
•• 
ОБРІІ . 

ЧАСОПИС 

УІ<РАІНСЬІ<ОГО СТУ ДЕНТСЬІ<ОГО ТОВАРИСТВА "СІЧ" 
у Мюнхені 

, "•квиД · чи сnо 



~ . 

ЧАСОПИС 

УRРА1~:сьпого стУдЕнтсь:кого товАРИСТВА ~~січ~: 

У M~JHXFJl:t 

•. 

~·~--..,-._,...._ _____ ~----- ---·-·---.---.. -•--.. ·--r. •~ '··-- .~ .. .,, •· •·• 

!.) ' І.( т - ГР~ДЕf-lЬ,--~ 9 Ч 6 р. Ч. 1 

,. •,,".,,. ... 

-1 
j 
І 
! 
і 

' 

t 

-----·-- -·-----·~------- - ч ···-·· .... ~---~· j' - ----· --· ·-··· ... -~ .. ·---..-·---·- ---------- ... ---- . ------------ . -- .. ·-------



2 СТУДЕНТ~ьКІ ОБРІ~ ч.1 
• tf 11 11 lt 11 11 ft tt 11 11 tt lt rl 11 11 11 11 11 11 11 11 tl 11 11 11 11 11 11 r1 11 ІІ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 lt Н tr ІІ 11 1111 11 11 1/11 11 11 11 11 11 ІІ /1 11 n tt f1 

[г;ЁДлкЦІ~-~-сТУДЕнТСWИх-ОБРЇ:r;-·-1 
б а ж а є 1 

ШАНО}?НИМ tШТАЧАМ, СПІВРОБІТВИНАМ t 
і 

ТА ПРИХИльНИКАМ НАШОГО ЧАСОПИСУ і 
J 

De сел их Рі з дв.яних С!а•ї'r І 
! 

ТА ЩАСЛlffіОГО нового РОКУІ І 
.--.. ·- -----··-------··-·---- ···-- ........ - ...... ----·-----·-·- ·-- --·-----------~-: 

з м І с т 

1.·до Шановних Читачів.- Редакцій .••.•• о·······~········ 
2. М. Я. .. За що 1 як • ••• " ...• ~- . ., ................. ) ••••••.• 
3 .• Проф.Б.ГОРБАЧЕВаьІ\ИЙ. - Л..tОдсьRе, гідність ,як клич су-

чвсносіи ••••••••••••••••• ~···· 
4. П. ЧАЙКА. - До сnрави м.·):..L'еріялLного з з.без nечення: с~у-

дентства •••.•••••••••••••••••• 
5. М. К-А.- 3 им а (Поезіл) •••••• · •••• u•••••••••••••· 
б. В.ВЕРБІВСЬRИЙ. - З-під рідної стріхи,через Сибір у 

cu1т ....• "o•••••••••••••••w.••••••••• 
7. Х р о н 1 к е ............ "., .• , ......................... . 
8. ІЗ СТУДЕНТС"ЬRОГО ЖИТТЯ: Мюнхен, Гайдельберг, АгJІіfі.ськ~. 

Стор. 
з .. 
4:. 

9. 

21. 
26. 

27. 
31. 

зоно_ ••••••••• Q••••••а••···3········· 32. 
9. ВІД УПРАВИ УСТ "Січ''....... • • • • • • • • . • • • • • • • .. • • • • • • • • • 31:. 

10. РЕЗОЛЮЦІЇ УСТАНОВЧИХ SАГАJГЬНИХ ЗБОРІВ УСТ "Січ"...... 35. 
1.1.., ВІД "ОЕДАКЦІ1 •••••••• '),............................... Зб. 

·.~..,..---r-·---··-.-~- ~-·-···- - . ·---------------------------------··-· ._ ... ' - І ·--·-·---- ... ---. ~---- .. ·-···--·- ----. 
І 

І "СТУДЕНТСЬКІ ОБРІ~''. Шіся:чню.-: Hcl. nрава~ рукоnису. .. І 

! Уміщув~.н1 L "Студентських Обріях" дописи й сте.тті, nідш~сrші 1 

1
1 nре.Еди:еим прізвищем а6о nсевдонімом,:rисJІовJІюють n<'глл,r;и Е'.nторв.,: 

які не конечно nокри!ают'ЬСЯ :.:- nог.11ядами Редr'І.кції. j 
. -. ---·---------------------·--·--·--·-·- ---------------------------· __________ .. ----·----- .. - ·- --- -. ---.----- --L 
г----ЛИ-~~~Я--;;;~R~~у-:--------------------~-·--· ...... -... _ -- . ·----~----l 
І . Друже B.,L, Вашу широ:.сс.;у GТ!'3.т:rюrз огляду н . ..,_ брr1.к ~і.с~я:, 
/. поде.мо r ~.'=l.стуnному чf.їс:zі "С .. О,!' І 
І І 
~ .... ________ , ___ ... :._ ________________ ~------- ·-!.:........а-·..---·--·;с.....:-------------------- , - -- .......... ·---...... ______ .,.. 
т /.:::.:·::::::.-~:.:-- ~;: ::::.::::-..::~.:..:..:.::.::.:-~.:.::...:.~-=---::..::::::::::: .. ~~=-.-.::~=~-:--:-:....-.:-::::~-=--=-=::-::·:::::~:::-:-.~-~:=·- :~~~=: :.'.:::: ._ ... _._.. ~-.: -.- .-~-·.-:.·:~---.-:-::_' і • - ---;-

t ВИДАЄ: УF~Р~··.zаьке С'l·удентськ~ Тово.риство "Січн у :Vtзнхені. і, і / 
. І 

1
1 РЕДАГУЄ: Колегія~ Р'J.Ч:).льниft Редактор Миросла11 ПРУТ:ИЧ. І і : 

. І І 

І / АдРЕСА РЕДАRЦІ~ ~ Мюнхен, РозеНГ!l.~МерmтрА.се 46 -а. f і І 
J /,.;..:..:::·..:. -... : :.:~ .. ·.:._:_. ---~ :: ___ :.:. :.. ::~:.-.:_.~ .::::_:: ... ::: ... ·::.:.::::·.:...-::.::::.:::~_:_ ~~:~.:.:.:-~·.-:·_-:-_ :. ::.:: ::.:.::..·_--:_.- . .:::.:: : .. :..::..::: ~: ;.-_ _. ... ··=-:-:-_-і J. __ j 

ЦІНА П.r!I.l\UPHИRA 3 НІМ. МАРКИ. 
·--·---~---------------------------·-.-------



ч.1 СТУДЕНТСDКІ ОБРІ1 3 
І 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ІІ 11 11 11 11.11 11 11 11 11 11 11 11 11 !І 11 11 11 11 11 11 11 11 !1. !І 11 11 ІІ 11 11 11 11 11 11 t1 11 11 І! 11 11 

ДО ШАНОВНИХ ЧИТАЧІЕ 

Перша сторінка нового час~пису містить,з~ичайно,слово 

11ід Рє.ца.кції. 

Коли появляє'lься чаоолис,що його редР..Г~rють студенти для 

студентів, тоді на n'ершій сторі.нці, поруч підJ(реС.І''<'ння по !9д

груnового чи nозаn~ртіffного становища данЬї редакції,мо7н2 
\ 

зустріти чимало фpEJ.J J:.po аке.демічн.ий С'lиль, про '{ульт обов'-

язку та npaц:f ,np6 свободу слова. те. про тслерF.ІнтністJо,е. тЕІ.

.У.ож про бе.жа.ння чаrопису стати Рире.зниІ<"ом думок, !1р? гне:-:1: 

та інтересів даного студентського середовища. 

Над цими nоняттями ми тут, одн?J<, зуnинятись не бу демо, бо, 

вкладаючи їх Б основу нашої праці в 3агалі, вважаємо ї-,r 38. 

речі самозрозумілі. 

Проте, не вв.жко догадатись, що поява нашого часопис;>r, тнF, 

.як і створення нашого Студентського Товариства "Січ"" у 

Мюнхені, викличе, поруч пра.вального ставлення, тнкож і більі!І

менш гострі критичні зауваженн~. 

Ми перекон:~ні, що об'єктивніст-ь чи злосливі 6ть тих зв.увfl.

Jr'ень довєдуть не слова,а. наша м::>і~бутн.я діяльність,і тому не. 

цьому місці дозволимо собі ги9ловити думvу про зміст та ~іл~ 

наmої npaui. 
Отжє,•ш.mе бажання полягає в ТОМ;'/,:;~об rroя:Pa. цього ч?со::ис~7 

б~· ле. piBt<fOЧ8.C'HO ПО.ЯВОЮ СВЇ:І!'ИХ ТВ. JДОрОБИХ дуМО!<, ПО!іFОЮ 3,.'10+ 

рової тенденціr серед нашого студентства - розР'.язуЕати 

СFОбідно~,але RКадемjчноr формою СРОЇ проблєми та пот~ебн. 

Евпою метою буде - допомогти ІаFим студент~м у Рсесто

ронні' праці над собоЮ,ТQ пjддер~ув~ти їхнj нам~г~ннл -

стати згодом у ряди ~он~тр~ктивноУ і~тrлrхтуальноУ елjт~ 

~~~вУнсьчого народу. 

Ми нею хоче~о стати,бо ми - студенти. 

Р е д а к ц і я. 
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З А Щ О І Я К 
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3s. ч~.с річного . nрс.живе.ннл укре.їнс ького ст;' деР.т ст ва Р l·.~:'XP ні 

в часі Por~ турб~т за місце в Рисокій ~колі,в rого ~pavi над сго

їми Jтсnіх~.ми в науці, в ~маг~.нн:і з11. Рищий інтелrкту~ тrьш1~ ріrечь 

- пр('явилисл ~ого оргсr.ні3оFЕ<нj форми,.яr~' ст~rдентсь~ого ст-'.'У· ·~_.,_ 

цьому місці ·.;_е беремося зар~.з ~УИТИІ<"?В?ТИ дотє::еріrr.ні орг-оні зо

r~.ні форми життя HE:1.rnoro студеР-тстве в N'.югХ•'ні. -~ав:т nо.яви (точ -

zrime ЕідновJІеннн) 'Обнови" та фq.кт Оl)Г-001.Ні зацj ї чел• ого ноFого ст'

нового У:країнсьУоrо СтудентсьІ<"ого Тов-'=ч)иств?. "Січ:" - говорять сq

мі npo себе. Ці фе.кти ствердrують,що ,"!,оте:·;ерігня CT?Y'f<'Ty-p9. ~'):(рF1.

Ї!!СЬRОЇ Сту,цен'!'ської ГромЕІ.ди тв. ведена '!ЕЮ пргш.я :!Є' ЗRповнили го

тре~ усь~го сту.цєнтствF.І,~,зне.чить,себе н·є Еипр··в·дR .. ли. Ik вд",лось 

охоnити т~:~. А1лово зе.інтє-ресувF.Іти пон!"д пів тис.ячі ст:-:·дентіР. Ст"~т-. 
денти хоча n були в реєетрах (і то ду~е дRлеко HF точ~их) vcr г 

Мюнхені, в.лв.сне, не зв.пОБ!-ІЯЛИ .лйг·е своїми члєнсьr<ими Fкл·•.дке.ми по

треб ані сво~х,ан1 оточевня. УСГ,.яУ ствнове тов~риство,~о об'~ц

нує молодих інтелігентів,сЕз~емо делjкатно, - н~ дала бРwаних 

та. сподіваних результатів FИХОБ~ої прєші. Дfохто ю.~wе ( цr Jлоб·-j), 

!ТіО ЯІ<ре.З Це ~ було СПОДЇВ8.НИМ, ·СІЛ€ МИ ЕОЛИМО ЗЕН.ЯТИ СТЕШОf!~!.:.!,е 

скромні~е. Хочемо спокійно ствердити,що нв. це склалось бегато обі

єктивних ~а суб'єктивних причин. 

ОстFІ.І-rніми ч?св.ми серед е.кт ивпі шого студент стве. д;"''Є' (аге то го

Еориться про активізацію студентів,про nритяг~ення ~х до прqгj. 

Хочемо rіі,цкреслити що ЗFІ.міри щrже блR.городЕі, одн~.чє !І"'\М не дот: о-

дилося ще стЕердити суті тієї актиЕізRції,~ головне .я J<' у 

працю . ме.ІОт-ь не. меті ті чи iEmi ст у ден ти. Пр І? в ду k" Р')ІІ'учи, ми чj льк Р. 

рв.зів ствердили деякі nрояви s.:ктиЕного стаЕлеr'НЯ б·~.гатьох ст_?леч

тів до тих чи інших проблем, R.ле цю G.ктиРпість ми дозголили б собі 

Н9З Р~.ти якре.з "FІ.ктиві зв.ц1 єю" ( де.як1 "події" Е сg.мому 1\~-оі'!хє "і, ~·ре~

м~.ні, Міттенв~ . .п-ь,ці, Берхтесгs.дені). ~~е Fисугз.rмо т~·т соб_і піє:ї про-

блеми,лк мети,тому не затримуємось ~Рд иею,хочемо лz~е стверд~ти, 

що в Мюнхені для приблизно пів тисячі ::кр::ї !оьких ст~тдє!Jтів нє-
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~творено RO~a заінтересувань,нє зваж~хчи на НRМRrання б~г~тьох, 

не nритяг5ено широкого з~гвлу до розв'язанн~ свd~х студентсlких 

nроблем,,Скєчttемо,що й тут і~нувало б."~ГА..то'о·::''єктивних j суб'єк

тиРних nричин. 

Студентство .Мto'!XeHf:l. m~ткав цілий рік форм для своє~ СТ~"'.нової 

орг?нізаці~,mук~є точнішого оnреділення змjсту свое~ п;ацj. І на 

грунті форми та змісту виникли великі розбjжності,які довел~ до 

створення цілком nротилєжних,nоборюючих одн~ одну,думок.З~існу

в~л~ позиція й оnозиціл,звіонувRла одн~ n інm~ тактик~,~ідхід до 
резв'язання rіроблем. Мож~иво,що Fонкуренціл цих сRме думок бvч~ б 

11оmтовхом солідних nерегонів у до~лгненнях,однRчє,атмосіер~ Fитrо-.. 
рюве.лRсь nроти~ежиа. Студенти, що репрезент;увР.ли одну ;и;ум:<у, не мо-

гли стерпіти інmо~,а тому,щ~ були при проводі УСГ або близ~ко ньо

го,створили скорше атмосферу незгоди,як конструктивного обміну 

думок. Боролись за Це СУС і з~. ЦЄСУС,за ту статтю Сl.бо інmу,зе. пр('

ст ижі t зв. ст е.новища, з~. стиль, форму "nротинок з о кр ::шк ою'',~- :е рє:зуJ!ь

тs.ті НіЧОГО ПОЗИТИВНОГО ДЛЯ З~.р~.З і ДЛЯ ·ЗЗ.БТрЕІ. СЗ-Ме ЦЯ ~ОрОТЬб::>. 

не принесле .• Пів ти~я.чі студентів з~.лиmились ре є стр ом, :?.ле ~!е Р.Rт;~р

ним гуртом,не своєрідноr родиною,де панує поступ,поm~на до розFит

ку,rін н~.ціоне.льної со.підЁ1.рности,то:еРриськ? доnомога. і т.д. І тут, 

не вrодячи глибоко s суть,сR~wемо,що на це склалось багвто об'~к
тивних та суб'єктивних nричин. 

В тв.кій,згрубmа не.кре~лен1й,в.тмоофе:;f виникло з Мю:-rхені .цнF 13 
гр;·дн.я 1946 року Українське Студентське Тов в.риство ''Сі чІL, яF друге 

ста.нове і третє за чергою товариство студіюючої молоді ( no УСГ ТР 
світогляд6РіІ католицькій "Обнові''). Гадаємо,що причини ~аго РП

никнення відомі кожному студентові,що знає мюнхенські rідносичи 

і, з,еrrтою,рехолІ)ції Установчих Зе.ге.льних Зборів го:r.орлть дос~tт'Ь 

Еира.зно про це, та зможут~ nоінформуве.ти й mирІrий за.га."! .з~_інтсре

соЕаних. А втім, nост-фактум го.ці тим зеJ~ме.тись. Далеко ЕР"'·ли:еі -,е 

nитання - це його б у д у ч ч и н а, п р а ц я т а н а м R -

г а н н я і Ф о р м а р о з в'я з к и зrР.даних nитань. І з 

цього nри:ео.цу висловимо кілька. своїх думок та побе.~·а нь. 

Безnеречно, УСТ ''Січ" має раціІС 1 снувчннл та плян~·вання сЕо~х 
дій на майбутнє. Об' єднуюючи студентів, що хQчуть ближче за .... нятись 
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своєю .цо.пеІD на ма~бутне, воно виявить бе.гато ініціят}!ви та зорrе.

нізує зе.соби .ц.о рев.лізації своїх nілей, nост в.влених у його статут'1:· 

roro майбутні дні,ЯК ДНі КОЖНОЇ еміГрВНТСЬFОЇ ЗбірНОТИ - 1ЯЖКі та 

nовні ~усиль,спрямованих ·на створення кращого завтрішньог~ днн.В 

деному виnадку - боротьби за кращі завтріmні іспити,за кре.ще зне.н

ня себе й інших, за глибше вивчення духових надбань н.е.ції fr лю;ст

ва,за краще завтрішнє матеріяльне забезпечєння,8Ке nомог~о би ви

тримати т~жхі часи студійної пре.ці. Знайшовmи у всіх ділянке.х пев

ний е.ктив,товариство мало би будуччину. При чому убудуччину,s:rка 

була б nродовженням славних традиці~ на~ого студенства взагалі. 

УСТ "Січ", як окрема. органі з о вана студентське. одиrІиця, знаходить

ся в то~ ариств і інших подібних одиниць у Nf..юнхені, тому, н~. нв.mу дум

ку,воно в п'Обудові своєї будуччини nuвинне зва'Кати не тільки нз. 

свої пляни, а й на пля:ни інших оргРнізацій. Установчі Зе.гв.льні Збо

ри висловили свое бв.жв.ннл, щоб Управа УСТ "Січ" виятr ле. j ні ціят:иву 

в сnраві створення координаціrно-репрезентаціnного органу студен

тів у Мюнхені.Нs. нашу думку,Управа nовинна це зробити вже І-ІЕ-га-йно, 

бо цим можна б зап~бігти різним непорозумінням,що гиникли б на 

грунті репрезентаці~ної ціяльности товарис·:rв. Обстоюємо дум:ку,що 

створення т~кого органу конечне в найближчих днях.Члени на~ого 

товариства висловилис~ за таким проєктом,~о свідчить про здоровий 

погляд їх на речі. Сьогодні в МІСнхені є: троє това.риств,і створення 

реnрезентаційного органу з усіх не йде в розріз збереженню окре~· 

мішности ко)f{ного.Цього вимагають спільні національні інтвреси,1 

Доцjльніст ь координації спільних репрез е іТаді~них дій є рі чч..то св.

моз розумілою. З решт ою, в дв.ному виnадку ми можемо взяти приклад 

із старшого громадянства. 

Я.сно,отже,що не уявляємо собі в майбутньому н~'JІОГО УСТ "Січ" 

як замкнутого в собі товариства., а нз.впв.ки - як активного пе.ртнЕ'рs. 

в співnре.ці (коли не. таку інші підуть) в зв.гально-студентс-ьких 

спре.вах. Ми не сумні ваємос;" у тому, що в св о є :му мз . .t'ібутньсм;' Н8.'!1а 

студентська U.Січ" внесе з собою свіжі сили в змагання за І<'ре.ще 

завтра нашого студенства взагалі .Мірилом тих сил буде звге.льне. 

активніо~'Ь нашого 'членства .• Сміємо сподіватися, що вона. буде висоRГІ. 

Зміст1вна діяльність Установчих Загальних Зборів показала,~о 
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наше ~ленст:ео nре.гне .nрац1 над собою,для себе й для оточення.Тзк, 

ми nрагнемо ціє~ праці і її виявимо,не з:еажаючи на трудні емігр~

ційні умови, а, може, власне, тим більше через них. З ,цня н~ . .и;ень ст я. є 

сер:t!озніrrтою загроза, що наше студентство буде nрорідт.ув~.ти свої ря

,ци.Це означатиме небезпеку щораз меншо~ продукції української ін

телігенції. Ми цю небезпеку глибоко розуміємо,і тому не тільки ін

дивідуальні амбіції до студій,а й загальний біль покрив~~ення на

ІІ!ОГО нвр.о.цу 'буде нас сnонукати до nраці. Зміст її видно з наших 

резолюцій та ухвал. Вона базуватиметься не. посилеRому на:ечвнні ' 
організаціr допомоги в ньому, не. намага:нні nіднести свій інтелект 

тв. духову свідомість д~ висоти молоді високорозвинених народів 

світу,на організації матеріял-ьної nідмоги потребуtочим. 

Переконані в щирості та доцільності nоставлених зз.вде.нь,ми ві

римо в успіх реалізаці~ їх.І ·лише той чи ті буду~'Ь н~.м пнреmкод,.-а

ти,кому лежить на серці перетягнення студентства та ffoгo енергі~ 

в інший бік_- в сторону інтересів груnи,груnки,амбіцій і т.д. Ті, 

І< ому з алежить не на вихове.нні свіжих лав українс:ької інтелігенції, 

а на заспо~оєнні своїх амбіціt! 9 своїх позакулісових інтриг та,,це.иі

катно кажучи, - кишень. 

Може дехто почується ображеним нашим настановленням,тоді nо

бе.чимо: ножиці на. вд~:~.реному столі озвуться, едиз.че це аж ніяк не 

змінить нашої серt1озної постави до ді ткнутих спр~.в, Ми їх борони

тимемо,бо віримо в їхню доцільність~ 

У своїй праці членство нашого товариства повинне бути і,напе~ие, 

буде nослідовне. Ми віримо в переломову хвиJІЮ дозрілого :еі.цроrен

нл нетого народу,віримо,що він іде :есе вище по щаблях розвитУу,і 

це нас не.оне.жує енергією. Сподіве.ємося зрозуміння те. море .. 'Іf'ЬИОЇ 
підтримки нашого старшого та молодого оточення. 

Безлеречно,наме.ганням членства нашої молодої студентської 11 Січі .. 
є с т в о р и т и n е р е ,ц у м о в и до зв.nлянованої пре.ц:f .в 

цій цілі потрібна атмосфера nовного nотанування гідности та сво

боди одиниці.Атмосфере. свобідного вияв~r творчих сил,ініціятиви, 

свобідного та здорового обміну думок,nри твердому збере~еяні ахаде

мі чної форми. Вва1.tаючи не.mе тов е.риство зе. об' є дне.ння виховного ти

пу, робимо особливий натиск на форму та CTИJIJ, пре.ці, і тому ствер-
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джуемс з~е ~авно знану,а деким забуту,істину,що студ~нт муеить 

бути сту,центом,з. стиль і1:ого праці - а.кадемічним,чесним - чистим. 

Думаємо,щ~ наше членство ц~ого стилю цілк9м дотримаєт~с~. Це бу

де З-9.порукою,що з Н'ЬОГО викриста.лізуєт"Ься,як із_ тисяч інттти:х,твоf?

ча rенерв.ція нe.moro нв.роду. 

+ + 

+ 
Jво,1цrчи нитхи с:еоїх думок над проблемв.ми нe.moro мсмодоr~ УСТ 

"С1ч'',спо,ціваемося,що його діяльність піде правил~ним та nотріб

ним mлйхбм.Цього вимагає час,потреба тв доцjл'Ьн1сrь. А та діяль

ність повинна полягати в домаганні правепррядку серед стrдентськсУ 

моло,'ІtірІкий. би, :врешті, унормував в з а є мини, починшочи :від сту,ttентсь ... 
ких централ"Ь,аж до найменших низових клітин. Дос#гати цього треба 

nереконз.нням деякої че.стини студентства., що на.мага.ння тоте_льноrо 

пі~nоря,цкуввння собі всієї академічної молоді - це тлях до ката

строфи в вихованні нашої молодої генерації. 

У напрямі створення передумов до взаємо-толеранції серед сту

дентотва,,ціял"Ьність має літи дорогою взаємолоmани,визнання сЕсбо

ди ~умки та обміну здоровим досвідом у nраці студентс"Ьких това

риств .Зе. доцільні сліл"Ьні дії зг.гального хара:коrеру,.лри лоm21.нуван~1 

думок ле.ртнерів. 

За високі осяги в на.уці - rгляхом орге.нізації наукової ,цоnомоrи, 

з використанням усіх існуючих можливостей. 

За високі духові надбання - шляхом творчої праці над собою та 

взе.ємо.цоnомоги. 

Зе. ме.тер:! ЯJІ'ЬНу доnомогу потребуючим членам - способом се.мо.р:о

nомоги та органі .заціr матеріял-ьних засобjв. 

За у~ворення атмосфери свобідного розвитку ко~ної конструктив

ної думки - ~ляхом утвердження гjдности кожної одиниці. 

За дійсний академічний стиль та форму праці - шляхом дотриманих 

заrально прийнятоУ в культурному світі етижи,моралі та чести. 

За ріст иаrnої студентської молоді! 

м. я. 
-еееееееее-

-еееее-

-е-

е 
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Проф. Б. ГОРБАЧЕВСЬКИЙ 
ПрореК'l'ОР УЕВШ 

"'!!ЮДСЬКА ГІДНІСТ'Ь,ЯК КЛИЧ СУЧАСНОСТіІ 

w~w~"""""""тww~т~тт~~"·тттттттттттw 

П~ча~ок ци~і~ізвційного процесу ~ю~стза римляни хар~ктеризу

ве.Jш іrеJ<ими словами t "Гомо го міні люпус ест" { ~JOдttнe . .1110дині @: Б о

веом), а вже верuток цивілізаційного nроцесу тр~бе. б було охз.ргк

оzеризувати сло:ве.ми: "Гомо гоміні гомо ест" ( лю.и.ин~ .. !fiO,ltин1 лю,цЕЕОlО 

t). 

Основним тоном nеребігу життєвого процесу у всіn ~oro mnр~чині 

та глибині е зойки переможених та FИкрики ра~ОС'l'И перемо-ціЕ у бо

рttоr'Ьбі за іонув~.ния. Гне.нв. інстинктом самозбере'!':ення, коwна ЖІ!Ба 

істота дуже рішуча в борот~бі за існувRння,бо ~оли сама не наnа~ае 

нв. інmих,то,nрине.ймні,всіма можлиБими зз.собе.ми - всім~?. пвзJrрями те. 

зубв.ми - обороняєт~ся від нe.nr· ду. Сnравді, І<О'\,~ної хвилт~ни м:і ."!ь;"о:ни 

ЖИВИХ ОДИНИЦ~ ГИНУТ», ЩОб ЇХНіМ ТіЛОМ Н~.СИТИJІИС}) Мі JІЬ~ОНИ іН1"'"'ИХ t'І~1!

НИЦЬ9 щоб відчули переможці радість життл. Значит~,ко~ноУ хF~~~ни 

в евіті .л.ивт~сл nотоки крови нещасних жертв. 

ЛJО,цине.,як істоте. соціяльна,веде борот~бу зе. :1ануБ~.нн~: Н? ~Бох 

фрон'tах: - 1 в площині обста.:rин,створених nриродоК',і F л.тrсщиРі об

сте.вин,створених людс-ьким спів,;иттям.Отже,тяжко ск~.з~.ТІ!,Уотри~ 1з 

цих фронтіБ кривавіmий. 

Людс~ка rромада,як живий організм,заРжди криста~ізується r tар

мі піра.міди. Не. nоче.тках кристалізації ця піра.м1.ц~. ме.є ли~е дві Еєр

стви: верхівку та сnід. Ве~хівка - це пануючі,а спід • підЕлq.цні. 

При зе.кінченні nроцесу кристе.лізв.ції_, nіраміда вже мз.с три верств~!! 

11ерхівку,середину те. спід.Верхівк.9. - це ведучі,тобто ті,цо ~а.ют-ь 

напрямні життєвому процесові; середина -це керуючі,тобто ті,~о ре

алізуют'Ь в ст анавлені наnря:мні, а спід - це rтра.цювчі, тоб то т:і, що сво• 

єzе nре.цею т :nорлть вартості Життєвий nроцес ,цлл людини є циЕ1ліз?

ц1Мним nроцесом.В цивілізаційному процесі можнR вст~ноrити три ~~б.лf 

розrитку: нижчий,с~редній та гищи~. 
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Кожен щабел~ визначається обсягом прав верхіFки та обсягом обо

в'язків низів.Отже,на найнижчому щаблі цивілізаціУ верхівка має 

лише самі пре.ве. та не відчу:rзе.є жодних or о в і язків , і в СІ' оН! чин-

ності керуєт-:ься лише мотивами егої:3му ~а низи мают-ь лиmе се.мі обо

в'язки (раби або кріпаки). На ~ерєдньому щабл1 цивілізаціУ верхів

ка має не лише права,але вжн й деяк1 а:~в'язки,5о в своУ~ чинно

сті мусит-ь керува.ти~ь нормвми праБ<J.,.а низІ'~ вже мв.ют:ь не лиrrre обо

в'язки,але й деякі права,а серед цих прав найве~ливіше - прево_кри

тиви діяльности верхівки. 

На найвищому щаблі цивілія~ц1і,ьа порозі якого св~е тепер сто

їть людство,верхівка мусітиме мати не· ЛИІ!lд п:рава,але r rrи.рокі обо

в'яsки,б' в сво~й чинності мусітиме керуЕатись нор~ами мdріл{~~ ни
зи матимуть не лише обов'язки,а й широкі праваjа серед них на~Еа

жливіmе - право контрuлю ділльнос'l'и верхівки, 

Хто спробує проанв.лізувати пере'б:t.г цгвlJІі з аційн~го процесу, то~. 

встановить ,-що· і сну!'.;ТЬ, як· правило, д:rі тепденці ї: 1) верхіьк:". все д~т

~ит-:ь низи,щоб із них видушити собі якнайбJ~~mе матерілльних иорис~ 

тей,т~ 2·.) в·ерхівка нікоЛи до'бровілJ,но не зрікеРт-ьсл. сЕоУх. uривіле-. 
їв .1 ніколи· добровіл-ьно r-r'e :тоmир:Ює пр~ш- ниЗів •. Знзчить, ЕерхіЕ~8. 
все тисне нйзи;а низи все"пручаютьс~~~~бто ста~а~ться осл~б~ти тиск. 

Утиск верх:tвкЬіо нИзіr _може Прибирати Б конкретних обсте.винз.х різ-:. 

них форм: то як утиск релігійний,то лк ваціqнал~ни~ 1 соцlлльни",го

сnодаре~кий,dоліт~чний,ідеологічний.Значить,на акп ю з гори,що ні

колй не -~гаває,час від часу вибjхає про~иакція низів,і :о - чи міс

цевого ха,актеру,лк бук~ 1 чи гирmого характеру,лк поrстання,чи,на

Еі~ь,всенародн~ого хараітеру,лк революція. BepxinкR а мало чисель

на,а низів є· мільfіони,однак,т-:еорганізо:вані мільйонУ ЯF:тrтоть собоtс 

слабосилог: противника. . 
П!~б об' єднати розпорошені :vracи для спіл-ьнрУ екції, треба дв.ти ме.-

сам провідну 1де:r-?. · Провіднв ідея: має f.y'l'И зформ;ул-ьов?.на кррот:ко, а.лЕ' 

ефектовна, щоб сугерувалв. маси, щоби: з буджупала в них ентузіязм до 

боротьби. Тв.:к зроджуються лоз;унгп, аьо гасло. чи т< личj_. Отже, не.Г~51льm 

поLтrиреним гаслом на. протязі ьікіrз б~rь клпч: "Зз, с1юбод;у 11 ,8.бо "за 

ВОЛІG". 

Що темніП!а ніч, тим ленітими здаю·:сься :.: upi .. ~~.о тяжчі конкреrні жит _ 
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тє ві обс~а.вини, то більш суrеруючими є лозунги. Темна. бу ла. ніч ще 

не та.к давно, а. саме: nри кінці ХУШ віку. Це була доба розкr'і ту 

а.бсолютизму та феодалізму. Цю добу схЕІ.рактеризут.е.в француз1:киr ко

роль Людовик ХІУ таким вираз см~ "' J!ь ета ее муа" (дер~е.Fа - це .я). 

В цій добі сусnільство скледалося з трьох взаємно ізольованих 

каст: 1) аrрарноУ ар~стократіУ,2) об'єднаного в цехи мі~2нстrе,та 

З) закріnаченого селянства. Аграрна аристократія булв з~Р!ди ре

е.кціttна, бо б ояле.с.я Етре.тити свої nриЕі ле У; м1 щs.нстЕ о бJrло кенсер

вативне, бо оберігаJІОС.л ві;!! вільної конкуренці У цехоrок оргЕнізе.rН

цією,е закріnе.чене селянство хоч і бу.по революціVне,бо б?гqто тер

піло від Сезпра~'я,однак ~ул~ неорганізоване,а тому неспромі~не бу

ло на акцію широких розмірів. 

Правде., крім цих трьох ка.ст, наприкінці ХУ!'' віку з' яrились }'9 с::,т

сnі.пьній арені ще дЕі нові суспільні ~ерстви: буржуазія т~ ~ролетР

ріят. Буржуазія - це сусnільна герства,що вже мала r сЕоєму посі

данні значні ке.пітали,а тому r:ідчу:вала сrою міць те. хотіла r:iдj

гра.rе.ти D суспільстві nровідну ро.лю. Пролетеріят - цє c~rcni льІ-Jq 

верст БР нужда.рів, що за голодну заробітну платню продР.L2Л['t ~:". ричок 

праі силу с~оїх м'язіп. 

Бур~уа.зії тісно було діяти в умоrе.х феодал:ьного ладу,:?. то~!У во

на домагалась реформ і,значить,була nостуnовою• ПролетаріятоЕі тяж

ко було Еід надмірного визиску,а тому він був революціrно н~строє-
. ' ' 

ний. Бjrрж:уазія ~ідчула в nролетаріяті сrого спільнит-rе Е боротьбі 

за ~мі.ну феодального режиму,а тому,щоf викликати ентузіязм до бо

роть.би,І<инула в маси nривабливе ге.сло: ''свобода,ріrність тн бре.-

' терстLо 11 • Та.І< зродилось ге.сло ЕелиІ<ої французької реLолюції: ".лі-

берте,еrаліте,фратерніте''· Дійсно,це гасло зелєкт,изуFа.ло маси: 

в они пішли на бs.ри&tади, з бурили Бастилі:rп та псге.лили кор оліr ськиr 

оrрон.Почине.ється нова ера: людст~о стає на вищий щq.бель циг1ліз9 ... 
ці~.З ге.сла фра.нцузької революції rдалось зреалізувати посту.'Іяти 

свободи. В першій мірі осягнула. свободи буржув.зія,е то сЕ:ободи го

сподарсьІ<ої,як права вільно rикористогуrати свої к~пjтвли,як прав~ 

tільно багатіти. Дістало еРободу 1 селянство,бо було зrільнене гід 

nа.нщини. Дістав свободу і пролета.ріят,бо .здобуr собі npe.Eo на. стрв.fІ

ки ,як за.сіб в обороні себе від надмірної експл;у·е.тr.щії. Ді стР.JІИ cr·o-
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боду 1 mиро:кі кола нз.селеннп,а. то сІюбоду nолітичну: зникли а.~со

лютистичні монархіr,а замісц~ них зродились конституційні монархіr, 

або наrіть республі:ки; розLиrається перляментаризм,розrиrається по

літичне життя,засноrуються nолітичні парті~ та гарантую±ься грома

дянські сrободи: сr:обода думки, сr:обода. слова, СЕобода преси, CLOбOJ!.8. 

зібрань та свобода об'єднань. 

ХІХ Lік був доfою вели:ких rід:крить та. r;инr>ходів,які техніка. пти

рок о r.икорис те.лв. для прв.ктичних цілей. Бу ло r:и~о ристано силу nа.ри, 

електричну енергію та енергію rибухоtих моторіr: конструюютьсF ноrі . . 

ма.mини та rnро:єеджується мехf'-'.нізаціF: Еиробницти~., зроджуються ноr.і 

rе.луз1 індустрі~, бу дуються з [1.JI:1 зниuі, роз І и1 а.ється nаропла1·бе., 8!' то

мобіліз.м та. ~:~.r:іа.тика. 13заrа.лі, госnодарське .життя розrиrе.ється ско

рим темпом: ма.сова nродукція збільшує кільУість товаріr не. ринку т~. 

робить ~х деmеЕими. Щоби ь сі здобутки техніки цj л ком нпсористЕ:І.ти, 

треба було чисельних- Rа.дрів широко осгічених праці rни:rctr·. ДлЕ. під

rотоrки цих ке.дрів з~.сновуютьсл но:сі фехоrі Т!:І. зе.гально-осrітн:1 

wколи. З поширенням осві~и твориться нова сусп:1льна ге?стrа інте

лектуаліп,тобто інтеліrенція,що скора перебиреє в своі руки ключР

r'і nозиці~ чи то ~ ділянці господв.рського, чи держа.rно-політичного 

життя.Пресе.,професійні об'єднання робітництr.з.,політичні перт1і, і 

наFіть nарляменти - це uce тримається rолоnне працею інтелігенціr. 

Інтеліrенція,яR нога сусп:1льна :єерства,вміwусться між бур~уазією 

те. пролете.рія:жом: сnособ.Jм сгоrо життя інтелігенція НР.ближе.єтьс.г 

до буржуа.з1~, е. своєz nсихікоz Т@. сво~ми симn~.т:і ями - до проJІете -
ріл.ту. 

+ 
Не.йбільm ме.рке.нтною постаттz ХІХ Dіку буr. Кв.рл Маркс, із r.ого 

концеnцієш не.уковоrо соціялізму. Ане.лізуючи перебіх· цигіліззці~

ноrо nроцеоу,К.Ме.ркс r;стз.ноrиr такі тези: 1) чи то одиниці,чи то 
сусп1.пьн1 групи, Е боротьбі за існуrеннsr зЕшжди жеруютьс.r. rологно 

м~:~.теріяльними iнr:repe озми (на цій тезі rrt'бy ,цуг~.r R. Маркс :концепцію 

історичного матеріялізму,тобто матері.глістичноrо розуміння історії), 

2) хоч сусnільстЕО окладе.єтьсл з різних сусnільних груп, ~е зе.rw.ци 

кожне суоnі.пьство є кллооюим,тобто складається лише з дrох Rляс: 

а) eR cпJiyt=~.'J!aтopit: та б) е:ксплуе.тоt' ~.них (ек еллуетатори - це бyp"ryq-
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зія,е. екоn.ttув.тоLе.ні - про.петв.рілт); між буржу~зією т~. nро.лет~.р:1я

том nер.ме.иентно існує ~.нта.гоиізм інтере cir:, ~- t. ря:д8.х про.леоrарілту 

має рости R.пясоЕt=~. о :ідоміст-ь,бо "пролет~.р батькіг.щини не мз,є" .~. то

му R.Мг.ркс RJIИR~.E.: "nро.пет~.рі 1·сіх країн,сдне.V.тесл'',тобто к.лиІ<ю.' 

до утгорення робітничого інтернRціоналу; 3) ю ря~~х буржуазіУ, па 

грунті r.1л-ьно~ конRуренції, стало Еі.дбуr аєтьсл боротьбз, між пі~nри

ємстr.g.ми; в цій боротьбі гинуть СJІабі nідnриємстl~?.,е. nвреме.rе.ють 

сильні,а СИЛ'ЬИИМИ зе.Бжди є підприємстr:-в.,що ,!!;ИСпонують :·е.лИІ<им кР.

nіта.по.м. От:же,1:1дбуr:8.tТ'ЬС!і nроцес !<'онцентрв.ції ю:шіт<:'.лу,тобто змен-. 
шення числв. підnриєист І! та збі.пьmеннл їхніх каnі т~.лі r • Канцентрецін 

Rа.піте.лу rеде до nрискорення nроцесу nролетt=~.риза.ції м~,с. 

При nоглибленні tоІясоLої сrідомости та кллсоІ:.оЇ со .. 'Іідrt.рности, nро

летаріят з ,!\Обу де смілиFість НР. рішучий крок: нr-1. соціRльну реr.·олю

ці.Іо, тобто на заміну існуючого буржуазного JIP.;;,y ноLим - соn.і.n."Ііс

тичним л~у,ом. R.MEІ.pRC і'Dердиr,що до соцілльної реl'.олюції мr:-є nри

йти з непереможно!) неминучіс'l'ІО. Отже, nророкуге.L людст:r:у НF!бли· ... енн.Р 

ноr ої ери: ооція.пізму. Пророцтг о Е. МР.р:ксз. npиttн.n1: з з~;~.хог.ле ннлм 

nролеі'аріят,бо п~nіриЕ,що :коли не буде експлу~т~тор1L,то не буде 

І експлуатRц~ї,а,знnчить,доля nролетqріяту поліпmитьсЕ. І інтелі

генція nрийняла nророцтr.:о К.Ме.р:ксо з ро.;r,істю,бо nриnускз.л ..... ,що ••оли 

r. умо~:~.х буржуе.зного .пару r дз.л ось осягнути рез.ліз [Щ:1 ї nосту.'Іяті-: 

сr:ободи, то Е умово..х соцілліетичного л.·:.;.,у безперечно !'д?.стьсs: oc.n:r

J{yти реD.лізації nостулятіr. рігности тв. бро.терстпР.т~_:к,_ з !.'Исоко 

nіднятим nрrщоро.м соціялізму, люд ст r о смілиЕ о та р::'1.дісно np.F.мyr, "JIO 

до границь землі обі'!'ОІJr'І.ної,де здійсняться юікоr:ічні мрії JІЮ,::СТ!.?. 

про ра~ на землі. 

Аж несnодіL9.НО ооrалз.ся стрt=~.ШН[-1. К[І.Т~.строфа - nочr.>.л~.сь nертп ..... сгі

тоr_а rіrна.Вона зрв.зу ж з21.хитало.,ніби неnохитну,тезу K.Mr\pKC"'. про 

міжн~.родmо солі,ц~.рність 1: р.яд9.Х nролето.рілту, бо ж із проголоmеннлм 

rійни,буржуазія та пролетаріят однієї :кр~їни nішли на фронт;щоб із 

зброєю І: рухе.х 1истуnити nроти буржу~.зії Т"'). nролетq_ріяту ,::ругої 

країни. Значить,кл.ясоLу с~і~омість nереміг патріотизм. Ві~н~ тиr

.пе.сь ЧО'і'Ири роки і сnричинило. стрr:'І.mну руїну - і м:",тер1.я.льну, 1 wо

ррльну.Хоч заrину~о біля 20 мільйоніL лю~е~,о~н~к жодна спірнq nро

бJІема. не буJІе. роз 1~ 'язана: r: ее зз.ли11·илося nо-ст?.рому. З закінченнг.м 
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:сіf!ни ме.си піднали зе.пороm.ениfі nрапор соціялізму і руптили :зr пч~:им 

кроком двлі,але одиниці Lідчули дуmе:сну кризу,tідчули nотребу зро

бити nереоцінху r ~ртостей, а тому н?.бр~.лися см1 лиr ости глян~rти """ 

Н9. се.ме ;J;HO цигі.піз аційного nроцесу. Дійс ІО, тре б~. бу ло І;е.тrи:к ої см1-

ли1· oor и, бо !"реб~. було nротистати з агn.льноr:изн~?ним фетиm~.м, nротист <:~.

ти зе.ге.льноmР.НО.Dаним ідоле.м, і то tJ.. МІ).JІИМ 1 г.елихим. 
Малим фетишем було гасло фре.нцузької рег.олюції,бо зр~.зу ж rия

lИЛОС'Ь, що Це re.cJto зл1nлене з дr: ох, себе rзР.ємно неr:тре.лізуючих J іІО

JІоrинок: де е сDобода, тз.м не може бути ріr.ности, бо nри сr:ободj Уо

жен може s.бо піднятис.f.і: Dropy,e.бo спуститися rниз,е. при р1rності не 

може І.Sути сr:ободи, бо r:ci мус.ят11 бути одн~.:к оІ:ими. А не.nб1л ьmим :! ~о

лом була презумція,що ме.тері.ялізм,лк ідеолоrічнr-t. б~.зD.,є tе:рrгІ<'ом о

сягнень людс11коУ д..vмки. Від nозити!'ізму та рР.ціонt1.JІізму лю,:.ськ~. ;:..ум

ка д~отилась ~ж до м~теріялізм~. Більшість гадвл~,що nри мятері~

.п:ізмі людськr· думке. зможе nіднятись ~.:ж н~ r·ерnтини nізн~ння,бо зrі

~ьниться гід пут середньоЕіЧНQ~ сх~ластики,зrільниться з-nід rпли
r.1r міст-ики тR . .Ме!rе.ф1.Іики,ст."?.Не rільною J·ід nут реJІ1rі~ного догм:::>

тизм: ·ra формз..п1зму. Одне.к,при глибшій r:;нr-~.лізі rи.яrилось,що МРТr'рі

длізм є ду'1!е n~ит.ка '!~. тісн~. ідеологічнfІ. б~зе., бо не мо-=rе r собі 

гмістити rсіє~ 'f~.ємниnі многогранного жиr: отLорчоrо буттР.. f:и.Fr юІося, 

що з кзтегорич"ою імnератиrністю МРтеріялізм ~еде до трьох нєг~ці": 

1) до ~те~зму,тобто до ззnеречсннл існуРРННR Вищо~ Сили,s:::R. тrорuя 

!ra оnікун~ бу'!т.я; 2} до інтернRціонвлу,тобто до зРnереченнл :~ртс

сти nоодиноких не.ціонз.льних культур, т~. 3) до ооцілл:і ЗМ?, тобто до 

зелеречення r~е.ртооти nринципу npиr-e.'.rнol: nл?.сности т~. r~ртости прив-: 

циnу rияr .пення госnоде.рсько~ ст ободи, бо ж соціялізм є не що інmе, 

як ~ерж~rний каnіталізм,якиn. гиrLить себе розкr:ітом центрRлізму т~ 

юсеохоnлюючоrо бюрократизму. Значитьtметеріялізм не міг злійснити 

nокл~даних на нього нвді~,значить,є rін ф~т~льним збоченням людсь

кої думки з прt=шильного шляху. 

Отож,требе. поr::ернути лю;:..сь:ку ~rмку не. єдино nрІJ.rильниt! ~.!I.F..X: н~ 

шлях іде Р.лізму. Іде r:t.ліз м з к~.те r оричн ою і.мnвр~тиrні стю r·e де .JIIO,!,Cl.

кy думку до трьох nозитиr;них ocяrir.: 1) до rіри І? Бог~,тобто до І,и

зн~,ннл :1снуt"'.ННЯ Вищої Сили; 2) до націон~.лізму,тобто до rизнс?.нн.я 

г ~.ртости рідної культурn, T.!J. З) .~;.о сол1~.R.ризму, тобто до т изн!'І.нн.r, Hf-
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обхідности ~іаємної cni r nре.ці одиниць з о~иниця:ми, н~ці~ з н=.• г..1 гми 

т~. народіr 3 иаро,ц!'..ми. 0'1'же 1 1де~.лізм є незріrнлно глибшою '1'~. !!!Ир

rrою іде олоrі.чиою баз 010, ніж Мf''l'е.рія:лі зм. 
І~еRnізм має кілька модифік~цій. Одно~ з них є і д е о к р Р -

т и з м,котриt я зарЕІ.з nєред rr:>.ми репрезентую. І.r.еокр!"1.тпзм - ue Фі

лософс'ЬК!:І. коицеnія, що спир::н:ться н~ ги зн~.ннsr з~.с~.ди тричленоr· ої 

по~ноцілостиіТОб'l'о засвди,що кожн~ цілість м~є бути ~рисУL~~О!ОЮ. 

Як у nрироді г.се мусить МЕ'. ТИ три rиміри: доr:-,rину, п:ирину т "'\. : исоту 
':'.бО ГJІИбИ'ну, ТВК 1 І Ц~.рИНі іДt;Й КОЖНq. СИНТЄТИЧН?\ ·ідея М"".С бути 

три ск падоr:ою. Тому і ,це окр а тизм подає таку синтезу буття: :і сну є три 

субо7анціr: а} мз.теріл,б) енергія та в) ідея або lJYX - це є ~ ме

жах універеу або космосу,а в межах мікрокосмосу-людини існує: q)тj

ло,б) інстинкти та в) душе .• Ідеакратизм nодає таку ~.p::rtтeRтoн:tFy 

буття: 1) існує всеовіт,як МЕ:І.теріял-ьнf'. бR.зе.,що творит1: со.бою nоЕно
ціл:ість,бо ме.є межі в часі,в просторітп в масі; 2) nоз~. всесвітом 

існує сфера енерrіr,що оточує всесвіт та має ли~е два виміри в чР

сі та в просторі; 3) nозв. сферою енергі~ існує сферз. ідеї а.бо духа, 

що оточ·уЄ сферу енергії тв. Мf!.є вже лиrnе один Еимір: чг с, лиmе в fi ого 

трансцедентному ЗІаченні,в знRченні вічности. Поз~ сtерою i~er ~бо 

духз: вже нічого існувв.ти не може. Ідея, в. бо дух, отже, Есе собою ото

чує, все собою наnовнює, є в:t чною в тривr-~.нні Tf' в чинності, є -5езме"ІІt

:ною Е своrх сnроможноотях, є, значит-ь, nервоосново:ю т~. пe;)Eor:n;~tИ!HOJ:J 

буття,тобто ВищоІD Си.пою,є Богом,Творцем Т8 .. Оnікуном Ececr::!.т:r· 

Створивши всесвіт, Бог створив землю, в. н~ н1f:! створиЕ ]rРвих 1 ст от. 

Людині Бог вкле.в l!.Ymy, в. тим постз.вив людину Hr-'1 нв.ttвищи:~ ~Рбель су

проти інП'ИХ іото-r. Те.к логічно лю.цськР. думк13. nриходить до вr~знРння 

нової ідеї - ідеї людоької гідности. Еже наш генін т.r.~еrче~ко Fи-.. 
зн~.ве.в Ц1? ідею,бо зе.к.пикз.в: 11 Схамен1ться,б;у,цьте людrr,бо .nихо r~.м 

буде 99 І, зз.х.пихв.в: "УмийтеоІІ, образ Божий в бв.гн1 не скверніте", 1 ,ttEB~E 

цьомjr ЗЕІ.ttnикові ttaJte ідеологічне обгрунтувв.ння: "Усі на цім са1 '!'і: 

і цapsrra, і -с~в.рчз.тв. - А.це.мові діти". Ад~.мові діти - це зн~чит-ь: JІЮ

,ци. Отzе,воі без ,вииsrrку є люди,і то н1 бі.пьmе,.'1.Н:і менте,яУ. ."!юди. 

Щоб я:кв.С8 ідея моглв. ств.ти nровідною :ідеєю, тобто лозунгом, ?бо 

ге. ол ом чи к.иичем, треба, щоб цsr ідея булt:t mлsrхетн~ • 'І!':Иттє во-рР ..... ~'І'ЬН~ т !:1 

nостуn~в ~ .• Якрв.з ідея людсьr< ої гідности .є :1 mляхетн':\, 1 житт є r.o-p~-
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в.л1:1на,1 nовтупова,а тому тре:"іа її nрийня'tи,яR гасло або клич. Вона 

шляхетна,бо к~иче людину в височінь,назустр1ч Богові,кличе ~ н~д

земні висоти,де людина починає розуміти овоє провідендіяльне nри

значення - бути rосцода.рем земної кул1., бути ломічни~ом Богові в тво

ренні раю не. землі, де людин8r ві дчу_ває своє спо --і,цненн.я з Богом, де 

J,Іюдина nочинає ВЕажв.ти себе богоnодібною. 

Ідея людс'Ької гідностн є життево ... рв~_льна, бо не кличе до утоnії -

до рівнОС!.'И всіх людей,бо рівности людей не може б~7ТИ 8.н1. зв. зе.ко

на..ми природніми, е.ні за з ах.онами соці.яльними: 1) е.ні за ЗRконами при

роднjми,бо ж люди родйться ве рівними і тілом,j дуmевними спромож

ностями,і д<.~ею,та 2) ані зе. зв.конами соці.ял'Ьними,бо кожна людина 

є клjтиною .якогос'Ь с~спіл~наго органу,а тому,що поміж органами по

ділено різні функції, то й ко.жнв. одиниця ді стає РЛ8.сну функцію, j нак

mу,ніж інmі,в.,значить,суспільними функціями людІ! не рівні. Хоч ідея 

людської гіднос~и не кличе до рівности людей,однак вимагає,~об не 

було надмірних відхиліs від рівности: а) а то чи вгору,ко.nи одиниця

сама себе починає вважати надлюдиною чи- nівбогом,що но знає вnину 

СВОЇЙ СВаВОЛі (це ріЗНі узурnатори 1 різні ,ЦеСПОТИ,різні С8.МОДер',<І('Ц1), 

б) а чи то вниз ,коли людину nочие.ють вва.же.ти лівлюдиною в~бо лідлю

ДИ'И()Ю7ЩО не сміє й поворухнутис::о: :'es дозвьлу свого пана (це. раби, 

кріnаки е.бо ··парії) -

Ідея людськоУ гідности поступоFR~бо кличе людину на вищи~ щRбель 

tщвілі зе.ції, щоб людина !І овоЄ1.fу постуnуве.ниі :керувалас-ь не npE' вом 

сили і навіт-ь не. силою nрава,але імпере.тюзністю морал-ьних норм. 

Орбіте. людського житт.я проходп:r-ь через n' ятr ллощин чи сфер: 1) 

сферу інд.ивідуе.льної окреміmности, тобто сферу "я" - сферу замкнуто

го кола суб'єк~ивних nереживань одиниці; 2) сферу Р9динного життя, 

що охоплює взаємини П()між чоловіком та .жінкою і поміж батью:=~.мп: те. 

дітьми; 3) сферу жи~тя в рямцях найви~ої збірноти - народу,j то~ 

а) як член наці~, 6) як член громади та в) .як член дерwави, 1) сфе

ру Е рямцях міжнародн:.ої солідарности 1 як член людстве.,та. 5) сферу 

Абсолюта,де людс~ка душа хоче нав'язати контакт з Богом. 

В замкненому колj своіх інтимних пнреживань,людина творить со

бою r:ідрубну одиниц:о,uз.мостійнмй індивідум,окреміmниіі сr,іт,що в:wе 

більше Rіколи Н/9 rr:;я:Bt1'J'1-C.iJ ;.,дk'Те ,, .Людю•а м;у-сить твердо n~.м' n:1'ати, 
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що в ній одночасово живуть два нахили: а) до творення добре та б} 

до творення зла, бо кожна JІюдинв. є без однеzо nр~тю:tенств: добр~ та 

зла, му др ости т~. глуn О'І:И, сР ятости те~ підлоти, самоnосЕятп т~. зр~.r.,и, 

покори та бунтарстsв .• Ото~,тр.еба. стримуЕr-..ти Р соб:і нв.хили до тrо

рення з де., а. нв.томісць розвивати не.хили до ть.орr· нвя: добрР. Зноr. 'І!І'Е' 

людине. не сміє в СЕОЇЁ чинності кер;у1??тись ли1tН' егоїст:!чнzми :.~оти

:r;е.ми,бо rонв. є членом суспjльотва,8.,Jн~чить,м?сить дбг.ти т !<"О"=:" :1 

про сусп:1льний ilf"'':;jpe с. 

~в.м' ят~.ючи пр() еві~ r-ласниР. :і нте ре с, треба. дбати не литтrе rpo ті • 

ЛО,В. Ї" ПрО дуmу,щоб ЖИ'l'И ·nоВНИМ 1 ГіДНИМ JІЮДИ:НИ,"ІІІ;ИТТЯМ. J:fє: ДЛЯ MJ7K Т~. 

ст рнждань родиться людина, а для творчої праці і для ко ри ст анн л rв.с

л:ідком своєї праці. 3начить,людина має nр<_)во н~·, добробут, одн~.У л;,!

пе за дадерwв.ння тз.ких nередумов: а) має чесно придб?Т~! ері~ ;v_;:-є~ок 

(не обманом чи НfІ.сильством), б) має чесно е;:воїм мrстко:t. ко::н:стуг?

тись (не Тр?ситис-ь,як {;Куnар,над :кожним І!їел.ягом,8.ле,зноr х-е,Ре роз

І\Ид~ти марно), та. Е) ме.є ~ути гдячною громаді за cri"' доброС:ут, бо 

л:rлле в громаді знаfіде захист своїх npar::. 

В сфері родинного життя ідея людс:ької гідности допомо·.::е утрима

ти го.рмо·~~ю між чоловіком та жінкою,ЕІ також між бrть'Кв.1ш тв дітьми. 

Між чолові ком та жінкою ме, є п:::нуве ти не стільки любо в, бе .'Ію б о в не"

лежить до емоцій,дик~ованих jнс·ншктом,я:к скорге :r1асмнЕІ. ~О!:'?НfІ.,бо 

поm21.на диктуєт!>СЯ роз3тмом. А щоб чо-лоrік та. жі НІ<"~ в~ з.с:мно ·- ::ч;:·; 8 ... 1и 

одне одного,вони мусять глиСіоІ<"о взаємно одне одному rірити. А взR

амно Сіу~·ть вірити тоді,коли взаємно не б;·дутт. МРТИ сумніру· F ~а

держанні святости обітниці супружньої вірности. Коли буде FЗ~є~не 

довір'я,то буде й широка свобода,бо не буде взаємних підоз?:інь у 

зраді. Коли f.уде вза,е:мна поm['\на,тоді б;}rде кореІ<"тниf: розnо.nі.л c:f;€p 

комnетенції чолавіка те. жінки,а,знв.чить,тоді бvде сuіrn-:-н~дя т~- , .. 1~

ємнв. nідтримка. 

Бат-ьки свої відношення до ді те~ м;,'сять б !=:і. зуг "'ТИ НЕ' ли :т-е ,~ ~~ го

лосі кревности, а й нв. ро Jумінні своїх гром~:>.дс~;ких об о в' язrj г. - JrИ

~ити nісля себе своїх наступників,котрj продовжув~тимуть роз~очету 

бв,т ьками працю. Отже, найвеJкливіm~й обов'язок б2!,ТЬF1 в - це r?.хоr~ти 

сво~х дітей на корисних громадян. Ідея людс~коУ гjдности ви~Рг~є 1 

г.ід бв.тJ,кіF,і від діте~ такого nоступування,щоб бстьки <:ОС!І'і~но мо-
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гли бути гордими за сво~х дітеtl,а діти - гордими за своУх б?ть~іr. 

Треба,щоб і бе.т'Ьки були мудримя,бо. тоді діти визна.вз.тимуть їхніt1 

е.вторитет, !,. т з.:кож треба., щоб і ді ти бJ•ли му ,црими, бо т од :і батьки ли

шать їм nевну свобод~r nостуnування. Добрі бв.тьr<и ніколи не занед

бують сrоїх дітей,а добрі діти ніколи не за..»иmз.ют-ь одиноУими сво

їх ств.рих батьків. 

В nлощині життя в наJ:fвищій з бі~ноті - в неч_Jоді, ідея л:одсь кої 

г:1.дности допоможе людині Ріднайти собі Бідnовідну сусп:і льну ~унl<'

цію,та її сумлінно виконув~.ти. Нв.род - це синте'Зе.,що ск .. 1r'::,D.ється 

з трьох складникв: 1) нації, 2) громади та 3) держвви,бо ~юдсьRе 

збірнота,при закінченні nроцесу формування,зав~·ди кристалізується 

в формі тригре.нної nіраміди. Три грt:~.ні nіраміди - це три ділnнRи 

виявів дина.м::і ки народнього життя: 1) ділянка У.у.1Іьтуrуно-нЕІ.ц:і ОЕ-9.л'Ь

ної творчости,2) ділянкt:~. с.усп:і.льно-госnодарс'!.кої ·тrорчости,тг. 3) 

ділJТнкв деr:жавно-орІ·ані 1аційної творчо сти. 

Б ділянці культурно-національн9ї творчости тгеб~. KCD~-r ?.Т!~сь зг.

са.дою,nода.ною ще т.Г.Шевчен:ком: "І ч;т=·ому не.учf:1fтесь,й cEorn не 

цуре.f!те сь:•. 3нв.чить, тре бе. високо цінити свої нз ц1 о :Іе.льr::і ех ~рби та 

требе. mануве.ти свої наці он::1.л-ьпі традиції, F< однРR не тр є бР Ej дме:--·. о

вувати себе від культурно~о світу. Треба слід~ув~ти з~ розвитком 

культури інших н.~~.родів,щоб nеребирати, ~.о є цінного,г.ле перебир<:~.ти 

нє е.втом&.тично,бо треба nереnре.цю~ати,требв. НЕ"да'l'У. ко.:rrьориту вл~.с

ноУ націона~ьпоУ с~ихі~. Кожна нація таїть у собі великі сеарби,а 

тому ~оякj сnроб~ денаціоналізац1~ {віднародовленнр) є великим 
rріхом,бс nриводят-ь до зникнєння високовартісних своє,?і-дностеff. 

Ідея людської гідности не ~озволить людині зрзд··ув~ти р1днr націю 

та, перебігати до другої не.ції,бо треба .лам'ятати,що ме.чуха. н1Rоли 

не дорівнлєтJ,ся рідній мз.тері, е. перевертн:І в завжди очі 1<'ує лите зне

вага та недовір'я. Отже,кожному треба nам'ятати про свої обог'язки 

суnр.;ти рідної наці~:~ треба бути націоналі cr ом, а.ле ні :коли не І!ТО

гіні ст ом. 

В .цj ля~іц:і cycrr1 льно>•Господ~:~.;. оьк1і1 т_r:сба nобщ'~ювати презумцію; 

ніби nролетар д~.rхово стоЗ:т-ь вище,як буржуfі,бо ніби бур'.".УЙ є лише 

гаитаєм,тим часом,як nролет2р с кляоово сві~омим революц1онером,що 

тукає новаХ nравди на зе~лі.Треба nам 9 ятати,що в ді~сност1 ТРК ЕО-
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но ие с,бо проЛе~ар,не маючи nід ноге~и міцної госnодарської ба

зи,мусит'Ь іти .цо буржуя в не.йми, а тому nрослкнутий nочувt=~.иними не

ймИ'l'а,тобто почу:ве.ннями зе.здрости, а чере3 те - і нене.висти до сFо

·ГО nрацедаsця. А буржуй,якра.з на.вnе.ки - ме.ючи під ногами міцну ro
cnoдa,JC'ЬKY базу ,.nочуває себе госn одарем на. своєму госnодІ:'.рст :е1. Яt(' 

rооподар,в1й незалежний,не nотребує ні nеред ким гнути сnину.Зна

чить, гаОJІом не.:що~ доби мав бути не знклик до повної nролетаризац1r 

мас,а якраз иавnаки: зв.клик до "обуржу.а.знення" мас,!!J.оби,nо МО'І!{.'fІИ

sості,кожну JІІОдину зробИт.и ВJІасником, щоб кожній людині дв.ти llе.те

рі.ял'Ьне опертя. Для тоrо треба рішитись на. революціРНІ·!~ кport~ г.о• 

ді.иити помі.". усіма. rромадяне.ми всі сколективіз OB8.I-Ji чи з соціяJІ1-

зове..н1 ме,Є'1'КИ - землі, будовк та рі з нj nідnрисмст в а. !tа.єтки ~реб а 

пере да'!' и в приве.'!'ну вле.сні от J:., і то - дрібні в РУ'<И nоодиноких P.Jr8• 

сників,а великі об'єкти (багатоnоверхові будинки та фабрики) nере

дати у власн1от'Ь спілкам чи кооnеративам. 

В ділянці державно-орrанізаuіtlніtl 1ден людськоУ гідности доnо• 

може утримуве.ти щі.пьний контакт :є лади з населенням. Е."!а.да не по

винна старатис~ відмежувати себе від населення,не сміє вsажа'!'к ее. 

бе неnомильною та безвідnов і дальною, бо т Сі ді вона ст з.с зе?.р озум1.'ІО8 

б:юрократієJО. Розуміється, що а~Л е.ді має Н?.лежати nр?.во дг.ва.ти nо

трібні розnорядження,аJІе за сvої розпаутдження влЕІ.да мв.є нести non
нy Dідnові,цальніст~ nеред не.селеннл.м 1 а знов же нІ?.селення ме.є обо~'

нзок виконуве.ти розпор.ядяrе ння влади, а за те ме. є npf1 во контро . .'rnl\.~~• 
діЯЛ\Ніст• вле . .ци. Своє nре.во контролю діяльности Е'.'Із.ди не.селення 

мо•е адійонити за nосередництвом обраного ним самим Народнього 

ПредставниЦтва .• Народнє ПредставництDо реnре-зентуватиме БOJIJO насе ... 

лення,а тому буде інформатором,дора.дником та контролером r.ла.!f.и.От

же,ідея людс1tкої гідности доnоможе розумно реалізувати з?.с~.ди не.~· 

родоnравства,бо що більше буде насіеления сві"омє,тим більmе воио 

бу де дисциПліноване, а лиwе nри дисциnл1 ні кожен матиме з е.безnечеи! 

якнайширші nрава. 

В сфері взаємних стосунків nоодиноких :n:Dpoдin треба те.кож до

держуве.1'ИС1а за.св.ди урівноважень пре.в з обов'язr\г.ми. Це значить,що 

ко"!{ен народ .пише тоді буде мати npD.rю Fористо.тися з ~·се.'ІюдсЬRоr 

скв.рбниці культури та циві.ліз ації, ко .ли і сам сnричиниться до з ба-
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ге.ченнл ці Є~ скарбниці. Треба. поборюг.е.ти PCHJI'i тенденції .:;о :імuер1-

ял1зму,бо завжди імперіялізм веде до nонеРоленнн сильнУ-ми слабr:их. 

Не.томість треба плекати ідею мирної сnів:прз.ці не.рсд:і в, щоб не б;·ло 

~.н1 гнобителів, е.ні гноблених. Тре бе. оргРні з уве. ти Мі ~нА.родні~ Трибу

не.л,котрий би nола.годжуве.в спірні спрєЕи nсм:і"" нР.родами,і тим полє

реджав криЕаві конфлікти. . 
В сфері не.в'я:зання конте.кту дуmі з Богом треб~. nг.м'лтати,що до 

Боrе. можне. з:вертв.тись Jшme з чистою дJтmею. Людинг ба""ає зе.слу'ІtІ"ити у 

Бога прихильн1~ь,а це вона може осягнути лиге своїми ~ляхет~ими 

:вчинками,а не nорожніми обіцянками ·поліпшитися. Перед. мв.єст~:~.том Бо

га людине. не мусить рабськи пе.де.ти не. коліна, е.ле має побо'"'НО схили

ти голову в захоnленні мудрістю та красою бу~ови всесr:іту. 

+ + 
+ 

"З :віз да ясна воз сілле., трьом ца;)ям путь nоказала" • Тріс царі - це 

наука, етика та естетика. Коли цей триумІ·іро.т з ас.яде н~ троні, тоді 

не. земЛі запанув Пре.вда,.добро та Красо.. Тоді не бу,n;е чути Е~. земл:t 

е.ні зітхань ст радниць-метері в, е.ні розлучливо го r:.'І!~.чу голодних сирj т, 

ані зойк1F катованих по тюрмF.Іх,ані nролитої крови в безкінеч.:их 

Еійнах,бо тоді'запанує на землі спокій,згода,добробут,свобода та 

ще.от.я:. 

Кс'ЖНS. людин в. ме. є пр~.в о на ща стл, а.ле м;усить П[-'.М t лт зт и, що морr:1.ль 

ставить оrак1 три вимоги: 1) не cм1crn бу'l'И щз.сливим,RО.1Ш ти своє щs.

стя побудував на нещасті 1нmих,то тобі ти - насил-ьюнч 2) не смієм 

буоrи ще.слиЕиu,коли на.вколо тебе всі нещасливj ,хсча би навіть 1 не з 

твоє~ :вини_ ,~о тоді ти.будеm егоїст,тR. З) можеш бути щ~сливим лиmе 

тодj,коли навколо тебе всі щасливі. Отже,щоб заслу~ити собj морRл~

не nраво на щастя,треба старатись навколо себе сіяти ~астл для ін

ших, а хто С'l'О~ть не. найвищому ще. б лі сусnільнJї дре.б июr, то і! наJ!бі .1!11-

me має можливостей сіяти щастя навколо себе. 

+ + 
+ 

ОтЛ'е, бажаю шановним читачам щастя: та жит'rє по го успіху, ба~.ю, щоб 

усі ми дожили до моменту,коли всі ми єдиними устами з~ожемо зRспі

Еати: "Слава в вишніх Богу, бо но. землі нова ре.ді сть ст п.ле., яка не б~r .. 
' 

Fала: ЛЮДИІІА ЛЮДИНІ ЛЮДШіОЮ СЛ'АЛА. ~~Гом~ Гоміні гомо ест·~} 

-+·і·+ ·t + + +.-
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n. Ч А Й К А 

ЛО СПРАВИ МАТЕРІЯЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
~w~~wт~~~~www~~w~~~~~т~w~~""""~w~~~~~" 

СТУДЕНТСТВА , 
lf rr IТFriТif ІТ /fli' rї іТ Ії :ї 

Праця на.ц собою в тому чи інmом~t виrJІя,ці - це єдиниt! СЕідоми~ 

з асі б кyJI])'tYPHOr::. 'l'a цивіліз ац1йноr о !_)03 вит:rс:у людию~. Дух оР о-і~т-е~ 

лект··ал'ЬниИ рівен~],сnрш.~~.жніот'Ь ~е. усnішність nраці (нexaf-f наЕ1ть 

у суто-фахово-му нa.npf;!!.{Ry} - де· мірило rнJ.р'rости людl'с'НИ. Ці д;:і зв.

се.диичі речі ПОr.ипеи ПС.Мr Я:ТаТИ :КОжеН із нас., ХОЧ би 3 ЯRОЇ ТОЧRИ ПО
ГJU!ду ми ,n~ви.nиоf! - чи то з ІН3.ц1онг~.1!'ЬНОЇ, чи особ-ко-т().Х. Бо що cnpo
мoжnima людина у виконуванні сго~х обовJяз~1в,хим Рона ьартісн1ша 

для сусnід-ьс!'Ва 1 а ~ому ~:ТІ.'-.і1:іл.ьст вс ·rим tJище ці вит-ь ї): nрацю. Так 

само треt1а згадати 1-t ·re, ще• ш~сота кул-ь~урного ріr:ня ne:tнc;·o. на.ро~ 

з алежит'Ь nід висоти духовно-інтелектуального рівнJLА).,дmmць. 

Безперечним е фа.Rт ,що для :r~nimнoro духово-інтелектуа.ль:но~ -..... 

Битку т.одини nо'!'рібні qeFн:l nередумоЕи~муся:т'Ь ~ути дані ):~ мС\~JІи

:uості ~ Ці. можлиІJос-ті -~ вирі~ал"Ьні ~бо I-:e.nl'r't:: nриродні і': ~ал ант м;>~с.ат1t 

знвfftи мож~игіс:~ насамnеред себе Dипвити;пе rоLоряч~ ~~е n~o nере

січне-здібних л~~ей. Держаrні наро~w ноr1тніх часіь ~і~ спр~~1 ча

деJОт~ велики·v значення:-;іvзDич.аМпоvрозг:язують :tї нз. кор~С'!:Ь бr:>'1rй.

JОЧИХ праЦІОв~.ти на.д со 5ою. Лі бе:ре .. тг.ьно-демс;>}(рв:rичне. дер'І!'е.ва. з е.без nечує 

моuиtюо ~і вс єс~ оронньсг~ ·роз ьитку своїх громадян. Вона дqє як ме.те

ріяльну? так і духову оnі.ку" І тоді духоІ.; О···ін'l'електуальнИr розР?-'fОК 
~~р~аtної иаціУ ftдe ~ормал~пим mллхом.Натомісц~ у недер~авних н~-· 

ро;::;ів nиfе.ння це д;уже nекуч.е,а на дорозі до розІ.:.'лзf'ння .Noro зуст
річ.аі...І.ЬОЯ дуже: ба.ге.~о D·сякИ:-с nереmко,ц. Ці nереmжоди,однаJ<,нс '1Е.:Кі 

' 
значні :е нац1.онал1:-ноJ: менmинv.,що жи~е ... хо~ ni~ чужим nа.нуr'е.нням -
комnе.ктио :аа сво(х земЛ.г.іХ 9 лк ~.) є .з еміграц_ійЕій. д,і~сності. 

МоJІо,:ц- 1 студ~Іtтстпо ·~ це сJ•с..:.іл'Ьні tерстLи НЕl.роду,~уже знАчу

щі t його теnерітносrі і 1· йоrо маnбутньому~ Бо це,rла~ие~і в ма,бут 

ній нарід І Ми к л~амо тут осо блиtиt! -е.кцен'l' на. сту.центстDо; .r.ке у 

:кожноrо не.роду rідігро:.t.ІР:-ло й Еід1з:·ра.с· дуже· Dежливу ролю. С'Ьоrо;:,ніm-
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ній студент - це .ма:йбу'!'ній громе.дянин - учений, nол:і тик, е:кономіст, 

'!'ОЩО, а ТОМу З Н8.Че:НН.Я' ст;у дент CTD.9. Г:: ЖИТТ j І<'ОЖНОГО :t:e.po,:,y НЕІ ;т!;ЗІ:ИЧРr

не Еажливе, Отже, зна.:zl1д'В, Еід виховання, духово-і нте.лектуа . .льноrо ро :з

витку та підготоРки до пра.ктич.!-!02 праці оуче.свого НР-.rгого ст;·дентст·· 

ваrЗаJІежить ЕСІ.рт:іс·rі. 'tа.працезде:rяіс·rь наmої чільної :1нтех~генц:1ї, 

наwо~ народньоУ еліти ~ маtlбу~ньому. 

З цього виходи::с11іщо nроблема студеш:с~вЕ;І.- це c~pr.Ea вс.т:і:кої вР

іи,всєна~іона.льна справаL 

+ + 
+ 

Чи наше сту,цен't·с.r:ао має: F.C1 можливос'rі для ~rcnimнoї пре.ці н~:д 

собою? Дал ек о f!l! Кожен 1з на.с з на.~ 9 які мажлип ості "г.се сторонн-ього" 

Фахового ~ :культу .і; ноrо роз ви ~rR;y us.є ~rкраїнu:-;>Ке с'!'уде H'Z' стІ> о "по тоі'! 

біУ залізної зас-"Іони"" А no 11 цей бі:L<'', хоча, з одного 5сн~~', є дос·::.·уп 
• 

до Р~іх РИдіs гисских uкіл,є ·можлив1сть слуха.Іи світо~оі слави Ече-

них7 користз.ти.;я s ку.~1ь·1'урних н~.дбь.н-ь ЗРхідн}.оУ ЕБр orr~1 тr.:<. ~nіту, r-;:ро

те,з другого бGRy 5 нam сжуденж еміrраці~ноІ дjtсносlиІстолчи_персд 

вічними ~урбота~и про ·щоденн~~ х~іб 1 схоячи nеред персnе~r~вою нe

herнo:r·o зав!rра,не може ~;ar.: іfи:енсивно та ст; .• х.rемг:rично nрацюrати,яF, 

хоча о 1 наnрик ла.ц ~ п1мецькиі~ с:су ден~ у nов~є нніft ді:hсяост і n.p огра.ної 

r.ltrни. Останній 9 на влаоніtr r.ериторіЇ 9 МЄІ.тер1я.;J~Но :8 то~ чи :1нmzfr спо-

сіб :ссе ж ~аки забезпечений 1;-бt:~зперечно,.чує грунт під ногв.ми~ 

УкраЇН(.;ЬКе студентства но. см:і 1!Тра.ц1ї якраз без rrього гр~.rнтJr. Але, 

не з ва:· аючи на те) .воно· старо.єrх"Ься всі nерешкоди _побороти. ПеребуРв.ю

чи на емігрв.ц:її,вонІJ хотіло ~~ для сr.о.;::ї Батьківщини придбати щось 

конкре'!не,а саме ... всесторонне: знання! Укре.їнсьRе студентство свj

доме таго,що воно мусітиме заповнити кедри винищеної -~купантаіи У~РР· 

Унської інтеліrенції. 

3 цих мір.:куDан-ь конче nотрібно С'і'БОрити всі передумови для мен-· 

ше-·більmе нормал-ьно): nps.цi нe.rroro студентства й відnовідного роз

витку ним свого інтолск~у~ Потрібне це,тим біль~е,в еміграційних 

умовахІ 

Одна з найваиивіmих nередумов длл зе.безпечення нормr:о.льного ду

хово -ін;;еJІектуа.пьноrСJ роз витку студент C'l'Ba - це матеріяльне зв.без ne _ 
ченнлJяке з усnішио~ті СТ},дій молоді відіграє одну з nередових ро-
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лей.ЕезсумsіБно,ма~еріяльний ст.а.н :sшпп~ає иа n ... шxiRy .людини.а. пси
хічне н~.с~а:nлення ма.в великий вnлив н1,3. усnівініс~ь· уопкої nрз.ц1. 

Якщо хтос!: схоче аеJ<ину"з;'и нам ме.теріsr.лізм, ми відn.овіwо, що J('О.ПИ 

ходиr-ь про ма.теріяльне забезnеченнп ~~кра.їнО1ІRОrо С'rуденто't~а нз. ем1-

г,рації, то ми ::1 є ма·rеріялісти ., · Снме т JMY :t: nоруmувмо це ~итаннг. 1 що 

nробуємо шукати т· л, xiF для розв 1 я.згннг Nогс. . 

Стоїмо nеред =r.г:::жким ~e.тepi.FIJtli~~им стапом ке.п'аго с•fудептстЕС'І ,m1 н~.

mу думку - де.лск о тя~ чим, Еіж б~гзrо ЕОНО досі. Дo~t'enep біJІЬrУІі ст 'Ь оtу

дентс-rва користуц~тхася ма.:rеріяJІьною дonoмororo Yll?PA. Хоч ця оnі-к~. 
' не за.цоьо.льнп:ла в<:іх rro:r:p: 6 1 одпо.че б~vла 1:он::'! З.ИF1ЧН8 .• с·Ьогодні P.Ze 

бе.гs.то с~у,центіп ці~ю onii~OIO не ~ОJ:ШСтує·тьс.я, і ради таких щорау 

збі.пьmуються~Отж~,трсба сnодіvати,~лvщо nрийдуть часиtІ<'ОJІи цієї доnо

моги tзагалі ·не оуде. 

Тому вже С4ОГОf.Ні треба nодумати,r. .якиіr сnосіб роз.ь'Jзати ~1итан

ня. матер1.Flльного забе злпчення укр~'.ЇН·J1іК ого сrудсн"!' cr r а не. ем.1 гра-

ції. Треба. вже теnер лрисrrушrтн до енсрrіі1н::>З: в.кції д.пп nр:-~дбе.ння 

відnовідних мг.теріЯJІьних засоtів,J!(об задовол'Ьннrи 1·~їrконечніІr"і потре

би с'!уден~ства зараз і в на.йбли:·чому маJfбутньому. Де тукатп р6з:Рtя-.. 
з анн/і·? ~а нашу думку ,. т р е :-; а n о с и Jt и т- и а к ц і ю з ·б и-

р а н н; я ф_gн.ців сере:;. укр."'.і:J~ького громе.,цянства. Е> Европі та, nеред-

усім~ за оІ\.~аном,~а так:.rж зор·гт9.н:ізугати студентську с 8. 1.: о д о -
n о м·о r у. 

Можемо з nривмні с~ю Cl' Еердv.т:и фt=~.к.т, що украЗ.нське грома~s:нс'! .со, 
' 

дрбре розуміючи nсене.ціональне зне.чення с~удентстга та, знаючи У.. ого 

по·.rреби, завжди :радо йшло 1 йде йо1-1:у назустріч. Фонди, що ::х досі yR-
, 

ра~нське rpoмeд.n.tiCi'EO па доnомогоЕу акцію отудЕн·:тству ~ертву:r-~..ло, 

були тіJІ'Ь1t и !'Ому :невеликі, що з бірRе. J:x ·'!у ла ЗІ?.слабо орг:чііз оr~.на. 

'l'ребе. :vизив.ти,що :КоДУС намаrа.Есн своїмИ. сиJІами nідnовідні rt..oR,ци зі

бре.ти,а тu часом саме с~у.де:нтстг,о досі я:о 6р[l.ЛО mи:рuтої учR.сти ь 

ці~ акції. Отже:; одне з с.сн оРних зt=~.г дан-ь сту.цеІtтст r-e. бу ;це - nоиогти . } 

КоДУС-ові в самій техніці з~ .. 'ірок. 

Так СЕІ.мо ду-же nажлцво opre ні~'уват.и nролG.га.нду серед r:роl.tЕІдrнст

т:,;р, Е 'fому наnр>rмку. Ту·-: !5и,за. nосере;J;:ництгом f\оДjтс.~_у,трсб~. орrан1-

зуvати цикль доnоF·1..:;ей і nер.ег.єдею:~п зб:ірок no табора.х. Очс:nn.цно, що 
до цієї акції nаnинне студентетЕо якнвn~ирmе ~зятисн. 
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Не менш ве.uиве також 11еріодичне поруtrувв.юt.я студент сью-Іх проб

лем на сі" ор інках т-ромСІ.дської преси. Преса,як чинни"', що r:иробллє гро?

ме.дську оnінію, поринна rил:вляти більпте зацікаЕ.ленн.я студентськими 

сnравамw. Крім того, кожни~ із кул"Ьтурно ... осЕі!rніх в:ідді ліr :: таборах 

nовинен бУ'!' и у з в' язку з сту,.г,ентськими орrан1з~щія:ми тз. І{о-ДУС-ом. 
1 

Отже,коли J?ЖИТИ цих заходів,можна значно nосилити допомогу сту-

дентству - вже засобами самої еr:.ропєйс"ЬІ<ої еміграції. 

Де . .леко більше уваги nовинна КоДУ(} nриСЕЯ:ТИТИ з Е, я з к 8. м 
і з з а о к е а н с ь к и м и у к р а ї н ц я м и. ~~раУнц1 за 

океаном,які, nорівнюючи:, дсбрє матеріюrьно заб.езпечєні, зе.rж~и rю::r JIF..

JIИ rо~овість nомагати еміграції r: E:cponi~ Треба б серед них потести 

особлиЕу npon~raндy про матеріяльну допомоrу студентстFу.Всі ми 

свідомі :с1:1.ртоо'rИ одноrо ~'ке.р~-пакєту" для не.mого студента,.гFи-r,на 

жаль, досі не 'Маr можливо ех и з цього користати. Ду ме.~ мо, що г ц:eff спо

сіб ~ожна d значно поліпшити матеріял"Ьнє станоrище студентстЕа,а що 

найЕаж.лигіmе - цей спосіб м о ж н а зреал1зугзти. В цьому МRємо 

добрі nрикJІади реа.лізаціj: допомоги nол:ьс"Ькому тз. приб9.лті1:1ському 

студе·нтстr;у їхніми американськими земляками. 

+ + 
+ 

Не менше,а з :сихоЕно~ точки погляду далеко nажлиLіmою rЕажаємо 

організацію с т у ~ е н ~ с ь к о ~ ь а м о д о n о м о г и. Во

на може мв.ти не.йрj з нородніший lІИrл.яд: :від успішних r л1:1.rrтут ань ri,:rJ

noriдниx nрибуткових імпрез і заба:r. - до закле.дення ко опер І=І.тиrу 

для постачання студєнтстLу nо~рібних тоЕарів,гиданн.я скриптіr і т.д. 

:В·се це гимагає вnертої nраці,бе.зоЕаної н~. почутті солід8.рности, 

чесности,обоr'язку супроти тоDариmі~,добро~ організації,серnозного 

стаrлення с~удентс~rа до сDоїх заrдан~,і доброї EOJii - їх з~і~сни:и. 

Особлигого значення треба надати орг~нізації сту~ентських по-

з ичкоr: o-дono~oro:rиx ке.с r окремих ст у де -rтських тоr·з.ристЕ ех. ~!-он,:;и 

їх базугалнея б на nеr:них r кле.д:гах чл-енстr: в. '1'8 не. пі д~ержці гро

ма,:;ськими чинниквми,як т~кож окремими rроме.длне.ми.Под:lбні ке.си r· 

МИНУЛОму ЕИКЗ.З!7ІЛИСЬ ІЄЛИКОЮ жЦ~'l'Є3~9.'1'НіСТІО :а НЄСJІИ сту;;ентстt·у 

часто не оціни му ~оnомогу. БеручИ не. уг·?-,.rу ~еперіmніt!, ще не тГ:Іки~ 

кате.сrро~альниf',м?тєр:tяльний сtе.н н~.mої емігрв.ції,см:lсмо тгє-р:~ити,, 
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:Ц.о ~-а no:eazиoY n1.Itroтovки такі каси можна С5 ще yc:nimиo зорг2.нізуtа

тк,і toa~ моr.хи б де.ти студент{:тву 1:еликі кори~оrі -і· Б uедале~ому, 

1 г )цm~mоку меЛбутньому. 

+ + 

Отже, Н!'. вашу 'JJYMKY 1 :nзлгmи ~ее ц.є но. ~'ГrJ.гу, r' сьогоднішньому ста

ні ще rдaC'l''ЬCJi nридбе.ти потр:tбні фонди ,':,ля: _мз.терія.nьного забезnечеР-

ни студ~ктсJІDа з~.р~.з t 13. нз.r.1~D заощР. -:,йти :т,ещо не. ме.~бутнє. 

'rільхи й~и до мети СІ!іл-ьно ··· nлече-r·-пл~че 1 
..:.. ·і-+ ... t .,,.$- .. -

І 
-· .... --~~.w.:~---·---'····---....- ............. ,.~ ... · .. ---··-~·----·. _..,_ ...... _~-- ..... _~~І 

І ВІЛЬНЕ С!УСПІЛ.ьСrГНО ПЕРЕБИРАЄ 

НА СЕБЕ РИЗИК РІЗІЮМ.АНІТНОі: РІ.П.МПШО

СТИ СРО1Х ЧЛЕНІ~ ПОЧАСТИ З lІРі!ЧИН ДО~. 

ЦІЛ'ЬНОСТИ, ПОЧАСТИ ·• 3 МАЙЖЕ МІТИЧНО1 
ПОШАНИ ДО НЕПЕРЕД~3АЧЕПОСТИ .r.:~ДСЬКОГО 

ДІЯННЯ Т.А ПРОЕЛЕМ Ц"h.Q:'O) .~jfОД"ЬМИ ТАК 

НЕДОСКОНАЛО ОПАJ'ОБАБОГО -.::SITY. 

воно цrнит-ь ц.то РrзномАІЕ 1rнrст-ь, 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА НЕМИН~ТЧЕ 3 HFO З 'В' Я

ЗАНІ ТЕРТЯ ,А ЯКШР КОЛИСЬ ПРИХОДИТ~ 

ДО ЄДНОСТИ,ЩО БУЕАЄ В ВЕЛИЧНІ МОМЕВ-

І ти,тодІ воно ц_rо єднrст'Ь цrнить пщ: ви-

/. П!;Еs БО ЮНА ЗДІЙСНИЛАСЬ ПІСЛЯ ДОВГИХ 
і МАП.ІВЦІВ ТА "ВІД НИЗУ ВГОРУ"~ А НЕ -~ 

НАВПАКИ. 

Деніс ·віл-ьям БРОГАН .• 

і 

' J''l~.,,. •o'rlioiL."W> " ... _ ...... • .. ---·-----
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м.· к - А. ·--------
t·p 
І І і 
І,! 
І І 
І ~. І 
І}-! 
j І 
І 
І і 

І 
j І 
І і 
J і 

j і 
ІІ 

ІІІ 
І І 
І J 

І і 
І 

і 
І 
І . 

І І І 
І І 1 
І lt 

JІ 
І 
І 

·І 

І 
І І І 
І І 1 

І ІІ 
І' ,, 

І
ІІ ,, 
І І 

11 

І 

3 и м А 

rr rr rr rr .тrr ,,. rr rr rr rr frtr rr" 'r 

Пін~ vкрилися хатки, 
І 

А юікн~ зацпіли кrі!кRми. 

Ідуть у ніч коля~ники, 

Моп тр і є ·царі - со ,r,~.рами. 

На н~б1 розцD1дас~ зоря 
·~ 

Одна лит у небеснім д:rорі, 

32МОГКЛ~ Г СЯЄDі SеМЛЛ, 

І Оріон схилигсь r покорі. 

Зима ~анизує н~мисто, 

Шоrковиft nor ля.·: шло з -лід DiM. 

В niDCH1 дрімає ~іле місто, 
r 

І сріблом тягнєт~сл іней. 

А r;іІкнз. зr:шJ і ли кr і тк~.ми, 

Біліють nухом дерега. 

На лиц~х я ~луК@._ рум'яні, 

Не. не.б.і .. .Ор і он. • • З.пмз ...... 
• ~ • • 8 f 4 • е t ~ 8 О D О ~ І • І ~ q 8 f 8 е 6 • 8 8 

Так дзDоня:ть дзгіночки ••• ЯJІинкз./ •• 

У вікнах бренить коляда ••• 
Сиіжинкй,~ріблис~і сніжинки, 

У щовке.х cn а:.:ит~. з емлл. 

11 

11 ,, , І Сні гз.ми одна лиш Jтежинк~. 1 

І ,'І Веде до ясного Еікна ••• 
І ІІІ І 

j 1 Ялинка, з еленз. ялинка, І І! 1

11 

І СиМЕОJІ З8.ПЗ.ШНОГО РіЗ,ЦЕЕІ .• 

І 1 і! І 
l . 1! ; 
І і І І: ' 
І і І І 'І : 
І ; , --·- --·--- ·---- ---·--·--- ··-- ···----------------------l І 
І :.-- ··--·- І 
• • .4- - -·---· 
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ВОЛОДИМИР БЕРЕІВСЬКИЙ 

-ПОДАЄМО УРИВКИ 3 ЛИСЛ'ІВ СТУДЕНТА,ЯКИf, 
ВИРВАВШі1СЬ ІЗ БОJГЬU!ЕЕИЦьНОГО ПЕКЛА ТА 
ЛИС'І1 У10ЧИСЯ БЖЕ 3 ЛОНДОНУ 3 CEO.fMA ТОВА
РИШАМИ, ОПИСУЄ СВО! ПЕРЕЖИВАННf. НА ПРОТЯ
ЗІ ДРУГО.f СВІТОВОЇ 13Іt!НИ. 

3 ОГЛЯДУ НА ЦІКАВІ ДАНІ, ЩО ЗАТОГ~·~У
ЮТ'Ь ДОЛ .. Ю ЕАГАТ"ЬОХ ТИСЯЧ УКРАі~ЩІВ - ЗА
СЛАІЩІ:В НА СИБІР,1'8.,30КРЕМА,БАГАТ.ьОХ НА
ШИХ СТУДЕНТІВ, - МІС'l'ИМО ЦЕЙ МАТЕРІЯЛ 
ТІЛЬКИ 3 ДЕЯКИМИ СКОРОЧF!Е-іЯМИ, БЕЗ НІЯ
КИХ ЗМІН. 

РЕД.~ЦІЯ. 

"Відома-тобі ніч 17 лютого 1939 р. Пспрощ~~~ися з J~ми,ми ру
пrиJІи за Буг. Мороз 1 снігоu1~ утру,r-нюrRли Hf'I.M nерсхід нсбєзnеч
иоrо ю1,ц~инку. Проте,на ре.нок ми гже були :З[-', 8 кілN.стріr по ;:py
r1A О'fороиі. МандріDкз. глибоким онігом r:ибил~. н~.с із снл,1 тому 
ми ріІІИJtИ n.epe ,дЮОDВТИ D о.цніfl безпечній хаті. І тз.м ми ~о,·:f.."!.:" . .ПИС)) 
ві~ rосnодаря,що rід якогось часу больmепикv. дуже зміцнили кінні 
1 nitr1 cnes1 Dздоrж кордону,Е nромі'~)._,_15 кілометрі!' ••• І r.reчepi 
п1mJІИ де.JІ1, n напрямку ВоJrодимирв.-Во.пnd'ського, r:имин~.ючи сте~і. 

Не sюе.же.ючи на обережні сть, не Еде.л о ся лідійти до мі ст а.. pe~_nтor о 
оиіr оою1чеяо ра.кетами й nоча.пе.ся стрілянина. Ми non? . ..'!.B.Jtи. Коли rт и
х.rс, пі,цноои.аис'Ь і да.пі брели сніг ом. Буt~ Ц€ nощ:ійно ф~.тРл ьниtt ч~.с. 
Во,nоnерше,з~rостреннл н~д кордоном,і якраз час сильних роз'rз~і~; 
подруте,оиіr 1 tJгo ~ілі~ть. Б кожному селі,до лкоrо б тільки зб~и-
3ияио-ь, пе.жруJІІ)І)ТЬ під,;іли "сrrециs.л-ьного nоз::р~.нІІчноrа отрл.ц!І.''. BpP.н
Jd, нас доrиа.пи на. .І(онях. Heraf:tнo знищили r:ci обтл'Іt(уючі nt'І.пРри !' 
е.дреои '!'а,лежачи D онігу,nід,:;,9.лися обстрілю~чим не.с "бсі!ц"'м". 

Заnрове.,циJІИ не.с до Воладимир9.-Волинс-ькоrо, і '1'~.м· (ще бул о темна), 
ідучи Dуз-ьJСаІ> пулицею,ми чкурнули г. закз.ме.рки. Одн9.ЧС·, не :МІ:\"Jщ ycni
:xy.f1xe.orи ие було куди,і голота "nрr:-.жиле." з рушниц-ь ;;.о с1не~,.:е ми 
ПJ>ItXOLB,JIИOЯ • 

З ком~:~.н,ци :ншезли до D 'лзниці, де ми зустр:іли б('І.rГІ.ТО ~.реmтоL~.вих 
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nер(;біжчикіr:. Там nросиділи D нot:tмot·ipнiif 1'існот1 до 25 берези;: 
19-±0 р, Піз кіmе ПбЧ~.JІИ І·ИL ОЗІ-!'rИ ПОТЯГ9.МИ ДО СОЕСТі Е. Раз ОМ З Во.ло
ДЬКОЮ поп~u на о~ин тр~нспор~. 

В :l'о:е.ро~их F9.гонах DезJіи дуже nоволі •. 'Коr:сль,Луцьк,З~олбуноІ:.е. 
Білл Ot;тpora., щє по :ті~ сrороні кор~ону, гночі, riдipte.nmи mт~.бки НІ). 
riкнivnonpo~yEQЛИ Lтекти. С. із Луц'ЬКG і r rже rис~очили·,Еолодькз 
буn rp~тinfзa ним iнmJ., До лісу було rже н~д5л~ко. Але що ж? Зно
ву сніг і його :5іліс:rь, Сr<різь nидно ••• Потнr иаrло затриман·о,1 ох
рана поч~ла шал~ну с~ріл~нину. Мені прострілено куртку,інmому ~ухо. 
Догне.;ш 1 1 зноDу до го.гон1.r ?У cynponoдi "коо~1ьбоnрило~еннл". 

Шеnетіп.:8.,Коростен::, 7 Jіи:ruz:'!ир,К.иїт.,. Всюди D'.п:зниці ne еnо:снені,і 
нас 'і 180 ЧОJ!С·ВіК~., не мо~~у·rь sідє прщ~і<!·r:н~и. r~емо до.лі - НЕ'. ХL·~.стіг.. 
Бі .. "Іу-·Ц·~ркгу~Дніпроnf.'т:роІс.ьк. Ніч. СтGnи. Місцеr.остеt1 не nригадуJJ. 
Возлт ь н~.с 8 дніn по Уl\ра.їні о He.pcm~.·l, приїжджrн:мо до Микол~J.є De., "=~. 
три дніnізні ше - ,r;o Херсона. "Тюрьма гор о де. Херсона., П-:\1 от дєл RKlЩ'' 
Почалися 1' nитки'; й веге"rація. T,y•r зrе.д~.ю, що я з Володькою був 
nід прибраними nрізвищами.~ігурували~очевидно~як nоляки. 

Слідчі судді ;FI;J"Жe звертоли увагу нз. молодих .тrх..де~ 1 ми, ::·аби їх 
обд..vри·rи, r."~тoj ли 1·ратн ро л:.- прос~ с :теребіжчик1Е. І це нам nомогло: 
уюшн;у JІ~)е;ь nобоїв і п1 дземних к азе ма'!' ів. 

+ + 

+ 
~ипень заливає своїм золотим nроміннам чудові околиці і в~д на 

Дніnро,що пливе спокійно у підніжжя в'язниці. Тоді родилась туіа· 
Судять.Р з Волод-ькою вже раз ом. Підтягли нас таки ·nід !58 с~s.ттю .О
бох засу,z:;или по 1G лі=:. ()qевидно обом каторжні роботи.Після C~7JJ:.l 
вивоз.І3:ть дСJ Дніпроnетров~ькауоnіслл Пол'!'ава і Харків. Бу.1о літо,1 
ми ува.жно nриглядались через закрг.то~ані вікна. До не.mої чудоr:ої,бt:~
rатої ,У:r~ре.їни. Що за nаро.докси І У В в.;них снах Римріяне. ВелиRв Укрв.
їна, Іі ~ра.со!'а.ми лю~~.узались у закутих червоними сатраnами вв.гонв.х. 
Бул о ~умн'ь. . • . . 

З Херко:rза великим транспортом {70 вагонів, .. а в ко'kному 40--н: чо
ловіка) рі зноі збиранини, з сильною "охрв.ною" вив о злт ь, очевидно, в 

незне.нін дщr нас наnр..Іім:ку. Однак чутки є, що Мурманськ, або Ве.рІ<ута -

на сх1 .і~ від Со.лов:кі Б. 

Серn~(ІЬ. Від' Узд. Усюди по двірц.я:х не.mі люди. З віддаленням ве.рто
поrо,розмовл.яємо через вікно .Дізне.вшися,хто ми - nлачуть. Білгород. 
Курськ.·nрощай,Україно! І так міслць у дороз1,віа Тула,Москва,Гор
ки~7КірJв~Котлас - на півночі. ПереУжджаємо через пересильні nунк
ти,е. да.лі ба.рками nо.nівн1.чній Двині - в вікові rайrи.Потім знову 
далі На nівніч ЦО fіечорі. 

Тайrа.Сотки кілометрів нічого,крім nрорубу в тайзі.Будове. за.л:fа
ниці на далек~т nіDніч доВарку'І·и і а;.· над Карс-ьке мореtде є нафта :n 
вугілля. Ту~ BlJ1ЬHOl'O насеJІення немае: .Край •~заключонних". З міль~ они 

+58 стоr~я карного кодексу оовєтіs,на nідотаві якоУ суджено r 
каране-, як "r' онтр·-рев олюціанері D", м1JІьйони українського У.з.селе нн.я. 
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.пюдеt! .це було в КоміССР. Тяжка прац!!. ·В; жахдивах обо'1'9.БИН9.х.Усюди, 
на кожному кроці,під багнетом. 

В кінці вересня й початку жовтня тут уже страшна зима.З Вояо
д-ькоІQ все nрацюю разом.Лис'!оnе,д і ±'рУ';цен-ь.Несамовиті морози. !жв. 
(ох,Боже!) нижче вслко:L критики.ГолоД 1 хо.под,rrростуда і цинга 
(скорбут).Дюди поче,JІИ nадати,.як .. мухи.Дуже nаокудне було місnе,бо 
збоку нічого не дістанеm.До праці rониаи щоденно від оБіту .цо но-
чі.Го.под,і давай норму 100~. Інакше - здихай. · 

Волод-ька,що ще nід кінець nобуту у в'язниЦі терnів і жа.піься 
мені на mлунок,nочав нагло З$,неnе,дати.В тім ·часі і я хворію на 
т.зв.флегмону {цинготне яЕище).Поnухли ноги 1 вже .пежу. Во.под-ька 
чахнув в очах .Ні.як·аї nомоч1.КрJтом байдужість 1 отуnіння. Це буJІо 
страшне. І тут я б ач и в n е к .л о н а з е мл 1. ДНя 
2З.ХП Володька до nраці не пішов. Дістав звіл-ьнення.А~е це бу~о 
вже заnізно. 24.ХП рано вже не був в змозі нічого говорити,лиmе 
nросив nередати колис-ь віотку додому і з ге.дати. Годину nізніше 
п.пакав-рида~ •• Я,не nідносячись з леговища,рівно ж·nлакаБ.З болю 
серце краяяос-ь і обливалось кров'ю.В ~0-й годині тихо помер. 

В кілька день nізніше пот:н:; я до nол·ьового mnи~алю,де ~ переJІе
жг.ь три місяці. Видержав .А може сильніший організм? Хто зиає? Дещо 
змінилось.Попе.в у друге міоце.Можна було роздобути більше :Lz1 1 по
волі ~ертав до сил.Почав ходити.Вилікувався завдяки ьи~мково с~р
дечним лікарям,. 

Весна 1941 р. Знову погнали на роботу. Тре.nилооь nре.цювt:~.ти nобJІх
зу цвинтаря.Попросив "монгола",щоб дозволив відійти кільке Fроків 
далі.Піmов на могилу Володьки.Хтось із граба::--,ів (мабуть,nоляк) nо
стаrив хрест,і на табличці видніє наnис: "С.П.Пстровскі Кс-.з1мір, 
Вв.рmаве., Круча· 20". Під чужим nрізвищем у.мире.ли· нe,rni лю;;и. Te.tc nо
мер 1 вічноr па~'яти Володька. 

Пізніше мене роаділини з мо~ми Друзями.Лиmивс.я сам,Червень,22-
го.Нові надіІ.Як поляк,в серпні буБ звільнений з табору.Коли nо
чуЕ себе краще, рішенням моrм було: за вояку ц:! ну вирnе.тиоь з бо.пь
mевіЗ:. С.11ідкуючи под1r,вже тоді вичув,що не.стуnить з по.ияRами.Не 
було виходу,і в вересні того ж ро~у встуnив з кількома іншими до 
nольського війська,що тоді nочало формуватись.Очевидно,лк nоляк 
(укра:Lнців не брали),і nід nрибраним прізвищем. 

Так "со страхом" розnочав свою службу 1 "nел~;.ніць обоЕ'f:іонзх1'' 
Е чужих ряд::tх,е. дивним збігом обставин nеренесли мене нв. nрв.цю до 
тодішнього штабу nольс-ько:L армі!,тому що знав не зле pocittcьRy мо
ву.Зробили з мене кур'єра штабу армії.Прийmлось мені ці.пий рік їз
дити меJ1же no всіх npoo~opax СССР, де бу ли з асл?ні громадяни був
mо:L Пол-ьщі .. nоляки й українці.Зе.безnечено мене в деякі ~окуwенти, 
тз.к що міг сDобідно nодорожувати. Висиле,ли до різних мі спеr ocтef:f, 
де були мобі.пізе.ційні "nля:цуфк1" ,як рівно ж до mтаб1Е диr:із14:f 1 
бригад,що були розкинені.іноді сотки кілометрів одна від другої. 

В тім че,сі, ~nрямовуючи людей ту ди, де бул о nольське в1nсько, nри
значене з. сЕоїми родинами на ви:Lзд закордон, стрінув я бв.ге.то на
ших людей з Галичини й Волині. Інформувв.в ~х, що мают-ь робити ,.ак 1 
куда ~хати,щоби nрилучитися до трансnортів. 
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В иr:с.л(Док мо~х nорад 600 1-·іиок 1 дітей '·*~>іМ того, nонв.д 100 ро .. 
,цИн ви~ха.'!о в 1942 р. разом з nоляками до Персі У. Сьогодні ці лю:т.и 
живуть в Східній Африці,!'.є.в :Кені~,Родезіr :1.Танган1ц1.Чв.отине. ли
mи.nе.сь ще ~ Персі:( й П9.ле стині.Діти (нині сироти) nереt5уьвют ь :ь Ін.-
,ції. . 

В серщt1 ~94:2 р. з mтабом nри~хе.ь до Персі~. 3 хвилиноІС nрибуття: 
на.Близький і Середній;Схід,розnочалося доси~ь добре ~иття.Усе їз
див службово з м1сте. до міста.8 Б$.Гданrу до TerepF.t.нy,з Тегере.Еу до 
Сирії в Дв,маок,і зноь до Палестини.Міряв nростори Північної Африки 
1 СередньоГо Сходу,від Каїродо Бомбею 1 r:i~ Пв . .пягLі Н!-'1. n1Lночі че
рез Пв.леетину і Суез До Адену .Eys~.D те.кож І< . Не.зареті і Єрусалимі, r. 
Мозулю,в;Курдиотані та Одександії. Усе в роз'~здах поїздом і ~хто
бусами- через п~стинні.nростори. 

Пізиа.:в Схід,ffого суьорі~ть ora екзотику,Був цє H9.t1Kptщиf:t чз.с в 
wor~ олужбі.Молоди~ організм. скоро npийmon до себе,ті~иrся добрим 
здоров'ям і вnовні користаЕ з безплатно~ туристики. 

Але самітні сть СЕ'ред чужого от о чення, туга з а усім, mo рі.r;яе, зб :і
льmувале. оо обис'l'ий неспокій 1 nіддаr е.ле. д;умку npo l' иїа z ,::.о Бритг.
ніУ • В nOJIODИHi 1943 р. З ГОЛОСИЕСЯ t ЛІ<' ОХО'!НИК, дt'і JieTyHC't'Er-1 .• ПіОJІЯ RО
місії отримав ,:'!,озвіл на виїзд.Не. ве.JІикому фрІЗ.нцузь~ому I!3.pOnJJ:o.P1 
•'Іле де ~рано" рушила не.mв. груnв. з Суезr до БритРнії.Дороr~ reJie. 
через Черюоне море,бі~я східніх берегів Мадагвска,~ до Піr~енио~ 
Африки .К1JІЬR8. тижніr nост ою Jз Каn-Пе,вль .де.ло ~~ні дуже бg.rе.то rр~.
~ень.Коли рушили далі L дорогу,були заатаFовані ~1дnодними судн~
ми. По .кількох днях знову :vернули до Дабрен. ЗЕідтв.м ве. Піr "':~нии~ 
Атлянтіfіський океан - на безnечні води,однак ~ ут~чі пере~ поноrни-· 
ми ЕІ.те.Rе.ми,nлили ми де.леко не. n1вденс.Пе.роnл~.:В б~·т ду"е m~и~Fиff,i 
без І<онвою nустився Е дорогу. .. 

Поnере дня ~pyn8. була заторnедоЕане., і бе.г~то людей зв.тонуло, не.м; 
~дначе,щастило.Коли заХхали на західні rранМці Атлянті~сtкого оFе~
ну,заіснуІ}е.л~. небезnеке.,що бракне n~:Jлива,і ІОН~' nз.portJIP.E nриче.лиг 
у не.ffкр~.щий nорт с:віту - Ріо-де-Жв.не~ро. 

[!!~ 'раз вернулис'Ь ,ЦО з~_Хі..'l.НЬО~ Африки,до міоте. Фрітв.r:.н,Р.. Зt:і~!ЕІ.М 
nробире.Jіис'Ь :;о Англії. Літом 1943 р., Пі еля допrоЗ: і небезn~чної nо
дорожі,стуnив на гостинну aнrлiffcьt<y землю,де ю скорому чвеі розn~
чаЕоя DійськоЕий вишкіл. 

Прой~овши nараmутниn юиmкіл,ю 1944 р.в Ееревні браF уч~от1 в не
безnечні~ е.кціJ: в Голянд11, nід АрнгеJtм. Допелось ок.аке.ти ~~.JІеко з8. 
німец~кими nозиціями, Б~.rато тих, що бу ли з ив.ми, з гинуло, МЕ· ні, д.нкую
чи Всеьиmньом;у, довелось вийти з життям. Війне. моя, rшравді ,коротRа, 
але дуже ризиков~.иа. Бyrj усього чотири дні r t:~.кці~, олі см 1:1ерну:в лі
таком знов.до· Англії. 

В кD1тн1 1945 р. ще раз ске.:ке.ь на,:!; Р~йt~см,р~.зом з е.нrліtіськи'мн 
.пегкоnе . .:;чике.ми. За 5 ,циіп зноЕу Depнyt нt:~.зе.,ц до Англії, .r,e перебу!&.ІО 
"ТQНИНі '' • ,.., ~-------=-r.......... ... --.. -----------·-··-·-- ._ ... _._ .. ____ ... 

' ' . . 

ЗУПИНИТИСЬ: ОЗНАЧАЛО Б СМЕРТ"Ьі НАСЛІДУВАТИ: 
буь ~и вже рід неполі; вллgнии ВИШКІЛ ТА РОЗ- . l ЕИТОК-. О С Ь Ж И Т Т Я У С В О Б О д А. РАНКЕ. 

'"'--------·--------.... _....~------.-·------------·- ...... --._ 
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х р о н І к А 
ооооооооооооооооооооосоооооо 

- З~хо,цами ф1JІ11: J!УПВ в Мtонхен1,вJІе.trтоn~.ао 2 rr.:.r~ 1 .. :; ry~лc
~И'rRY на а:юріхm!раое ~:~ 1> т о р с ь к и ~ в е ч :S р, iJ ' ;-ко~~~ r и
стущ!!JШ з· ч:и1' QИRя:м св о~;х 'J.l, opir В., E~.pt<1'!1.tiO• Код~ч .. Б .Н!!~g.нкіr с c.Ft!~:, 
П- Ооинк~, О. ~в.ноьк иtі 1 · В~ Я!! і r~ ~ 

- Укре.:L.нсьt<ИЙ OnepoFI!~ АЕіJ?.мб.rtь r:и:;'іІ:).ЕКВ 1~ rp~r' ня 1 тє~тр:1 
nри Fdт~40PШ1!Pe.Ge оперу "~.,ЦР-.. м БF.::· .. ~r:рфлей"', .музиУ(r'. Д'\. . Пучqj ::і. 

в ~ОJН)ВНИХ р ОJІЯХ: ф. Но tJe НІС о' А. lf:l. .їду б н.::+.' І • з af' Ф~= р 't т :.1. .'!.. Pt·. r :ІС"-· 
PP~Btt • . 

Му~и1айй nровід Б.П'юрко. 

АКА~МІЧНІ ВЕЧСГІ 
-""~~~"""~"~~~"u"w-

Tpe~a nривітатu започаткуЕз...:ня на 'le:pcн:t Ukнх .. гн:.r .і~::<:\~е~іч~;·х 
Еечор1в ~rкре.їJ~С'ЬRИМ от.~'деитстйом Ті:!, ~вомв. nов:7,v1н:.мп 'СОЕ~.rистг--ми~ 
Ун:ре.~но'ЬRІtм Науковим Тог.ариством 1'1'"\ У!\'ра.їпсьУ>nt К:.:rолzць':{и:r-,~ А~~.
демічним Сен-ь~орІ:І.'l' ом ім.. Mti'l'p о полит r.:r. А.чдрел merrтн цьс~ ого. 

Не .ztи~o, ще А:к~.дем1 чні ве·чор:і JДоб~Jщ зр21 з;v n vr? л.t:рні ст~ ~;е і' і
.п-ьки аеред · студемтот1'а,.а 'l'~:к.ож і серед c-tr'l.prcro грс1мадя:нстFЄ\., 1о 
З:хвя традиція.., лкз . .снrе.є до Академ1 ч~их Вечері Р у Раро.цнІ.ом:т Домі 
·У Льво.в1 ~живе в na.)f' Я'1:1. нз.шоrо rроме . .ц~нства те студ,Р.t.::тстr.~_. Це 'І!С 
tам .црв оди.;л;:;оя олухе.ти ака.дем1. чн1й мoл~~j'Jj ц:і к~в1, часто Е~.в~"''Ь rr~JI
кi· . .цискуаі~ 11am~:x: визначних :r•роме.длн. 

ІІврІІtИЙ Аft~демічний Вечір на терені Мюнхену 15 листv:І? ~~ :Jапо
ч.е:rковаво доnоБіддю nроф. др.l<уд1ічд.цькоrо не. 'l'ему: "!lC.tiiC·.rCГJ ГА 
ПРОБЛЕМАТИКА ОВІТОУЛЯДУ СУЧАСНОСТИ .• ПреJІегеs.: ~·од~F ~,· с· .. то-но.у
ко:ві~, в..rte .-oortynнiй формі, баrе.~· о цікавого матсрі.r.:л~r : .. J с:,т· ь, :· or
~~ння та nитолоrію світоrлядів. 

29.ХІ.19-!б __ черговий А~'<'е.де~ічниt' Веч~рАз допов~.дт,ю проф. ГриmRв., 
не. тему: ".ДЕРЖАБНИД:ЬКА ІдЕЯ Б YКPA.li!CU\1.1:'! І~ОГІІ". ПредІ'-rевт • сам 
іст орЮ<, ЗИ'СІ':В11'JІИВ по чер:.і всіх визне.чних у:кре.їнськzх icтop1!Rj ~, 
.цаючи хе.р~.Jстери ·ми:ку 1 їх се.мих ~ 1 їхв:tх тв о рів. Н9. думк;· г.~~eJiere.:
~a, те, що ваmі іс·.rорики че.сто се.мі хlітаJІ~іСЯ в о.воїх rrorJis;д,~.x та. 
творах,:виnJІивs.є з Ht~П~<J'HO.:C иаоиче.нооти іх с~.мих духом ,.кро.їнС1:!{0Ї 
.цержазИStІ\1ІСо! ідеї. В диокуо1~. nic.ns; до~овіді nopymeнc~ ~~- Е:' u1 кА
ві .цумхи. 

беХП.1946 .. авторс-ьки~ :еистуZІ др.ІеЯнове. з тем:~.тиv.ою: "Пе'.-ЗІЯ 
У В'Я311ИЦІ".Пре.леrеR1' ЗВОРУПІВ ДО ГJІИбИН c:eol:Mii ПОЕТПЧНЮ.п,: 'і"ЕО?~
ми, насиченими rJiи!So~o nоихолоrі ч.ними пвражи!!анн.rми. 

13 .ХП.1946. ... н ПСvІХОЛОГІЯ НА ПОРОЗІ НОВО! ДО:SіІ" - предег~нт г.-роф • 
.JtP .. Ку JІJ,ЧІІЦ~кий пти:рок.о nодав MOt.."''.JIИB ості ро;з ЕИі'RУ nсихолог] Ч1ШХ ЕВJТ1< 
у маJНSут~-ьому. Зе.r:дз.ння: ncнxoJiori ~, лR вl'Ірі ІПІlог~... чин!-!ик F. Е о з доро
ВJІенні с~сnільности,н~дзвичайнь Еелп~е. Після доnовіді розF~~vлвся 
цікава та річева ~искусія:. 
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20,ХП.1946, "ПРО ЗОЛОТОВЕРХИЙ КИЇВ" виголосив доnовідь,ілюс't
ровану світлинами 9 nроф.Повстенко. Прису:rні мали на.году nобачити 
перлини українського архітектурного мистецтва.: Собор св. Софії, Ми
хайлівську та Георгіївську церкву,церкву Успіння св.Богородиці,Пе
черську Лавру та інші будівлі до.вньот.:о Києва. На wе.ль,ма.~:1І'е всі ц1 
чудові зразки і па~'ятки наmаї культури сьогодні в~е зру~новв~і. 

27. ХП. 1946. Проф. др. І .Роз ін виголосив доnовідь на. тему: "пРОБЛЕ
МИ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА''. Легкою~ прИС'fУПНОІО формою nрелегент 
накре~лив основні питання проблематики життл,Е світіі новітньої 
біології. Над заторкнутями nроблемами розвинулась незвичаrна жва-
ва дискусія. · 

м. :н: - в .• 
ПРИМІТКА РЕДАКЦІЇ. Me•ro. Ака.д~\1:ічних ВеЧорів - "nодати укра

їнському громадянс~ву~а перед~сім - наші~ студентські' молоді, 
в nристуnних на~ткових РИF ладах та. дискусіях синтетичниr nогляД 
на найактуальніші nроблеми сучг.сної піре:ломової доби". 

В цих вечорахущо вjдбува.ються кожної n'ятниці с год.17.30, 
в залі :к.ооnер1"'1тиву "КОС" на вул,Розенгаймерmтрасе ±6-з.,рР.димо 
mан-ещпн4 ЧИТ!і.ЧR.М ".Стv "~H'r-ObJЦ~x Об-qіїБ~ _ :езя~и ,.~J<H!:!.t\ ~·r..r~щv ...,участь. 

Чер1·овиft Академічний Вечір від~)удетьсл З Q1чнsт 1947 р: Гово
ритиме відомий громадс~ки~ діяч і журн~ліст др.Стеnан Баран про 
":МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ YКPAIHC.t,KOr ~І.ПГРАЦІ1". 

·- ·~·· .. t t- t- f· ·-

ІЗ <ЛУДЕНТС1І-\ОГО ЖИТТЯ 
!,L!J.!L 1J. U..LL. U. U..U.. U..U.. U.. ІJД IJ. !l.U.. !1. !,!. !.1. U.. U..!L 

М :{) Н Х Е Н. 

УСТАНОВЧІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УСТ " С І Ч ". 

Днл 13,ХП.19іб р.,в одні~ із звдиторій УНРРА-Університету,ві~
б;улись УстЕІнсвч.t Зв.гальні Зб ори УСТ "Січ", склик8.н1 ін:! ціятивною 
груnсю, Від їl. імени Збори відкрив студент П.ОСТАlНУ. Прс~сідни
ком Зборів було вибрано студ. Іг. С'УХОВЕРСЬКОГО, .яRи~, по приР.1тв.нн1 
українських професорів, що б~·ли nрисутнJ на Зборах, ділово Бів рі
чеву nрацю Зборів. 

Після доnовіді nредсідНИІ<' а Зборів про дt:w;i~п:~Jtic:!ь заснуве.ння 
студентського товариства,~ідбулась Rоротка дискусія,Е ~кій ~иmе 
один студент с:арався доказати про обов'язкову nотребу "дозБолу~ 
від УСГ з Фіріхmуле не. зе.снування нового студентаького товв.риствs .• 

Присутні на. Зборах nриtІняли nроnозицію створення нового 'rОВt\
рист ва та вnисались до сnиску осн о в опаложників. Оnрацьовани~ С'1'атуt 
з ив.мі чен ою назвою "Січ", .як статут ста.нов ого 'і'ОВарис"rвs., схва.nено 
одноголосно. Сnисок кандидатів на членів уnрави,оnрацьований в 
час nерерви вибраною Комісіею-Маткою,схвалено абvолютною більmіст~ 
голосі в. Головою Уnре.ви вибре.но ст у ДФ СМІЯКА. Вибре.но також інm1 ор
гани Товаристваtя~ Контрольну Комісію та Товариський Суд. 

до органів Товариства ввійшли студенти всіх високих шкіл у МЮн
хені,що створює добрі можливості сnівnраці студентів різних високо .. 
шкільних станиць. 

В кінці Зборів схве.лено, nicлsr коротких зв.уве.жен-ь, ре .з олюці1: 1 нх1 
вияв~.яють побажа.нн.я nрисутніх щодо головних НRnрямних у пр~.ці УСТ 
"Січ". 

пр и с у 'l н 1 ~. 
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Г А ~ Д Е Л ~ Е Е Р Г. 

Гай~~льберзький уніЕ~роитет ім~Кар~а Рупргхr1,в ц1~ко~ незпище~ 
ному міеті'ів~т·иг, з~;. 15 місяців nовоснно~ np~JJj ~розвинутисs:; г r:ере~-
воєнній ширині фvжул-ьхеті~ '1'8 •. 1нот~rту·rів~ · 

. Уttрз,):нсЬJІ.:а · Ст у ~e..tг.r ськЄІ. Гро~.~.де. оста•r. оч:~:и> з OF;r~~i з oD::..нR. n ,. p?.F ні 
19·16 ро~О неі Рхадяr~ білл 2D медакі~~якj.jда речі)б~ли пер~иии ос
нсвоnо.пожн:·Пt::J.м.и сту:;..е~-:тсьFо:rо· орrа.иі ·· ouo.нoro ·ЖИ1'1'R t бо Mf'! дичяиf' Ф~.
культе~ 110'1"-l.r, !ip[i.ЦIOSt:~.тr! n>:J:! nри кі:нц:І.· ~.9-15 р. )·" )1~.'!1 - сту~енти з 
Інст.итуту ~1epeк.JI:=:t.;:r:PчiE, єдв:ноrv :n овоєму _9оді в Захj ~ні~ 1!і1.~еtrчин1, 
:J держг.РН о"··н~.укоВ').і'О, природничо•'·Н~1 у~со:t.чн·о-; n:vaDничoro · ;ІJt:~.ку.льтетіr: 
fa з муsичнсго Іuс?итужу. 

УніВ':}рСИ1'етоькr. ditлio·r~к~·. з деся~~ів ·rисSіч ~oм1t:,тj11J::J(И слf!.бо 
з~:~.ч.ел.дев:а роєнюїни noдiдl:;~r;, д.<'.r: змогу атуде~:':':'~t.! ~оnовнюв::tти зн::;.ния 
та !{ОрНО'І' .~T.D8.TEe.:7 nоtрібно.ю .jJ·~K'.t'Л>OIO. 

, Українсьt<:і с~1де:-п:и . ., LіСІ.Й'':.е всі студеп'~И УІ~РРА,як!=\ має іо1, Рі' 
зг,І"аJІ:ьн а~ t<iJl Z>ї\О c-r 11 ;:;.u '.l t ООО :;:.•ry дirrJ:Uqиx. HG. уні в ер c:rг.r е 1' і, ,r,i ст t'І.ЮТ'Ь 
ха.рчі~а ~і,що не І-.tвtrк.·:ш:.:І. ;триІІ-:-:.•rно 9 і nрн:міщеннл,з твм,що ЗR. зимо
ttиіі семес:р 19:·1:6.-'1'? І}~ му.:;пть ШJ"ёі.'!Иtи зо .. ю··вчаrпr,r с~.мі~Умоьи,з~JГ~-
лом,добріо · 

УRра.З:trська Ст у ден1' CJ::Ka Громз.,1:,~. ~лІ<: о.дн~- з НЄІ.f.rшс .лонні :-;~.{х гром~.д 
no лJ.т ві:И с-ькій 1 лиr\l::.с-ькій v п Qльоь:кі й 9 ц:і лко:м розуміс :з ·":І, .:.;,:- •iEJ: уІ<'JН?..
Уьсь~оrо а~у~ент~ ка еміrр~ціі,і якн~йосновнjmе ~ико,сст~Fує мo~~~
roc·ri RабуТ':.Г.. ЗНЕ1.Н'Ь Jі.К фЗ.ХСВІ1Х~'СJJ~ і ЗР.Г( 1.JІ'ЬНИХ. Т.!:!.К Cr>.MO ~у cycn1 .. ~ 
льн··;му ж~тті ~ Е non~!iti ГІ".рмоні j~ ~ с. розумінні своїх заrзА '·'-НЬ, ст 1:\.р~в
ться nроn3.гув..,.ти: неОЗ':іайомлен:нх чу~:инціР npo суть ~f"."nOI'O н~.ц1он~.Jr1»-
ноrо бут~~~ -

n~pmиfi р~з Е iarop1~ 560-~иліt~~Q~О Гайдсль~ер~ькога уніюерси
тєту прс~"!~·нD .. л:·'І г t!с;го мур~х soaeFн 19'-!б 'Ії, J'~Р'1.:іЧС'Ь~-~ Лен.;:; І:і,:.: 
час '~'I':O"tj'i~r xopJ~ 11 Українз" npo.Ф~HБC'l''JPA .Н.-:t.дз;~:нч"'~НЄ' з~,хоплІ?Еr:.r. тr--. 
заін~· 1:JесувD.нн.н БШ<JІІ·n<аЕ у nерепСЕ;нені~ .J~'Jii ~г . .лі l':trcтyп хоrоРої 
каnелі 6а:Н.!!."Уристіп,під керівництвом пJБОЖИКА 1 .;..nроr-~-~wев:ої рухлИвО!> 
rром~.дою ~'1<раїЕс~юіх атудентів у rpy;.r.нi 1946 р .. :~ "Н Q д и Е т r. 
n о д я к :ё'." .... це зaм:1rrr-cr:. одного з німецьких професорів у npon~'U. 
лтніР книзі xopyv 

Нед9.LНО З орг::нііЗУDr'L CSI ІlЛ'"'.СТОБНЙ ату деНТСЬR ИЙ КуріНЬ • 
Пр~ще:ю т.tr:!.д LИС<ЖИ:.f ріuне>н ф;с1.хои-r.х знr:~,нь ( ouj.вnp~щe;o Е rром9.~

ській ді.r.янц:l), о6 1 єк·~ю~ним н1.r,:х!ф.;;'.:м до пекучих з -г~.лоио-у:кр~.їнсь
ких пр::>блем ·:'!!'1. вірсrо ь крfс1-Ще м::.йбутна gзустрічL".с У1<'р"'.rнськ~. Сту;!еит
СІ>К~. Громз;~.q :з Г"'~.Й~сл-ьб ер з 1 друrtІЙ рік CDOro і·онуnчrиF.. 

_с п у ~ е й з и ~ ~ Н е к R р у. 

А н·г Л І [ 0 Ь КА 3 ОН А. 
Днп 23, .tиG хсrп.:т.~. 1946 р. L мі c·r1 Кі.л:1:. :ві ;~бJ-' r;c;R 3 'їз ::. Укр~.Унс'Ь

кого С:rуАен~с.:ького Пре,!,С!~tп.rнцтDR НС). :;..нrлз.йську з vну Німеччини,! 
якому СІ6 1 єднані всі СТJдентоькі rромз,ди ~.нг.піР.с1.>ко:l зони. У З'їзді 
L~яло уч9.С"tЬ о;rинС1.дцs.~:ть n.ре,'1,С~'~ . .а:;НИІ<ів '!3КИХ rром~.д: Бон,Бр~унmв~-'r, 
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Гetttiнreк 1 Ki.tt]),a відсутніми були ,зе.стуnиики Га.ниоверу. 
З'~зд о~всrолооно охв~лив ряд позитивних пос~анов,у яких за~ор~у

єтьоя:: 1) сучаону l/3Х,ову :криз 1 та конечність формуванн л .цуховоrо 
зміс'l'у украrноь:коrо отудентств~ч ·2) роз горнення mироRої проблема
тики у:кра~иськоrо життя; З) українське студентотво,nриrотоРАяичис~ 
до співучасти в будуванні украУнського ж:Иття,nовинне підхо.ца'l'и .цо 
сусn1льио ~r'олі тично З: nроблематикиЕ в mирок ому дерzавниц"Ькоwу роз~r
м1нн1; 4) в пр~гненнf об'єктиьної і глибокої nравди,nоmана 1 тоJrе
ран'fн1ожь до інших та ІіИЗнання свободи і Ее.ртости ,цуини на .ц:ілі є 
нонечним джл праці в студентських клітинах. 

дaJri З'tзд вітав акт з 3 жов'fня ц.рJ,як один 1з пир1mальних ~о
ків до впорлдх~·ве.ння студеитоь:коrо жи'lтл, висловиDся за. п.отребу ор
ганізаціІ студентського життя на засаді тристеnениости ,~а сх~алиЕ 
побажання,~о~и Воеотудентський И~нгрес,nідготовлюr~ни.І Всес1у~ент
сько» Координаційною Комісіею,відбувоя,nо нале~н1й n1дrотовц1,Е ях-
иайкоротmоwу часі. · · 

-rr~rrr-
• 'І • 

ВІД УПРАВИ УКРА1НСЬRОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТОЕАРИСТБА 

"С' І Ч" 
К О МУ Н І -К АТ ч.1 

Упраnа Укра~нського Ст у дентоь:кого Товаристtа "Січ'' у МІонхеи1, 
на оrоєму заоіданні,разом із членами КонтрольнаХ Ком1с1~ ~а !ова

риськоrо Су~,днл 14 .. 12.1946 р. ,ух:валили nоде.ти до ЗІ?.гальиоrо ві

дому украrноькому громадянству та,зокрема,ухраrноькому сту~еист~r 

нижченвLедене: 

1 4 ДнR 13.12.1946 р. че.ст ин а українських С'l'удевтів, що C'l'Y~i!oe 

на МrоихеНО);RИХ юиооки.х ШKOJIIlX1 від6уле. УсоrанОDЧі Збори з~r8.J!ЬЯ1,ие. 

яких. зе.~нувме. студентське о:овариот~о nід назвою: ''Украrноьке Сту-

денtське 'l'oвe.pИC'l'LO "Січ" у МІОнхені. -
2. ОtrосуtОчись до резолюцій та сж е.ту~у, ухгаJІених УСТ9.НОDчими За

rв.яьниwи ~борами, Упрз.ве. ~СТ "Січ" З!1nл.яноn3~є, сІ, ою ~1яJtьн1 ожь se. 'l'a 
ких принциnах: 

а) nраці над інжелекту~л~ним та суспільним rиробяенннw CDO~X 
чдеиіL; - · 

б) доnомоги у фе.хоLій осD1т1; 

u) mирок:.,~,в .меже.х овоєЗ: можлиюости,матеріяJгьио~ доnомоrх cro
rм членв.м. 

Уnраь~:~. УСТ "Січ" зnержається цим Шw"Іяхом до с-:~rдентстьа 'l'S. rро

мадявотDа із зе.:кликом доnомогти Ynpari D цих nитаннях. 
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з. До .Р•u1заці:1 своrх nJІяні~ Ynpe.Ea УСТ "Січ" за!L11F.ко'!ув оп11!• 

ира~ а •ирским Rpyroм студенто~хих,науков~,rромадсь~их,хара~а

~ивиих,rро~~с~ко-реліrійних та інших устаи~в. 

4. fимчаооnо,.цо знайденнл стD.лої. домівки,ttанцеJІяр1я УСТ "Січ• 
. . 

м1оуитимеf1ае)а nри ttP.нцeлsrpiY Пре,~ста.вництвз. ЦеСУС-а Н9. амерm<ансt.• 

'1<.1 soиr R1м•ччииа -у Мrонхені,Розе!Ігаймерmтраое 1б-~,к1ми.114. 

Го.циии ура~8131 з оере.цу ~а n'ятницю 15 - 1,. ro;J.. H.-=J. місце схо.цпн 
зборіп ку.І1t~:уриа-ооDітн-ьо~ nре.ці УСТ "Січ" Dикориt:т <.;FуFатиме тим

часоюо nриміщення всіх укра~нс~ких уотанов,що nростнrнут~ руку АО• 
. І • 

помоrи нашому отудентотіу. 

МІонхен,14.12.1946 Р• УПРАЕА УСТ "СІЧ"у МІоихеи1. 

·-++++f'++-

СВО1М ЧЛЕНАМ І ПРИ..1JІJТЬНИКАМ, 

УКРА!НСЬКІЙ ПРОФЕСУРІ І СТУДЕНТСТRV, 

А ТАКОЖ УС'ЬО:МУ НАШОМУ ГРОМАДЯНСТВУ 

б а ж а є 

ВЕСЕЛИХ РІЗДВЯНИХ СВЯТ ТА ШАСЛИВОГО 

НОВОГО РОКУ. 

Улр~rа УRраінськоrо 

С:,J-•ден!і'СЬJ<оrо T-rA U.С1ч" 

у Мюнхені. 

--·~----_.-. ........... __ -~'"'""""''~·· ··-·· -------···-- ... --....................... -, ......... ~.-
Р Е З О л ~ Ц І 1 

УотансDчих Зе.ге.льних 3бор1Е УСТ '•Січ" у М:-vчт.ен1 

1. УСТ "Січ'' OOH6DB.He СТудеНТЕІ.МИ м.МюнхеІtе.,SіІ<і ЕИХО.Цt:Т'Ь З За.JІО• 
жєивя,що: 

з.) Укр~.хвоьк~. Студенте;ькR ГромЕІ,да 1 Мюнхені не з;р.сі.Іа охопити 
Бсіх украrнських студентіrJ у 1'11юнхені. 

б) Дои.~ооrочасний лроr:і,ц УСГ - при nо.мочі деяко:L ч~о1'иии c~y~eв
'1'1tJ ие зумі-Е чи не хотіt C4fr ор:ити у моп ин or об і :.ного рОЗ!:И~F1 
ОЕ~З:м членам. 

:ю) До qього чs.су, мим·~ домагань б.'J Гf!.'r ьох оту,r,ент1 в, І' ргмцлх УСГ 
не було отDорено олриятлиnих умопин для с~о~і~ної 1иwіни думо~ 
'18 ие 1 енув~..по нілких Jiiбepo.JI'ЬH}tX умоt для дyxor;oro r проблеп
ня студента,nідnопіде~чоrо с~оrодніmньому дне~і. 

r) Ce:pytt7ypa УСГ nиказе.лs.ся не суттє:z;ою.Зокремз.,nр~.кти~оr~.не 
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певно~» групою муденті12 накидуDе1.ння сrх>єї волі те. стисле центрfІ.JІі
ау:аания дyxoDoro розtитІ<у в нз заtжди бе.жЕшому сту,ценством непрямі -
tиказапось не життєвим. 

2, В бажанні внести свіжі 7 з дорові форми в орr~.н1з ацію укре.їн
ськоrо сту.центствЕ'. в Мюнхені й створено УСТ "Січ" ояRе, .r.к назвою, 
тs.к 1 своєю постановкою пре.ці мs.є з.з. зе,вд!:І.ннл nродов~уве.ти україн

ські отудеитські традиці~. 

з. Усоrано:ечі ЗF.І.ГаJІ'ЬНі Збори ухвалюють noc '18.БИТИ npe.ц.ro т-ве. Ht=l 

т е.ких пр инцІt ne.x: 
а) здорово~ христилиської моралі, 
б) апартійвости~ 

~а! е.кF.І.,цемічноrо рівня те. стилю, 
nоано~ толе-оанці:L I·s. :езе.ємно:\ nоmз.ни, 
чесноати та·лицарськооти. 

4• УСТ 11 Січі' буде утримувати якне.і1кращі відносини з усіме. ?КрР.
ЇНСЬІСИМИ конструк'1,ИВНими усте.нове.ми,товариствами й і-.:1. ,що мають nо
з е.nе.ртійний хар[1ктер. 

5. УСТ "Січ" буде кожночасно підтримув1:1.ти Українські ВисоFі ІТJRо
.ІИ на еміrря.ції, 8. з~.гальні Установчі З бори висJІовлюють свою nовну 
поше.ну те. зрозуміння Ух r:исокого нв.ц1 оно.льного значення. 

б. В nите.нні української студентської Центр~лі, Установчі Звrе.ль-
ні Збори ухвалюють: ~ 

а) отоячи на засе.дах 25uтирічної тро.диції укр8.Ї:нського студент .. 
O!l'BF.І.,Y01' "01~• fin::-нae li,eCY\J,.t!K .!Са::.·альну ~'~уденrську централю, 
що nок лиvе.ю:,~_ Rермува:rи українським студент свом в з~rе.льному. 

б) в зв'язку з ловстанням ЦfісУС-а та nоявою нездорового розбиття 
укре.їнськоrо студентства ,Уот~Заr~Збори віте.ють комуніке.т о
бох Союзів з ,z:;ня З ж.::>втнл 194б~що Г8ре.нтує їх об'sдне.ннн в 
одну Централю. 

в) утворену обома Союза~~ Всестудентську ~оординаціfну Комісію 
Установчі ЗагаJІьні Збори вважають зе. вищий заrа.льно-ст~r.цент
сuий орrаи,я:кого зарядження УСТ "Січ" буде r;ин:онув['І.ти. 

7, Вве~аючи за. потрібне координацію загальних дiff та реnрезент~
ц11: українського студентства. в Мюнхені, Установчі 3а.ге.льн1 Збори ви
СJІОВJІЮють одобрения для nроєкту створення репрезент~ц1~но-воордина
ц1йноrо студентського орrе.ну в Мюнхені .в orii1 цілі Уст .3аг.3бори до
ручають Управі УСТ "Січ" вві !іти в 1'ій cnpe.Ei в nорозуміння з УСГ lfa 
"0бНОВОІО" та DИЯВИТИ В цьому наnрямі ініці.нтиву,до:кле.Д.<;І.іОЧИ СИJІ до 
реа.и1зе.ці~ проєкту.Уст.З9.Го3бори висловлюють nоюне зрозуміння об'єд
нуючих моментію, що йдуть в зе.rе.льну ко рис 'l'b тз будуються Hf' з?.са.де.х 
різиости діючих студентських товариств. 

МІоихеи,13.12.1946 р" ".,,.,rrrІТrrfТ'rrІr 

еееееееееееееееееее~~еооееоеео&&еееееееееееееееееееее 

Б І Д Р Е Д А К Ц І Ї. Ред~.кція "Студентських Обріїв" зr:ерте.єт1.ся 
до всіх укра~нських лресово-інформєщі~них уст'1.НОВ,Р. ЗОRрем3. до Yn ro 
УПС !'8. УВІ з прох['!.нням надсилг.ти їtі, для Dикористе.ння, свої Бюлетен1 ' 

• З метою точної, лостійної т~. вчасної інформ~.ції всіх членів УСТ· 
~'C1ч".JilDUC1'vrrя.~~o.a no~A:tf:SOM 19-±7 р. ,до видання оRремоrо,нелеріодич
иоrо "Інформ!".Ц:і:ffноrо J!ист.~:~:е." "І що виходитиме Е міру nотреби нa.moro 
Студентського Тов~риства. ~~~~~~~~ 
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