище-зга

дані "шукачі-багатства" . Ясно, що мова продітей цих осіб зовсім зайва. 

Тільки тоді, коли кожен з нас, старших і молодших, зрозуміє своє зав

дання перед своєю нацією, тільки тоді зможемо ми сподіватися конкрет

них позитивних наслідКІв нашого визвольного руху. Доконання національ

ного виховання молодих людей творить міць української нації. "Яка мо

лодь, така і нація". Цю тезу мабуть найкраще представив Валентин Мороз 

в листі до свого сина під заголовком " Гостинець": 

"Т!і розгорн.ув у м.ен.і крила, а крила то н.еспокі:J../ вже н.іколи 
н.е U//vtувалася тривога: з чим пршїду.? Так я викував дуж:ість

бо є ти . . Вже маю з чим увійти до т ебе. Вин.есу худу постать н.а 
.ІJстріч - тверду і тон.ку, нх гартован. е лезо. ljje вин. есу радість 
від того, що л чистий . Бути в усьому чистий для тебе . Ijje вин.е
су міць свою, гартован.у в холоді двометрових мурів, у вічн.ій во

логості сірого присмерку . 

Ти вже підеш, а я щось візьму від тебе - щось дуже своє і зн.а

йо,нr і пон.есу в тюреАщі н.очі н.а мдю постіль тверду і чисту, в 
/vtoє зг олодпіле ч екан.н.я. Вон.о ду:же м 'яке і зворушливе, але з го~ 
ками, н. емов іжак і н.іко,ну н е дається в руки. 

В оп о потп оне в мені без ост ан. ку і буде довго н. е озиватися, але 
nomi.11 .1 н ьог о закам'яніє велика твердість." 

Чи ж можемо ми всі похвалитися великою твердістю нашої молоді? 
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~rеол,огічні 
Роман Зварич 

ВСТУП ДО ПОЛІ'ГИЧНИХ НАУК 

/Дуже часто nересІчнии український студент мусить позна • . о
митись з різноманітними політичними термінами в сучасній україн

ській та чуж инецькій публіцистиці. Коли така моn Ода людин а щойно 
починає вглиблюватися в політичну проблематику української виз

вольної боротьби, вона не все спроможна правильно оцінити пев
ні справи , бо б раку єї й достатнього знання в елементарній політич
ній термінології . Тому, цей "вступ" задуманий на те, щоби допомог
ти молодому українцеві, зацікавленому в політичних науках , вгли

блюватись в цю різноманітну та не легку тематику. Він повинен слу
жити основою мя дальшої глибшої аналізи всякого рода полГrич

ідеолог ічної тематики. А коли йдеться про Інститут Суспільно-Полі
тичної Освіти- ІСПО, який був головно придуманий Центральною 

Управою Спілки Української Молоді для дружинників СУМ , то цей 
"вступ" може служити як необхідний матеріял для кращої орієнта
ції та пояснення. 

В підготовці цього "вступу", автор користувався головно чужою 
110літичною лГrературою і при кінці кожного "зошита" є подана до
кладна бібліографія, яка, н а жаль, є гаnовна в англійській мові, бо 
сам автордостатньо не володіє іншими іноземними мовами , щоби 

могти глибше проаналізувати їхню політичну літературу . Якщо ша

новні читачі зможуть подати бібліографію до тематики з інших чужих 

мов , Редакція "Аван~арду" рад( надрукує такий цІнний та корис
ний список в наступних числах.- Ред-колегі я / 

,jL)WИl ЧИСЛО 1 - ЩО ЦЕ "ПОЛІТИКА"? 

Давно колись, славний грецький філософ та політичний мислитель 

Аристотель /384-322 рр. перед Христом/ , заявив, що "людина, природ

ньо,- це політична тварина." Перед тим, як будемо це твердження про

сліджувюи глибше, треба з'ясувати , що саме є "політика", які явища мо

жемо назвати та уважати " політичними ", і де маємо шукати первісних ос

нов "політики " серед загалу людства? 

Слово "політик;:~ " маєсЕІій корінь в стародавній грецькій мов і в поняnі 

сnова "поrі с" , що означало "місто-держава", бо тодішня Греція бу · 

ла поділена на кілька головніших міст, кожне з яких фактично становило 

окрему державу саму в собі, з своїм власним у~ дом та системою прав

ління, з власним військом, та навіть з своєю власною систе мою законо

давства. Для стародавніх греків , "поліс" був н айвищою природною, орга -
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н1зованою формою людської спільноти. Уважалося, що кожний дійсний 
"поліс" був однемірним суспІльством, предметом самим в собі . Це тому, 
бо 'JСНОВОК: КОЖНОГО ТаКОГО ПОЛІТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВа, цебто КОЖНОГО 
"полісу", були певні природні світоглядові й моральні вартості, що кожна 

людина, частина того суспільства. г;принимає у власг; у свідомість, як 
просто аксіому їхнього жиnя . Отже ж, все, що тичилось "полісу", навіть 
як посередник чогось іншого, себто, все , що було справою ціласти такого 
с~пільства - це все уважалося "політичним" явищем. 

Як видно, політика тоді мала досить обширне ЗІ-Іачення, хоч при цьому 

треба відмітити, що для стародавніх греків людина таки стояла в центрі 
всієї поnітики. Це тому, бо справи "полісу" були спільні справи тих людей, 

що разом становили той "поліс". Греки скоро пізнали, що людина може 

себе удосконалити тільки при власному політичному суспільстві, а ніколи 

поза, чи навіть побіч нього. Політичне суспільство , цебто " поліс", був най

головнішим, просто первісним засобом людського само-довеР!Jення . 
Колись в своєму жиnі, кожна людина мусить почати мислити певними сус

пілhно-політичними катеr'оріями, або хоч принайменшА ідейно-світогля

довими катеr'оріями , інакше не був би можливи~. і!К.-1йr.ьусний чи умавий 

зв'язок між людьми . Ці катеr'орії передаються оргаІ'tічно, духово, від 

одного покоління до другого і так вирисовується та забезпечується тяг

лість властивої духової іденти•Іности того суспільства, що відокремлює 

.його від інших суспільств. Відтак, людина присвоює певні елементарні, 
хоч ще зовсім не вироблені та вишліфовані, моральні, ідейні, світоглядові, 

та полІтичнІ вартостІ й принципи, вважаючи їх природнІми правами люд

ства. На осн о в і цих принцип і в ко жне суспільств о є по

б у до в ан е. Вони є універсальними катеr'оріями, хоч як політичні засоби 
вони не завжди, навіть рІдко, є одномірно встановлені в жиnі. Ці принци

пи, в їхній суцільній зв'язаності , стають первісними підвалинами кожного 
суспільства; вони надають більшої конкретности та послідовности тим 
моральним і політичним/згляднодуховим/ вартостям, тим самим, ближ
че зв'язуючи людину з її суспільством . Без людини- немає людського 

суспільства, хіба як абстрактне, не живе явище . Однак , дійсну людину 
можна лише пізнати як функціональну частину політичного суспільства, 

себто, в її відношенню до інших людей. Людина, що є осамітнена, що жи

ве поза суспільством, гей-би тільки в умавій чи духовій площині,- І..JЗ ефе
мерне явище. Кожна людина-індивідуум народжується з потенціялом при

своїти та вивчити якусь мову і з потенціялом на моральну розсудливість. 
Цей потенці ял буде здійснений тільки тоді, коли той індивідуум житиме, бо

літиме, та буде виховуватися в межах Ідентичного полІтичного суспІль

ства . 

Політика - це, головно, здійснена моральна розсудливІсть даного 
суспільства як одна цілість, згідно з ідейно-світоглядовими підвалинами 
того суспільства. Кожне рішення зроблене цим суспільством чи в його 

імені є суто-політичним, навіть якщо це рішення відноситься тільки до 
одної особи, або обмеженої групи осіб. Політика особливо має до діла з 
силою і влад ою . Людина, або певна група людей /партія, верства, 

кЛАса, орден/ володієпол іти ч н ою силою, коли може здійснити 
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в жип1 тн в практицІ власнІ рІшення 1 виклик<:ІІИ t•ослух ширших Іv.ас наро
ду, тобтu цілого суспільства, до цих рішень. Така група, чи верства стає 

дійсною з ак он од ат ною влад ою, коли суспільство визнаватимЕ; ·1 

"право" робити певні рішення в імені цілости, знову згідно з моральними 

та ідейно-світоглядовими підвалинами того суспільства. В історії людства 

бували суспільства, які уважали, що це "право" , чи мандат влади похо
дить від самого Бога та зосереджується в одній особі /монархія та т.зв . 

божественне право королів/. Однак, з приходом демократичних теорій, 

тепер вважається, що цей мандат походить від самого народу, себто, 

право на владу має свої моральні коріння тільки вневидимих гущах кож

ного ПОЛІТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВа. 

Кожне політичне явище - це абn змаг зберегти Існуючу політичну 

владу, побільшити та підкорити їхню еФектовність чи щонайменше змаг в 

якийсь спосіб впливати на рішення тих, що володіють політичною силою й 

владою, або- це змаг до осягнення політичної сили та побудови нових 

основ і катеГорій політичної влади. Такий змаг вед~ться в натузі меншої 

сі5о більшої аГресивности і може бути леГальним або нелеГальним про

цесом ВІДНОСНО ЗаКОНІВ ІСНуІОЧОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТеМИ. 

Кожне політичне намагання є започатковане з конкретним наміром. 

Дія без мети не може бути політичною. Ми вже з'ясували що танv.й 

намір тоді буває політичним, коли має до діла з політичною силою й 

владою. Однак, в ширшому маштабі, можемо пояснювати політичну 

діяльність як свідоме намагання формувати власну долю, користуючись 

полГrичними засобами /інструментами політичної сили і влади/. Це вже 

справа людської "волі", що є безумовним фактором кожного політичного 

явища і процесом. Треба нам, очевидно, також брати під увагу, що мщь 

110дської волі має свої конкретні межІ, в рамках, Існуючих, розвинених і 

неразвинен их, економІчних, Історичних, та культурних умавин серед яких 

людська воля розвиваєlЬся. Але помимо цього, в остаточному резуль

таті, людина, в значній мірі, є таки паном власної долі. Могутнє , історіо
творче, людське "Хочу" з велико! літери має невим 1 р'яне значення, коли 

йдеться про розвиток дІючих потітичних процесів. Людина, зглядно 
люд~ька воля, є первісним рушієм політики . Суттю ВСІХ полІтичних проце

СІВ є с:>Ідоме людське шукання, вольове прагнення створити такий соцю

політичн,1й лад, що найкраще відповідатиме власним rідметним, ідейним 

та моральним вартостям. Рідко коли буває Т3.К, що суспільство свідомо 

буде мислити про ці основнІ вартості, хіба вони будуть порrшені чи суворо 

загрожен і. Вони є просто присвоєні на підсвідомій грані життєвости того 

сус гільства, органІчно передані поколіннями, на підставі його історично·! 

т3. культурнеі спадщини. Вкінці, можемо сказати, що політика - це про

цес. через якого людина та сп1льн ота встановляють такий соцю-полІтич

ний Лад, ЩО НаЙкраце ВІДПОВІДаЄ ВЛаСНИМ ПОЛІТИЧНИМ ІДе3Л<'!М, ВІДНОСНО 

спільно! цілі всього людства. Політичні засоби досягненя цих ідеалІв є різ
номанітнІ . Дон их можна включити формальні урядові конструкці'І та за
кони, переконливІсть деяких ідеологій та супровідну міць певних полі 
тичних "вір", чи навіть зорганізованістьдеяких пол І гичних груп та верств у 

суспільстві. Одначе, найголовнішим, найпитомtшим рушІєм в політиці -
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це сама людська "воля" , бо ніякі історичні та політичні процеси самі со
бою не будуть розвиватися, самі з себе не будуть урухомлюватися. Люд
ська воля - це те урухомлююче динамо всіх істаріо-політичних процесів 
людства, що оживлює та унапрqмлює ЦІ процеси. 

БІБЛІОГРАФІЯ 

Barker Emest. REFLECTIONS ON GOVERNEMENT (New York: Oxford University 
Press, 1942) 

Bluhm, William Т . David Easton ed . THEORIES OF ТНЕ POLITICAL SYSTEM : CLASSICS 
OF POLITICAL THOUGTS MODERN POLITICAL ANAL YSIS (ENGLEWOOD 
Cliffs, N.J .: Prentice - НаІІ, 1965) 

Curtis , Michael, (ed .) NATURE OF POLITICS (New York: Avon . Hearst corp . 1965). 
Dahl, Robert А MODERN POLIТICAL ANAL YSIS (Englewood Cliffs, N.J .: Prentice- НаІІ 

1963) 
Easton David . А SYSTEMS ANAL YSIS OF POUТICAL LIFE (New York : Wileu , 1965 

1965). 
Eckstwin Harry . David Е . Aptee (eds.) COMPARATIVE POLIТICS А READER (New York : 

Free Press, 1963) . 
Eulau. Heinz ТНЕ BEHAVIORAL PERSUASION IN POLIТICS (New York :Re11dom House, 

1963 Friedrich Carl J . MAN HIS GOVERNEMENT (New York : Ме l:iraw-Hill, 1962) 
Lerner, Daniel . Harold LJ Lasswelll , eds . ТНЕ POLiCY SCIENCІ::::;: RECENT 

DEVELOPMENTS IN SCOPE METHOD (Stanford, Calif. : Stanford University 
Press, 1951 ). 

Lowenstein, Karl POLITICAL POWER ТНЕ GOVERNEMENTAL PROCESS (Chicago : 
University of Сhіцщо Press , 1957). 

Ms. chan, Eugene J . ТНЕ ТНЕОRУ МЕТНОD OF POLITICAL ANAL YSIS (Homewood 
ІІІ : Dorsey Press, 1965 

Sorauf, FrancІS J.POLIТICAL SCIENCE: AN IN FORMAL REVIEW. (Columbus, Ohio: Mer
rill, 1965) 

Ve11 Dyke Vemon. Political Science :A PHILOSOPHICAL ANAL YSIS. (Stanford, Calf .. Stan
ford University Press, 1960) 

Young, Poland (ed.) APPROACHES ТО T~F. STUDY OF POLITICS. (Evanston. ІІІ Northwes
tern University Press, 1958) 

Deutsch, Karl Politics Governement: HOW PEOPLE DECIDE THEIR FATE. (Boston : 
Hougton Mifflin Company, 1970). 

Merkl, PeterH. POLITICAL CONTINUIТY CHANGE, revised edition. (New York: Harper Row, 
Publishers , 1972) 

282 



Д-р Анатоль Бедрій 

МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ - ВЕЛИКИИ УЧЕНЬ 
ТАРАСА ШЕ ЧЕНКА 

продовження з ч. 4/147 

На думну Міхновського любов була найважливІшою чеснотою Шев

ченка:" І ось сьогодні ми маємо ;,,vюгу виявити нашу любов та пошану то

му, хто сам був любов до України. В Ім'я його ми сьогоднІ говоримо і він є 
тут пасерод нас: невмируча частина його- йог о ду мни сяють виразнІ 

та я сні, тані живі та сильні, немов ВІН отсе тіл ьни що Іх ви мовив перед на

ми десРтни років, що ділять нас від дня його смерти, не лякають нас тем

ною та порожньою безоднею, бо посеред темряви, наче золотий серп мі

сяця на темнім небі, блистять його слова: 

R так її, я так люблю 
Мою Унраіну убогу 

За неї душу погублю. 

МІхновський вирізняє мисль Шевченка, ці- "його невмирущІ думки'', ян 

вартіе;ть саму в собі. Існування ШевченковсІ скрито1 національно виз

вольної ідеології, основаної в безмежній любовІ до своєї уярмленої але 

нескореної й життєносної нації. Оці дві властивості стали, ВІД часІв Гv1І х · 

новсьного, тиn1чними прикметами нацюналІСТІВ, а саме визнаванн<> на

цІОналІстичної ІДеології та велика моральна жертвеннІсть її визнавців. 

Микола Міхновський добачує у Тараса Шевченка виразну й ріднісну 

послІдовнІсть: "І ми знаємо, що ее не булv. тільки слова,"- продовжує він 

виводи про Шевченкову любов до свого народу, - "ми знаємо, що справ

дІ дІла його бу пи тані чисті, ян слова його високі , знаємо, що спова не роз

минулися з ділами. І в тім ми черпаємо високу відрад у, ВТІХУ та розвагу, бо 

не лльни поетом, а й вождем нашим він є. Історія його життя так самодо

рога для нас, ян його твори , бо прегарна гармонія Існує між його творг.ми 

та його життям. Історія життя ШЕ:вченна могла б бути з повного права наз

вана "історі єю велиних страждань r'еніяпьної пюдини". І в Шевченка 1 в 
Міхновського преважне значення мапа оця впасне етична нонсенвен

тнІсть: щоб слова не розходилися з ділами. 

На прикладі Шевченкового життя,Міхновсьний виводить тип безном

промісового борця-революціонера, який Ішов на прю зі своїми ворога

ми. Він висновує: ''В тій нещаднІй боротьбі суперечнини змогли тіпьни зні

вечити Шевченка фізично, але не зламали, не вбили його духа. Він умер 

фізично, але t<ажучи його словами: 

І оживу 

І думу вольную на волю 

Із домовини воззаву ..... " 

Міхновський твердить, що коли Тарас Шевченко приїхав на Унраіну то 

"україн ЦІ ст ріпи його, ян п ророна". Пророком Шевченко фантично був дпя 

Міхновсьно1 о. 
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Чудова картина в етапі із перебування Шевченка на далекій каторзі: 
"Десять років перебування вСередній Азіі-з забороною писати й малю
ват~-<! Ця остання кара може ••и НА найважча. Годі навіть уявити собі, які 
страждання мав перетерпіти Шевченко, колидуша йогобула повна обра
зів та постатів, коли ц1 образи та постаті, мов доношена дитина, мали І-іа 

світ родитись, але поет мусів їх затримати в собі , не надаючи їм зовні
u...ньоІ форми. Вони плакали, ридали, кричали оті ненароджені діти. а поет 
мусів іх власною рукою вбивати в свої~ душі .... ". 

Проте , помимо ВСІ!\ першкод з боку росіян, " Шевченко утворив цілий 
скаре національний. Справедливо можна сказати , що це найдорожчий. 

найцінніший скарб, який тІльки має українська нація.! це скарб такого зна

чіння, що Ім ' я Шевченка стало синонІмом сучасної новітньої відродженої 
України. Коли порівняти повище твердження з оцінкою Шевченка Ми
х айлом Драгомановим , зокрема в його студії "Шевченко, українофіли і 

соціялізм " / 1879/, то побачимо справжнє велече ~~~е протиставлення між 
обидвома. Драгоманов писав: " Кобзар" єсть ВЖ'3 річ пережита, мало то
го "Кобзар" багато в чому є зерно .. . , котре пеРf:Л~жало в комор і не по

служило як слід у свій час, коли було свіже , а тепер мало й на в1що годить

ся І" А д алІ : " ми бачимо , які стар І є вузькі Шевченкові думки й мрії ." 

Зате, Міхновський звеличує Шевченка: " Коли б взагалі , треба було по
рівняти Шевч,енка з якоюсь відомою постаттю з всесвітньої історії , то 

можна було б Шевченка назвати Українським І єремією, що плакав на ру

·Інах Єрусалиму, 1 Єзекиілем, що подавав свому народові надії на будучи

ну '·. 

Шевченко - найсучасніший націоналіст: "Гнівний 1 суворий він , наче 
орел, наттав на шулік, що терзали його народ. 3 усіх неІативних з' явищ, 

найбільш огидним для нього було ренеІатство людців, яких він охрестив 

"Кирпа -Гнучкошиєнко" і яких рабська психологія Івиявлялася навіть вто

му , щоб до свого прізвища додати "вь" і стати " господичомь ГнучкошьІен

КОВh І Мь 

Оцінюючи твори Шевченка, Міхновський вважає "Послан І є до живих 
і мертвих і ненароджених земляків моїх в Україні і не в Україні сущих " 

одним з н а йбільших . В1н пише: "Чимсь правдиво біблейським віє від його 

СЛІВ : 
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І свІтає 1 смеркає , 

День Божий минає, 

І знову люд потомлений 

І все спочиває . 

Тільки я , мов окаянний , 

І день 1 ніч плачу 
Н а роспуттях велелюдних, 

А ніхто не бачить. 

І не бачить і не знає , 

Оглухли, не чують , 
Кайданами міняються, 

Правдою торгують, 



І Господа зневажають, 

Людей запрягають в тяжкі ярма. 

Орють лихо, лихом засівають." 

У Міхновського пієтично-возвеличне ставлення до Шевченка, майже свя
точно-побожне. Для нього Шевченко християнський мислитель, чи нє 

найбільший, що його видала українська духовість. 

На думку Міхновського,Тарас Шевченко безмежний альтруїст і опти
міст: "крізь суворі вислови Ви раз-у-раз завважите непереможну віру в 
відродження свого народу. І коли б треба було сказа~и. чого найдужче хо

тів Шевченко, то ее була б відповідь: щастя свого народу". 

Міхновський звертає увагу на ставлення Шевченка до жінок: "Часто 
коли поет відходи~ь від головної теми, він утворює чудові жіночі постаті, 

напр., Марії Матері Ісусової, Наймички, дівчини-лілеї і тоді суворі слова й 
думки дають місце ніжним та ласкавим висловам жалощів, сказав би-ПІє
тету до жінки-матері. Перед здивованим читачем з'являється ціла крини

ця чистої, прозорої душі поета, непорочної й прекрасної, як душадитини". 

Міхновський переконаний, що в Шевченка була якась страшна вулка

нІчна динаміка морально-творчоІ сили:" Are ледве поет вертає до головної 
теми, як криниця погожої води робиться огненним морем і кожен, хто набли

жається до того моря, який би слабодухи й та слабосилий він не б',Б, відчуває 

nк по жилах пробігає вогонь, а м'язи його напружуються. Це огненне мо
ре його поезІІ творить цілі чуда, найбільші дива, бо гальванізує навіть мо-
ральні трупи. Про вплив його поезІ1. можнасказати його ж власними сло
вами: 

І, о диво, Трупи встали 
І очі розкрили 

І брат з братом обнялися 
І проговорили 

Слово тихої любови". 

Міхновський захоплений творчістю Шевченка, що неперевершена й 
с пасенна для українського народу, і в ній він добачує могутню духову 

:Юрою для визволення нації з російської колоніяльної неволі:"Вічне дже
рело вічної любови- отсе поезія Шевченка, найбільший, найдорожчий , 
найцінніший скарб українського народу. Душею цілого народу є Шевчен
ко,бо до Шевченка нація поволі, але невпинно завмирала, а з того часу 
незмінно відроджується до нового життя. Наче животворче сонце прой· 
шов він по Вкраїні, прорізуючи пГтьму зневіри та оживляючи все своїми про· 
міннями." 

Микола Міхновський ставить Тараса Шевченка на рі вні з Мойсеєм: 
"Є він для українського народутим огненним стовпом, що колись Бог пі
слаd народові Єврейському, як виходив він з Єги my. Як той біблійний ог
ненний стовп, показує він нам шлях до щасливої будучини". Свою стапю 
Міхновський закінчує словами свого учителя: "Братія, не вдавайтесь в 
ІІ'ГУ, а моліться Богу і роботайте розумно во ім'я Матері України". 

В черговій свої !А с--:-з.r.і під заголuв~ом "22 квітня 1912 р., Харків", Ми-
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r кола Міхновський справдІ по-шевче .-Jківськи закликає уtІ раІнців скинути 

u<:н>с~."- , ·v•vf-'aль 1 пройнятися нескор.зно-нацюналістичною. При цьому він 

вказуt;; ча ставлення Шевченка до ціЄі проблеми: "Зледащів український 
народ, ледащими порабилися члени української нації. "Гнилою колоJОЮ 

оdЛЯЄlЬСЯ ВІН у болоТІ , як страшно ВИСJІОЕ\ИВСЯ Шевченко". А далі: "Хто й 

що може вдіяти проти сього к ам ' яного муру байдужности? Проти сього 

ледарства цілої нації ? Навіть .:.:1 онь Шевченка не ~дужав і досі розтопити 

товстий шар криги , що ним оІ;утаний пульс життя українськаги народу". 

Цього ж 1912 р , постало в Києві тайне Братство Самостійників якого 
метою було продовжувати ціnІ Братства Тарасівців і ідеї Миколи Міхнов

с ького. / Детальні інформацІ; про цю групу знаходимо в "ІсторІІ українсь · 
кого націон алІстичного руху", Сао Павльо 1949 ІJ., і в етаnі "Братство 
СамостійникІв " , ПІд п исаний ініціялами Х.Д . в журналі "Сурма", Мюнхен . 
ч. 8, 15 червня , 1949 р./. 

На цьому кІнчається пряма документація із писань Миколи Міхнов

ського, в якій будь -якіпов'язання з Тарасом Шевченком. Одначе, коли 

Микола М іх новський загинув 3 травня , 1924 р., після тяжких тортур ІПУ, 
то москалі поховали його в невідомому місці , щоб український нарід н е 
побудував йому подібно·І могили, як Тарасові Шевченкові в Кан еві. Про 

те, продовж цілого свойого життя Микола Міхновський виразно придер
жувався заповіту свойого Великого Вчителя: " Я так її, я так люблю мою 

Укра·Іну убогу, що прокляну святого Бога, За неї душу погублю!" 

Зореслава 
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РО/!ИЛОСЬ СЛОВО 

СЕРЕД ГЛУХИХ 
ХО./10/[НИХ 
НІМИХ 
РОДИЛОСЬ СЛОВО 

ми 

ОСТАЛИСЯ СОБОЮ 
ЖИВІ 

НАШАДКИ ЛИІJАРJВ 
НАМ 
ВІДКОПУВАТИ 
РІДНІ ДЗВОНИ 
ТРИВОГОЮ -

НАД КИЇВСЬКИМ 
ГЕРБОМ 
КОРОВИ БІЛЬШЬ' 
ПАСТИСЬ НЕ БУДУТЬ 

РОДИЛОСЬ СЛОВО 
ВОНО ВЕРНЕ ТІЛО 
БЕЗДОМНІЙ ДУШІ 
СКОВСРОДИ 



ЗОЯ КОГУТ 

НА РИМСЬКИХ 

СВЯТКУВАННЯХ 

(30~1 КОГУТ ві .\щІа 'ІІПа•Іам з і 

t:во·,· х t:міливих ІІос ;!і(І . нк " ІІосп:са 

Мужности ". Її вірІІІі fіул 11 ІІUМіІнсні 
Н ' АВаНІ·арді ' · '1 . ) -4/ 122 123 / 19 75. 
Її збірки " І< ультун і араfісски" та 
"Куче рЯ ВИЙ ДИМ" :! Н аЙ ІІІ ЛИ ВИСОКу 
оцінку в чита•Іів та ЛІТL'ратурних 
критиків . 

Іlос ма "Осанна " була ви І ·олоІІ І l' 
на А rпоркою н а юві ж·~-, н ому ко н 

І!Срті 11 Іюш ану Блаж. ГІатрінрха 
ЙОСІ1фа . 22.9. 1979 р. В rимі. 

ОСА Н 11 А 

ВСЕ ВЖЕ НАКРЕСЛЬНО .. ВСЕ ТАК, ЯК MAf.' Ь'УГИ: 
У ПЕКЛІ ГРІШНИКИ ВІДМУЧУЮТЬ ПОКУ7У, 
БЕЗГРІШНИМ ГРАЮТЬ АРФИ У РАЮ. 
СПОЮЙНО ЗВИСЛА СИНЯВА НЕЬЕСНА , 
МИНАЮТЬ ОСЕНІ І ВЕСНИ, 
СКРИПЛЯТЬ ІСТОРІіКОЛЕСА, 
ВСЕ, ЯК НАКРЕСЛЕНО. ВСЕ ТАК, ЯК МАЄ БУГИ ... 

І 3НОВУ НЕ В СВОЇМ КРАЮ, 
АНІ НЕ В ПЕКЛІ, НІ В РАЮ, 
СКЛОНЯЮТЬ ГОЛОВУ СВОЮ 
НА!JlАДКИ ПРАДІДІВ ЗАБУТИХ. 
І ЗНОВ ПІД НЕБОМ НЕ СВОЇМ 
ЛУНАЄ ГОЛОС НАШ НЕЧУТИЙ: 
ОСАННА.' 

НЕ ЧУЮТЬ МУРИ ВАТИКАНА, 
НЕ ЧУЄ ДРЕВНІЙ ПАНТЕОН. 
!JlO ЇМ ДО ПРАВНУКІВ БОГДАНА? 
В НИХ~ СВОЄ КРЕДО, СВІЙ ЗАКОН 
Й ПРАВА ДО НЕ СВОЇХ ІКОН ... 
ОСАННА.' 

28і 
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МОЛІМОСЯ! 
МОЛІМОСЯ ЗА ГРІШНИХ І СВЯТИХ, 
Й ЗА НАС НЕЗРЯЧИХ 1/'ОРБАJИХ. 
НАРОДЕ СИЛАЧ/В СЛАБИХ 
/(03ВОЛЬ ТЬ'БЕ ТУТ ГІДНО ПРИВІТАТИ! 
ЯК ЛОВГО !JlE В ХОРОМАХ НЕ СВОЇХ 
МИ Ь'У/(Ь'М HAlUI СВЯТА СВЯТКУВАТИ? .. 

НЕ НАРІКАйМО НА ЧЕРГУ НЕГОД, 
Ні:· ІlЛАЧМО, !JlO ЦЕ - ДОЛЯ ВИНУВАТА! 

ЯК ЛЕГКОНАМ ЛЮБИТИ ВЕСЬ НАРОД, 
ЯК ВАЖКОНАМ- ЛЮЬИТИСВОГОЬРАТА! .. 

Jf МИ - !!'ЯТДЕСЯТ МІЛЬf~'ОНІВ СИЛАЧІВ 
IJJE Й /!АЛІ жль·м В/~7 СЛАБШИХ ,._JОІІОМОГИ, 
И НІХТО НЕ ХОЧЕ 3АДЛЯ 1/ЕРЕМОГИ, 
1/Ь'РЬ'МОJТИ - СЬ'БЕ САМО/'0! 
О, НІ! МИ РАДШЕ ВІДДАЄМ КЛЮЧІ 

, '!ОКРАЮНАШОГОІНАШИХДУUІІІОЧ7ИВИХ 
ТИМ, ХТО ЖОРСТОКО, ЧИ ЬЛАГОЧЬ.СТИRО, 
ІЗАРА/(И 1/ЕКЛА, ЧИ ЗАРА,'(И ЬО.ТА .. .І 
ГОТУЄ НАМ ВЕ./JИКУ ЬЛАГО,. (АТL· 
УРАЬСТ81 )КJГГЬ, ЧИ В PAI>'CTBf.\'. \!llPAП> .. . 
ОСАННА! 

МОЛІМОСЯ! 
. \ІИ /У( BM!f.'/vlO /v!OJIИТJ!Ch! 
1/1·~ дЕПJ/t·, H!Jf... f.~ -lHAJИCI) І };QpJfП!Cb 

f>(ИНОКРОВНИМ ЗВЬРХНИКАМ СВП/1 .:-' 
Hf._'XAJf НАКАЗУf.' MOCKh. 1, RAPIIIAR.-1. ГІ!М, 
ЛИ/1/t· - НЕ СВ/і!.' .. 

HEljjACf! ИЙ ТО!/ f!APO, 7 
ЧИЮ ІСТОР'Ю ВОРОГ ПРО, ОКУЄ. 
ЯКИЙ І УЧНИМ1! ГАСЛАМИ СВОЬО, 7 
!!ОМ/Ж СОБОЮ ЗАЛЮБКИ ТОРГУС 
І TV/10 СКА ЧЕ ТАБУНАМИ 
ЗА ЧЕСТОЛЮБНИМИ ЛСЕВДО-ВОЖДЯ/v!И .. . 
ВС'Е, ЯК НАКРЕСЛЕНО. ВСЕ ТАК,ЯК 1-tfAЄ БУТИ: 
НАРОД В ТЮРМІ ВІДСИД)КУЄ 1/0KYJY 
ЗА ГРІХ ДІДІВ І ЗА !РІХИ СВоі; 
СПІВАЮЧИ ПІВ-ТУЛО І ЛІВ-П'ЯНО 
!ІРО РУШНИЧОК, ЗЕЛЕНІЇГАі; 
ІІРО НЕБУВАЛІ Й ВТРАЧЕНІ РАі; 
ПРО ВОЛЮ, !JlO КОЛИСЬ ТАКИ НАГРЯНЕ .. , 
Й ЗВОРУШЕНО J},ИТУЮЧИ ТАРАСА , 
ХРИСТИТЬСЯ ДО ЧУЖИХ ІКОНОСТАСІВ ... 



НЕВЖЕ НАДАРМО ВСІ ДАРИ ТВО/ 
ТИ, НЕБО, НАМ TAJ{ ЩЕДРО ДАРУВАЛО? 
НЕВЖЕ СТВОРИЛО ТИ ДІТЕЙ СВОЇХ 
ЛИШЕ НА ТЕ, ЩОБ ЇХ ЗНОВА-НЕ СТАЛО?!. 
МИНАЮТЬ ОСЕНІ І ЗИМИ ... 
В ЧЕКАННІ НЕБОДИВИТЬСЯ З ВИСОТ, 
ЯК ЙОГО ВИБРАНИЙ НАРОД 
НОВОНАРОДЖУЄТЬСЯ ПЕРШИМ ОДЕРЖИМИМ! 

ВІН ЩЕ ОДИН ... АЛЕ ЗА НИМ ВСТАЄ 
ВЖЕ ДРУГИЙ, ТРЕТІЙ ... І З ТЕНЕТОБЛУДИ 
ЛУНАЄ ІСТИНА: НАРОД МІЙ Є! 
НАРОД МІЙ Є Й НАРОД МІЙ ЗАВЖДИ БУДЕ! 
НАРОД НАШ БУДЕ, КОЛИ Я І ТИ 
СТАНЕМ ЙОГО ПРАВДИВИМИ СИНАМИ, 
СЕБЕ ЗАБУВШИ-ЛИШ КАМЕНЯРЯМИ, 
ЛИШЕ ЗНАРЯДДЯМ ДЛЯ ОСЯГНЬrІНЯ МЕТИ!!! 

ДИВИЛОСЬ НЕБО З ВИСОТИ, 
СВІЙ ВИБРАНИЙ НАРОД ГОЛУБИЛО СВІТ АННО. 
ОСАННА! 

НЕМА НА СВІТІ КРАЩИХ БЕРЕГІВ, 
НІЖ БЕРЕГИ ДО РІДНОГО ПРИЧАЛУ! 
НЕМА НА СВІТІ ГІРШИХ ВОРОГІВ, 
НІЖ ТІ, ЯКІ НЕПРАВДОЮ НАВЧАЛИ, 
Й НАВЧАЮТЬ ДОСІ. .. НЕ ЛИШЕ ЧУЖІ, 
ЦlО ВОЛЮ НАШУ В КОБУРУ ЗАПХАЛИ, 
СВОlЖ ТАКИ ПІДМАЙСТРИ В КРУТЕЖІ 
МАЙБУШІСТЬ НАШУ ТОПЧУТЬ, ЯК ВАНДАЛИ, 
І, СИМУЛЮЮЧИ ПОСВЯТУ, 
БРАТА НАЦЬКОВУЮТЬ НА БРАТА, 

НЕ ЗУПИНЯЮЧИСЬ НІ ПЬРЕДЧИМ! 
А МИ- МОВЧИМ! 

ОСАННА! 

ЯК ДОБРЕ ВОРОГ ЗНАЄ НАШУ ВЛАЧУ, 
ТАКУ ТУПУ, АМБІТНУ І НЕЗРЯЧУ. 
ВІН З ПЕКЛА ВИПУСКАЮЧИ БОР!jІВ, 
3НАВ, ЩО МИ ПЕКЛО іМ САМІ ЗГОJУЄМ. 
І ВІН НЕ ПОМИЛИВСЯ. МОВ KYI!Iji 
МИ ДУМАМИ CMJЛИBljlB СПЕКУЛЮЄМ 
І КРЯЧЕМО, ЩО ПРАВДА- дИШ У НАС ... 
О, ГОСПОДИ! ЯК БИ ВОСКРЕС ТАРАС 
МИ Б І ЙОГО СТАРАЛИСЬ РОЗІП'ЯТИ. 
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ТАК, ВОРОГ ЗНАЄ НАС. .. АЛЕ ДАРМА.' 
НЕ ПРИЙДЕТЬСЯ ЙОМУ ТОРЖЕСТВУВАТИ.' 
ВІКАМИ ВІН ТВЕРДИТЬ, IJ!O НАС- НЕМА. 
А МИ- ВСЕ Є.' І З КОЖНИМ НОВИМ РОКОМ 
НАС БІЛЬШЕ.' І ВСЕ БІЛЬШЕ ВНАСБОРІJІВ: 
НАРОД ДАРУЄ НАМ НОВИХ ПРОРОКІВ, 
НОВИХ СМJ ЛИВІJІВ І НОВИХ СПІВІJІВ! 
НЕ ХВОРИХ САМОЛЮБІВ, НЕ СМИРЕННИХ, 
НЕ ВКРИТИХ ПОКЛАДАМИ СИТОіІРЖІ! 
О БОЖЕ.' БЕРЕЖИ іХ В ДНЯХ ТЮРЕМНИХ, 
Й НА ВОЛІ, БОЖЕ, ТЕЖ іХ БЕРЕЖИ! 
БО ВОЛЯ ДЕКОЛИ СТРАШНІША, НІЖ ТЮРМА, 
Й ШЛЯХИ ііБУВАЮТЬ ВКРИТІ -МУЛОМ ... 

І БУ ДЕ ЛІТО, І ЗИМА, 
КРУЖЛЯТИМЕ ЖИТТЯ ВІДВІЧНИЙ ТАНОК, 
І МИ НАРЕШТІ- СТАНЕМО МИНУЛИМ ... 
І БУДЕ НІЧ .. . А ПОТІМ- БУДЕ РАНОК.' 
ВОСКРЕСНИЙ РАНОК ПЕРШОіВЕСНИ 
ДЛЯ НАШОГО ЗАСНІЖЕНОГО ЛЮДУ. 
НАС В НІМ НЕ БУДЕ. 
БУДУТЬ В НІМ СИНИ 

1 ДОЧКИ РЯДОВИХ І ОДЕРЖИМИХ! 
І ВЖЕ РУКАМИ НЕ ЧУЖИМИ 
НАШУ ІСТОРІЮ ПИСАТИМУТЬ ВОНИ! 

І ЯК ВОНИ ОІJІНЯТЬ НАШІ ВЧИНКИ? 
ЧИій ЗА IJ!O ЗГАДАЮТЬ ІМЕНА? 
І НА ІСТОРІі СТОРІНКАХ 
КОМ~У ПРИЗНАЄТЬСЯ ВИНА: 
ЗА ПЛЯНІВ ВЕЛИЧНИХ РУіНИ, 
ЗА НЕЗАІ{!НЧЕНІ ПОЧИНИ, 
ЗА ВАТАЖКІВ ТУПИЙ ПРИМІТИВІЗМ, 
/ЧИ ГІРШЕ IJ!E- ЛУКАВІСТЬ КРАСНОМОВНУ .. ,/ 
ЗА ЖАЛЮГІДНУ МОВЧАНКУ ПІДЛИЗ, 
ЗА ЗБАЙДУЖІЛІСТЬ СИТУ Й ПУСТОСЛОВНУ, 
ЗА ВСЮ ЗАБРІХАНІСТЬ ЗЛОВМИСНУ Й ГОЛОСНУ? .. 
КОМУ ПРИЗНАЄТЬСЯ ВИНУ 
ЗА ТОРГУВАННЯ ДУШАМИ ЛЮДЕЙ, 
IJ!O ЛЕДВЕ З ПЕКЛА ВИРВАЛИСЬ ОДНОГО? 
ЗА КАРИГІДНЕ СКРИВЛЕННЯ ІДЕЙ? 
ЗА ВСІ СТРАЖДАННЯ- ЙОСИФА СЛІПОГО? .. 
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КОМУ ПРИЗНАЮТЬСЯ ЗАСЛУГИ 
ЗА БЕЗКОРИСНІ, ВІДДАНІ ПОСЛУГИ 
НАРОДУ РІДНОМУ? ЗА ВЕЛИЧНИХ СТРЕМЛІН Ь 
ШЛЯХЕТНІ І ГАРЯЧІ ПОРИВАННЯ? 
ЗА ТЕ) ШО ЙШЛИ ЗА ПОКЛИКОМ СУМЛІНЬ 
Й НЕ ЗАБЛУДИЛИ НА ШЛЯХАХ СКИТАННЯ? 
ЗА ТИХУ БЕЗКОМПРОМІСНУ ПОСВЯТУ? 
І ЗА ЛЮБОВ- ДО СВОГО БРАТА? .. 
ЗА СТВОРЕННЯ ЖИВУШИХ УКРАЙ! 
У ДУШАХ МОЛОДИХ І IJJE ПРОЗОРИХ? 
ЗА КЛАДЕННЯ ПІДВАЛИН І lJEГ ЛИН 
ДЛЯ ДУШ- СОБОРНОГО СОБОРУ? .. 
ШО ПЕРЕВАЖИТЬ НА ВАЗІ СТОЛІТЬ: 

ЧЕСНІ СТАРАННЯ, ЧИ ВАЖКІ ПРОВИНИ? 
lflO СИЛУ ДАСТЬ НАЩАДКАМ ']РОЗУМ ІТЬ 
НАШУ ДОБУ І НАШУ В НІИ ЛЮДИНУ? 

ШОПОШТОВХНЕ ГОРДИТИСЬ" ЧИ - ПРОСТИТЬ ? .. 
МАйБУТНІСТЬ ШЕ ЧЕКАЄ ЗА СЕРПАНКОМ 
ЧАСУ, ПОДІЙ, ПРИЗНАЧЕНЬ І СТРЕМЛІНЬ, 
ВСМІХАЮЧИСЬ ВОСКРЕСНИМ РАНКОМ 
ДО ТИХ, ШО ПО НАС ПРИЙДУТЬ ПОКОЛІНЬ . 
ДОЗРІЄ МИСЛЕННЯ- І ВПЛИТЬСЯ У ЧИН! 
ЗІЙДУТЬ ЖНИВА ІЗ ПРАВЕДНО/ДІі! 
І В НАШІМ КИЄВІ СЕЯТОіДЗВІН СОФІ/, 
Й СВЯТОГО ІОРА В НАЦJІМ ЛЬВОВІ ДЗВІН 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ lJEИ ВЕЛЕЧНИИ ПОЧИН 
НАРОДУ ВИБРАНОГО.' 

І ТОДІ НАСТАНЕ rl 
ВОСКРЕСНИЙ РАНОК! І ОЧИШЕНИЙНАРОД, 
СТРУСИВШИ З ДУШ МИНУЛОГО ОМАНИ, 
ЗНЕСЕТЬСЯДОНАКРЕСЛЕНИХ ВИСОТ/ 
ОСАННА!!! 
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З ПОЕТИЧНОЇ 
ТВОРЧОСТИ ЗОРЕСЛАВИ 

ЗОРЕСЛАВА дебю'JУвала в "Аван

гарді" в 1969 р. /гл. ч. 2/90/1969~: 
Перед тим в 1967 р. вийшл~ була 11 

перша збірка українською 1 фран

цузькою мовою п.н. "Біли~ ряст" в 
В-ві "Зоря" в Лювею, Бельпя. З того 

часу вона на публікувалас~~--х~ч н~ 
занехувала пера. Як і першІІІ ВІ~ШІ, 
теперішня поезія надихана JDри

кою,як особистою , так і суспільною, 
хоч на вищому зрілому рівні. Споді

ємось колись побачити їі творчість 

окремою збіркою-

11 А ТР 1 ЯР Х О В І 

//ід свіцх(JЮ Неофітів 
під світлом Твоі:.м 
виринають .мар(JЮ 

пута вікові 

і шукає дух 
сооі подібних 
Хрестити ковадло 
залізо розпікши_ 

у святому вогю 

Тяжить Твій погляд 
далекозорий 
на свідомість 
самоти-

один стояв Ти 
над кручею 
коли в Тибрі плили 
трупи найкращих 

"Жертви 
давайте :;ю;ртви 
!Jеркві вселенній 
хай живе 

а ви - в.мирайте 

Народові беруть 
Н mік ра lJ!JlX 

1,1 111 nu, . \· ті живе 

", ,, 111 , згублено 
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Ти одU1і бачив 
z каменем гов ор иtJ 
а Святий Петро 
чи оглух 

у у,иклопськuх .мурах 

.малої столиу,z 

чи .мовчить 

двозначно -
відповідати не хоче 

Під світлом Твоїм 
Патріярше 
кидаємо смолоскип 
до Небес 

Боже 
хай жертви жагучі 

терпеливість зрушать 
Твою 

Невже справді 
Ти поклав на нас 
Хрест вселенної !Jеркви 
На нас самих?! 

Св. Софія, Рим 25.9.1979 



Пусти мене 
в не шдю поля шахівниці 

розгромfl}{) напад коней 

пусти мене 

з рук твоїх чутливих 

стану мечем ненаситним 

нtЮ ордами Я1tичарів 
і вернеться СЛОВО 
z ми повернемо 
в хороми сон ця 

Золоті ворота 
rтростуть за ніч 

Р JJ і ' А! !І 

Море вгризається в душу 
Б оси ми підошвами хвиль 
Пекельний спів русал(Ж 

Турбує сон сторожа 
Про дійсність ппrпойбічности 

Пісок 
Розплився в ~:лепсидрі 
Безчатости 

Пункт 
Вихід і поворот 

Кола переходів 

Ритми 

Вогонь мете душу 
Смертю двох метеликів 
Вічність крил і х -
У веселці 

У вогні тану,ює блискавиця 
в рум 'яних шатах 

згtЮуються химерні зорі 
l вuчисfl}{)вання стріл ЧШ'_У 

а стежі ведуть угору 
п(Jl{ерез карпатські верхи 

Ти ж розгортаєш Говерfl}{) 

z громом шикаєш 
поміж опришків 

у вогні блакитним променем 
жеврієш Ти- Довбуш 
дзвінкий і смаглявий 
а за тобою браття 
як лану,юг безконечний 
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Валентин Мороз 

ДЕВ'ЯТЬ ГОДИН У МЕРТВОМУ ЧАСІ 

Занінчення з Ч. 4/147 

Вдягаю маринарку - перший раз за дев'ять літ. Принесли краватку - а 

я розучився зав'язувати ... У того, що коло мене, теж не виходить. Він 
знайшов дес~. у коридорі молодших наглядачІв - ТІ зав'язали. 

І досі маю у шухляді тоймосковський з а ш морг на пам'ять. Але 

вже ніхто не може затягнути його на м61й шиї, і брати його до рук нехо

четься. Бачив потому у " State Department" в російському відділі , га

зету " Известия " - теж не хотілося брати в руки . 

. . . Виходимодо коридору; там двоє в цивільному кажуть Іти до авта. R 
повторив , що НІКуди не пІДу без м61х зошитів. МенІ викрутили руки і по
тягли п u пІдлозі. Уже в авл, як рушило, я поклав руку на переднє сидіння І 
І відразу удар по руцІ: " Не хватай" / Rк тягнули до авта- пом і тив: уже п ' я

нІ! Хоч була сьома година ранку. Пахло від них горілкою, як з Іуральн і. 

Так , вони були офіцерами. Але вони були моск а 11 я ми . Сидять по боках, 

а я всерединІ . Довге напруження у стосунках надокучає, - поступово вхо

димо у роз мову. Про футбол, звичайно, - інакше про що з ними говорити? 

... ТоІ ночі не було сну ... Булоперед чуття , давно: що вийду на Во

лю у п ' ятницю. І сповнилось: двадцятьсьомого, п ' ятниця ... 

Ідемо че рез Москву. R її мало знаю, але намагаюся відгадати , на який 

аеропорт І демо . З напису " Химки " коло дороги зрозум І в: їдемо в 

Ш е ре м ет ь о в о. Гlопереду КІлька авт. Переднє, маленьке, натасоване 

охороною . Далі ще одне, і ще - моє четвертим . Хто їде в попередньому? 

- Не t:JПІзн аю . То був пастор Вінс , але я його не знав особисто. Пере! зди 

мо рІку М оск ву; йде крига уздовж течІ1, а коло берега лід ще настільки мі

цний, що сидять рибалки 1 ловлять рибу : Нарешті - Шереметьово. На ле 

товищІ мас ,1 люде й в ц и в і ль н ом у . Міліція позатим ; але то я не ра

хую . Бігають. наказують ... Їдемо аж в далекий кут, де вже к інчається 
асфальт. Авта стають поряд, і я бачу справа ГінзбурІа. Киваю головою, 
ВІН теж - бо говорити не ВІльно. Питають мене: чого такий сумний? Он 

гінзбург весел;ш ий. Дійсно, він іде жваво про щось балакав з вартою і 
шофером. Атк з усІма знаход ить спільну мову і то скоро- це я знаю . Чо 

го я "сумний"? R не сумний , я заклопотаний, лиш не скажу йомучим . R 
маю з собою те, що вони хотіли б забрати, і думаю: Боже , дай довершити 

справу І Умів ховати багато днІв - а ще пару годин лишилося . В ті останні 
години зосередилась вся напруга і відповідальність. Куди летимо? І скіль

ки? До Швайцарії? Вони видно й самі не знають. " Побач~-tш". 

Заходять до літака пасажири , все Американці. В нашому салоні, се
редньому - жадного пасажира. Лиш ми п'ятеро, 16 каІебістів і лікар. Си

димо при вікнах, а від середини по два "охоронці". Слідкують за кожним 
рухом ; як куди йдемо - не відходять ані на крок1 все більше пробиваєть-
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сявІхповедІНЦІпочуття нижчевартостІ.Питаютьяк ос t,r' риниже

но: за що судили, чим буду займатись в Америці? Вони вертають назад, 
щоб бути рабами /хоч і погоничами рабів, але рабами!/ ; я ж їду у свІт , де 
всі шанси далеко вищі од тих, на які вони можуть рахувати . 

До літака заходять люди з американської амбасади. Пан СмІ 1т, а дру
гого я не запам'ятав. Оголошують, що наші родини повинні ви·Іхати ра
зом з нами, і записують імена родичів. Потім дивлюсь на них через вікно. 
Колосально різняться від московської публіки, хоч в однакових плащах і 
черевиках . Як стоять, як тримають руки в кишенях, як роблять рухи - уже 
по тому видно, що Американці. Щось у них є енергійнішого, окреслен ішо

го. Нема тієї невира31ості, з а м аз ан о ст і і в сірий ко л ір, що відрі
ЗіЯЄ москаля . 

... Останні поштоuхи на бетоні- і літак зависає в повітрі. Одірвався на

решті від тієї землі, ЩО була ТЮрМОЮ ДЛЯ стількох поколінь УкраЇНців. 
• • 

Прощай, Московіє! Чи прийду ще до тебе? Краще тобі не шукати зу-

стрічі з нами ... Бо як і прийду, то уже не в кайданах. З з а л і з а куються не 

лише кайдани . .. А доки москаль окупантом на Україні, діялагнаш може 
бути лише з а л і з н и м . 

Ще на летовищі стюардеса каже, /в англійській і російськІй мовах/ лі
так іде за маршрутом Москва - Гандер-Нью Иорк. Дев'я ть годин лету . 
Значить- жодної Швайцарії . Думав давно про виїзд на захІд; та мріяв 

походити карпюськими плаями перед тим, поклонитись Батькові на Чер

нечій горі ... Чи зобачу тепер з літака Дніпро? Ні , не зоб ачу, бо летимо до 
Швеції, на північний Захід. Зазеленіло у розривах хмар л атвійське побе

~жжя, а далі- Балтика. Ще показався зліва острів, ом итий білою сму

гою. То Кіхну- шматочок естонської землі. 

З'явилися острови Швеції перед Стокгольмом, н і би щоб привітати, а 

далі земля застелилася білою ковдрою з хмар. Я подрі мав трохи, а коли 

розплющив очі, то вже були на обрії білі скандінавськ1 верхи, покриті сні

гом- осідок прагерманських богів, тих, що разом з Нібелунгами завойо

вували світ. З висоти лету норвезькі фйорди виглядають так само, як і на 

мапі . Ще якісь острівці, одинокі скали- і прощай, старий Світе! Попере

ду Атлантика, така ж велика й неосяжна, як і рос І йський простір, що я мі 

ряв його в тюремному вагоні. Лиш тепер їду з Сибіру, а не в Сибір/. Літак 

"Аерофлоту"- моя остання тюрма, і ніколи не буде стільки тюремшиків 

поряд. Обідаємо спочатку ми, потім-вони; різниця та, що нам ножів не 

дають. 

Летимо вже кілька годин, і все за вікном - полудень. Літак має ту 
саму швидкість, з якою обертається земля. Час не рухається ; усе засти

гло в чеканні, у ме р тв ом у ч ас і: шпигуни в Нью Йорку, що чекають 
звільнення, і ми тут, над океаном, що чекаємо Волі; і варта наша, що хоче 
скинути нарешті важку ношу відповідальности. Бо добре знає : якби пішло 

щось не за сценарієм- вони опиняться в Сиб і рах, на нашому місці. 

І навіть соІ-іце стало на небі, як за Ісуса Навіна. 

Ми вЖе не со в і ц ь к і, а ле ще не в і ль ні -висимо над мо-
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рем у нуль о в ом у час і, в нульовому просторі ; там, де прилети мо, все 

беде починатися знову, від зера . 

. . . Перша канадська місцевість, що я забачив - це були тундри й ліси 
Ньюфаундланду, з мозаїкою озер і стежок поміж ними. Густішає ліс, 1 на
решті в зеленому морі- рівний квадрат летовища- Іандер. Зупинився 
літак, і вперше, що я забачив - це прапор з кленовим листком на будинку. 
Підходить до літака обслуга з аеропорту. Бачу перших канадців- п е р
ших вільних людейна вільній землі. 

Дивне відчуття: я вже на землі Америки, але ... в со вітській тюрмі! Що 
тільки не експортувала Москва на Захід ... І от нарешті-тюрма наек
сп орт! Літаюча тюрма. Коли б вони хотіли навіть повернути нас назад їх 
не пустять. В небі над Ньюфаундледом панують "фантоми", а не "МІІ-и" . 
Значить - я уже не в їхніх руках . Але ... не можу зробити безних жодного 
кроку . І так /у мертвому часі, в мертвій ситуації/ - дев'ять годин! Може, 
вони були довші, ніж ті дев'ять літ, хоч був я уже в польському костюмі, а 
не в смугастих лахах. Чемний каІебіст страшніший, аніж брутальний; біль
ше діє на нерви. Шіснадцять чемних каІебістів . і один лікар . Теж каІе 

біст . . . 

. . . Щодалі на полудень Канади - то більшає прогалин в лісах, і густіше 

фарми. Далі знов- хмари, хмари, і голос стюардеси каже": за 20 хвилин 
літак приземлиться в аеропорту Кеннеді. Над землею - туман. Довге, 

обережне зниження , і нарешті - перший твердий удар колеса по бетоні 

після довгого м 'якого хитання в повітрі. Швидкість гаситься , і літак стає. 

Ні, літак знову їде бетоновими доріжками. Висідають пасажири; виганя

ють всіх стюардес. Ну, тепер ми? Довго, неймовірно довго ... Проїжджа
ємоякісь будинки, щити , цистерни ... Це вже кінець? Ні, ще один поворот. 
Їде, їде, і їде - нестерпимо довго. Для чого так довго? Бути в тюрмі КІБ у 
Москві- тяжко ; але сидіти в літаючій тюрмі КІБ на американській землі, 
де кругом Воля - тяжче, незмірно тяжче . Під'їхали в якийсь !~ут; бачу

далі їхати нема куди . Слава БогуІ Коло літака рух. З'являється невисо

кий спортивного типу бай з Walki-talki в руці; тримає її цілий час біля 

вуха й говорить. Бачу це уперше ,. але відразу здогадуюсь, з якої він служ

би. 

Та виводити нас не поспішають. Що ще буде? R готовий до всього. 
Знаю випадок, коли один привіз на тілі з Колими золото додому. Скрізь 

оминув всі небезпеки, і приїхав до рідного села на Укргїну, і там потра
пив у міліцію! Там його обшукали . . . Востаннє він бачив своє золото на 
столІ в начальника МІЛІції. 

Ще кілька хвилин. Мене охоплює правдивий містичний жах: чи не ста

неться чогось за ті кілька хвилин? О, ні, назовні я дуже спонійний,- але 
цей спокій коштує завжди багато серця . 

Рух коло літака більшає, але ми сидимо на місцях. Таке враження , що 

всі годинниІІИ світу стали, і більше не рушать, а ми будемо сидіти тут аж до 

самого Армагеддону. Підвезли трап до одного виходу; поті м п оставили й 
оло другого. 
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І тоді, як наша увага вичерпалась остаточно і ми вже н і н а що не реагу

вали - ввійшли Американці! Пані Джессіка Тухман Метью, пан Реджі 

налд Барталемі з комітету державної безпеки і пан Роберт Берр1 із 
State Department. Пан Бартелемі привітав нас з Волею й прибуттям до 
Америки . Перша несподіванка: ті що зустріли нас , були такі ж схвильован і 
й зворушені як і ми . Пані Джессіка Метью спитала, чи змучені ми. Я відпо
вів, що не так фізично, як від напруження. "І тут було не менше", - її відпо

відь. Дійсно, виглядала такою розхвильованою, ніби вон а, а не ми п риле

тіла з Москви з каr'ебістами при боці . Пан Бартелемі - так само. Н і коли 
не думав, що урядовець такої ранги може бути настільки простим . В Ев

ропі того нема . "Порядок" уже зnамався : каr'ебісти тут, але ми ходимо як 

хочем, 1 говоримо з ким хочем . 

. . . Як ми виходили з літака - було сіра і хмарно ; але то був найясн іший 
день у моєму жипі. Яким був перший крок на землі Вашінr'тона? - не па

м'ятаю. Надто ми були змучені, остовпілі й одерев'яfоілі , аби щось пам 'я

тати. Ми не помітили навіть , що в той час, як ми виходи'lи пе реднім трапом 
одночасно з нами на задній трап вступили два сов1тських шпщл11 зайшли 

до сальону.Так відбувся обмін. До мене й пастора Він са підійшов одразу 

п. Фе ренд зі State Department і запросив до авта. Уперше ·Іду вулицями 

Нью Йорка . Пан Ференд з усіє·І сили хоче розвеселити й за ці кавити н ас. 
Показує, розказує . Вибачливим тоном поясню є, що зараз у Нью Йорку 
страйк см іпярі в, і тому так багато чорних мішків н а х Ідник ах. Я п осміхСі

юся : що він зн ає про с м іття? Що ві н знає про бр уд? Зн ав б и в і н , ск і л ь

ки бруду там, звідки я прибув н а тих мордах, н а ти х душах 1 сумл І ння х, у тій 

найбільшій я м і для сміття , зві дки , розх одиться зараза по вс і х континен 

тах . . . Того бруду не позбирал и б і з а рік у сі с міпя рі Н ью Йорк у, 1 бі л і~~ 
чорні. П оказує н ам в и зн ач ні буд ин ки м Іста, давно знан і з фот ографій . Роз

мовляє російською мовою ; але то в ін ті л ьки думає, що російською. МенІ 

його рос і йська мова бі льше нагадує етіопську. Хоче щось пояснити і Н{О 
може перекласти слово. Розказує, що то значить - ми ніяк не розуміємо. 

Нарешті кажу : а як воно звучить по англійському? М е н ед же р. Рего
чемо . На Україні кожнадитина знає, що таке менеджер, ми й не пробу
вали перекласти це слово своєю мовою . 

. . . В кінці довгої вулицІ вирисовується висока і плоска будівля ОН, 
схожа, на транзистор. Сходимо недалеко від неї . Плаза Готель Елевей
тори тут ходять швидше , ніж у Совітському Союзі. Дуже скоро опиняємо
ся на З7-ому поверсі. Показують мою кімнату. Відразу ж беру аркуш па

nеру і записую ноІ'vІер - 17. У цьому ж напівсні - напівостовпінн1 легко й 
заблудити . 

Зачиняю двері- нарешті я один! Дістаю мій скарб - списані дуже дрі
бно аркушики. Дивлюся довго і гладжу їх. Отже , все-таки я перехитрив а 
не вониІ Можна втішитись, і відпочити хвилю після колосального напру

ження . Але ... тільки на одну хвилю! Знов ховаю дбайл иво їх, я к і дотепе р . 
Я розум ію добре, що КІБ не може мене арештувати в Нью Йорку . Але 
все і нше може так само як і в Москві. Америк а ще н е зн ає, що є КІБ , і 
довго не н авч иться знати. К олись обламаємо ї м роги , а п окищо . . . Брут 
був шляхетного роду, але все ж виявився Брутом . Ні, я н е скину панt • ІА nа 

' , ...., 
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як Цезар ... 

І Аж потім коли я опинився в домівцІ, де символом два безкомпромі
сові кольори і лицарський хрест на їх фоні,- я зрозумів , що тут мої r'РІ<П 
си у повній безпеці./ 

. .. Дивний стан, як в Аїді, підземному царстві з грецьких міфів: усе як 
на Землі, але від усього лиш ті н і . Фі зи ч н о я вже стою обома ногами 
на землі Америки, а псих о л о г і ч н о ще там. Ходжу по кімнаті , б1:1ру 
предмети до рук, щобпов і рити в те, що бачу,- ні, вони ще не мої, ще 

не стали реальними. Потім буде вишня з Ло~г-Айленду, що цвіте так са
мо як і на Украні .. лебеді над великим парком у Гленкові і- море, що 

могутньо дихає солоною свІжістю. Все це потрохи оживлює мене, і від
риває коріння о...юїх думок , емоцій і почувань відтамтого r'рунту. І Лиш 
у снах маю часом клоп і т , і сперечаюся з кимось та м , у КІБ . А потому 
збуджусь і скажу собі :е-е, то я вже в Америці! Що маю з ними спере

чатися? Тутешніх снів ще не було і мабуть довго не буде. Сон належить 
дух а м, і кожна земля своїх має; а старі індіянські Боги , що стережуть 

сон у віr'вамах, ще не знайшли до мене дороги .. . Тепер збираємось всі в 
одну кімнату 1 вирішуємо, що діяти . Буде пресконференція-мусимо вис

тупити з с~льною заявою. Але всі такі замучені , що бачим: нічого мудрого 

ми не врадимо сьогодні. Ліпше почекати до завтра. Гумору все ж не тра

тимо. Кузнєцов каже : як зателефонує дружина /з Ізраїлю/, передайте та

кі-то слова . Хтось моментально пустив версію , ніби він каже: " Если при
едет жена -- не пускайте. " Всі регочемо. Згодом сідаємо всетаки за стіл. 

З великими труднощами ліпимо докупи кілька фраз.Іінзбург нарешті втік 
- треба ж колись виспатися! Я теж дезертерую. Один Кузнєцов морду

ється до ранку над текстом. Але до сп ан ня ще було неблизько. 

Заходить п. Ференд і каже, що будуть допущені до нас представники 
українських і жидівських організацій в Америці. Питаю: хто? Каже, що з 

Ukrainian Association .я не зрозумів спочатку, що то УНС, і думав, що 
йдеться про УККА Внизу повно преси, але секюриті нікого не пускав: 

прес-конференція аж завтра . Згодом повідомляють: Українці вже прий
шли. Чи можна запросити? і скільки? Кажу їм, що Українців треба проси

ти всіх , хто бажає зустрітися. І вже вони в кімнаті - перші троє Українців , 

що я їх побачив на вільному світі. Усі розмовляють галицькою говірною , 
на диво добре з_?ереженою. Але чи зберегли в собі Україну? Я з-tав, що 
до мене в НьюИорку прийдуть Українці. Та чи прийде Україна? Скільки 
зобачу України в очах, рухах і почуваннях? За півгодини я вже не боявся. 
Бо довкруги було повне Україною ; і стільки щирості, стільки вогню при
несли з собою люди, що коли б глянув хтось із далекого космосу на це 
місце коло Іст-Рівер, то бачив би велике сяйво, як над Віфлеємом. 

Жінкам легше: вони плачуть коли плачеться. Чоловіки не вміють і не 
можуть . Стільки було сліз у душ і а я просто дивився, і не знав, що з ними 
робити. Я не вмію плакати: за дев'ять літ сльози перетворилися :;а тверді 
кристали, ще більш гострі й гартовані, аніж шпс.га з Толедо, та що буде те 
пер постійно висіти на стіні, над моїм ліжком . 
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Краще берегтися людей, що не вміють виплакувати сльози ... З неви-
плаканих сліз родяться хрестові походи й Варфоломіївські ночі .. . 

Приходило ще і ще, і з кожною хвилиною більшало України навколо 

мене. Чорноокий леr'інь з гуцульським виразом обличчя і психологією 

Гуцула- хоч народився тут, в А мери ці ... Немолода жінка з шляхетноор
линою поставою, така подІбна до великої Матері з Києва- Оксани Меш

ко ... Високий білявий юнак з поглядом, як у мого сина,- і стільки моло

дої віри в очах! Боже, яке подібне молоде покоління на Україні і тут, в 
Америці! Дівчина у вишитій сорочці, така неймовірно гарна , така на диво 
українська в далекому чужому світі. Перша українська дівчина, що я зо

бачив на Волі, за довгих дев'ять літ ; і стільки України в усьому, що прине

сла з собою. "Можна вигнати Українця з України, та не можна вигнати 
Україну з Українця". 

Чорно-червоний спалах українського вишиття, як вибух вулкану, роз
топив мертвоту і холод, і я вперше почувся, що уже не с е ред с н і г і в. 

Мертвий час закінчився. Я відчув , щоневистачає годинника на руці , і ска

зав про це вголос. Мені простягнули три. Я взяв від того, хто подав пер

шим : великого плечистого чоловІка з щирою усмІшкою , привезеного з 

України багато десятиліть тому ; і вона досі не загубилась на Мангаттані . 

. . . Поступово всі розходяться, і аж тепер розумію, наскільки я втомле

ний. Те, що тут день, там ніч , ціла доба без сну. І стільки нового ... . Щастя 
мучить більше, аніж горе. Іду до ванни 1 занурююсь по шию в теплій воді . 

От тепер я посиджу нарешті сам -один, без напруження, нічого-нічого-ні

чого не думаючи ... І в такому блаженстві я був секунд із сорок . Аж до сту

ку в дверІ ... 

На перший стук я не відізвася; може хтось з прибулих разом зі мною, 

- пастукає й піде . Але то був хтось наполегливий. Одягаюся й відчиняю 

двері . До кімнати заходить енергій на білява жінка. ВГтається правильною 

украінською мовою , але з колосальним американським акцентом; 1 вІ 

дразу без встуnу починає говорити npu українські справи в Америці. 
Мороз уже на Вогі ;- що має робити далі комі тет захисту Мороза? /Зто
го часу вона вже не замовкала; я - теж/. 

Втомадесь дівається, і сон разом 2 нею . Остаточно збуджуюсь від де

в'ятигодинного остовпіння й кажу собі : Ти приїхав до НьІ<' ·Йорка - найне
спокійн ішого місця на землі . Який там спокій? Яке сидіння? Досить уже 

насидІвся. 

Берись до праці козаче! 

'l9 травня 1979 Валентин Мороз 
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Петро Кізко 

ПЕТРО КІЗКО уродже не ць Харківщини , пu 
мер у Мюнхен і , Німеччин а 28.2 .1976 р . залишив
ши по с обі чималу поетичну й письменницьку 
спадщину. Сумівський діяч і редактор "Авангарду" 

/1 946-48 рр ./ та " Крилатих" /1 972-73 /, залишив 
для "Аванrарду" с в ої Спогад и, які nоміщуємо на 

добру з гадку про його вклад у розбудову сумівсь
ко·і nреси. Аосі було nоміщено в трьох попередніх 
-1 ислах " Аванrарду" 1 1ро його nе рше арештування 

в рр . 1938-39 та повторне в 1940 р . і заслання до 
Безимлаrу 

МОЇ СПОГАДИ 4 

"ОДЕРЖУЙТЕ БУШЛАТИ І ШТАНИ". 

Другого дня мені полегшало. Я чув себе слабим, але міг підвОдитися й 
ходити . До лікарні іти не хотів , бо звідти мало хто поверrався . Дощі перестали, 
і в бараці стало сухіше . Того ж дня староста бараку, теж в'язень, але не полі
тичний, оголосив : 

-Одержуйте бушлати 1 штани! 

Ми навперебивки кинулися до наваленої біля дверей купи в 'язничного 

убрання , але нас бараковий зупинив і вишикував у чергу. Один по одному 
підходили і брали одяг. Вибират~ не дозволяли . Хто дістав великі або малі бу

шлати чи штани , мусив мінятися. Мені дістався занадто великий бушлат, що 

висів на мені, як лантух . Але всі вони були майже однакові, меншого знайти 
не довелося, 1 я залишився задоволений з того . 

Одягши , нас почали розбивати на робочі бриr'ади . Другого дня ми мали 

вийти на працю. Я потрапив до 211 бриr'ади ПРК, що означало- "Погрузо

чно-Разгрузочна Контора" . Завданням нашої бриr'ади , як і багатьох інших , 
визначених до праці в ПРК , було розвантажувати вагони з різним ГРУЗОМ : 

. . 
шпалами, вапном , цементом, камІнням , жорствою, вупллям , шлаком rт.д. , а 

також навантажником . Який з мене вантажник , можна уявити з того, що 

вага мого тіла тоді становила щось і з 48 кілограмів , а зр іст не сягав більше 
150 сантиметрів . Але тут це не мало ніякого значення . Здатний ти вантажити 

чи н і - байдуже . Зігнешся під тягарем каміння чи 17З -х к ілограмових 
я щиків шкла - пусте! На твоє місце знайдуться сотні й тисяч і таких , 
як ти , щоксжного дня ешелаіами прибувають до табору . Людське життя тут 

ціниться дешевше за бушлат, виданий тооі для праці . За втрачений бушлат 
садовлять до ізолятора, а за смерть людини з голоду чи за погибель під нава
леною купою лісу н іхто нікого не карає. Все це звичайне явище , пооз ЯКІ з ту

пою байдужністю проходять самі державні мужі й правителі большевиць

кої Рос іі . 

А все ж мусиш працювати. І то працювати так, щоо конче виконати норму, 

що її визначили в vправлінні табору. Це значить за робочи й день мусиш на

кидати на автомашину 22 к-.,<) ометри вапна , що становить 11 автомашин , 
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або стІльки ж, приблизно, піску, чи близько десяти автомашин самому укла
сти цегли і.т.д. При чому, навіть при виконанні цих норм вам належить харчу

вання за категорією другого котла, тобто- 750 грам на день хліба і півтора 
літри ріденької юшки. А щоб одержати 900 грам хліба і обід з двох страв, 
тобто, найвищу категорію- третій котел, треба виробити норму на 120%. 
Ні другої, ні третьої категорІІ майже ніхто не досягав і тому сиділи "на першо

му ~отлі", що означало-600 грам денно хліба і двічі НА. день кип'ячої води з 

буряковим бадиллям. 

Тимчасом нас посилено заохочували ··nІДвищувати продуктивність пра

ці". Якось до нашої бриГади прийшов працівник із НВЧ (культурно-воспіта
тєльная часть) і сказав: 

- Гражданє заключенниє! Михотім улучшить вам бит. Поетому заключі
тє догnеора соревнованія на лучшую про1зводітєnьность труда. 

Ми пообіцяли скласти цей договір, аде ніхто його не складав і не думав 

складати. Нам ті договори ще з дому с1-1діли в печінках, а туттим більше . Ста
ваJЮ до краю обУР11-180 й пекуче, як тим служникам і зКВЧ й подібним до них 
не СОрс!МНО допікати "сорєвнованієм", коли люди й без того ледоо живо

-тіють? А втім, сором маютьлише люди. Тварини позбавлені його. 

Почались довгі й важкі дні далекого Безимлагу. Гlрацювали ми 12 годин 
денно, без вихідних днів. Вагони з вантажем приходили і в неділю й не 
могли о..~екати. Мусили працювати і в неділю й не могли чекати. Мусили пра

цювати день-крІз-ден ь. 

Згодом наше жипя трохи поліпшилась. Покрівлі бараків покрили толлю, 
й вода вже не протікала. Нас повели до щойно збудованої лазні, продезин 
фікували одяг і навіть видали чисту білизну. Воші зникли і ми полегшена зід

хнули. Але тепер нас чи1111раз дужче надривала праця. Морально ж знову гні

тили нас оті "свої", типу "Сєдого", які мешкали разом з нами. Їх було значно 
менше, але вони буквально тероризували всіх. Вони не працювали. Зайняв

ши кращі місця в бараці, вони цілими днями й ночами грали в карти , їли такі 

страви, яких багато з нас не бачили на волі. Вони мали навіть горілку, що для 
звичайного в ' язня "роботяги " було недосяжним . 

Майже щодня в бара ці траплялися крадіжки, і то була робота тих криміна

лісіlв, які називали себе "своїми". Одного вечора, коли ми повернулися з 

росоти, в коридорі бараку "своІ " напали на одного з членів ІІашоІ бриГади, 
роздя:-ли його майже догола і забрали п осилку , що він·~-~ щойно одержав з 

дому.Скривджений не міг поскаржитися начальству, бо його могли вбити . 

Наступного вечора знайдено біля вбиральні зарубаного в' язня, якого кримІ

налісти пограбували догола. Але "свої " майже не боялІ-'ся начальства. Якось 

приг::.дую, трапився такий випадок . 

До бараку зайшов відповідальний службовець із управління нашого чет-
оортого "участкrJ. " . Він побачив " своїх ", що сиділи в кужу і підійшов до них . 

- Ви працюєте? - спитав він ї х . 

"Свої" мовчали . 

- Я вас питаю , працюєте ви чи ні? 

301 



-Ні,- відповів один із криміналістів, білий, як вівсяний сніп, височенний 
на зріст і широкий, як геркулес. Ян виявилося пізніше, він називався ЗаїноКJ. 

- Чому не працюєте? - не вгавав урядовець. 

-Нехай лошаді работают,- відповів ::,а:;ка 

Це образило урмсвця, і Е:ін наказав Заїці злізти з нар. Той не слухався. 

-Я наказую, хnдіть за мнао!- пригрозив урядовець. 

- Плювать мені на ваш наказ. 

Урядовець покликав старосту бараку й звелів зняти Заїку. Староста по

тягся був на нари. Заїка раптом зіаючив з місця, вхопившся за стовп вели

чезними своїми руками й трусонув, аж барак захитався. 

- Геть, мать вашу, бо вб'ю,- несамовито заревів Заїка. 

Урядовець із старостою швидко nоспішили геть, нахваляк,чись прислати 

охорону. Аленіколи після того не було, й не було, й ніхто вже Заїки і його дру

ЗІВ не чІ пав. 

За кілька днів старосту нашого барану знайшли в таборі забитим. Голова 

його була розрубана сокирою . Ми догадувалися, що то справа рук Заїки , 
який пІсля згаданої сутички зурмовцем 1 старостою яносьсназав: 

- Продайошся, гад? Подожди. Больше ти Заїки не зачепеш . 

Усі ці таборові пригоди надзвичайно гнітили нас . Частодоводилось лиша

тися без їжі цілими днями, бо викрадалися талони. 

ТАЄМНИЧІ ЛЯБІ РИНТИ 

Безимлаг- величезне будівництво, на якому вже в зимну 1941 року пра
цювало близько 60 тисяч в 'язнів. Тут будувалися чотириповерхові цеглов і 
будинки, найрізноманітнШі майстерн і, цехи для виробудеталів для машин 

та величезний авіяційний завод. Спочатку нікому з нас і на думку не спало, 

що все це будівництво має суто військовий характер, як про те ми довідали 

ся пізніше. Та вже сама назва "Особострой НКВД СССР" говорила за все . 

Людr1 працювали там роками і всежне знали всіх таємниць Безимлагу . Аж 
за кілька років по тому, будучи вже в Німеччині , я дізнався від одного росій

ського інженера, що недалеко за Безим'янкою, біля Волги будувалися вели
чезні підземні лябіринти, з Наймодернішим технічним устаткуваннямКІМіаті ту

нелів, призначені, на випадок війни з Ні1111еччжою, для Кремля. Серед та-о під
земелля споруджено спеціяльні німнати для самого Сталіна. 

Зима 1941 року виnала надзвичайно холодною і суворою. Мороз із самар
ськими котючими вітрами досягав 45 ступнів. Однак, праця не могла перерива
тися ні на хвилину, особливо на розвантаженні й навантаженні будівельних мате
ріялів. Праця йшла в двізмни- денна й нічна. В:~ень працювати було, звичайно, 
ліпше, хоч би тому, що видно. Наша 211 бриГада працювала вночі. Тонні, хоч і 
ватяні бушлати й штани, понашені й кригою вкриті "бурки" (так називалися ватя· 
ні чоботи) не могли стримати неймовірно пенучого морозу, що проймав шкір~ 
й кістки. Щоб не пш;.юрозити обличчя, нам натягали на носа. вуха й щоки спе
ціяльні пошиті з марлі й вати "наморднини" . Залишалися відкриті лише оч і й рот. 
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fvle Й ці GПеUВКИ МалО ЩО f::fПували . Ск11QаІОЧИ З ВагОНіВ КаМіННЯ ЧИ цеглу ВПрі 
ваєш, н адихуєш пару, що йде попід марлю ватою по обличчі й зогріваєшся. Рота 

~~~~айже неможливо відкрити й стає важко дихати. Are, боронь Боже, спрооуй 
скинути того "намордника". Швидко на зогріте тіло падає мороз, і відмерзають 

вуха, НІС ЩОНИ ... 

Досвідчені в цьому в'язні , що не раз побували по таборах, радили нам зовсім 

не брати тих спецівок. Я гюслухав порад і ніколи не користався з "наморцників" . 

ІнШІ ж натягали їх на себе й під час праці скидали і тоді пронлинали все своє жит

тя. 3 обмороженими обличчями ішли до лікарні, а там від недоїдання (в лікар-і і 
гірше годували НІЖ у таборі) слабли й ставали "доходягами"r.Той, хто попадав 

гід цю страшну каrегорію "доходяг", майже не виживаві гинув. 

На "розвод " ми виходили о 6 годині вечора й праLtОвали до 6 години ранку. 

Якось, пригадую, на залізницю прийшов ешелон вапна із лісу. Нашій бриr'аді 

припало вивантажувати з закритого типу вагонів вапно. Нормівник, висока й ху

да, але люта люд ж а, підійшов до нас і наказав щонайбільше за дві години роз

вантажити 12 вагонів вапна . Нас у бриr'аді 13 осіб. Це ЗН('l-jИТЬ, кожна особа за 
двІ гою1ни мала викидати ~~~~ай же вагон вапна Це- божевілля. Вапно, щоправда 

дуже легке, але його гірше розвантажувати, як жорству чи цеглу. Тієї ночі дув 

вітер при чому прямо у відчинені двері вагонів. Кидати вапно проти вітру майже 

неможливо. Воно порошиться й летить назад, сипле тобі в обличчя, їдкий сморід 

вапна лізе в горло, ніс, очі. Ти задихаєшся, безперестанно чхаєш, затулСІючи об

личчя руками , або затикаючи носа й рота ганчір'ям, вирваним із бушлату. 

Громадянине начальнику!- гукає мій сусід до нормівника. - Так неможли

во , слово чести, неможливо! Дайте протигази чи спецівки якісь до обличчя! 

- Не велика біда, як почхаєте трохи. Викидаєте й так . 

- Щоб тебе на той світ викинуло!- вилаявся сусід і з-Jову встромив лопату 

у вапно. Кинув із вагона, але вітер йсrо сипнув назад . С-.,сід знов зачхався, по

тім похитнуося і впав надержак лопати . Я підійшов до нього й побачив що з носа 

в язня текла кров ... 

А побіч нас, де розвантажували ліс, у цю ж хвилю розГтнувся пронизливий 
зойк людини, зойк смерти: 

- А-а-а-й, сто-о-ой •. 

Я підняв товариша й вивів його з вагона, подаЕІ.lJи йому якусь лахмітину до 

носа Тимчасом недалений зойк людини не вгавав. Потім він затих у гаморі й 

крикові сотень людей. Я догадався - то, либонь, знову хтось із в'язнів попав під 

час розвантаження пІд лІс. 

Аж десь під ранком ми спромоглися вивантажити вапно. Ранком збиралися 

до табору . Конвой перерахував чи вс і є на місці. Виявилося , що двох членівбри

r'ади нема Один конвоїрлишився біля нас, а другий пішов шукати тих двох. Пів
години ми тупцювали н а морозі , тріпали руками й С'f'У'{али ногами, щоб не заду
біти, аж гюки ПО8ер-іУВСЯ конвоІ р з розшуків безвісти загинулих в'язнів. Конвоїр 

їх з-Jайшов, але обидва в'язні були мертві.Один із них замерз, сидячи на штабелі 
U3ГЛИ й склавши руки на коrінах. Він, очевидно, сів був відпочивати. дРУгий ле-

• ) " Доходяга" - слаба, н е м ічна людина, нездатна працювати, В ' язні ці єї к атегорІі ходили по 

см ітниках т абору й п оїдали всяку покидь. 
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жав пІд вагоном на рейках, скоцю~ившись у полатаному буuтаті, в роЗрваних 
"бурках" . 

Конвой наказав нам забрати з собою дотабо ру обох поrv-ерлих, і ми їх несли 
на руках аж до трупарнІ. Це була жахлива картина, яка нікопи не зійде з пам'яті 
про ТІ сотнІ й тисячі, що подібною смертю загинули в далеких степах хоподної 

Самари, на самому днІ совєrського "раю". 

ЗА ПАЙКУ ХЛІБА - СМЕРТЬ 

Дні тягнулися незвичайно довго. Непосильна праця й голод чимраз дужче 

давали себе відчувати . Наша бриг' ада одержувала харчовий приділ за категорі
єю другого котла, але це не могло задовольнити бодай у малій мірі HalJИX до 
крао зголоднілих шлунків. Коли б мені за нормальних часів сказали, що я за 
один раз можу з'їсти дві пайки чорного гливкого хліба в 1500 грамів і п'ять лі
трів брудної кроп~-<в'яної зупи, я неодмінно назвав би ту людину божевільною. 
А отже тепер я міг усе це з'істи без найrv-енших труднощів' 

Одного разу, пригадую, одержав з дому посилку, в якій була махорщ цигар
ки, сухарі і t.ryкop. То був найбільший день радости в моєму житт і . Я накришив у 
величезний залізний баняк сухарів, налив туди холодної води і всипав цукру. Це 

було, по-в'язничному висловлюючись, "тюрі". Стільки я з'і в тіЄі "тюрі" , не знаю, 

тільки після того я відчув, що в бараці мені було душно і мені нудило. Я ледве 
зпіз з нар і вийшов н а мороз. Живіт мені надуло, як пузир, і я , важко дихаючи , 

ледве міг пересувати ноги. Я був навіть злякався і заприсягався стільки не з'І. да

ти за раз, але швидко посилка кінчилась, надійшов голод, і я знову ладен був з'І· 

сти СііЛЬКИ , СКІЛ ЬКИ б УМ ІСТИЛОСЯ В мій ШЛунОК. 

в·'~ЗН І ХОДИЛИ худ і, як тріски . Часто було чути , як у тому ч и тому кутку барану 

хтось крич ить і плаче, благаючи не вбивати . То вже напевно били когось за к ра

дІжку хліба. За вкрадену пайку хліба тут самі в'я зн і забивали крадія на смерть. 

Серед нас, ~раінців, булІА й інші народи Совєтського Союзу, зокрема наро
ди Кавказу, Узбекістану тощо. Особливо важко зносили тутешнє життя узбеки. 

Вони гинули, як мухи. Цьому вони часто спричинялися самі. Узбеки дуже лю

блять чомусь гроші, хоч за них тут майже нічого не можна було купити. Вони зби

рали кожну копійку й бережно її ховали, зашиваючи в одяг . Я спостерігав, як уз

беки день-удень продавали свою мізgрну пайку хліба, збираючи й ховаючи за 

пазуху грошІ і з назбVІраними грішми вмирали. Не раз було у мертвого узбека, 

в лікар-tі, санітари вирізали з бушлатів тисячі карбованців. 

При всьому нашому ба;t{анні й прагненні, власною силою ми ніяк не могли 

досягти перевиконання норм виробітку, щоб дістати "третій котел". Навіть фізи

чно здорові, сильні люди, двоє колгоспників із Поmавщини 1 один робітник із 

Бабаїв (близько Харюва), прізви ща яких н е пам'ятаю, які довго в і рили у силу 
своіх м'язів, згодом знев і рилися й махнули рукою. Але п ізн іше rv1 и дізналися про 

одн у важливу для нас таборову таємницю '"повишенія проі зводітєльності труда". 

Цією таємницею була тан зван а "тухта" і підкуп н орм і вника, що калькулював у 

канцелярії П РК норми. Ми зібрали з бриr'ади сs:tкі -такі кошти і через бриr'адира 

передали їх нормівникові . Тим часом на праці давали "rухту". Вона полягала в 

тому, щоб записати до списку виконаної праці те, чого ми насправді не робили . 
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1 ехніка nроцесу, як виявилось, не складна. Вкладаючи, наприклад, $ГЛУ в шта

белі. в середині штабелі в ми лишали порожнечу, і лише навколо тіЄі порожне 
чі викладали вгору цеглу. Порожнечу потім з~рху занладали невеликим шаром 
цегли і в цей спосіб наші норми вироб ітку швидко росли . Незабаром ми дійсно 
добилися рекорду в 200-215 процентів норми. 

На "третьому котлі " стало лепше , а, головне , тепер ми працювали вп'ятеро 
менше, а харч дІставаликращийСправи наші поліпшали, і митрохи почали себе 
з1дчувати дещо здоровІше. 

Аге немадобра без лиха. Одного разу я неспод і вано захворів. Цього я най
більше боявся, бо найменша хвороба в таборі дуже близька до смерти. Було це 
десь перед весною, коли вже з пі вдня чувся легкий подув теплого вітру, але Са

мара стояла ще в снігах . Перед самим "розводом ", увечорі, я прокинувся зі сну, 
підВІв rnJl()Вy і відчув майже те саме, що напочатку нашого прибvrm до табору. В 

мене боліла голова, спина, плеч і й груди. Слід було мені повернутися на інший 

бік , як у спину щось шпигало гострим і пекучим. Я пробував підвестися й не мі г . 

Якийсь невиразний жаль охопив моє серце і стало до сліз прикро. Я відчув себе 

коJЮдою , що лежить ось серед цих сірих бушлатів, нікому не потрібна. 

БриГ" ада вже вийшла на працю, а я все ще лежав і корчився у велжих болях. 

Нараз передо мною став нарядчик, високий і тонкий , як оцей от стовп, що підпи 

рав барак . Він зігнувся до моїх нар і витяг шию. 

- Чому ви не на роботє? - спитав нарядчик. 

- Я хворий , я не можу ... 

- А справна від лікаря є? 

- Нема. 

- То зараз же Юирайся до вахти. 

-Але я не можу, громадянине нарядчику. 

- Брешеш ! Коли б не міг - справку мав би . Знаємо вас, філонів. 

Нарядчик пішов. Я ще раз спробував підвестися, але гострий біль і колючки 
у спину знову звалили мене на нари. 

Ц1лу н іч я не міг заснути, кашляючи та стогнучи. Десь близько мене чути було 
гомін в'язнів, що працювали в денній зміні. Я не чув, про що вони говорили,але 
мені здавалося, що вони змовляються про втечу. Згадка про це блискавкою 
промайнула в моїй свідомості і погасла. Потім вона воскресла й горіла яскра
вим полум'ям якогось божевільного стремління. Мені привиділось, що я справ
ді втік із табору і був дома в своїй рідній дорогій Водолазі, де залишився старий 
батько й стара мати . Ось відчиняються сінешні двері моєї солом'яної хати й на 
порозі з'являється мати . 

- Мамо! Мамо! Рідненька моя матусю! 

Я падаю ·Ії· на груди й плачу, плачу, як дитина. 

Мати пестить мене й цілує в обличчя і уста, старенькими руками міцно при
гортає до своїх пахилих плечей . 

- Сину! - шепоче мати. - Дорогий мій сину! 

Але нараз А Відчуваю болісний удар у ГРУДИ, і А СХОП,lЮЮСЯ Зі сну. П рИВІ1Ц 
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з-tжає 1 гередо мнао стоїть нарАдчик. 

- Дістав справку? 

- R не можу ... 

Нарщчж бере мене за ноги й тягне на підлоrу , і цілий бар<Jі гередо мнао 
захитався й з-tик , немов праваливсь крізь землю. R йшов уст1д занарядчиком 
і нічого не бачив, хитаючись і чіпляючись за нього. Передранковий віrер сипнув 
мені в лице, і мені сталоніби легше. Нарядчж привів мене долікарА й сназав. 

·- Огляньте. На роботу не хоче йти. 

Оте "не хоче " ще більше завдало мен і болю і образи . 

- Щоб ти Еік OT<Ji "не хотів", паразите проклятий! 

Лікар звелів мені роздягнутися. З великим зусиллям я стяг із себе бушлаr і 
оо рочку. Оглянувши, лікар ще раз подивився на мене й наказав одягтися. 

- Ну, як? - спитав нарядчик . 

- Нє совсєм здоровий , но работать может. 

R весь затремтів. Відчув, як в обличчя моє вдарила кров . Але що я мусив 

робити? R добре знав, що ні просьбою, ні благанням, ні плачем, ані погроза

ми не викличеш н і якої здорової реакції в цієї бездушної потвари в людській 

подобі . А ще знав , що всі лікарі мали від головного управління табору давати 
довідки на захворування денно лише 5 п rоценті в до загальної кількости в 'я

з-tів. Цей проІ..fЗНТ, очевидно, давно вже вичерпався , і я в цю кількість "щасли
вців" , звісно, не міг поrрапити. 

В таборі існувало правило- всякого, хто без лікар<..ької посвідки не вихо
дить на працю , забирати в "довод "."Доводом" називалася збірна fl)YПa так 

званих "філонів " і " отказчиків" , що окремо висилалисяна працю під посиле
ним конвоєм . Сюди зводили мужчин і жінок разом. Ось до цього "доводу" й 
здав мене нарядчик. 

R вперше був У "доводі " і вперше nобачив ті страшні картини , які довеrю
ся пережити за ціле ув'язнення . R бачив, як одна молода дівчина, нап1в боса., 
в одній блюзt.f й короrкій спідниці, простовоІЮса. корчилася за брамою в снІ 
гу , на сорокаградусному морозІ . 

. R проїла одяг, бо я вмирала з голоду, - промовляладівчин а, рвучи на со
бІ блюзку.- Тепер мені недаютьбільше одежі й гооять на роботу. R не можу 
бІльше, граждане конвоїри, не можу ... Краще смерть, ніж таке жипя ... 

Вона зверталася до конвоїрів голосом розпачу й жалю, і в том·; голосі 
бреніла нелюдська мука. Але той гоІЮс не вражав конвоїрів . Вони були хо
лодні й байдужі , неначе перед ними лежала в снігу не дівчина, а дерев'яна 
колода. Вони її п іднімали й тягли , б ' ючи прикладами рушниць , штовхали чо
бІтьми в груди , аж доки вона замовкла, замовкла навіки ... 

Ми мовчки йшли з лопатами. Нас завели десь аж за 12 кілометрів від та 
бору, у великі снігові замети й сказали : 

- Копайте! Тут мусить проходити велика доро, d до соціялістичного міс 
течка Бе зим'янка. 

І ми копали. Не дорогу, а, здавалося могили копали соб і ... дал і буде 
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К. Уwмнсьнмй 

Проблеми амейного вwсовштя 

УВАГА І ПАМ'ЯТЬ ДІТЕЙ 2 

Після всього сказаного не треба вже 1 говорити про педагопчне значен

ня пам'яті. Можна сказати без великої натяжки, що вихователь має справу 

тільки з самою пам'япю виховання і що на здатності пам'яті грунтується вся 
можливість виховного впливу. «Тільки те, що ми зберігаємо в собі,- каже 
Бенеке,- можемо ми переробляти далі: розвивати у вищі духовні форми і 
застосувати до жипя. Розум, здатність до суджень та умовиводів, коротше, 
всі духові сили, в вузькому розумінні цього слова, залежать від досконалості 
пам'яті». ••Вся культура і всякий успіх культури,- каже той же психолог в ін
шому місці,- грунтується на тому, що к~ному вже в ранньому дитинстві 
прищеплюються незліченні комбінацІі (асосіяції слідів), не тільки ті, які ком
біновані людьми поставлені з вихованцями у безпосередні взаємовідноси

ни, а й ті, якt нагромаджувались незліченними поколіннями людства, протя
гом тисячоліть, і всіма народами землі. Засвоюючи ці комбінації, людина 
набуває розумової, естетичної і моральної спадщини мільйонів і користує

ться для своєї освіти плодами зусиль (плодами ІtІиття) найвеличніших генtїв, 
яких тtльки утворювала людська природа". 

Період кращої пам'яті збігається з отрачим віком і минаєдосить швидко. 

Враження молодості зберігаються далеко глибше, ніж враження, здобуті 
під старість: тим-то старик, забуваючи те, що робив сьогодні, згадує дуже 

жваво те, що робив у дитинстві. Це мимоволі наводить на думку, що вражен
ня, які лягли в нервовий організм у період його молодості, природно лягают~ 
у ньому куди глибше, ніж ті, які входять у нього згодом, коли розвиток його 
припиняється чи уповільнюється і коли він уже завалений силою попередніх 
вражень. У перші 7 чи 8 років нашого жипя пам'ять наша засвоює стільки, 
скільки не засвоює за все наше дальше жипя. В цей час ми саме набуваємо 
переважну більшість тієї величезноt маси відомостей, яка спільна всім людям, 

яка, за зауваженням Руссо, значно більша від маси відомостей, що на

лежить тtльки вченим. 

Період отроцтва дитини, починаюч~t з 6 чи 7 років, до 14 і 15 можна наз
вати періодом найдужчої роботи механічної пам'яті. Пам'ять на цєй час на
буває вже дуніе багато слідів і, користуючись могутньою підтримкою слова, 
може працювати швидко і тривало в засвоєнні нових слідів і асоціАцій, які 
внутрішня робота душі, перестановка і перетворення асоціяцій, які могли 6 
перешкодити цьому засвоєнню,- ще слабкі. Ось чому період отроцтва мо

жна назвати начальним періодом, і цим коротким періодом жипя повинен 
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користуватися педагог, щоб збагатити внутрішній світ дитини тими уявлен

нямІА і асоціяціями уявлень, які знадобляться мислительній здатності 

для її праці. Витрачати цей час виключно на так званий розвиток розуму

було б великою помилкою і злочином перед дитинством; а ця помилка не 

чужа педагопц1 ... 

Однак сама ця швидкість засвоєння нових і нових асоціяцій у дитячому і 

отроцькому віці тягне за собою ту хибу дитячої пам'яті, на яку ми вказали ви

ще. Немовля засвоює в;:jжко й повільно, але засвоєне один раз не забуває, 

бо його елементарні засвоєння повторюютьс~ безперестанно. Дитина за
своює легко й швидко: але так само й швидко забуває, якщо не повторює за

своєного. Це відбувається саме, тому, що, утворюючи щоразу нові асоція

ції, д'итина розриває попередні і забуває їх, якщо не повторює. Ось чому, на
приклад, семирічна дівчинка, яка дивує всіх разючим знанням географії, 

тобто імен і цифр, може втратити будь-який слід свого знання протягом ро

ку, тільки-но їі перестають запитувати, коли набриднуть її завжди безпомил

ковІ ВІДПОВІДІ. 

У роки юнос;ті, коли в людини з особливою силою пробуджуються і ідеа

льні прагнення, і тілесні пристрасті, робота механічної пам'яті природно в ід
ходить на другий плян; але ми помилилися б, сказавши, що пам'ять взагалі в 

юнацькому віці слабшає. Вона така ж сильна, але тільки щодо тих асоціяцій, 

які перебувають у зв'язку з прагненнями юності. 

Пам'ять дозрілого віку, на протилежність отроцькій, ми можемо назвати 
спеціяльною пам'япю; тут людина засвоює легко тільки те, що стосується їі 

спеціяльних занять, звертаючи мало уваги на все інше. Під старість і ця спе

ціяльна пам'ять слабшає. Однак у багатьох видатних людей навіть механічна 
пам'ять зберігається до глибокої старости,- така сильна й живуча їхня нер

вова система . 

Вже само собою видно, що така поступовість у розвиткові пам'яті має 

широке застосування у виховній і особливо в навчальній діяльності 1 що цю 
поступовість повинні брати до уваги і школа, і педагог, і підручник. 

Ще очевидніший чи менший ступінь міцности чи пам'ятливості нервової 

системи . Звичайно, більш чи менш добра пам'ять не є тільки прирадженою 

якістю. Ми вже показали в своєму місці, як розвивається пам'ять у людей , і 

що душа своїми роботами оозвиває пс..м'ять щодо засвоєння слідів тих від 

чуттів, які перебувають у зБ\Ізку з цими роботами. Але все ж міцність перших 

засвоєнь, що лягають в основу душевних робіт, і потім міцність наступних за

своєнь, що не перебувають у зв'язку з почати ми роботами, зумовлюються 

природженим ступенем більшої чи меншої пам'ятливості. Можна легко по

мІтити, що одна дитина засвоює швидко й мІцно; друга засвоює так само 

швw:~ко are швw:~ко зсбуває; третя засвсює повільно, але міІ..tю; четверта, на
решті, на:інещссливіша, і повільно засвоює, і швw:~ко забуває. Це явище часто не 

пере(ууває в зв'яЗ{у з розумовим розвитком, б о трапляються Цлковиті Ідіоти, які 
в той же час надзвичайно швидко засвоюють величезні ряди слідів відчуттів і 

міцно їх зберігають, як той ідіот, про якого згадує Дробіш і який, не розуміючи 
жодного слова по латині, міг слово в слово повторити один раз прочитану 

ним медичну дисертаЦІЮ латинською мовою. Пам'ять, без сумніву, є необхі-
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дною умовою всякого душевного розвитку. Не маючи пам'яті, людина рІшуче 

не могла б ні на волосинку розвинутися: вона завжди оберталася б в одній і тій 
же вузькій сфері миттєвої душевної діяльності. Але сильна пам'ять не є ще сама 

по собі запорукою можливості сильного розвитку, якщо їі підтримують, з одного 

боку, такі ж сильні душевні роботи, а з другого- інші властивості нервової систе

ми 1 саме осоЬлива рухливість її часток. В такому стані сильна пам' ятливІсть 

може мати навіть шкідливий вплив, переобтяжуючи пам'ять людини незлі
ченною кількістю твердо засвоєних слідів, які тільки перешкаджають ·,-і слаб

ній душевній діяльності. Звідси шкідливість безтолкового зубріння напам'ть, 
яке занапастило не одну молоду, ще слабку душу, захаращуючи її ні до чого 

не придатним матеріялом, з яким душа не може ще справитися . Але шкідли
вий вплив сильної й міцної пам'ятливості не обмежується тільки дитячим ві

ком: часто, переглядаючи праці якого-небудь вченого, доводиться тільки 

шкодувати, що в нього була така сильна пам'ять при нез-іачному розвитку 

інших якостей душевної діяльності. З того, що сказано тут, звичайно, жодна 
розсудлива людина не зрооить висновку, що сильна пам'ятливість взагалі 

шкідлива. Навпаки, вона є необхідною умовою ген1яnьного розуму; але вона 
ж часто буває причиною і елаького розвитку розу;vювих здібностей . Вся спра

ва тут у гармонІї різних якостей нервової системи і всилі душевних робіт. Де
ЯКІ психологи в особливій слабкості засвоєння хочуть знайти коріння відмін

ності психічної діяльності чоловіків і жінок; але це їруба помилка : хто навчав 
дІвчаток, той 3-Іає, що їм так само часто, як і хлопцям, властива швидка й си

льна пам'ять. Швидше вже можна закинути дівчаткам те, що вони заучують 

надто мщно. 

Вихователь, який розуміє природу пам'яті, буде безперестану вдаватися до 

повторень не для того, щоб налагодити зруйноване, а для того, щоб зміцнити 
будівлю і звести на ній новий поверх. Розуміючи, що всякий слід пам'яті - це 
не тільки слід минулого відчуття, але в той же час і сила для набуття нового, вихо
ватель безперестану дбатиме про збереження цих сил, бо в них лежить запору
ка для набуття нових відомостей. Кожний крок уперед повинен спиратися на 

повторення попереднього. 

Лю.~ивши, одн~ осторонь не розв'язане психолопєю питання про Існуван 

ня сt>соJЮтного заоvпя. ми приймемо, що вОно існує в тій релятивній формі, 
яка відома кожному. Що багато і дуже багато чого вислизає з нашої пам' яті , 
в цьому ми можемо переконатися, розповщаючи навІть учорашню подІю 1 
перевіривши нашу розповідь розповідями інших очевидців. При цьому ми 

побачимо, як об манює нас наша уява, вставляючи свої кільця в розірван і 

ланцюги пам 'яті так, що, бажаючи зв'язати який-небудь ланцюг слідів, що 

розірвався в нашій пам'яті, ми зв'язуємо його кільцем , яке щойно знову ску

те нашим розумом або нашою уявою, чи вихоплене нами із зовсім іншого 

рАдУ ланок. Потрібне особливе зусилля волі, щоб з цілковитою точністю роз
повісти подію, бачену нами, не вкоІЗуючи в цю розповідь ані найменшого кільця 

свого власного виробництва. Коли ж ми потураємо собі, це перетворюється на 
звичку дуже негарну у яких особливо сильно розвинена уява, а зусилля 

волі, щоб відновлювати об ' єктивну істину, ще слабке , така мимовільна 
брехня трапляється дуже часто. Буває навіть, що діти плутають з дійсністю те, 
що бачили уві сні, приплітаючи до цього ще які небуть асоціяції своЄї власної 
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уяви , якІ завдяки особливІй вразливості дитячої нервової системи, відбилися 
в ній з такою силою, глибиною і яскравістю, що дитина, натрапляючи по

ТІМ у своїй пам'яті на сІіди цих о.соціяцій уяви, вважає Іх за сліди справJ-ЖІХ 
подій і вражень зовнішнього світу. Дорослих рятує від цих мимовільних 
помилок або розум, що показує неможливість події, або велике нап-р\'
ження vваги, причому сліди зовнішніх вражень ВІдрізняються своєк" 
особливою ясрав1стю ВІд слідів усередині створюваних асоціяцій : а у діrей 
воля і розум ~слабкі, психологічний аналіз майже не існує, тому не дивно, 

що така мимовільна брехня трапляється безперстанн о, і її треба старанно 
відрізняти від брехні зумисно!, що {І. сама дитина усвідомлює як брехню .. . 

На цій же причині забутливості грунтується почасти те явище , що дГти з 

сильно збудженою уявою бувають дуже забутливими. Вони забувають не то

му, що в них пам'ять сnабка, а тому, що при безперестанному побудуванні 

уявою нових і нових асоц1яцій вони беруть матеріял з попередніх,безпере
станно їх розриваючи . Крім того, внутрішня робота уяви відвертає увагу ди

тини від лекцій і взагалі від предме-тів, що її не цікавлять. Ось на якій підставі 

ранній розвиток уяви може вважаrися небезпечним супер-іиком пам'яті, хоч по 

суті це зовсім не протилежні здібнос-ті, і ось чому педагог гювинен уникати всьо

го, що занадто сильно Юуджує некорисні, що ні до чого не приводять, асоціяЦї 

в душі дитини, як , наприклад, читання романів, проти чого поставав ще Кант. 

Але не тільки читання романів , а взагалі всяке читання , що не має відношен

ня до навчання дитини і тому лишається без повторення, осnаблює пам'ять, 

розвиваючи попередні асоціяЦІ_І_ і снладаючи новІ, ЯКІ, не повторювані потІм, 

ослаблюються самі, ослабивши, в свою чергу, інші. Звичайно, з цього не випли

ває, що дитині не треба давати читати нічого, щu не стосується лекЦІй; are ви
хователь повинен знати, як діє читання на душу дітей і ослаб110вати його по

ган і впливи , залишаючи гарні. Не тільки читання , але й марне навчання о
сnаблює пам 'ять: приміром, якщо ми навчимо дитину чого-небудь, що вона 

потІм забуде, то це ослаблює її пам'ять. Якщо ми занадто рано, наприклад . 

почали навча.ти дитину географії або Історії , а потім кинули, то мvсимо 

знати, що вплинули погано на її пам'ять взагалі . 

ЗабутлІАвість у багатьох відношеннях можна такuж назвати 1 поганою зви
чкою . Ця звичка часто походить вщ лінощів. Кожний може помітити на само

му соб і , що при впертому згадуванні потрібна зосереджена увага, яка в с~:~u
ю чергу, потребує зусилля волІ, біл~:-шого чи меншого, залежно від трудн о

Щв спогаду. Згадуючи що-небудь уперто й довго, ми виразно відчуваємо, що 

це труд не легкий. Осьчому загальні лінощі, огидада праці взагалі , і зокрема 
до праці розумової , яка для дітей і людей неразвинен их значно важча за фі

зичну, може мати великий вплив на ослаблення пам'яті . Залишаючи з ліно

щів багюо слід ів не Юудженими до свідомості , ми дозволяємо ·Ім губитися 

дедалі більше в rемній сферІ пам'яті, захаращуючись новими асоЦяцІями , і ра

зом з тим набуваємо взагалі поганої звички забуваrи . 
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МІ'р Омелян Новаnь 

ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ 

ЖИПR з 

(Доповідь на Пленарній Сесії ІІІ-го КонІресу СКВУ) 

ПитRння "включення" стосується особливо нашої студіюючої молодІ, 

як.q ;ю своїй натурі належить до категорії провідної верстви. Як виглядає 

та молодь пі11 оглядом світоглядовим і політичним, що від їх світогля
дового L1 ГІ r:·.1Ітичного обличчя буде зRлежати вигляд нашого організова

~ого жипя в майбутньому? Прийде ця зміна, як с.рганічни .. 11ерехід спад
щини від батьків до дітей, чи може прийде до революційн~Іх потрясень, які 

змінять обличчя наших дотеперішних надбань у майбутньому? Відповщь 

на ці питання вимагає деякої аналізи і вступних стверджень. Відповідь не 

може бути без всебічного обговорення й дискусІй . 

Перше ствердження, що студентський український ::~ктив, за малими 

винятками- це вихованці існуючих молодечих організацій, може дават :/, 

нам уяву про ідейне обличчя студентства з боку його репрезентації . 

Друге ствердження, шо маса 1-tdWOГO студентснm є інертна і не включ( 

на до активного студентського жипя, створює проблему його дальшої Of' 
ганІзації й дії. 

Студентський актив, що є в проводі наших студентських організацій 
системи ЦЕСУС, вихований звичайно в патріатичному українському дусі, 
в молодечих органІзацІях і на зразках непримирим их борців за ідеали укра
їнської нацІі, в більшостІ є націоналістичного напрямку, хоча не конечно 

політично-партійно визначений . 

Uей провідний елемент неодноразово засвідчував свій високий пюрі
отизм, коли через свої організації, ТУСМ, Пласт, СУМ , ОДУМ і інші, брав 
участь у протестних маніфестаціях перед воро~ими амбасадами та на ін

ших місцях і в різних нагодах. Ця молодь організувала комітети оборони 

Мороза і інших політичних в'язнів 1 займалася роз'яснюванням серед чу

жого оточення. Вона йшла також на кількаденні голодівки і була та є гото

ва на великі жертви, якщо б вони були потрібні. Це є і де й на мо л од ь 

зусіма притаманними їй прикметами і властивостями. 

Проблеми тієї категорії молоді починаються на високих школах у яких 
вони студіюють. Не є н іякою таємницею , що сучасні школи, а особливо 
високе шкільн ицrво є сильно інф ільтроване лівими марксистськими течІя 

ми . Друга світова війна й зближення західн і х п оту г з СССР, а тим самим 
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співпраця двох р і зних соціяльно-економічних систем , сприяли психоло

гічномv наближенні і створили !'рунт для насадження в наукових $Нтрах 

та у високих школах прихильників марксизму. Коли додати до того, що вже 

з кінця минулого століпя марксисти оформилися у дві теч ії- революці й 
ну , яка прийнялася у Росії і еволюційну у Велик і й Брітан іІ, звану фабіяніз
мом, то ця друга теч і я і використала коньюнктуру, щоб закріпити себе пос
тупово в багатьох наукових закладах і високих школах, не нехтуючи та

кож і середніми школами для постачання високих шк іл підготованим еле 

ментом . Виступаючи під різними теоріями , ЯКІ часто не нав'язують до само

го Маркса, ці течіі 1ндоктринують студіюючу молодь своїми нІби "наукови

ми" тезами і послідовно та систематично накидають у формі науки полі

тичні погляди та філософське їх обоснування. Наслідки з того такі , що т .зв . 
лівизна проникає у всі ділянки людського жипя і насичує його розкладо
вими тенденціями, що часом прибирають форм валення "естаблішменту" , 

пропаr'ування гедонізму, нігілізму й порнографії . За вс і м цим криється не 

видима рука, яка вміло використовує слабі місця в державі, чи в суспіль

ностІ 1 на цьому жирує. 

Таке студентське довкілля не може залишитися без впливу на форму
вання СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ украЇНСЬКИХ СТудеНТіВ, ЯКЩО ВОНИ Не 

наділені достатнім імунітетом Із джерел української духовости та з досвіду 

української політично! думки. 

До найбільш загрожен их цими розкладави ми впливами належать сту
денти гуманістичних наук , а також з ділянки економії і журналістики. Без

критичне сприймання насичених марксизмом наук, має за наслідок кри

тичне наставлення тіЄі частини студен тства до всього укр.::lінського, що бу
ло створене на християнській ідеалістичній світоглядовій основі . Вико

ристовуючи українські патріотичні почуття частини тіЄі молоді, деякі особи, 
чи групки лівого напрямку пІдсичують цей критицизм деякими докvмен

тами з Украіни, мовляв там переважаюча більшіr.ть дvмає по-маркс;и,;тськи . 
Вони промовчують писання В. Мороза, Є. Сверстюка, І. Світличного, І. 
Калинця, о. В. Романюка, а навіть наверненого на християнство, колиш
нього комуніста Миколу Руденка, чи містерійна "космічного" ідеаліста-па
тріота Олеся Бердника . Вони чіпаються за нефортунно висловлений "нео
марксизм" Леоніда Плюща і хотіли б його узагальнити на всю Україну, як 
вершок політичного думання. При цьому підкреслюють інтернаціоналізм, 

солідаризуючись із міжнародньою лівицею до лінії поборювання дикта
тури в Чіле , чи в Арr'ентіні, засуджуючи українських політичних діячів, які 

вимагали від Піночета прикладу звільнення своїх в'язн і в, щобдобиватися 

такого самого від СССР відносно українських політв'язнів. Для даної 

групки студентів, просякнутих чужою доктриною немає стриму. Вони го
тові оплюгавити всіх і все, незважаючи на заслуги і досвід осіб та політич 
них середовищ у політичній боротьб і за визволення України. В той же час , 

вістря ненависти і акцій супроти властивого ворога Украї н~1 є далеко тупі

ше і не виходить поза трафаретні фрази оборони людських прав на рівні 
Чіле і африканських краї н. 

Цимпитанням можна б і не присвячувати аж такої уваги , якщо О ця ГРУ 
пка не була а r'ресивна в напастя х і в вербуванні нових приклонн иків, а 
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своі переконання держала для себе, або бажала б еконфронтувати Іх у 

громадській дискусІі . Наша суспільність уже настільки зрІла, що могла б 
виявити толеранц1ю до рІзного думання, зокрема, коли це думання похо

дить від мол оцих. Так, однак, не є, бо ідеї цього гурта молоді є неукраїнсь

кого походження , а як казав Тарас Шевченко "гюходять з чужого поля". 

Не додумали молоді адепти Маркса, що всякий інтернаціоналізм криє в 

собі небезпеку підпорядкування слабшого сильнІшому, як це переконли

во довів Іван Дзюба у свому знаменитому творІ "Інтернацюналізм , чи ру

сифікація" . Більше доказів облудности інтернаціоналІстичних концепцІй 

не потрібно, хоч про це можна б багато говорити у бО-ліття Української 

Державности, яка на своєму підготовчому етапі велася також в аспекті 

московсько-українського інтернаціоналізму. Відомо, як поставилися бу

ли соціялісти-інтернаціоналісти типу Керенського до вимаганої українсь

ким народом і його патріотичними речниками державної незалежности . 

Вкінці, їхні "дисиденти"- большивики закінчили цю інтернаціоналістичну 

співпрацю збройною окупацією України . 

Тому ми мусимо відкинути і марксизм і його Інтернаціоналізм, як облу 

дно ворожі концепції, на які немає місця в українській спільноті. Багато

мільйонові жертви, що їх склала Україна є у великій мірі наслідком неда -
зрілої політичної думки попередніх часІВ. Помилки мстяться 1 хто їх повто
рює, той або сліпий, або недарозвинен ий, а якщо свідомо не хоче вчити

ся , то є злочинцем супроти своєї нації і нацюнальним зрадником. 

Укра1нська молодь з рядів СУМ перша зареаІувала на появу лівизни 

се ред частини студіюючої молоді , творячи Інститут СуспІльно-ПолпичноІ 

Освіти, в програмі якого головним предметом є "Історія суспІльно-полІ 

тично"І думки в Україні " і критика ворожих УкраІні Філософсько-поЛІтич 

них конце пцій. Випуск наукових праць та численні курси в кількох краї нах 

нашого поселення дають студіюючій молоді можливість набути потрібнІ 

знання і завершити власну світоглядову систему. Треба відмітити, що об

мін думками між центральними проводами молодечих організацій СУМ 1 
Пластом ще на початку 1975 року довів до узгіднень становищ у цих пи
таннях, як і булизавершені підписанням умови про співпрацю в цій пл ощи 

НІ , ЯК ТаКОЖ І В ІНШИХ. 

Ще треба зробити одне ствердження . ВІД давнІших часів втерлася 

думка, що виховні молодечі організації повинні бут и "а політичні ". Дехто 

пояснював собі, що вистачить патріотичного виховання, а дехто й шов далІ 

з намаганням відмежувати молодечі організації від вг,ливу політичних 

партій чи оргаnІзацІи . Як показує нам життя . один і другий погляд не видер
та~:~ проби, бо маємо або патріотично наставлених інтернаціоналі сТІв, або 
без належної опінії частину нашої молоді. Частин а активного елементу 
включилася в чужу політичну концепцію, а більш пасивний- зневтралізо

заhий . Частка довголіоньо"І праці молодечих організацій пішла намарне 

Туттреба уточнити наступне. Політиза ція молодІ не може бутиведена в 
дитинстві , ані не може бути спрощувана. Діти і юнацтво до певного вІку 

можуrь б ути виховувані тіл ьки в п атріотичномv дусі , а не в полі т ичному, бо 

це с;уперечило б зви чай н і й педагоп чнІй засаді, яка каже , щ о кожнІй в І ко 
БІVі фазі психо-фізичного розвитк у дитин и в ідповід ас: ·~-~ с промож н Ість 
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сприймання 1 розумІння жипє1::н1х явищ і абстрактного думанння. Тому 

світоглядово-полІтична формація молодо'І людини може починатися тіль 

ки в перюдІ певного ступеня зр1лости, коли молода людина сама починає 

шукати відповідей філософського порядку про бупя людини 1 її призна

чення . Виховна організація має допомогти молодій людині знайти пра
вильну відповідь, а ця правильна відповідь знаходиться у виховному ідеа

лі даної молодечої організації , якщо вона послІДовно його здійснює, а не 
прикривається ним як ширмою для звичайно'! веr'етації , чи гри . 

Щодо полІтики у вихованнІ, то є така пословиця : "якщо хтось не зай

мається політикою , той стане предметом пол ітики " . Маємо, отже вибір, 
або стати предметом чужої полІтики , як згадана вище частина нашої мо

лоді , або вивчати і дІяти полІтично по лІнії інтересів України , а не окультних 

чужих та ворожих сил . Тому політичне виховання серед дорослої молоді 

мусить бути завершенням усякого виховання . Щодо партійного опред1· 

лення молоді , то їй треба залишити вибір . Тільки політично і громадське 

вироблена молодь може бути успішно включена у наше організоване гра 

мадське жипя і забезпе чить його перед небезпекою ворожої інфільтраці'І 

та морально-розкладових чинниКІВ. 

Ніхто не заперечить , що с віт знаходиться в постійній боротьб і ідей і еві 

тоrлядів . Н е снажу НІщо нове , коли повторю за нашими ідеалегами і вче 

ни ми, що основний поділ світу йде по лін ії двох головних філософічних 

кон Lt3П ЦІЙ : ідеалістичної ,до якоі належить також увеGь християнський світ 
і матеріялістич ної , яку втілюютькомуністичні режими. Одна концепцІя ви

ключає другу і нема між ними знаку єднання чи дія лагу . Коли ІДеалІстична 

філософська конце пція визнає першість духа над мате рією , то друга ви

знає тільки матерію, а духа її витвором, або я к це п ри йн ято вважати -
Маркс п оставив Ге Геля (п редставника ІДеалі стичн ого напрямку\ догори 
ногами. 

Духовість украінського народу в його Історичному ставаннІ відзнача

лася спок онвіку реліГІйнІстю , а тим самим була 1 залишилася ідеалістич
на. Впровадження в РосЇІ марксизму, мимо сповидн о'І релігійности несу

проводи лось таким опором системі , як це було в УкраїнІ. Подібно було та

кож за татарської навали в 13 стал .. коли Мосновщина покорилася, а 
Україн а кривавилася довгІ сталіття в боротьбі, в часі якої створила не пов

торний в світі орден ЗапорізькуС іч. Це найглибши й вияв Ідеалізму в наро

ді, який повторюється й за наших дн і в, у геройській епопеї УПА. а тепер 

у поставІ нескоримих . Погорда до смерти, глибокий героїзм і трагізм та 

водночас з цим вияв н айвищої людської гідности не мають ніщо спільно

го з матерією і матеріялізмом Це сила духа, сила одержимих Ідеєю нацї1 , 

як твору Божого, пеоед якою б ліднуть усякІ штучні творені системи ікон 

цепції людини-r'в интика,про які так влучно писав в своїх есеях Валетин 

Мороз. Не м і г промовч ати також тієї ук раїнської духовости режимовий 

письменник ОлесьГанчар у відомому творі "Собор" що ст аа ніби симво

лом народу в його боротьбі проти навали матерялізму й атеїстичноrо 

маркс~1 зму. Познайомившись і з змістом самвидавних .t:.:окументІВ і літе

ратуоних творІ в нескорими х, в ідомий сучасний філософ і есеї ст 'І ФранЦІЇ 
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Ревель писав нещодавно, що слідує:" колись ми були придуцентами дум
ки, а тепер ми стали с11uживачами, коли взяти до уваги що новадумка про

бивається до нас з захалявної літератури " . Це й слід запам'ятати нашій мо
лоді, яка готується до праці для України серед оточуючого нас св іту . Цей 
же світ, оnинившись у достатках і добробуті не спроможний вирвати себе 
з зачарованого кола практичного праГматизму і пануючого гедонізму та 
спускається по пахилій площі в моральну пропасть і в мутні течії релятив і с
тичного думаннп . Тому такими св іжими і викликаючими подив й пошану 
виглядають дvмки і писання " вільних за Гратами і дротами людей'·, як це 

глибоко виразив у своїх сонетах Іван Світличний . 

"Нехай залишиться нас тільки десять відсотків, то УкраІна буде жити '· . 

заявив Валентин Мороз . Ue відноситься в рівній м І рі й д о молоді не:. емі

Грації. Нехай нас залишиться активними 1 00/о , то українська справа буде 
жити. Ці десять відсотків, мають бути постійним ферментом, мають бути 
суспільним двигуном, який не дозволить українській громадськост і зійти 

в небуття чужого світу і перестати бути сторожем інтересів України у віль

ному світі. Не тільки це, молоде українське покоління має перед собою 

місію допомогти й країнам свого перебування відевіжити духові вартості, 

які є нашими спільними вселюдськими вартостями пошани людської гід 

ности для якої Гарантія єдино лежить в І снуванн і свободи йдержавної не

залежности кожного народу. Ні на хвилину не сміємо забувати, що в часі 

коли світ знайшовся в небезпеці духового маразму з наступом лівих те

чій, Україна є в повній бортьбі проти них і їх носіїв большевицької Москви. 

Ця свідомість підкаже активній українській молодІ при помочі своїх мо

лодечих формацій та ідейно політичного озброєння, включитись у ціл і сть 

організованого громадського жипя, щоб спільно зберігати україн ську 

субстанцію в діяспорі і щоб нести якнайоидатнішу допомогу у визвольн і й 

боротьбі України. Кінец~ 
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ВІДІЙШЛИ У 

БЛ. П. БОГДАННА Л. СИДОР· 

ЧАРТОРИЙСЬКА З ДОМУ ЛИСНАК 

відійшла у Вічність в четвер 21.6. 
1979 р. в Нью Йорку, на 48 році 
жипя, залишивши у смутку мужа 

д·ра Миколу Чарторийського,влас

нина книгарні "Говерля'~ з донею 
Єлисаветою і синами Святославом 

та Богданом, матір Марію та ближ· 

чих і дальших членів рідні. 

Покійна була активною громад

ською діячкою, членнинею Голов· 
ної Управи Об'єднаІ!НЯ Жінок 

ООЧСУ, довголітньою членнинею 

Крайової Управи СУМ Америки та 

О-ну СУМ в Нью Йорку, де вчите · 
лювала також у Школі Україн о

знавства, а також належала до 

багатьох інших організацій. 

Бл. п. Богданна належала до 

гурту ідейних і відданих суспільних 

діячок, для яких виконання прий· 

нятого обов·язну рівнялося тому, 

що є найдорожче в людин і . Тому їі 

не бранувало ніде там, де кликало 
її почуття жінки-патріотки, вихов· 

ниці і діячки. Виховавши своїх 

власних дітей в національному й 

nатріатичному дусі, вона давала 

приклад їм до наслідування , не 

перестаючи своєї праці в СУМ і 

• Школі. Відчуваючи потребу са· 

316 

ВІЧНІСТЬ 

моудосконалення,вонавписалася 

до УВУ на педагогічні курси з ме· 

тою осягнути звання донтора педа

гогії. 

Жипєрадісна і підприємчива, 

вона передаваЛа свому оточенню 

жипєвий оптимізм і віру в Божі і 

національні правди. Тому ·й перед

часна смерть викликала велиний 

жаль і глибокий біль серед ус іх 

знайомих та Подруг і Друзів по 

праці. В похоронах, що відбулнея 

на цвинтарі Св. Духа в Гемптонбур· 

гу в суботу 23.6.79, зібралося вели· 
ке число приятелів і знайомих, щоб 

віддати їй належну шану та від про· 

вадиТІо на вічний спочинок. Зонре· 
ма численна була делегація СУМ з 

КУ і з Осередку, де Покійна прове
ла найбільше часу і віддала чнма· 

ло праці над вихованням молодого 
покоління. Всі учасники похороні в 

відчули, що стратили Людину ве· 

ликого духа і серця, яку важко за

ступити. 

В жалобі схилилися сумівсьні 

прапори, як Голова і члени КУ СУМ 

спускали домовину в холодну чу

жу землю, а з грудей плила молит

ва до Всевишнього, щоб прийняв 

душу Покійної у свої соняшні хо
роми . 

Нехай вічна буде Пам' ять нашій 

Дорогій Подрузі Богданн і, а Му

жові і Дітям та всій Родині складає 
нйщиріші співчупя . 

Прuвід і членство СУМ 



БЛ. П. МАРІЯ МАЛАWУН 

З ЛЕВИЦЬКИХ 

відійшл а на вічний спочинон на 

66 році жипя, в Торонті, в дні 9-го 
вересня 1979 р. Сл. п. Марія Мала
щук , Дружина Голови Президії 

Світового Українського Визволь

ного Фронту д-ра Романа Малащу

ка і Мати Юначки СУМ- Христини, 

була Виховницею СУМ ІІІ-го ступе

ня. 

Поній н а була довгі рони душею 

виховноі праці в Осерец.чу СУМ в 

Торонто , бо вже з саwяо початку 
організування юнацтва вона зго

лосилася на виховницю , маючи 

для того педагогічну підготовку, 

як учителька . Вона заініцію вала 

Рі дну Школу при Осередку СУМ , 

ставши їі першою Директоркою . В 

своїй сумівській пра ці, вона перей
шла від виховниці через Опікунку 

Станиці, Референтки Юнацтва при 

Осередку, аж до Референти 

Юнацтва при КУ СУМ. Довгі роки 

бул а т акож членом Виховної Ради 
СУМ . На всіх становищах вон а про
являл а велику активність і мала 

знач.ні осяг и . 

З діяльности Понійної Марії ко

ристав також осередок СУМ в Ето

біко, де вона танож учителювала і 
на протязі довгих років була Ди· 

ректоркою Рідної Школи при О-ку 

СУМ і ЛВУ "Народний Дім" в тій 

місцевості. Брала вона також 

участь в організації Відділу ЮСУМ 

в Етобіко. Велику увагу звертала 

сл. п. Марія на сумівські журнали, 

а особливо "Крилаті", яких була 
щирим пропаІ'атором та співпра

цювала з Редакцією. 

Сходини з юнацтвом СУМ, яні 

переводнла Понійна, відзначалися 

завжди доброю підготовкою і ці

кавим змістом, як теоретичного, 

так зонрема практичного поряд

ку: мереживо, вишиття, писання 

писанок, гагілки, колядки> редагу

вання стінгазет тощо. 

Крім сумІвсь~о' rr paцi 1 Шксл и , 

Покійна знаходила час на nр .3 ЦЮ 

в ОЖЛВУ, в Об'єднанні У'іра ·Інсь · 

ких Педагогів Канади, в Світовій 
Раді Суспільної Слу~ •. о и , в СФУЖО , 
ГУ АДУК.в Архіві-М у зею Визволь· 

ної Боротьби ім .Сте пана Бандери в 

Торонто і інші. 

На похоронах, які відбулися 
в дні 12.9.1979 р . були 9 священиків 
під проводом єn:-.скопа Кир Ізидо · 

ра Борецького , 11 прапорів, багато 
вінків і квітів , виступа11о 19 прQ· 
мовців та було пр Іо1С\'ТНіх біля 2000 
громадян. З у с ього світу , в тому від 
ЦУ СУМ і РІ ~ дакц.ї ' ·Крилати х" та 

ЦВР СУМ б у11и вислаІі і телеграми 

зі співчуттями для ц ·р <> Романа 

Малащук а і доні Хр1о1стнни Сп і л ~ а 
УкраїнсьІІ ОЇ Молоді 1 13 . Ізsольний 
Фронт сrраТИІ( и відда чу д : ячк у· 
Виховни цю та велику Пат ріотку . 

Неха і"· чужа :,~ ІWІя бу~-.е ї ;І лег · 

кою а П dм'ять ві 4но;v . 



ij 
Орест ГРИВНАК і Орися ІJJУ

ПЛЯК, сумівці Осередку СУМ в Лес
тері, Англія, звінчалися в су~оту 
1 і.В.1979 Р· в церкві УКЦ Вознестня 
Госnоднього в Лестері. Вінчав Веч. о . 
крилиш. М.Ратушинський . . 

Молода Пара це влрцевz члени 
СУМ і СУБ а Орися - · довголzтня 
виховниця СУМ і членкагуртка ОУЖ 
ім. княгині Ольги . 

Під час приняття в з~ ВіддіІrJ.. 
СУБ при участі около 300 осzб з Ангmz 
та НімеччИ1tи, на якому старостував n. 
В. Медицький переведено збірку . ~ібра
но 52.81 ф.ст. і за згодт<j молод?,І пари 
призначено на: nресовии фонд Аван
rар(Jу " 30.00 ф.ст. і на nресовий ф01tд 
"Української Думки" 22.81 ф.ст. 

Молодій Парі бажаЕмо Многих, 
ІJJасливих Літ а Жертводавцям щи/Jе 
Сnасибі! 
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2-го червня 1979 року, в українськіи 
католицькій церкві Св. Миколая в 
Пасейку, Нью Джерзі,від6улося весілля 
Лесі АНДРУХ і Олега ЛЕНІВА. 
Тайну nодружжя довершив о . МитJХlт 
Білинський. 

Молода пара, вихована в рядах 
СУМ, є дальше активними ії члена
ии.Леся провадить виховну прЩ!,Ю при 
Осередку СУМ в Пасейку, а Олег є чле 
ном танцювального ансамблю О-ку 
СУМ в Бocm01ti, як також належить 
до відбиванкової дружини "Лис01tя ". 

Під час весільного nриняття в залі 
Української центраm· переведено збір
ку на Визво.льний Ф01tд, яка nринесла 
суму 200дол., на nресовий Фонд "Кри
латі"- 50 дол., "Аванrард"- 50 дол . 
і "Шлях Перемоги"- 55 дол. 

IJJиpa подяка з6ірщикам !друзям 
Михайлові Носалеві й Стефанові Жу
равському! і всім жертводавцям, а 
Молодій парі Лесі й Олегові Многих і 
ІJJасливих Літ! 



В церкві !Jаря Христа ua Найставю 
у Філядельфіі~ в суботу 75 .9. 7979 р., 
звінчалася молода Сумівська пара, 
Тарас МІДЖАК і Оля ОЛЬХО
ВЕІJЬКА . 

Тайну супружжа довершили: о. 
парох МартинКанаван ікапелян Осе
rхJдку СУМ ім. УПА в Філядельфіі~ 
о. Роман Мірчук. 

Підчас весільного приняття, серед 
багатьох привітів, від Осередку СУМ 
ім. УПА в Філядельфії, Молоду Пару 
вітав і передав дарунок голова Осеред
ку д. Богдан Лужецький. Рівно ж під 
час приняття за ініціятив(JЮ старос

ти д. Миколи Бачари, друзі Микола 
Бесега і Василь Ганкевич перевели гро
шеву і5ірку, яка у висліді дала суму 
755 дол . 

Зібрану суму розділено: на радіо
програму Українського Визвольного 
Фр01lту в Філядельфії 50 дол., на 
журнал СУМ "Аваиrард" 55 дол., 
"Шлях Перемоги" 50 дол. 

Всім ЖертвrіJавцям складаємо 
щиру подяку, а Молодій Парі бажаємо 
кріпкого здороrІя і багато родииного 
щастя. 

75.9. 7979 звінчалася Молода Сумівська 
Пара - Надія КУШНІР з О-ку в ІІала
тайи і Богдан. ЧОМКО з О-ку ім. 
"Крути" в Чікш"о. Тайну віичшшя провів 
о. прот. Федір Білецький в 1.!fpкrii УАПІJ 
св. Володимира в lfiкaro. Співав катедр. 
хор під ynpaв(JIO о . С. По31lяка. 

Молода Пара це активm сумівські 
діячі; Надія пра1f!Овала вuховн и!!fю 

СУМ, а БІRдаи - була61lи.м ЮСУМ, у 
св ах Осередках. 

Веалля від6улося за украlіtськи.м зви

чаєм. Весільним cmapocтmo був д. О~ ст 
Галан . Від КУ СУМ і від О-ків акр. 
Чікаго вітав Молодих іиж. Mиp(JJi Лу
щак.ІІід часвесільщі гостzтибули пред
ставле ,lі члени PriJwщ що прибули з рі з

них міст ЗСА . 

З тіЄl нагоди батьки Молодого 
Марія і Григорій Чомко склали пожер
тву ua пресф01lд журналів "Крилаті" й 
"АванІ"ард", ІW 25 дол . 

Молодій І! арі бажаємо Божого бла
гословення, і Многих Літ, а Батька.м
)Кертводавwtм щире Спасибі! 
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ПОЖЕРТВИ НА ПРЕСФОНД "АВАНіАРДУ" 

ЗСА 

Бостон : З вeciJULя Лесі Анд ру., і -' ,' . Леніва - 50 дол. /також на "Крилаті " 
- 50 дол ./ 

Нью Йорн: М. Барна- б дол., VІ ІІ(І іJ. 1/ 'я'rпка - 5 дол. /також на ''Крилаті " 
- 5 дол./ 

Фіmдельфія: З весілля Гараса Мідж1ж п з О лею Ольховецькою - 55 дол . 
Гартфорд: Комітет 50-тття ОУН - 25 дол.Ітакож на "Крилаті " 

- 25 дол./ 

Канада 

Мантре аль : З весілля Б огданн и Іllи ло . Ромш. ом. Коцуром - 2 5 дол. /т{l/(ОЖ 
на "Крилаті " - 75 дол ./ М. А Іtдрухів - 7 до, z. !також на 

"Крилаті " - 8 дол. / 

Бельгія 

Франкополе : З весілля Сті Х одоровськоі .1 Х. JlиІmІt - 5306ф"р. /також на 
"Крилаті " - 53 О бфр .І 

Зьирачам. z Жерп водавцям найщиріше Спасибі, а Л1плодим. Ларам - сер
дечні побажанн н. Jf/acmя і Многих J/im 1 

Дорогі Читачі! 
ВІД ВИДАВНИЦТВА СУМ 

Вже в попередньnму числі "Аван(арду " ми звертали Вашу ласкаву увагу 

на причини сг1ізнання випусну нашого журнала. Тут хочемо тІльки піднресли· 

ти, що труднощі пони що ше не усунені 1 тому й це число "А ван (ард у" вих о· 
дить зі спізн є> нням. Щоб цього уникнути в майбутмьому, потрібна тісна спів· 

праця ЧитачІв з Видавництвом. 

Якщо Ви належите до тих наш их Читачів, що мають вирівняну передпла· 

ту, або, купують журн an за готівку в кольпортер ів, чи в нни гарнях, то Ви ма· 
єте повне право вимагати своєчасно1 появи журнала . Це Ваше право І Видав· 

н ицтво не може бажати ·нічого іншого ян бути супроти сво1х ВІдборціь без за· 
ниду. Якщо ж, однак, Ви залягаєте з належнІстю за журнал , то просимо не 

зволінати з висиnною чека , чи вплатою т1є1 належности до мІсцевого рефе· 

рента сумівських видань при О·ну СУМ. В цей спосІб дасте можливість Ви· 

давництву СУМ здійснити свій плян 1 доставити на час очІкуваний ножнkм 
Читачем журнал. Для цього треба бутиперед пn ат ни ном журнала, а це 

означає - внестинаnежністьзажурнаnна початку року наперед . То· 

ді В·во зможе здійснити еві й бюджет, занупивш и ВІдповІдний запас паперу 

не боятися його подорож1ння в бігу року. 

Вже неодноразово ми підкреслювали фант, що В·во СУМ не має НІяких 

державних субсидій і мусить працювати на вnасному бюджетІ, який є дефі· 

цитний. Тому крім передплат В -во звертається за пІдтримною в формІ 

да т ків на пресфонд. 

Зрівноважити бюджет можна також через збільшення в і дборЦІв . Тому 

потрібно, щоб ножний Передплатник приєднав хоч ще одного відбор· 

ця " Аван(арду". 

Резюмуємо: передплата внесена на початку року, f- ~атон на пресфонд, 
+ приєднання ще одного нового nередплатнина = вдержання при існуваннІ 
журнала і своєчасна та висок оянісна його поява . 

Ждемо на Вашу nозитив ну поставу І щиро вітаємо ! 

Видавництво СУМ 
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