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Les aufs 
La coutum~:: ukrainienne d'orner 

les ceut·s de !'aques de dessiш; unis 
ou colotes remonte aux temps les 
plus recu!es. t.:es ornements des 
ceut's de l'aques prennent leur 
origine а l'age de pterrc. c..;omme 
cette tradition se perd dans· les 
tempslointains avant Jeьu:,~-t.:hrist, 
nombieux sont les savants qui con· 
siderent q~e cette branche ае l'art 
national ukrainien est en rapport 
avec le culte paien d.u so!eil. 
l>'apres leurs hypotheses 1' ceuf, 
le symbole du dieu de solei!, fut 
orne d'emblemes ayant trait а 
cet idole. 

Avec l'apparition du christia
nisme en Uk.raine cette coutume 
trouve 11on expression dans la 
plus grande fete. de la chretiennete, 
JOUr de la joie et de la lumiere, 
c'est·a-dj.re а Paques. La cr_oi;x., 
ее symbole du christi11nisme, figure 
souvent comme theme de dessin 
sur les ceut's de Paques. Се dessin 
prend souvent des formes archal· 
quea' et melees а d'autres motifs. 
J...es traits d'un trident ou de la 
croix gammee («Swastika •) ont 
ete- revelees au cours de fоuШеь 
а ТrірШіа, sur le Dniepr moyen, 
ou se trouvent les traces d'une civi
lisation tres developpee de l'epo· 
que neolithique. 
..._On trouve la tradition de l'ceuf 
de Paques dans les croyances 
primitives et dans les je~ du prin
temps de l'epoque paienne {con· 
serves, d'ail!eurs, jusqu'a main
tenant en Ukraine). Ensuite cette 
tradition s'est accomodee aux rites 
de christianisme et resta vivante 
jusqu'a nos jours. 

Cette tradition est tres repan· 
due dans toutes les provinces de 
l'Uk.raine. Elle est connue egale
ment dans d'autres pays slaves, 
ainsi qu'en Roumanie et en 
Gece. 

En Uk.raine les reufs de Paques 
dessines ornent les tables de fete 
printaniere, les amoureux en font 
cadeau а ses compagnes, les fian
ceesles donnent а leurs bien-aimes. 
De meme, le premier dimanche 
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de Paques 
apres Paques on depose un ceut· 
ае 1-'aques avec une brioche sur 
la tomne des parents - vestige 
du culte раї.еn d'antan. 

Dans chaque village il se trou ve 
des specialistes рош cett; industrie 
deticate. t.:haque province, et pres
que chaque village а ses dessins 
а lui, enrichis avec le temps par 
la t'antaisie artistique .. 

La methode la plus_repandue 
de dessiner sur un ceut' est la sui
vante : а l'aide d'un petit enton
noir rempli de cire f'ondue on f'ait 
un dessin sur la surf'ace de l'reut'. 
Ensuite on plonge t'wut' dans un 
tiquide coloree. Ur les endroits 
non recouverts de la cire devien
nent colores, tandis que le dessin 
recouvert par la couche de cire 
reste blanc. Sa on veut obtenir 
sur les parties colorees un dessin 
supplementaire on ret'ait l'ope· 
ratюn de la meme f'a~ton. Si, au 
contraire, on desire avoir un des
sin en couleur sur un f'ond blanc, 
on plonge l'ceuf' dans la cire f'on
due et ensuite on trace le dessin 
а l'aide d'un instrument pointu 
(un bout de fїl de f'er ou une epin
gle). Ensuite on plonge l'ceuf' dans 
un liquide colore et on obtient 
l'reuf nlanc au dessin colore. D'ha
bitude on emploie les couleurs 
organiqueІІ, extraites des plantes, 
des t1eurs ete ... L'emploi des pro
duits chimiques pou'r. colorer est 
tres rare. 

• 
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l'our executer les deьsins com· 
pliques, on le divise en parties 
symetriques et on procede de la 
tal(on mentionnee avec la cire. 

L'ornem~n.t en general est tres 
riche et tres Yarie. А part le.-; mu· 
tilь vegetaux (11eur.-;, Ьcanche.-;, 
t'euilles, pots de t'!eurs, t'ruitь) 
on utilise generalement un orne· 
ment geometrique dont la richesse 
со mporte une diversite extraordi· 
naire de dessin. L'ornement geo· 
metrique est souvent comnine avec 
les f'ormes les plus diver~ : des 
rateaux, des moulins а yent, des 
clocher:~, deo; e~llscs, ou bien de• 
formes stytisees des~ animaux ( coq, 
ecrevisse, cheval, poisson). 

Dans certaines regions de 1' Uk· 
raine (en l'odolie, par exemp!e) 
on pretere les dessins Ьlancs, J&U· 
ne~> et rouges sur un t'ond noir. 
En Yoiynie et en .l'olessie te rouge 
clair est la couleur de t'ond pre· 
t'eree. 

Les .c:eufs de Paques des Hut· 
iules demontrent une grande ori· 
ginatite caracterisee par des cou· 
leurs joyeuses. :::iur le t'und rouge 
un dessш extreinem~nt tїn bien 
trace, consiste en ligneь blan· 
ches et jaunes, melangees avec 
les dessin~; en vert, en bleu et par· 
t'ois en noir. 

Actuellement cette branche de 
l'art national ukrainien est en 
disparition en Uk.raine Centrate 
а la suite du regime sovietique у 
iщtalle depuis 1921 qui tend а 
detruire tout СС qui touche а JІІ 
tradition ancienne ou aux cou· 
tumes de l'Ukraine. 

ПробЛЕМИ Укр. 3ІИОРАОННОІ ПОІІІТІИІ 
( Прое~>m Ви.Nо~ного Uргану, пpuuняmuu uo &іdо.ма Но.місіею 

:1а1іорионних справ УНРааи). 

~1. <..:нраву ви;шоленнн унраїнсь
ІЮго на.ро,~у _!'.ю;куть вирішити два 
гоJІонні чишшІ-ш :власні націонаш.ні 
сиJІи і спринт.щвий ующд міжнарод
ніх відносин. Тому унраїнсІ.ка виз
ВОJІЬlШ по.1 ітина орrанізує свої внут
рішні сиJІи дшr боротІ.би за незаJІеж
ну унраїІІ<.'ЬНУ соборну державу іі 
ШУН<І.Є 3рОJуМіННЯ Td. ЩJИХИJІЬІ!ОСТИ 
для унр<~.інської справи в світі. 

2. Традиції сучаt~ної унраїнсьJ->ої 
ПОJІітини сягають часів унраїнсьноі 

;.(~РЖlВІІ 1 ї-16 вв Вже гетьман 
l>огдан ХмІ.'.1Ьlшць~ий, зан:ІючивШІІ 
;(ОГОВір 3 МОСІ\ОВСЬЮІМ царе!ІІ у 1654]>., 
переконався, що Моснва безог.1ядно 
прямує · ;щ знищення уираінсьної 
держави. Тому 1656-57 р. Україна 
~а1шючиаа ;(Оговори з Семигородом 
І Швецією ;J;.<п забезпечення своєї 
І!І.'Jалежности. Також гетьмани Ун
~аїни, ян Іван :\lа:.~еІш {1687-1709) 
І lІилип Ор:шн (1709-42), рішуче 
щюдовжу-ва~ш пu~Іітнку оборони ун-
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раїнсьної державної незалежности 

проти Москви. Зокрема ж гетьман 
1і. U}>лик перший щ.нщював над ор
tанізацією союзу народів, понено
.'lених ~осксівським царством. 

~. <...:учасна ук}>нінська по.1.ітина 
прямує до понноі державної неза
лежности українського народу на 
його національній територі1 і водно
час обстоює право на незалежне 
жо~ття та вільний розвиток всіх на
родів, -поневолених Росією. Вису
ваючи цю засаду, як основу нового 

ладу на <..:ході Европи, українська 
політика. спирається на приро;щє 
право націонаJrьного самоозначення 
й на постанови Атлантійсьної Хартії 
про вольності народів і людини. 

4. Російський народ ніно.'Іи в своїй 
kторіі не зюш по.1ітнчної свобо:J.и, 
ні пошани до свободи інших народів. 
Історія поширення російсьної царсь
ноі держави - це постійні війни й 
насильства над сусідніми народами. 
Російсьний комуністичний уряд, по
топrавши право самоозІІачення на

родів, у своїй міжнародній подітиці 
йішов слідами царів і ще бі•rьше 
зиіцнив традиції російського і.\ше
ріялізму. Нині <...:овєтсьна Росія, пос
сдуговуючІІІсr, ноиуністичною про
пагандою для опанування світу, тво
рить ще більшу загрозу ДJІЯ світо
вого миру і свободи народів, ніж 
німецький іиперіялізм за другої сві
товоr війни. 

5: Україна, а разом з нею й інші 
пОневолені Москвою народи, борють
ся· не тіль ни проти бош.ше,визм)· і 
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його дошт,tтури, але й проти їх по
неволення всшюю чужою си.тюю вза

г.t;rі. Унраіна т,t всі інші rноб.r~ені 
Росією народи прямують до повноrо 
визво.r1е1шя з-нід vосійсьного пану
вання. Зонрема унрнїнсьна ІІОJІіпща 
вин.ТІючає всяню-і союз Унрніни з 
Росією, хоч би й на федернтивних 
основах, маючи на увазі, що таний 
зв 'язок, ян це бу.1о в минулому, 
тан і в майбутньому дОЩJОВ<ЩИІІ ои 
до ліквідаціі унрашсьно1 самостій
ности. Дійснии федералізм можш1-
вий тіJІьки поміж народами, що здан
на з поко:Ііннн н ПОІ\ШІіннн нщюсш1 
в атиосфері пошани до свободи дру
гих. 

6. ,J.~IH успішного ведешш виаво.1І·
ноі ООрОТІ>бИ унраЇНСЬНа ПОJІіТИНН 
вваж~є необхі;J.ною снівщнщю їі сІю
ординовану ющію всіх пародів, що 
борються за визво.1ення з-нід росій
ського панування. Разом з тим, а 
ог.1я;:tу на їх спіJІьні по.1ітичні, обо
ронні та госпо;:(арсьні інтереt~и, ун
раїнсьна под іти ка також пісJІН nиа
во;rщшн тих народів буде обетоюна
ти ПОТj>ебу їх тісного зв'нзну, общ·но
Іннюго на ;{Оброві:Іьній спіrшраці 
ІІt'ЗJ..1еЖНИХ ННЦЇЙ ,J,.:Jf\ aaбt'Зil<:Чt'lli!H 
в і;Іьного державного роавн·тку нош
ної 3 НИХ Т,\ Д.ГІН ОСНГІН'НІlІІ ЇХ ('JI іш,
ІІИХ цідеіt і зав;щнь. 

llp11 встанов.l.юнанні Іюрдонів май
бутньої н.еза.ТІежної Унрніни унраїtt
ськ.t по.нт.1ка обстоює засаду етно
tрафі•шу, ин найбіш.ш справедшшу 
й доці."Іьну д.ІІЯ. забезпечення триии
дого миру. 

НомунІмат Представництва Винонноrо 
Opraily УнраінсьноІ НацІонаnьноІ Ради 

У Великої .&ританії 
Заходами Винониого Органу УН

Ра.;:щ створено на терені Н. Британії 
представництво УНРади. lІредстав
но~цтво виконує вже завдання, яні 

покJІав на ~ього Никонний Орган, 
про що в в аж ~ємо за вказане поін
фо,нt:уLІат.І уt(раїнськdХ Г!>Омадян у 
d. Б_>ІІІт.щіі, як теж вказатd на ті 
о6о.1 'я.:ІК.t, яні спадають t~a них у 
ІНС.1ЇДОИ іХ ПрИНаJІеЖdОСТИ ДО ук
раінської спіJІьноти на чужині, в 
ІНС.Іідои наянноі сdтуаціі сучасного 
Їо.:ТО:;JИЧИОГО МО.\ІеНТ,У. 
За час своєі діядьности від початку 

цього poRy іІредставництво В. Ор
ГJ.Н.У УtІР.щи у В. Британії ста.ра
JІось нав 'язат.І конта.кти з чужин
нимІІ чо~нниками на цьому терені 
та ш .. Іяхои розмов і писем поінфор~ 
му11ати іх про УНРаду і стан украї~
ськоі справи в краю й на чужию. 
В nо.>озумінні з В. Органом Пред
ст.tвн11ЦТ:tJО подбаJІо, щоб Украіна 
бу."Іа заступJІена на Roнtpeci Між
народнього p:rxy. ~ іберапів, нии й 
відбувся при юнцІ сІчня ц. р. в дон
доні. З:\ХОдами Представництва пред-

.10,1( ЛІО I-\o,tt1>eCOJ і, а ЗГОДО.ІІ НИМ 
ІІ~іІЙ ІІІТО реЗО~ІЮЦЇЮ, нна ВІ!ОІІІІі 
ІІlЦерщує націо.rаJІІ•ІІО - державні 
з_>J.\Г.tннн Унраіни TJ. підкрсешос вагу 
у •<!J.:tЇІІСЬКОГО ЧИННИНа В МЇЖІІа}ЮД
tJ.і.\1 іК.пrі. Нав'язано теж зв'язки 
з РухО.\І Енропейсьної Єдности, що 
відбув свій черговий конtрес у Нрю
сеjхі 3 кінцем дютого ц. р. 
В ділянці преси й інформації на

;хадано зв 'яз ни 3 націон<tдьними об'
є {Н~нняии ж.)'рнаJІістін поневоJrе
них Моснвою народів і ведеться 
постійна інформаційна праця про 
нашу справу через ту орr,шіаацію. 
У фінансоній дінльпості пщ:е1.ова

но с.tмочинною аицією збІtрання доб
рові.'Іьних датr>ів серед нашого ГІ:О
мадянства д.'lя потреб }'НРади, ор
І' Jнізовано продаж nоштових значніn 
УНРади, як теж - згідно з nназів
нами В. Органу - планується даль
ші аиції, які мають забезпечити наш 
державний Центр необхідними мате
рія.l.ьними засобами. 
В ді.'Іянці внутрішньо - ГІ:Омащ·ь

ких відносин праця Представництва 

з 

7. j.Ц.ІІІІ забезпечення свободи на
ро,{ it~, понено.;rених Lовстсьною 1-'о
,;rєю, Td ;{JlH ЇХ О 1JО!>ОЮІ ПрОТИ ВСНІ-\U
ГО Чjжонаціона.-н.ного насtt.lьстиа, 
зtJідкшн б Іюно не походи;ю, )·нран.
ськJ. ПО.:.ІіТо!Нd ВНіІ.Жd.Є ДОЦ1.1ЬНІІМ 
стdореннн подітнчно-госнодарсьnог.u 
СОЮЗУ Тd.КІІХ ІІt'<JН;ІСЖЮІХ держан 

<...:хідньоі та <...:ередньоі ЕВJ.!ОІІІІ 
lііла Русь, Естонія, ~lатвія, ."lитвн, 
Іfо.;Іьща, УІ)хія, L:."ІоваччІша, ~·краі
на, Нозацьиі 3ем;Іі між }'нраїною і 
Кавказом та народи l\авназу. .J.o 
цього союау можуп. присдІ:tаТИ('R 

т.tlюж інші е»JЮІІt'исьні народи, пu
нено.іІені <...:о,ІGТt;ьІюю Росією. ~·нр•н
на, ин танож інші з поиіж цих нщю
;{ів, з~юЖ.)'ТІ, опіе.1я ввійти ин рів
ноправн і ч.11ени дu сп іани Uб 'єднано і 
~вропн. 

}'І{раЇНСЬКЗ ІІО.lіТІІЮі ("ТаВІІТl•СІІ 
llj)ИX<i•1ЬHO ;:(0 держаВНО-ВІtЗВО.1ЬНИХ 

змагаю. 1-\озацьних l\раїн і народів 
Навказу, маючи особ.-:шво на у ва з і 
епі.r~ьні з ними по:ІіТІtЧІtі, господар
сьні т,t оборонні інтереси нарuдіІІ 
Східньої і <...:ерt·дньuі Enpoшt у ві;{
ІІОІШ~ШІ і ДО J>Ot" ЇЙСІ>НОГО і;о.шер іЯ.l i<JM.Y. 

~. Цей Щ>О.'І\Т упорядновання в і.І
ноеиn на СхоА і Европи, uчt•tщ;rнu, 
МОіК~ ЗДіЙСНИТІІСІІ Ті.1І>НІІ на Ot"I•UIII 
взаємно і згоди, дов ір 'я і тіеноІ сніІІ
праці мі;н ві.:н.ними, неаа;tеЖІШМІІ 
народами. 

(ШОJІБТБНЬ Ре(~орту l Іре('JІ та 
Інформаці? ~инонного Органу 
УНРади, 1. ::!). 

що;tно на.:ха;щустьея, бо обст<Івш.н 
нон.tщо н~ ;щаво.'ш.ш роагорнути 

ІІІ\ 1\ЬО.ІІУ О ЇДТtІІІН)" llOTjl і б ну рuбuту. 
Ц~ ТЇ,ІlЬЮІ ПОЧіlТІ-\ІІ ;\ІН;ІЬН0t"1їІ 

J [pt'Дl'TJ.BllИЦTBa, Д.lН .)ТПЇШНОГО З;Іііі
t:ІІСННН завдань, нні на нього на.1о
жив В. Uрган ~'НРа;хи, необхL1ш1 
м о р а л ь 11 а і JІt а т t• р і я .1 ь н н 
н і д т р и м н а всього нашого гро
мадІІнства у цій І>ра їн і. Тому І"}JU
~шднш1 ІІОВИІШі роауміТіІ СВО! обо
В· на ки еущютtІ (;вого 110.1 ітичного 
!Ір оводу. l{ощен унр а їнсьний rро
мадянин с зобов 'язаний пі;uюрядІю
вуtJат .. tся сном у націона;Іьнu-по.1 ітич
ноиу Центрові, яюtм є УНРада, та 
НІІНОаувати його nказівtш, НІі Цl' 
роблять громадяни tющної ;:tержави 
супроти свого урнду. УНРа;ж.а на 
чуж>tні не має ензенут.tви, й її в;нц<І 
Ма6 Х•lрактер МОра.ТІЬІШЙ ТЇ<1ЬКИ, а 
не по.1іційний. А тому недодержання 
доручень УНРади є ще бі.1ьшою 
мораш,ною провиною, ян з.1амаинн 

закону, на етораж і иного етоіть 
еила. 

ІЦоб Нредставющтво }ТНРади у 
В. Брит,щії могJІо виконати ('ВОІ 
аавданнн, треба, щоб украІнсьне 
громадянство :1:1 цій нраїні J10З)rмі;ю 
вагу УНРади, нн по:1ітичного про
воду. , ~rреба, щоб тут витворився 
орІ'.ш1зошший фронт громадt'ЬІ-\оі опі
нії за тим проводом, треба, щоб бу.1а 



свідомість, що всі ді.1янни нашого на
ціональн'Jrо життя є тісно пов'язані 
між собою, аш~ що без по.11ітичної 
анції не може впаволитись ~-нраїна 
й не може постати Самостійна й 
Соборна Держава Унраїнського На
роду. 

Оци·м звертаємося в і:\Іені Унраїн
ськоІ Націона.11ьної Ради до нашого 
громадянства у В. Бри!апіі з наступ~ 
ними вказівками, як 1 подинтован1 
вимогами сучасної хви.1ини : 

а) треба поширювати й лоГJІИблю
вати нонсолі.цацію українсьних еил, 
яку перевела УНРада, приєднуючи 
до неї ті еJrементи, що ще лишаються 
на боці національно - політичного 
об'єднання нашого загалу на чужині; 

б) треба усувати належними ело
собами прояви внутрішньої незго~и, 
групової нетерпимости, чи то. партІй
ної, ЧИ ТО реJІіГЇЙНОЇ, ЧИ ПрОВІНЦІЯЛЬ
НО[ і всіма силами та засобами зма
гати до духової соборности й націо
нальної солідарности. Треба пам'я: 
тати, що ворог винористонує всяю 
нагоди, щоб uac розбити, розколоти, 
нацькувати о~ин на одного й згодом 
легко нас перемогти; 

в) треба непохитно стояти при 

ГРОМАДА 

УНІ->аді, пам'ятаючи, що це едина 
запоруnа успі::::ів унраїнсьної rправи 
n но.r1і тих народів, що боряться за 
но.,ю ·й порндок у ці.тюму світі. Во
рожі удари були, є й будуть спря
мовані насамперед проти УНРади. 
Стоячи при нашім політичнім прово
ді, не треба жалувати ні сил, ні гро
ша, щоб дати йому можн.ість викона
ти його завдання. 

Зан.аикаємо всіх наших громадян 
у В. Британії засвідчити с.11овом і 
діJІОМ нашу національну сві
домkть,. нашу політичну зрілість, 
нашу здібність до державного життя 
й орrанізованости. 
Ставаймо в ряди антивних членів 

національного фронту, очолюваного 
Унраїнською Національною Радою. 

Секретаріят Представництва В. 
Органу УНРади на В. Британію 

М. СЕНЧИШИН 

Лондон, дня 5 березня Н14Н. 

Від Ред. - По.м.іщус.м.о цей ко
.м.уні,.ат я,. доповнення інформацій 
про у,.раїнсь,.е життя у Вел. Бри
танії. 

ПРО СОВЄТСЬКИЙ ПАТРІОТИЗМ: 
В найгрізнішу хвилину ~ля. існу: 

вання СССР, під час друго І CBlTOBOl 
війни, ми чули розпучливий ааклин 
з Кремля: рЯ'І·унати совєтсьну бать
ківщину, боротися за совєтський 
народ, виправдати совєтський пат
ріотизм.· - І війна ця удостоілася 
високопарноt назви вітчизняноі 
війни. 
Люди ще не встигли звикнути до 

цього нового поняття, як Україна 
й Білорусь увійшли до складу ООН 
яи незадежні республіки. І не тіль
ни пересічні люди, але й високопо
ставле~:~і в совєтсьиій державній іє
рарJСіІ' діячі не знали спочатку,. що 
це все означає. От, напр., Манушь
ський у перших своУх виступах за
кордоном, як представнии Уираїни, 
силадав свої заяви французькою 
мовою; пр игадуємо вдовалений голос 
французЬl~юго спікера, яиий для під
кріплення своєї похвали на адресу 
Мануїльського за його гарну фран
цузьиу мову д~в нам почути к1лька 
фраз, сназаних Мануїльським по
французькому. Але вже в наступних 
виступах цей пан Мануїльський пе
рейшов на <<?бщепонЯТ!JУ~ російсьну 
мову, - в1н зр~зум1в, чи Р.адше 
йому дали зрозумІти, що на мІжна
родньому форумі він представляє 
УкраІну тільки з формально-тактич
них причин, так би мовити про люд
ське оио, а по суті він є. одним з 
членів делегаціі своєї совєтсьиоі бать
ківщиuи. І хай би посмів под)Імати 
інакше. 
Відношення патріотизмів tІаціо

JІальних до ново-висуненого совєт-

сьного патріотизму й цього остюІ
нього до вселюдськш;о патріотизму 
(інтернаціоналізму чи космополі
тизму) - це справа дуже мало ви
світлена, й тому то не одному оос
ковзнулася на цьому нога. 

Почалося від інтернаціоналізму : 
всі комуністи знали, що вони борють
ся за ліпшу долю <•гнаних і гоЛод
них·~ усіх народів, за ліпшу долю 
дюдства. Але з самого ж початку 
вони наштовхнулися на національні 
питання й розв 'язували Іх, як уміли. 
В час же великої небезпеки треба 
було змобілізувати всі мораJІьні сіt
ли; інтернаціоналізм, вселюдські іде
али виявилися занадто нененими, 

занадто даJrекими, нерідними, щоб 
маси народні пішли за них у бій. 
Спертися на патріотизми національ
ні було неtjезпечно з огляду на ба
жання окремих народів жити нез~-

. лежним життям. Треба було відно
вити сrrару«єдину неділиму»й одягну
ти її в -модерну одежу совєтської 

батьківщини. Таиим чином вису
ваються ноаі поняття : радянська 
батьківщина - радянський народ. 
Подекуди ана.тюгічні явища мають 

справді місце в Китаї, де крім пат
ріотизму манджурського, тібетсько
го, центрально- китайського і т. д. є 
ще «общий• патріотизм «нитайсь
кий•~, - та в Індії, де крім патріо
тизму пакістанського, індН\ського 
(унійного), бірманського, цейлон
ського і т. д. є <<ОбЩий•> патріотизм 
«індійськиЙ>~. Але там ці явища 
базуються на кількатисячелітній іс
торіІ і в першу чергу на докладному 
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розу,,Іінні територія."Іьної обмеже
ности; тоn ї.х:н ій <<Общий•> патріотизм 
ніколи не еягає зи nордони іх «Об
щоі•> б.1тьнівщшш; вони добре :ша
ють,- що є їхнІ>, а що чуже. - Ці 
ве.тшкі простори, що їх онрес.тtюють 
назвою Індії ЧІІ І~итаю, ножний 
зонре~rа, станов;rять з rеоrрафічного 
боку сІюєрідну характерну цілістІ., 
нка ці.:щом нанвно є· посереднім зве
ном поміж територією одного народу 
(Dip~a. Тібет, ~1анджурія і т. д). 
т,І ціш1м світом. 
На поверхні зещюї ку."Іі, .1юдствu, 

ян в ідuмо, не розташоване пропор
ційно дu поверхні нонтинентів; воно 
снупчується на таних просторах, 

ЯКі З ОГ.lН,;{)' на СВОЇ ПрІІ:r;О;:{Н і ЯJ{ОСТЇ 
найбі.1ьш підходять д.'ІН поселення. 
Так, надр. : снуuчення .1.юдсьне на 
просторах но.lШШІ.ьоі 1\итаt\сьної іr.І
перії ЖІІ."ІО СВОЇ:\! OHpi:':\IIHtl ЖИТТЯМ, 
дуже відмінним, ян іде про загаль
ний характер, від, напр. індійсьного 
скупчення •"~Юдей. Европейське скуп
чення ••юдей значно мо.їодше, а~1е 
чисельно на тому t~амому рівні, що 
о?идва попередні. Снупчення пів
шчно-америюшсьие (донаадно ме 
про південно-східню частину нонти
ненту) й чисельно найменше й з 
огляду на загальний харантер ще 

далеко неоформдене; воно ще в дуже 
великій мірі европейське. Скупчен
ня південно-американське щойно на
роджуються. А австраліnсьне ледве 
чи оформиться, .їедве чи стане рів
ним.шести першим. На просторах 
помІж цими снупченнями, звичайно, 
теж живуть .1юди, a.'le ці простори 

не мають першорядного значення 
- це широкі прохідні полоси, на 
Я!<И~ схрещуються характери су
сщюх: скупчень і де місцевим елемен
там значно трудніше вибитися на 
перший план. 

. В об.їиччі таної дійсности концеп
ЦіЯ совєтської батьнівщшш досить· 
дивовижна. Це не то задум оформ
.ТІення одного снупчення европейсь
кого, не то світова концепція, -
бо з одного бону У:'tІ недосить Европи, 
вони сягають по l\итай і т. д., зна
чить намагаються об'єднати тернто
рії, що надежать ~о різних людсь
ких скупчень; з другого бону пощо 
ж совєтського патріотизму з <<Обпtе
понятною'' російсьною мовою, янщо 
це має бути світова нонцепція? 
Тоді вж~ радше триматися інтерна
ціонаJrізму. ІІід час війни часово, 
нонцепцін совєтського па~іотизму 
б~ла. Моснві дуже корисна, вона теж 
зоер1гається й нині 3 огляду на не
безпеку продовжt.>ння війни. Дуже 
багатомовними є недавні виступи 
совєтських крптинів проти пись
:'ttенників <<безрідних носмополітів,.; 
ці бідні лю;:щ так пильно відкидали 
націоналіз!ІІ, що не счунялись, я:н 
потрапили в <<космополітИ>~ (вороги 
сов. батьківщини!). А .. їе проте СССР 
переживає серйозну кризу (спр. Жда
ІІ?Ва), бо йому все ж таки треба опре
дl .. їити себе; ян матеріялісти, боль
шевиюt не можуть тривало запере-
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чувати І'еоtрафії і взагалі природи, ду;не тяжІю розвивається цей про
вони мусять виз~ати, що Е~р.опа, цес. Чому? Бо з огляду на надто 
ян тана, має деяю своі онрем1 ште- велине число націй в Европі, расо
респ, інші, відмінні від інтересів во чи радше мовно спорідені трупи 
Нитаю, Індії, Північ~юі Амерюш намагаються, а снорше намагалися 
і т. д., і що вона повинна їх захища- поміж поняттям нраІни-батьнівщи
ти на світовому форумі тан само, ян ни та Европи-батьнівщини додати 
цероблять і іншілюдсьніснупчення. ще обласні паТРіотизми, напр., піш-
Прецедент. Тіто налвно довод';fть слов'янсьний, пангермансьнFй чи 

те саме по вІДношенню до внутр1ш- панлатинсьний. Історично витвори
нього життя целиних людсьних снуп- лося не менш важливе протистав

чень, він доводить, що танож і ному- лення Заходу Сходові (ми це добре 
пістичні нраіни мають свої своє- знаємо!). Для донладности нагадує
рідні інтереси, яні не завжди одн.о- мо теж і польсьну нонцепцію інтер
звучні з інтересами інших номуНІс- маріума, яна до речі повvнна б нази
тичних нраїн навіть цього ж самого ва тися нонцепцією інтерімперіу:ма, 
(европейсьного) середовища, і що бо ж поляни шунають згбезпечити 
ножна нраїна ба;нає в першу чергу себе від двох сусідніх їм імперіяліз
захищати своІ національuі інтереси, мів і т. д., і т. д. 
хоч очевидно старається це робити Нині на пrосторі Ев:rопи йде го
в межах спільного інтересу одно- стрий бій поміж двома головнrми 
рідного з псю снупчення. Ми при- нОІщспцінми : нонцсnцією англ ійсь
гадувмо, що, напр'., індійці роблять ною - ЕвропеІtсьноі Унії, значить 
все можливе, щоб винлючити з свого европейсьного патріотv.зму, та нон
снупчення чужі впливи (евроnейсьні цепцією совєтсьноІ батьніРщРни, яна 
чи америнансьні); навіть ноли вони хотіла б і ;Ев:rопу nrоновтнути й не 
ріжуться чи стріляють, то старають~ відмовvлась би від ще дечого. 
ся робити l(e у власному зарядІ Ми розуміємо ідfю соР. батьніІ!
(справа Годйдерабату, Бірми і т. д.). щини, ян тантичнvІt манєРr, ян з:rо
Вони патріоти своІх онремих нраІн, джений з потрєби з:~дум: для осяг
але вони теж і патріоти.свого індійсь- нення прантичноі мети, ян засіб ;rrля 
ного снупчення, ян цІлого. легшого опанування світу. Але ми 
до uього ж і йде в Европі, тільни й добачуємо в ньому смертельну 

--"111111~1~ ....... -

СВ. УКРАЇНСЬКА АВТОRЕФАJІЬИА 
ПРАВОСJІАВНА ЦЕРRВА 

ТОМОС>> BCEJIEHCbliOГO НАТРІЯРХА ВЩ 13. ХІ. 192·! р. 

llu першій світоніfі війні, агідно з НО В СПРАВІ 1-ОЛІ-\ОВИТОІ АВ
Ризьюtм ТраІпатом від 20. ІІІ. ТОНОМІУ ЦЕРНОВНОУ 1-\ИJВсЬ-
1921 р., знач.на частина. нра.нос.l; н- І~ ОГО МИТРО І ЮЛИТА, ННИЙ 
·них унраїІщІВ (понад З мшІ.йов~t НОСИВ ТИТУЛ ЕНЗАРХА ВСЕ
·'ІюдеІt.) онини.тнІсн в мt;нах ІJо.rн.щІ. ЛЕНСЬНОГО ПРЕСТОЛУ>>. 
І ото старРпням ПОJІьсьного уряду, Цн незанонністІ. прилучення до 
митрnпоJшта. J<?рія Нрошенна (у.н- · Моснви р. 1686 Ниівсьної МитроІ.о
раїнця), а ПІЗнІше мичонолита ДІ?- ;Ііі стала тепер за одну з головних 
нисія визнається не3алє;нною ВІД пі:{став ВИ3ІІаннн автонефаJІіі частині 
МосновсьІщго ПатІ інr ха Hr ~'І' О- но:шшньої Ниївсьноі Митропо.ліУ, яна 
с;1 авюt Цернва в ІІо;н.щі. Цr б~··'!О ошпшш1сн в ІІІежах Польщі. 
оформ•1ШО )\аргор?дсь~н м. ІІf:ТJ'ІЯ]:- Зі змісту <•ТО!\ІОСУ>> від 13. ХІ 
хом в Іtого <•ТОМОСІ>> ВІі!1.1. ХІ 192·1 1924 р. виниюзє бе зпідста в
рОНУ. ЮШМ буда ВИЗІt:Ша <'АВТО- Н і с Т І• П р еТ с Н з і Й Р О с і Й
нЕФАЛЬНА НРАВОСЛАВНА liEP- с ь ної Цер н в и (Мосновсьної 
НВА в ІїО.ПЬlЦІ». 11 е 1\ il о н У мент чи ЗарубсжіюІ) д о У н р а І н с ь
м а є в е JІ и ч е а JІ r з н а ч r н - ної Цернви, ян і до частини її в б, 
н я д.'І я У н р а ї н с ь н о ї ІІра-
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загрозу саме для світового но~n·ніз
му, бо відлучиm<"Я большевинРм від 
ідеІ сов. батьніРщпни, нмн вона вже 
буде непотрібна, буде надзвичайно 
трудно, ледве чи М:ОЖЛІ!ВО, в огляду 

на глибоний П норінь в ідеІ•єдипоІ 
Нfділимоі• і щ::-осто тзни в росіАсь
ному імперіялі3мі. 
Розбудження t-вропейсьного пат

ріотиз!tІу підрізує в норені суча<"НУ 
большевицьну політину. бо прІОІ)'
шує большевивів nередчасно віднри
ти нарти, примушує Ух або відрен
ти ся nоняття совєrсьноІ батьнівши
ни, що дуже небезпечне з огляду tш 
загJ:озу про;rювження війни, - або, 
обстоючи цю нонцепцІю, виявпяти 
себе цим самим: щонаttменше мало 
заінтересованими у <"ВітовоМ)· но
муні3мі. 
До тепер совєтизм мав, ян го.'Іовно

го противнина, націопальні ідеІ, а 
тепер ще монтується проти нього 

блок патріоmзмів +ЛЮд<"ЬКРХ нон
тинентів~ (Евrоnз, Інді І, l\итай І 
т. д.). Панове з Нремли хотіли про
сночити цю пrрешноду, сятаючи до 

найвищої орІ'анізаційноІ форми люn
ства : ООН, - :~ле, ян відомо, Іх 
і там рознусили. Отж<' гарно nопа
ли : ні в нут ні в двері. 

Ол. Яр-ОВІІ'І 

Польщі й тепер на емі-
1' р а ц і r, я к п р е т е н з і й UЕР
ІШИ-МАТЕРИ до ЦЕРНВИ-ДОЧНИ 

МОСНОВСЬНА UEPHBA, ЩО 
а НИЄБА МАЛА СВІЙ ПОЧАТОН, 
А НИІВСЬНУ МИТРОПО.тІІЮ в 
р. 1686 ПІДПОРЯДНУВА.ТІА, - за 
«ТОМОСОМ~ 1924 Р. НЕНАНОНІЧ
НО, - ЦЕРНRОЮ-МАТІР'Ю ДЛЯ 
УНРАТНСЬНОТ ЦЕРНВІІ НЕ Б}'
ЛА й НЕ Є. 
Це стuердження маG ве.'1ине зна

чення в еправі міжцет>новного ста
Іювища УнраінсьноІ Правосд:~вnоІ 
НетщвІt, тим /'іі.'ІЬШе, що автонефг.ІІія 
І{.ТІН Пnавосл:нтої ЦеРнВІІ в По.1ьщі 
буда ВЛАСТИВО АВТОНЕФА.'1 ІЯ 
Ущн1 Інсько-Б і.тюруrьноt Правос.1ЯР· 
ної Цернви, бо в сн.паді пТ'авославtюt 
людно<~ти По,;н,щі бvло 70 віаr. -
унраїнців, 29 відс. ·- бі.'1орусів і 
1 в іде. - інших. 

вославІ:оі Цернви rзarr,'li, бо<·ТС-
МОС'> у не в а жни u аІ\Т 3 1686р., ТВОРЧІСТЬ ПРАВОС.1ІАВНИХ УНРАТНЦІВ У ПОЛЬІUІ в рр. 1921-1939 
;,ним. · б):JІО в і д д а н о 1-\иівсьну· 
Митроподію п і д в .'1 а д у 1\ІосІ\оn
ського Патріярха! 
Визнання автонєфr.чм:оt ти 1 fJ ::

восдавноі Цернви в По.:1ьщі бrаур:·
JІОСЯ на T0111V, ЩО : 

1 ВСЕЛЁНСЬНА ПАТРІЯРХІЯ 
СТВЕРДИЛА, ЩО ПРИЛУЧЕННЯ 
НИІВСЬНО f МИТРОПО.ШУ, .тобто 
УнраінсьІ,оі Цернви, до МОСНВИ 
в 1686 рnці ВІДБУЛОСЯ НЕЗГІД
НО З НАНОНІЧНИМИ ПРАВИ-
ЛАМИ. 

і 2 що МОСНВА НЕ ДОТРИМА
ЛА НІЧОГО, що ,,БУЛО УМОВЛЕ-

1-\ористаючи 3 фантичної нез;-.тнж
ноети н::Ішої цернви в ІІоJІьщі nід 
цернви російської, nравосш1Вн і ук
ра їнІІ і започатнували спец інш.ну ун
раїнсьну анцію, щоб надати своїй 
1\Срнв і дави ій національний харt~нтеJ'· 
По•штон її був І!Н Во.твшсьному Єпар
хія.:н.JІОlІfУ 3 '\зд і в Почаєві n жовтні 
1921 j>., ·а особашюї еили нnна на
бра.1а н іr.1я Лу11ьного ЦерновЕого 
З'їзду 5-6 чt·рвшІ 1927 )'. На TJ<X 
з 'іздах бу.1о ухвадено переnе<ти ун
раінізацію всього апарату цегнви, 
ввести унраінсьну мову в богоrлу-

ження, де того зажадає бі.'Іьшіrть 
парафіян, і аб('О.'Іютно снрізь на ун
'раУнсьних землях пропові;{)"Вати <'-'Іо
во Боже й навчат1t Занонv Божого 
по uшолах тільни мовою 'vнраТнсь
ною, а не росіІtеьною, ян це бу.1о до 
цього чаеу. 

Дал і на натегоричне домаrаtч•я 
унраУнціВ ВИГВЯЧЄІІО було 10. lV. 
1932 J). унраінсьного єписнопа nо
ЛІНАРПА, тепер Митропо.'ІІtТа Ун
раtпсьноІ Православно У UrТІнви, Го
лову Собору Списнопів У АІЩ ІІа 
сміJ'rrціТ. 



6 

Нрім того на Волинь, яна нарахо
вувала до 2-х мільІtонів православних 
унnаїпців, зорІ'апізованих у 750 _па~ 
раф інх, було призначеІЮ в нв ІТІ• 1 

1934 р. правлячого архиєрrя в особі 
нонНіного тепер митт:ополита ОЛен
сія ГромадсІ.ного (тоді архиєписнопr) 
нний працював у напрямну J'озмос
новлення православної цеrнвv. 

Видав:о~лася унраїнсьна цсрноБЮІ 
rmcca (<<ДvховІіий СіЯЧ>>, <<lit'!'ИPa і 
Нарід» і інші), богослужбоВІ пегr
н.пади різних чщІіВ і сР. Письма 
(Псалтир і Новий Заповіт). А Ваг
шавеьна Синодальна Друнарня а 
бJшгословенrтва Блrженнішого Ми
тnополита Діонисія видрунувала н 
1938 р, мовою унnаїнсьною пrенrн
не Напрес·тольне Євавгrл і є ВfЛlшого 
фо'J)мату, а в 1942 р. <•С.пужебшш>> і 
"Тnебнин» гаТJІІОЮ нирvлицrю. 
Головна Номісія д.тІЯ перенл11ду 

богослужбових тrнстів ІНІ мову ун
паїнсьну була при У_нр. На~нов~му 
Інституті в ВаршавІ, а пщномІсІі 
працювали в Нрем'ющі й особ.т~иРо 
інтенсивно в Луцьну, дr було Укr. 
Т-во ім. П. Могили, під неrіРю•н
твом Влади ни Пол iнa'J)na. 

Вис.підом цього ну;н.турвО-1\t'f'ІЮР: 
ного руху бу.•ю те, що в Rf'Гt'CH І 
1939 р. на Волині в попад 400 паr:>
Фіях ці.пном або чзrтІПІJ1О пr~>РІ•ли 
С:.пужби Божі n мові ущнtїн<'І>І\т, 
а І(ерновна проnовіДІ. - в<·юди буда 
л мові рідній. 

Пnавосл:івна Пеrнва вірrощ·.nа 
давні особ.пиРnсті праРо<·.п~Б 'я на 
давніх унраїпrІ•НlfХ зf'м.nях 1 J•:>б.rrt•
:зил:о~сн до свпгп наrод~'. ет:'.ТІЯ ~.ом:-· 
n ідною-паціон?ш.ною. А тому crrr. п
ба т. зв. пrоупії абп натоющтва rхІ;rт
т.ого обряду Cel'f'JI np:>J>()C.1J?PJТI'X 
vнпаїнніn :ювriJif vc·nixy JH' :\І?.'lrt, :1 
Потім, в рр, 1936-:"!9 :о~ІщіfІ І'::ІРt'ГТfІІ'
нп на чистий нато.'ІlfПИЗМ, спо.r~учега 
З і СП()ЛЬЩt'ННІІМ, fln і ПJ'()П?Г:'}ІJТ:• 
llJI(),'JJ,CЬHOГO nrиPOC.ТJ:>R 'Н>>, - З)'<'ТГ і-

ГРОМАДА 

аи твердий опір. , 
3 тих •rасів пригадуєтьен Г<'J'оічна 

оборова nравославних Х1J:о~мів v ('. 
Жабче на Волині в 1•. 1926 і в с.'нv
рашеві, Більrьн-Подлнсьного в. 
р, 1931, де правосJНІВНі, одібравши 
назад свої цернви від захватНинів
натолиніп східнього обряду, пеrr
бували в евоїх цеrнвах на пrотязі 
нільнох тижнів, оточені мордоном 
ПО.JІЬСЬНОЇ ПОЛіЦії, яна ВЖИВ8Ла 11?

ВіТЬ спrціяльних бомб, щоб звіль
нити цернви від правосл::~вних, rле 
без насліднів. 
А Ноетамолоти, Гриньни ... , а много

етражда.'!ьна Хо.пмщинз, де вліт
ну 1938 р, урядові польсьні чинни
ни розібрали й знищили 150 nраво
с.!Іавних евятинь, бачучи твеТ"дістІ. 
у віnі правос.павніА холмщанів.СніЛІ.
ни ран, е.тrіз, стр11ждаю .... :;~,ІН' й гор
дощів, nадости, бо наша в іра nnrово
елавна жила; вона була дорогоцінним 
снарбом нашого народу, за я ний 
ваnто було потерпіти .. : 
ТDеба танож відмітити, що в травні 

1925 р. Голова Автонефа.11ьнпі Пра
вос.тrавно\ Цернви в По.пьщі, Бл:>же
нішиІ\: Миттюполит Діонисій, ство
пив nри Варшапсt.ному Уніве"rситrті 
ПРавосдавний БогословсІ.ний Фа
ну.:п.тет - виrоноянісне Рогнищс 
nишої богословсьноі наvни - і тим 
JНІВ МОЖ.ТУИВ істJ, Ш)JJIHM С.ТНІВJІІ'М 
vченим-унnаУнцям. nnoфrcopaм, ян 
Р. Сма.т~ь-Стоцьний, д. Догошrшю. 
В. Бі:н•пв, n. Лотощ.юtй, І. Огієнно. 
В. 3аїнин. П. 3attцcn та інші- вихо
вати втюпоnж 14 .11 іт н11дри св ідомих 
п:-~стиріn-уюІа\І•ців з нvщою бого
с.'l nJІси;ою n<·R і тою. 
На з>~ніпчеюш цьогп 1'nзді.тrv сюІ

жс~ю, щп ун11:t їнсьюtй цr1'нnвн1•f1 
П\'Х з Нпго злпбvтнами в ПPr'FOcm"~Jl
нiй П('1ШRі н 3axinJТif~ Унf'аїні під 
Пош.щРю в іпогnав зтrfІЧJТ:V ро.nю n 
цернпnнпму житті ні.лої Ун]нtТни nід 
•rac :щугпУ cniтonni втни. 

УНРА!НСЬНА ПРАВ()СЛАВНА UEPJi'BA в рр. 1941-1944 

В перший рін війни Німе•~ЧІІІ1~ :з 
СССР, ноли большевини, вщ ;ІJта 
1941 р., відступяли на Схід,залиш:>
ючи унраїнеt.ні зем.'lі, наетуnJ•ла 
друга доба відродження Унrа!ІН'!•
ної Правос.лавної Цернви в CXI)JIOf1 
Унраїні. Ян відомо, Укnаїнеьна АF
тонеф::~аьна Цернва (ян і інші пеrнnи) 
бу.ІJа цілном злінвідована, тзн що пр;
tілизно р, 1937 не З:JЛИШИЛОСЯ В 
УнраУні з 2.000 nарафій жодtюі nя-
рафіУ! , 
Одпан на цей раз унраїпці не оnи

нилися в тзному трагічJюму r.т:>:н і, 
ян 20 рон ів тому, ноли не м::о.ли сго.їх 
vнраІнсьних nравослявнl!Х н:раr ХІР. 
Тепер вrлиному .ділу вілrnржrюІЯ 
цсnнви nослУжила УНРАУНСЬНА 
ПРАВОСЛАВН~ ЦЕРІ-"ВА В ЗА
ХІДНІЙ УНРАІ!П і то в найпінні
ший сnосіб - вона дала ій Благо
датну Преємственно-Аnостольсьну 
Ієрархію. 
3нахоІ(ячися в б ід і, tіез своє і 

ієрархії, правос.nавн і унра'іl•ці звеr-
нупиея в цій {'ПрРБі ло Голови Ав
тонефа.nьпих Пр::~вое.ІJаJJної Цернви в 
ПоЛJ,щі, Блажrннішого МиТ}:оnоли
та Діонисія, яний був згідно з вище
згаданим <<ТомосомІ> Вселепr.ьного Пг
тріярха ЗЯНОЮІИМ СПаДНОЄМЦЕ'М б. 
Ниївсьної Миттополії й опінуt:ом 
П вірних. 

І ото пrй Вrлиний Ієраrх, з сер
цем милосеrтrпого сямарянина, JJrБ 

своє Снятительсьне блягословен(·тrо 
підлrглим йому архиєрrям Оленс:>J·
дру, Архиєписнопов і Пинсьномv і 
Пол ісьному ( •9. ІІ. 1948 О,' ЯН мит-

. роnолит) І Полінароу, Архиєnlfснов і 
Луцьному і НовrЛJ,r.І.ному (ни.н і мvт
роnолит УАПЦ) в и с в я т и т и 
єnиснопів для Унраіп
с ь н о і П р а в о с .тr а в н о t Ц е р
.н ви. 

В нас~і.дон цього вищеназвані пра
вославНІ Ієрархи за участю третього 

єписнопа - Юріп Берестrйсt.ного, 

.:м 7-8 (31-32) 

агідно а канонічни.wи правила.wи і 
практикою Вселенської Православ
ної Церкви, хіротонісали 8-10 лю
того 1942 р. в .w. Пинсо,ку двох пер
ших епископів-українців : Нінанора 
- нині АрхиєписІі'опа і1 Заступншs:а 
Митрополита УАПЦ' і Ігора -
нині Архиєпископа і чдена св. Синоду. 
А nізні ше, в травні того ж ро ну й 
в літну, бу.'lо висвячено, танож згідно 
з нанонами Цернви, ще 1 О єnиснопів. 
Та ним способом. з в ол і і допомоги 

Господа Нашого Іиеуса Христа в ід
родилася наша бпагодатна ієрархія, 
за що Слава Богу на віни! 
В середині ,,іта J942 р. в УнраІні 

були обсаджені тані єnиснопсьні на
тедри : Ниів - Аnхиєnиснuп Ніна· 
пор, Умань - Архиєппсноп Ігор, 
Січеслав - Архиєпиеноn Генадій, 
Минолаїв - Аnхиєписноn Михаі.11, 
Ніровоrрад - 6пмсноп Володимир, 
Мелітопо.'lь - Єnисноп Сергій, Луб
ни - 6nисноп Сильвестр, Переяслав 
- Архиєnисноп Мстислав, Рівно -
Єписноп Платон і Дубно - Єписноn 
Вячеслав. Висоноnреоrвящснний 
Митропо.'lит По., інарп, Адміністра
тор Унnаінсьної Православноі Urр
нви ЮІ ІІІІЗВОЛt'НІІХ ЗеМЛЯХ Ун
nаіни, Голова св СоборУ Єписнопів 
УАПЦ, З>~тnимав свою катедрУ на
да., і в м . .Пуцьну. дr бV.'ta зосеТJ~дже
на Адміністратура всієї нашоt цер
нви. 

Висонопрrосвященнпй Митrоnо-
,,ит Оленсан;rр, Архиєnисноп По
.'lісьний і Пинсмшй, і noгn віна'J'ій 
Єписноn Юрій Бrрестейсьний зі сво
єю оаетвою в nовномУ снтщ·і (за ви
нятном нільнох rJІяwrннинів-бунта
рів) на.,rжатt :тп YAffil. Тnеба O)JJІrtH 
Б ідмІntти. Щ() в.,а;пrна МитrпполІІТ 
0.'1енс:m:~:ТІ. ян Ієnапх-Добродій. зай
~rяв сnепія.,ьнr nnчrr1'e міспев нашій 
цеnнві. 

Ло нашої цrnнви n івпож JІ?:Jf'Ж::t
;'IИ : rтаnий ієрарх ti. Рос. Пrrнви 
Феофі.'!, · митропоnит ХарніРсьний, 
яниft .1!ояльІІо співnр:і!П ввв з МитРО
поnитом Полінаnпом. Фотій, єn. Чер
п!гіпсьниft (пnзбяВ.'lf'fІИЙ c?J1Y з ня
нонічних причРп). МаІІУіл. 'єn. Бі
.'Іоцеnніn('ьннй (вин.nючt;П1'1t за зра
ЛУ), Григорій, єn. Вінницьнlfй (nо
зб.ав.'lеюtА сану 194 7 n. за зрару ПТ"РР. 
ВІри), Л:амаснин, Аrхиєnисноn :НІІ
менець-Подіпьсьн~f\ і Аf1ХИМРН
!1nит Досифrf\, TJ':\tЧUOPO Нt'Т"VЮЧJ'Й 
Полтrвсною 6Ш:Іf1Хією ЯНРЙ. ~ r. 
1945 ПfТ'f'f\ШOJ! \' 3Pt;Yбt ЖІІУ Por. 
Цеnнпу. · · · 
Єnисноnи щиrо РЗР.'lися ;ю nr~цi, 

Й МОЖНа CMi.'1PJ!O CJ\?Зa'Jif, ЩО ВОJІИ 
nрацюв:о,,и не пон:~яд?ючи рун, бо 
жатва бу,, а Bt'.rtИH?. а rобіТJІинів -
священrтва не бу:ю, ТТІt'ба бv.тtо nого 
віnшунати ('t'ТІt'д недоб-..тнів, з:>охо
типt і ЗJtaf\TИ РІ'RИХ Н:ІІІДИДІІТіF, на
f'НОТJО Пі'ІГОТОВИТИ іХ ДО ВИСОНОГО 
чина й виrБятити. І ото перші нrшІ 
єnисноnп, НіНРРОР і ІГОТ", JJH ми 
їх називаємо «Брати Нирил і Мr
фодій~, nnибувпш в .'!ютомv 1942 р. 
до Нцєвя. мvсі.'!и щоденно' правити 
Служби Божі й щодrюJо ж висвячу 
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Р.ати нових ієреїв, лних 3ар:;13 же 3?
І'іирзли де.псг:щіТ з місць, бо rщ1i3J, 
бу.тха велпка потреба на П:;1СТИ}Jів. ~ 
вневятою нових єписнопів у тр:;1вні 
1942 Р. cntl?RЗ піnт.тха ПРІ'спішо•J•м 
темпом. Снf'ізь ВІ<свячУF:>ш•ся ))'0-
стойн і НЗНДИДЗТJІ на . СВРЩенvніР, 
яних звичайно, згідно з старими ун
паїнсІ.ними звичалми. t'сномендVР:>
,,а місцева Христова Гrомзда ·Ріr
ІІJІХ. 

Пеt)еrоблен·і на нлюб1', театJН', 
ніно й магазини щн1РОrл:>вн і Xf'?l\IИ 
ОЧИЩЗ.ТІJІСЯ ВіJТ <<ВСЯНОЇ СНВеТІRІ'>), Т'f
МОНТVВР.,,ИСЯ fl: НРР.ОРО СТ?F?ЛІІ <•ДО
МЗМН Божими". Трrб:;1 було б:> чІ: тІ•, 
3 ЯНИМ ЗЗПЯ.ТІОМ ПРЯЦЮВ?.1ІИ Н?ІПі бf'?
ТИ при відбудоnі цернов. ВІ':ІІfні 
nоботи пщ1 ЦhОМ:'\', І• а яні нoм:>.JIJ>J'O 
тпеба бv'до :\Ііrяціп. а нзвітh roнiJ>, 
- внноі.t~:·в::одисR на пrотязі ні.,ЬН()Х 
тижн і11... і то все безшн,п·о. 
Поховані Т>і3ні святоnІї з ЗТІ'УЙР.О

nаних цеТ>НОR - 1НІЗИ, Об'f!?ЗІf, СР. 
Сос:vли, св. Антим іJн•и. а нав іть св
МиТІО - поч::~ли Віf'ні діrтяв::~ти з 
СХОВИЩ і П11ІНІОСИТИ ;10 JТv'ХЇRНИЦТВа 
на nиноnистовvв::~J<НР. Мп зн:>ємо 
RJІПа]ТОН, ЩО оіПt:-1 ПОбОЖНР ЮНІJІНй 
пnю~І'с.лй ло Аnхиєпнснопа Нін:>І~ога 
}{Ї.ПІІЙ ліТ11 I'J>, Мира. JIHP POHfl пeгr
XORVB?.Л:l І1ПJ'ОJТОВЖ 20 ГОНіВ! 

УнnйJнсІ.нй ПnІІJІос.п.мша liPpнJ>a 
RОСННРС.'1й, Тцслчі ПЩ)Зфій Віі1НОПІ•.ТІИ 
своr: бvття. Здапз.'lося віруючим, що 
.бРзбожнипьнй зграя, ян пf'онлята 
ЩНfМЯТlЗ, НйDіНИ Одіі'.шла З ORIІJJV JНІ
ІJІОЇ БатьніРЩИРИ 11 сFою І'Тоrон~·. 
r- ~ГІ"ІJТ?РІІІН МІ'НУ.П і. Tf'JH'P УЖР іrто
ТІИЧН і НГОНИ 1942-43, Mlf ІЮРРJФ і 3 
П11ІІ::ІJ/аю>ям r.н:>з11ти, mo Ієr:>rхія 
cR. ущ,аїнrь""оі АRтонrфrльРоі Пг:>
J>осш~пноТ llf'PHJII', НР ЗР?Ж?ЮЧJІ N1 
RР,;ІИНі ЛРТ'РІІПЮІJИ, ;'ТОfіТ'е ЛОІ','ГІ~ЖJ',ІТ? 
ГocfiOJJY Бо ..У, РіJІній lJt'I'HP і і мJ'ОГО
стn~>жд.:>лмюмv н11rОJТОР і НІ"ІІІ'ОМ:'-'! 
Тvт н:~ ~1іrці бv'дР ЗГІ1]1'11ТИ ті ЗІІ?ЧJ'і 

nenrШHO]IJf, ЯНі З)"СТJ'ЇЛа F I'J'OЇfi 
:тоr.тольrьній )JЇЯ.ТІЬНОсті Р?ПНІ ієt'ІТ
хія іх бv.по нілм,rа. 

rіопетніІР, не було nіJІІІІ'Я т._ зR. 
АвтоноJІІJІОіt llPТ'HPJж, Jii;rтo п том~·. шо 
ПРИ ЯJ! і,ІТ'hРРН'Н і (iO,ТJJ.lJffPI'J:r 11'1' Зf
МР.!ТЬ У:нрnінІf, Бі.пору('і tt: РЛ?І'ТJ•РоТ 
1\fоrнопщию•, Т'Оrііtсь:ні ієrnrХІІ, з:>
міrтJ, того. щоб nосліnп•тІІ JТО r~ого 
nі71НОГО ПО НГОРі ЧІІ ]1'\'ХУ J111Т'OJIY 
(ОТІР.п, Вrянrьн, J-iyrrJ.н, ТжРІ>, CJІ•o
.rreнrн то шо), помогти йому 11Р~РО.ТІlf
тvrя J>iJТ ЗТРЇЗ?оfV, ОбС,"ІУЖІ'ТІ' fl: ОІ'РР
ТVТИ Р.ОГО CR, ТйЇНСТР?JІП', - }."J•Py
.'l"'rя В ЧУЖV JJ,"'Я J1J<X ОРЧІ'1'РІ0, ]10 
nобожJюго н:>ІІ'ОГО н:>rО]1:'\'. Т~·т гори 
ЯI>('HVRM11' т. ЗР. ARTOPOMPV IТt'f'P. 
lli'11HRV, nіппот>JІJТНОР?РУ Моо-·орсь
номv П:~Т11іІ''І'ХОРі. Н:> чо.тrі пієї lТРГ
НRИ. СТЗR АРХVЄПJ•rНОП-МІІТТ'Оf'О.ПVТ 
(),прнrіі'., 11 !J,ТІЯ '[Н':НЛІ'Мlf 'РИНОІ'І"<'ТІ',"ІІ' 

ім'я АnхиєЛJІ('}."ОЛй І.тt~>Т>іо"Ра (TI'J1rt1 

JІІНТ'!'оnо.пvт:>), РJ"ОГО нй roбoni" По
ЧІ> ЄІ' і ( ri'1'ЛPH'h 1941 Jl.) 1 Ofi.ТІVJ1PO J>pfi
ПII.ТHt }НІ ЯТ\ХПЄЛJІС}."ОfІа J-ii'ЇPChHOГf\ 
В тott. ЖР 'ІІ'С ll1JifЗ1<11ЧI'IOЧJf Н~ ПР ~TP
JIORPUTP З?РЗJ'ТОГО мorm>Oifll,тtl', І'}'
Х1Ч:І'1, ПnнтР.ТІРР.мnРfІ (PvJТPJ'? ), 

ТверДОГО грунrу• )"ЛЯ СР ОГО Г ОЗРІ'Т-

ГРОМАДА 

нv в Унnаїні Автономна Цернва не 
ма.тха. УнраІнеьні віруючі м:іси гор
ну.JІися до своєї Ріцноі Автонеф::~ль
ноі Пернви. Тідиш сильна підтоим
на німпіп дозволила існувати Авто
номній llернві. 
Наша ієрархія, бачучи з.11о, яне 

nостаuало з пnичини діяння двох 
ноннуnvючих ценнпоп-на своєму 

Собоnі Єписнопіu УАПЦ 4. 8. Х.42 р, 
в Лvцьн_v, постановид а дР.пегувати 
Аnхчєписнопа Нінаноnа й Єnиснопа 
Мстислава до митрополита Оленсія 
з пnопозицією поєднатися · в однv 
ценнву. Місія І( Я бvл::t успіІпиа, Й 
в Почаєвсьній Лаврі 12. Х. 1942 р, 
бv.т~о силадено ант пnо злиття двох 
п'еnнов в одну УнnаіНІ•.J,ну Автоне
ф"І.!fЬНV Пn::~воr..rrзвну Цернnу. Всі 
І'уnеnечності були погоджені, всі 
анти пnrщення, зябоnони в священ
ноr~.'І vж~нн і, позбяn.JІення сану бу.rrи 
ві11:мінені й визнані за неіснуючі. 
Ста.'"!ося Ді.тtо Бож!' - пuимцnення. 
Ал!' Райх~номісаn Унnаїни Нох на
т~гоnично З'lпnотестував ппоти при

мцnення І{ СП НОВ і, ВИН.ЛИНйВІJІИ )JO 
сРб~. ло Ріпного, митоополитів По.rrі
н<tрпа і О.ленr.ія, ого.тюсив ім. що в ін 
Н" цозво.11:яє ім з'єднатися. Не подо
б'ІдО~'Я це поєцп>'~ння й леяним з.rrим 
лух<tм, неюши(~ниюtм унnаїнrьного 

И:·l.nOТ(v' (Аnхиєпиrнопи Антоній, Си
мон, П<Jите.тtеі'.мон, А гап і ін.), і вони 
м::tючи н::t увазі земнР tt забуваючи 
Боже, стаnалися д::~лі бути в роз
нолі. 
Але Х'1nантетню, що майже все 

ІНЩове дv'Х івництво, дізнавшися про 
ф'ІНТ ВТО)fЧ::t~tнЯ НЇМЦЇ'R V справу 
поєднання, пщшинило боротьбу між 
собою. 
ДІ)УГОЮ ПеDРІUНОЦо'Ю В діянні на

ШОЇ Ц"ПНВИ бvп німецьний теІЮ1І, 
ЯНІfЙ СПеЦіАЛЬНО НИЩИR ПЮІІР СRЇ!Щ
\fР свящ~нrтnо, вбач::tючи п НІ.омv 
~'ПО іХ ВОРОГ ЇВ, ЯН ПОІ171JТИПІ-1Х носіїП 
н<щіочn.тtьно-ое.пігіtt.них iтtPit уннаін
смюго народу! Ціді сотні 11аших 

священиніu загину.пи в натівнях rt'r
T~ПO. JІ.пя l!nинладу подІІмо, mo в о;J
НІЙ єпарХІі Вл. П.патона (Рівно
Нрем'янець) розсmі.тrяно було 39 
СJі,JJЩенинів-аптон('фалістів, в Луць
ному повіті бу.по спалено 18 цеf.нов 
з людьми, 13 священянів бУло за
бито, а в Новельсь:ному повіті. ті.л~>
ни в одному се.пі Нортеліся, 24.ХІ. 
1942 р, бV.'1:0 і-ПМІеНО СТ8ГОВІІННУ 
цернву, 1. 200 госпоnарств і заб~tто 
понад 1.500 .11юдей і т. ;J, і т. :t. Це 
щось бі.'Іьше, ніж Чесьні .ТJЬіцР, ;te 
бy.rro ті.пьни нільнасот жеrтв ! 
Rосени 1943 f\. 11і:мці арРШТ\'1!а.,и 

м::tйже всіх nовітоних денапів на 
Во.пині, ян занлздюtніR. В той Ж(' 
час <<РОсійствуюче '> духіRняцтво спо
нійно прожива.тJО по своіх nарафіях. 

І В.падин нашях не о:мя'Н)'1! німець
Ішtt ТРРОР : В.паnиRа Митгnполят 
no.пiнarn був деякміt час під :то-мо
вим арештом, ПТІИ тому вночі у hІtoro 
бVВ ПР[}('ВедениІt В бІlут8.ЧЬRРЙ ('QQ

ciб обшvн, а найб.тtяжчі rпml"o/'iin-r
ни Ап:мінІr.тРй,.Уr>и УАТПІ у ЛVЦІ.m·, 
ПТІОф. Б. В.пасовсьняй і ntJoт. М. Ма
.ТІюжинсьний, були yR 'язяРпі : цей 
останній, шиnий патпіот, nne'h·тч~rJ<a 
.rrюnянn. fivв -rозrтnіляРРІt Fі"МПР'МЯ 
в.rrітну 1943 р. в Ріпеясьній в'язющі, 
В ічня nйм 'ять В11м, Б Т'І а т я-па

сТИ О і і В і f1 Н і, ЩО Ж~ТТЯ СРОЄ 
за Рілнv Цернпу, ян іспові;тrf'ИRР, 
З.ТІОЖІfЛІf! 

Інші наші іЄТІаnх"І' ТЕІНОЖ ПOTf'Т"
ni.rrя вітт німців : А'І"хієпJ•rноп І-іРТР
сьниtt. НінаJЮР був ЗйЗТ'РПІТОР8JІРЙ 
І'rr.тапом, AnxиєriP('J{On Ум;~рrьнРА 
Ігоt) був дol'mtt: чн ~- бпонаJІі й :::ro 
нУ.. ого ні-ного не тronvrнP.лJ4. Ат-хР
єписнол 1\fr.ТЯІ'.ТІйВ 311 RЇ;JMOП:V ІІРТХРТЯ 
на nociltrJ.нi TPЩ'Jtlt Л.'ІЯ аТ"ХИПІ1<'ТІtГ
rr,ноТ Jlf\PJ{Ї l'i\"'R Hi1\fJ(JI1\fЯ ЗЯ31Ч'IJ1Tn
J'I:>Hhit і no зпі.пьRrІ•Рі l"i'\'R 8 уісРцІп 
піп помо"нм аТІРІптом! Б\'1' ПРt'Рслі
тrvва'f1яй В.падина П.ТJ?ТО11 ·і інmІ RРПІі 
В.тхадини. • 

НАША ЦЕРІ-іВА НА RMIJ'PAIЛY В РР. 1944-1М8 

3 ;щvгоі nо.тювини 1943 n. бvли 
змvшен і з<~ лишити Ріnний Нп я й 
Ієп::tпхія УнТІаінсьної АJІтонrфяль
''оі Ппйвослпвної Пепн~и, баг11то 
;~:vхіпництва й тиrячі віТІннх. 
В vмонах оедігіі'.ноі сJІобоТІJІ, nic

.'111 з1ніцчення лрvгоr світоРої J>ійни. 
ІЄ'І)<JПхія, зоnt<'~нізоПІІJІй п C.J>, Собо11 
Єnиr.нопів УАПП. ян нatt.Rищv p,тr~>J1V, 
і СР, CttHO'I УАТТП. ян HPfJVJ(IЧІ~tt. 01'
Г!\Jt. '-t<І чn.'l:i з Мит'!'опо.тrитом Т1о.пі
Н'1nпом, 3'1 ПОІ'f'ОедRИЦТRОМ rРОГО JТV
ХЇ"ІІ\1-ЩТR<І. опіцvється пnаJІОf',пяпними 
VНТ)!\ЇЮ(\1\ftІ-І'Нt1Т~.ТІЬПІ1:МІf, ЗО" J'<>нi-
30Ч::\HJ.f1\fH п П"пяdІії. Hn ні•ІІ'І(J> 194R 11. 
п З'І.Х. Німе•rчині та АRrтнІі HІІnлxo
RVB::t.rю,.q : 51 П"~НЯсfJія, 103 CJIЯIПP
HrtH'·f, 1R ТJtfi1HOHЇB Тй IlOHй!l; 2(),()0() 
Rіnних. Ч<~rтцн<~ сJ111ЩРнинів J1іє v 
Х'Нl<ІЦТРПЇ R'\I'TOf!TPЛЇR, І·х ЗйСТVПНІf
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по таборах, а.ле є й поза таборами, 

ян, нйпt1 .• R МюРХРІ'і- св. ПонrоІ'~ 
сІ.на і в FаАттмьбrrзі - сJІ. Mlfнo
.rrл\RcJ.HІІ. 
Треба ві;тrміТІІТІІ. що н'І"і!Іf РОТ'УР:tЬ

но-пРt1іодичtп'х ceciit rв. Сnбо'!'\' ЄпРf"
ноnіп і (''!>, С.ІПІО!JV. Р.Я ЯRРХ fІР1'і
ІІІ:VЮТЬСЯ І'Сі RРЯС.тrР'Рі ПРТРJЧ1"1' H?If'()• 
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/'lvp3i ПJlP"Pnr.ТІ:>RJ"'Й · Yнr:>Tt•r'h}."r·f' 
1ІРГІНОВІ-ІИЙ 3 '\З!J. У С}.",ТІ?]J і\ ОТО 'PXn
JТJf,Т(Jf : св. C1чron v ПORJrnмv с:н.'ІР ;t і. 
4 єш•rнопи і нrім того 16 Ле.•н·~тів 
~іл лvхі~ющтJІ:> і 19 - 11ід PiflF~"X, 
обnяних JtЯ міrцр:х Jtй пі:trт:>JІі Ont':\
ЦhOJ!fiPOT RИfіОТ>ЧОТ ОІ'дІ-Іt"ЯЦЇТ, RR Т'ЇJ'
ІЮЖ 17 1ТРЛеГЛТіВ, З!ІПf'ОШf'RРХ Ri;I 
HV.JlJ,T. -OrR ЇTJ.t іХ і ГТ'О:МІ';tСЬНІ'Х Vf"T:>
~OП, Поrта)fоRи цього ~'Із:тv-rri~n"'' 
ОХОПР.1ІИ "Rci діЛЯJ'НІJ ЖИТТЯ ~rAmJ~
HJIИ Й ПОН33Р.11Р, ЯНОJІ\ )"ІОТ'ОТОJО Є 
]1,ТІЯ 11111' І<ІІШ3 Рі1Т1'8 ll('f'J-I't'!l' 11)( " 
треба дюбити, винонуІІати п НРНІ"ЗІІ 



та боронити П чистоту й незалеж
ність. 

ДJІЯ підготовки освічених кадрів 
духівництва вже два роки працює в 
Мюнхен і вища 'fеологічна шЖ>ла, 
т. зв. Богословська Академія УАПЦ. 
Нуратором її є Єпископ Володимир, 
а ректором - заслужений проф. 
П. Новалів надзвичайно енергійна 
.людина. Багато попрацював при оr
І'анізації анадемії перший її куратор 
- Архиєписноп Михаїл. 

Св. Синод для об'єднання наунов
ців~богослов ів з ор І'анізував <•Бого
словський Науковий Інститут>>, fШИЙ 
видає журнал <•Богословський Біс
нии,., богослужбові ниижни та іншу 
релігійну літературу. Завдяни енеr
гійному керівництву Дирентора Інс
титу, Архиєпископа Нінанора та 
б. п. ред. Н. Нибалюна Бог. Науно
вий Інститут розвиває жваву видав
ничу діяльність. 
У зв 'яз ну з розселенням наших 

людей по всьому світі, ієрархи й ду
хівництво УАПЦ роз'іжджаються 
по різних державах і нонтипептах 
для орtанізаці1 церновного життя 
на місцях постійного оселення пра
вославних украінців. Тан, у Буенос
Айрес (АрІ'ентіна) процює з 1946 р. 
Митр. Прот. Іван Ярославський. 
Туди мають виїхати Архиєпископ 
Ігор і Єп. Сильвестр. У Нанаді з 
вересня 1947 р. очолює Гр. Право
с.лавну Українську Цернву Архи
єписноп Мстислав, яна обра.ТJа його 
на свого Первосвптитt>ля. Стаунншям 
Бл. Мстислава Нанадійсьnа Цt>rнва 
спровадила вже тt>пер біля 10 свя
щенинів-снитальціF. 3 ВІ'СНИ 1948 р. 
в Англію прибув Митр. Пrот. І. Гу
баржевсьний і приступив до орІ'ані
заціУ парафії. Там уже є 4 наших 
священики, яні обслуговують всі 
снvпчення наших віттих. Нt>давно 
в .'гІондонІ відкрито поrтіnну цернву. 
Л:о АвстраліУ в травні м. р. виїхав 
Прот. А. Теодор·ович і' один диянон. 
Маємп відо:~юсті, що :н. Х. 48 р, 
fіула відпра11.•н•на ш•рш1 f:лужбй 
Бтна в цJ,ому найда.:~ьшому занутну 
зем.пі. В серпні-вереснім. р. прибули 
до Франціі два священини : автор 
пієї рпзв іл ни - настояте.nь J:fаррзь
ноУ парафії і о. Архипресвитt>р О. Нп
вицьний - ;хvшпаrтир українсьІ\ого 
правос.лавного робітництва. Пінно. 
що п Парюні проіснувала з 1924 Р. 
по серпень 1948 р. парафін УАПП, 
нна н іно.тrи не зр:щи.па і леї <•автоне
фа.пиюсти>>, навіть у тott ЧІ'<', но.'Іи 
змушена бу;1а нотнн·тат•.' з пос.nуг 
nравос.лавних свпщенинш-пе:>Ртоне

фаліrтіР. Дп Бельгії в ЖОВТJ•і 1948 r. 
виїхав Архиєписноп Михаї.тr і rпrо
nад;нує до себе ще 4 сппщенинів. пn 
n 'їзл я них уже є дозвід. Дn Бра з і.тr Ії 
поїхав одиі1 свпщениR. 
"'"'На занінчеппя вілмітн~о. шо нрім 
Rвроnи Україпсьна Автонrф:>льна 
llравослаВІІй Цернва має наtНііщ.ше 
вірю-ІХ у Сnо.лучених Штатах Амери
ни та в Нанаді, де перновне життп 
,rає ці.тшом opl'aнiзouarшtt харантер. 
Тан, напр., етап УкраУнсьноr Гр. 

ГРОМАДА 

Православної Церкви в Нанаді, що 
П очолює Архиєп. Мстислав, є слі
дуючий : канадійсьна держr~вна ста
тистина рахує православних унраУн
ців у Нанаді на 120 тисяч душ; па
рrфій - 250, яні мають власні цер-· 
нви, а число священинів тепt:р є 
до 50, пні повинні обслуговувати по 
п'ятJ, і більше парафій. Та ж цернва 
має у Вінніпеtу Но.nєІ'ію св. Андріп 
й при ній духовний семінар, в ю:ому 
вже тепер є 15 богослов ів ,у тому числі 
ні.чьна чоло в ін з СІІІА. Винладача
ми нолєrії є Дек:т щ:оф. Мартинов
ський і наші недавні снитальці -
пrоф. Д. Дорошешю і ПJ:оф. І. Вла
совсьний. (<•Унр. ВісІШН» N"o 12, 
1948 р., ('Т. 5), 
В останн ій час робляться заходи 

для об'єднання всіх церновних осе
редків в Єдину Украінсьну Автоне
фальну Православну Цернву. Пер
шим нроком до цього ми вважаємо 

знаменний фант Рленції Владики 
Метислава, АрхиєписІ<опа Гр. Прав. 
ЦерІ<ви в Нападі, на превлячого 

М. СТАРИЦЬНИй 
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ієрарха Унраїнсьної Правоt·лавної 
Цернви в Америці, яку очолював 
і далі буде в ній працювnти Єписноп · 
Богдан Шпильна. Фант цей стався 
на Соборі 125-ти прt>дставнинів ду
хівництва й вірних, пких снлинев 
Святіший Всt>:~енсьний Патріярх
Елєкт Атенагорас на дні 8-9 грудня 
1948 р. в Е.'Ілентавн (Пенси.чьван і я 
-США). 
Закінчую свою .цю інформаційну 

норотеньну працю й ще раз звертаю 

свої вдячні очі в сторону наши.х ве
ликих добродіів : БлаженНІшого 
Митрополита Діонkія, Митрополита 
Оленсандра (нині покійного) і Висо
нопреосвященнішого Митрополита 
Поліиарпа, сучасного Голови УАПП, 
за висвячення нашій цернві б .ч а -
годатвої і нанонічної 
ієрарх і і, яна, твердо. віримо, щ_е 
буде працювати у Ві.пьнІй Уираrнr. 

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ! 

Митрофорний Пrот. 
В. ВИШНЕВСЬНИЙ 

ДОЛИ УКРАїНСЬКИХ МИТЦІВ у ФР~НЦІї 

Ноли мова про Франіцю, то 'І)Jеба 
розуміти Париж, бо у ПJ::овінцІЯль
них французьних містах унраінсь
них митців майже немає. 
Париж сьогодІІ і, це, тан би мовити, · 

осередон цілого нультуриого світу. 
На щ:отязі ОДІЮГО rону, а радше 
сезону, ви .м2єте можливість поба
чити чи почути майже всі найбільші 
ве.личі мистецьного світу з усіх кон
тинентів. Сюди приїжджають на ви
ступи чи норотний nобут ЛJQДИ з ці
лого світу. Одні приїжджають no 
славу, по ім'я, за що nлатять нопо
саш.ні гроші, другі nриїжджають 
продати набуту Рже rлаву й заrоб
ляють НОJЮСй.!ІЬНі гrоші, а Ще інші 
і тих є найбі.11ьше, ведуть нужденн~ 
жит:гя ;r бага;?му та ситому Парvжі 
у ВІЧJІІЙ надІї, що с:>мr тут і вони 
здобуть і одне і друге. До нvх нРлс
жать і всі "Нраіпсьні митці, яю•х. 
доля або І!иnадон ни.F.ули у цей иа
ш.•йдосІюп нужди та добrобуту. Ун
раїнсьн~х митціn тут нєбпато. Най
чис.л.еюшuе ':ІРедставлена ~рупа ар
тистш-ма.ппр ш, з пнnх тІЛь ни де

хто з тру~~м прон.лада є собі дорогу 
до призпан я та загобітну, а всі ін
ші, переРажІю молоді, живуть у 
злиднях, працюють у невідповідних 
~овах, а ч~сто й НІ' за своєю nрофе
сІєю, та ВІрять у сРою щасливу 
зорю. 

Митців-інструментІІЛістіn було де
кі.тrьна, .які не зважаючи на сРою 
вешшу нваліфінацію, тr~лант та 
признання місцевот нритики, не мог
:tи знайти ~ожливостей ааробітn-у та 
Існування 1 пороз 'іжджалися нуди 
хто, у світ широний. Наразі слід по 
них загинув. Тобто, десь вони жи-

вуть, але у світовій пресі про них 
не чутно й не видно. 
Майже така сама доля отих деиіль

иох сnіванів, яні по війні опинv.лv.ся 
в Пар11жі. 
До.nя ножІюго митця тісно пов 'язана 

з долею наrоду, з якого даний мис
тець вИйшов. НРвіть митці міжнаrод
нього ЗП:>Че'ННJІ Та Ве.111\ЧІ1JІИ не МО

ЖУТЬ униинути того. Доназом можt> 
бути хоч би доля багатьох вели
них митців різних НЗJ:.одів після пrJ;
шоі та останньоі світоrої війни! 
Про долю українсьнОГf) наrоду всі 

ми добре знаємо й тим самІ,м дуже 
.пегно уявити соІ)і та пояснити долю 
духових nредставниnів - митців: 
На фраttцузьnому грунті інші рtчІ 
входять в гру, НІ\ і став:1ять співзнРМ 
майже непереборні труднощі. Н:~й
перше мова та вимова, це - велІ-ІН:!, 

на nротяаі 1\і.'ІЬІ\ОХ літ, нt>пrохіщ<а 
гор~. Французька мова дуже трудна 
не тІльки граматично, але фонетич1·о. 
Французи - наrод ;:tуже вибагли
вий та вимагаючий під цим оглядом. 
На бран артистичних с1•л зовсім не 
терпить, а на всr, що не французьке, 

з нрови й ности, дивиться згори та 
ставиться з велиною резеr .вою. 

На французьний (вибачте за гостrо
ту слова) шовінізм нарінають не 
тільни митці, але й весь зовнішній 
світ інших діля1юн життя. Правда, 
У Франці І СВОбода ·й ВОЛЬJ!ОМУ РОЛЯ, 
але тільни тільни тоді, ноли тому 
вольному під силу. Париж- місто 
пересичf не ві:І ві.t\ів найІ<ращими 
n~одунціями світ::,•. Паризьку пуб
лщу ніхто нічим не здивує, бо всt>, 
що тільки на зt>мл і існує в мистець
ному світі, в Парижі ви почуєте 
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й побачите. Справа тільни в грошах. 
Щоб ЗВернути На себе увагу В П~t
РИЖЇ, треба нрім та.'!анту, вміннн 
та знаJіня, ще багато грошей на рен
,,аму. Ренлама в нашу добу грає 
велину ролю й без ренлами ніхто 
нічого нині не вдіє навіть з геІ:іЯ.'ІЬ
ними даними. В ІІарижі напевно 
помер уже не одІІІІ геній без відома. 

Дехто запитає, чому ж,воно тан, 
невже уираінсьні митці таин вже 
нічого не варті, що ім таи трудно 
вибитися'! Ні, не в тому річ. Хоч 
щоправда є й тані уираінсьиі митці, 
яні думають, що ноли десь там, на 
яном):сь унраінсьному нонцерті, в іІ! 
виступив, своя пуб.'! іна здорово по
n.'!е<·юша, та ще й написали потім 
багато приємних та ве:шних <'.'І ів в 
унраїпсьніfі табоJювій г~t:Jеті, то JІін 
уже справді велиний артиет. Т:=!ІШХ н 
Ін· маю на увазj, а тіаьюt t·нравді 
та.тшновитих та висононваліфіновР
них унраїнсьюІх митців. яні здобуJІІt 
вже і не одне признання чужинець
ної поважної нритини та пу бл і ни. 
В чому ж тоді річ'! А в тому, що ва 
тан звану нар 'єру яногонебудь мит
ця, не ті.'ІЬНИ унраінсьиого, снтt
дається багато чиннинів. 

Найперше треба мати направду не
пересічні :щібності, яні треба пра
цею та шщолегливістю довести до 
найвищого ступеня розвитну. Потім 
треба мати зв 'язюt, знайомства, де 
треба, протенцію, гроші та нарешті 
необхідне не тільни миntеві, але й 
ножній .ТJ.юдшrі n в ножній професії 
-щастя. Т:ІЛант, праця й щастя
це три голоюr і чиннини. Белинуролю 
в шшішні часи грає політична нон'
юннтура. На жа.ТJ.ь, вона рідно буває 
сприятливою для унраінсьиих мит
ців. Тому то багато унраІJісЬЮІХ 1\ІІІТ
ців, ян навіть зробили нолинєбудь 
нар 'єру, - то найчастіше під чужІ!М 
іменем. 'УнраЇІІ<'ЬНе Г}JОМ:ІДЯНСТFО ТУТ 
багато завиюt.тІО суп}:ОТИ своіх ми~
ців не тілІ.ни в нраю, але й на емr
І'рації ще більше. Унраїнсьне ГJ:О
мадІІНстР.о не підтримувало ніноли й 
не л ідтримує своїх мJtntiD тан. ян 
цr роб.ТJЯТІ• інші народи. 

Ян виглядає матеріят~не з~без
печrнвя уираінсьюtх митцІв, всІ 11111, 
мабуть. дoбJlr знаємо. Тому хто :з 
унраїJн ьних митців хотів б1t їхати 
ДО ПарІІЖа, хай rозраховує ЛІШ_Іе 
на (себе і) сліпr щастя. 3 ВІН:Т)'ПІВ 
на унраїнсьних імпрєзах жити не 
можна, бо цr пrреВІJЖІІО внетупи 
<•почесні)), Унраїнсьна пуfпіна в Па
рижі, у велиній бі.ТJ.ьшості, не розу
міє ян с.ТJід мистецтва. А фраБJtУЗІ>: 
ного гпядача, слухача чи взагвл 1 
споживача унраїнсьного м.истецтва 
можна здобути .ТJ.ише справдІ високо
яиісним продувтом і то посrредньою 
дорогою. На це, ян я вже сназав, 
Т}lеба грошrй і то вrлиюtх. Тих гро
шей унраІнсьні митці не мають, а 
ті громадянr, що мають, за дужr 
малими винятна:ми, не ди;-rуть ІНІ 
мистецтво та на лідготовну добрих 
митців, бо унр а Інці ще не дійшлJt до 
того, що світ здобути та перенонати 

ГРОМАДА 

можна перш за все поширювюшям 

своїх духових вартщ:тей. ПоJІЇТІ!ЮІ 
добра ТОді, !<ОЛИ За ІІСЮ СТОЇТЬ 
реальна cJtлa. Мистецтво на том і<ть 
- Цt' сила, що перемагає без зброї 

it без етраху, що но.ТJинсбудь ногоне
будь будут1. саджати до тюрми за 
пропаганду рідної нультури чи мис
тецтва. На жаль, у нас Г}JОші завжди 
:щайдуться на різні <·варни, ио.тютш·

чі,_ ~оіздни різн~х .11юдей по ці.тюму 
сВІТІ (часом з цшою родиною та ці
.1им штабом приятелів), але на тані 
важ.11иві та необхідні рrчі, ян пропа
ганда унраїнсьної нультури у <·віті, 
-- ГJ:ошt·й н іІ\О.ТНІ не було й немае. 

УнраіІJСЬНі Вt'.ТНІНі та.'1аІ\ТИ ТJІНЛ
ЮТЬ<'Н недоун11ми 110 св і ті, або ідуть 
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на с.ТJужбу до ворогів. а ми ті."lьни 
нрипшусмо та ЦІ~l(ус,ю їх, бо с.;1у
жит.и У . ІІО.'ІЬ<'!•НІЙ, російеьній чи 
ІІ~ІІІ~І· шме~Ь}(ІІ\ ар'Іії й ;~.іставати 
pr_:шt <•Гt·оргІі__всьні~ '!еі{а.'Іі ч 11 різні 
<•І,рОЙЦІ\>) Ht' оу.ю нечеетю ЧІІ націо
Іtа;lЬІІИМ З,'JОЧШ\ОМ, З.lе <'ПіВЗТН ро

С ЇЙ<"ЬІ~У Ч.ІІ 11 i~tt'ЦI•HY оперу. я ну СП і
в.ас ЦІ."ІІІJt СВІТ,. ){е :J.lОЧІІН і зра;J.а, 
Спшатн t·ьогодш фр~вц~·:и.ну оперу, 
це чес:rь в очах ущ>а ІНЦІВ у Франції, 

H.lt' ІІІХТО llt' анає. ЧІ! за ІІНІІfkь Час 

нr б~·д~:ть І>а"енувапt Уhl>аінсьних 
~tитцІв 1 аа це. Оце є до.1н У"Раінсь
ного митц11 теш•р у Франції. Ні між 
<·воїJІш. ні ~• і ж чужими. Між своІми 
й на с і."ІІ• ;ю юн·.1ого ,\O,lOI;a нr за
робиш, а міп; чу;.Іш'ш ТJІУ:Ню та 
1'\t' й евої за це б 'юп.. · ' 

- _____ ..., r .r ." -----

ПРО МИRОЛУ КОСТОМАРОВА 
«1\НИГІІ І>lІТШ )1\РАJНСЬІ-\ОГО НАР<ЦУ~ 
Нанслав ia~r та три мее інн із~ш на Схо;.( і .1-:RJ о І ІІІ 

Сто роnів тому над ЕвJ;оІJою нінн 
свіжий революційний вітrр. Ним 
вітром, що міцно бив у мури самодер
жав 'я, були, насамперед, думни ідео
логів французьного соцінлі:~му -
Сен-Симона, Люї Блана, Фур'є, нни-

ГІ.І НІШХ ЧІІТаJІа Пере;щва Енроnа; ЦИМ 

В ІТ]>ОМ бу:ю ПОJ!Ь<'І,Не ПОВСТ:ІІtІ\Я ПрО
ТИ Росі\ в н~:н р. - і ЧІ!Сt'.lЬНа П0.1Ь
сьна еміrрація в ІІарІІжі а 11 демо
нратичною пгrсою; і дужі гоаоси 
чеських письменнннів Шафаріка і 
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І\о.7Ілара - <<будите:t ів» чесь"огn на
роцу: і <<Манnрпг ійеи<е ТоваJІистРО». 
що прагну.1Іn в ідонрt•мити Україну 
від Рпгії. 
Стn ронін тому месіяніз~t (тобто 

---- при:шачешш зверху) був тзю•м 
іІ\С МОЩІИ~І, ЛІ-і у першіtі. ПО.l.ОВИН і 
ХХ ет. націош•.ТІізм. 
Тан, по.тtм•ьJ;і па тр і о тн. ще за ну

реп і ;щмом невщщого пг атирог іtІ:сь
ногn повстання, ющ::>.'Іи гrсл::~ пrо 

JН'во.люцію в По.'Іьщі, Литв і -ra Унр:1 ї
ні, про здобуттн сдов'лнсьни~ш пз~ 
рnдами державної нез~лєжности r 
11СТаНОІІ.!1СННЛ ХРИСТИЛН('J,НО-ДІ'МСІ

НратнЧНИХ урндів, - :J.:te nre не під 
проводом По.лr.щі. 
Тин чехи. притиснут і габ<·бур:н.

ни~І імпереьним чобото:о.r. - вимаг~~
:ш Н бтю.:шен :ra те ж <":І~н·. що й по
.'ІЛНИ, ВіПИJ1И 11 МІ'f'іЯІІі3~f. тi.'lJ,Юf 1\l' 
ТІr).ІІЬЩі чи сюІої 'Jехії, :1 Росії. Bmt:'. 
ar~ їх :ІУ~нтю. Ш'.l.й об'є;п•нти Р<·і 
е:юв'нне·І.ні народи на основі шщіо
на.льпої неаи.:~ежности іі ріююправ
ства. 

Тан і на Унр:~їtrі, пін вшrином 
думон і а :Заходу. тяжної :отаїJІеьної 
діttспо<~ти того ч:~су та не т:ш :-~авньоl 
романтичРої Но:-~аЧчшш, -- ВІІНин.1n 
в Ни св і в 1846 r. в нш1ах УІФU їJн·ию ї 
ічте.1 ігеннії <•Нипи.:ю-Метод їівсt.нР 
Бнатетво>) (в ро,..іІt.сьннх донумеІ-Іт:ІХ 
Іtогn н~авапп <•Уннаїно-С~ІОR 'т•r·І.не 
Тоnапиrтво,•). щп ппоповідув:r.lО теж 
fіонптr.бу :1'1 во.тrю с.1ов'ннеF>них 1'й
пn1ів, а.1<' Пі1 IIПOROJIO~I УНЩІЇJ'И. 

~''R'IIIHHIOf ''І \ІІnlf:ln- ~Ігтод іївсм;п
rо f>·J~TCTB~l>) бV.'І'І ПОПV.ТНJ1)ІІ3ІІЦЇЛ іrІеЇ 
vтноrJенпн r·:ІмnrтШної де~юнратнч
rюї У'нnаіни v пn.1ітичномv сою:-~і з 
іннщ:v~" І'rt~ю,..тіttІ•~нш ;~:rмоіт:~тпчни
'1'1 С,Л()fІ 'ПНІ"І>НЧМИ І<J)ИЇН:)~fІf. СН8СV
!ІИJПН1 нniпn,~TJІ:J, nn І'ян іа:>нія шні.п 
:І:НІ нююаv, побопt•НJ•н 11е.'І ігійної та 
Інн·пво ї Ін•наnистІ~. Ножн а НРа їн:1 
( CIO-~If бІНІТ 1/ЧІПІ :-JaPHXOHynr.nп УІ\
ІJйЇІІІ(іН, JIOt•iюr, ПO.'lHHiJ>, ЧІ'ХіR, (','1()

!1:11\іІІ, f'l'nfiiR, XOJІR:lTЇR і бО,ТJГf>JІ) 
ма;Іа (і f'R і і%. VPHJf, ЩО СПП11РRСН б V 
1\<'lJYII:!ll/l і юіаїJЮЮ на Clf'I'ORII ХІЧЇ
І"ГНіІІІІ'J,J<О І мопя.л і. ~і!Гі>.П\.}ІJ.ІІ\ С.1СІ
в 'ЯНГ!> НИЙ CPf\:J\1 ВИ І' i!ПVPi>JI бн JH'i 
RІНnдНRіІІІі r·Пn::ІRИ ТfІНОГО Fі.ТІЬРОГО 
Сдоn'ffНеІ.нnго Сою:~v: Crltм мм~ :-~би
пnтисн у J\нr.в і, нn rорЯХ, ЯНі б.'lfiГO
r•,'JOJIИR !:F. АнлJІ itt. 
-J(o О~"JЮвопо.тrожf1'инів Нитнтn
\fгтоціїв,..'hного Rnятr·тн::~ нr>.nгж11.nн : 
\fино.n!І НостО!'tffІГШ'. П~Рьно Ну.1.іШ, 

Проеиио вносити ПЕРЕДПЛАТУ 

аа <!ГРОМАДУ>> 

ва 1949 І•· 

квартально ........... 150 фр. 
пІврІчuо . . . . . . . . . . . . . 270 фр. 
BR рІк ................ 500 фр. 

СС PARIS 565800 
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МиноJІа Гул ин, Тарас Шевченно (хо
ча в списнах, анийдених Російсьним 
Тнетім ВіддіJІом, і нс буJІо його 
прізвища), Васидь Білозерсьниfі, 
Опанас Марнович та інші - vнраїн
ські в•rен і' пи"сьменвини' етноr'рrфи. 
студенти. 

Мино.ла Ноетомарон (народився 4 
травин 1817 р., помер у 1885 р.)
учений і письменшш, anтOJl. цінних 
Ішиг, між ними особливо ці1шої 
<<І~ниги Битін унраїнсьного наrюду>>, 
читав аеиції в І\иївсьному Універ
ентеті св. Во.l.одимира' безпереЧ}ІО 
:-~нав нисаннл французьних еоціялі
етіn - передових .пюдеІ%. Европи 
тогn часу; а:~хоп.тпnnавt·н романтич

ним ~шнушім Унраїни, особлиРо 
1\озач•шною, та <<історією РусіВ>> -
ниеононатр іnтичною, он іл ною ромаІ~
тични~r духю1, нпиrnю. Пл всебічно 
tЮ3ВИ1!ена, СВЇІЮ:\1~ П:ІЦЇОНfІ.ТІІ>НО, вду
";шва .лю~ина не МОГJІа не реагуючи 

дивитися на понево.лення У'нраїни 
Росією. У nис.тtіді- Ноетомарон став 
np І'ан іаатором Нирv.ло-Методіївсьнn
го Бпатства та автором <•Уставу>) 
ЦJ,ого Братства. 

Ідея унраїнеІ,ного меt·іяні:-~му, ян 
:\ІИ вже піднрес.пи.ли, харантерн а 
ян та на nаага.п і для того часу, виt·
.ТІовлюваJІасн Ностомаrовим тан 
«В іЛJ,н і, ш.лнхетн і, з ігр і ті .пюбов 'ю 
до Христа. єниного ца1ш і вчителн, 
:-~берутІ.ен С.тюв 'лне а беJн•гів Волги 
Дунаю, Вис.тш, ІJІІ•:\Н'НН, а помор'н 
Ащ> іатичного іі НамчатеJ.Іюго в Ни ів, 
ГСІРОЛ Ве.ІИНИЙ, СТО.'ІІ•ЦЮ СJІОН'!ІНСІ,-
1\ОГО п.rІемепи, зи сп інаюп. гі~н Бо
гові всіма язинами своїми, і пред
етаввини всіх племен, nоснреслих з 
тепер ішньогn ппи•шжеюш, визво
. ТІених з чужих н~йдин ів, засндуть н:~ 
горах нчх, загуде вічевий дзвін біля 
ен. Софії, урадують благочестивих, 
vстрашап. невірних, --суд і пра·вда 
і ріnністt. :~апануютІ •. ,.>> 
<<Нниги битін унраїнсьного наро

дУ>) М. Ноетомарова -- надЗвичайно 
ррволюнійний на тоіt. час, г.ТІибоно 
па тр іотичпиtІ:, написаний поетичною 
:\J()fiOJO ТВ ір --- ІІРПЩ>СМІІО ета в ЛІ< бп 
євангелією 11: самого Братства й пе
ре;~ових унраїнціn того часу. lleй 
тв ір ходив по рун::>х у рунопvсу. 
Аж у 1911 t'. жуt>н?.'l <•Рус<"ное Бо
гатстnо>> віnвrжvвсл опублінуРати 
.тшше уривни :з <<Нниги битія унраїн
сьного нaf!OJJ:V>) - журн:>.л був пе
гаttно нонфіенпв:>JІІ-Іі%. Іt?rеьнvми оп
рпчнина мv. 

На ж::>ш •. на початну 1ІЧ7 г. OJI}IY 
:1 JJO:-Імon бNrт•rинін пі]Jr·.п~'ХІ'Н rту
деІ'Т ПетгоІІ і доніс пго неї 11 цrгеь
ний Третій Відді.тr. БJІfІТЧинів бу.по 
аяарештовано й з?су)JЖСРО. Сrмого 
~rино.1у Ностомзrов~, НР див.лячиея 
на tl:nгo Нй!\ІfІГиння не ви:знати пrо
вини -- tіv.тю вис.лаJ•п :1 Унраїни в 
1847 р. в Саратов. 

РеволюцН~ниtІ: вітер щr гу.ляв НfІП 
Европою (хоча б, знов же неІ!Л?ЛР, 
П110ТИJ10СіЙ<"І>НС ПОВСТ?І•J~Я ПОЛРНіР у 
1863 r.). AJ1e ні ідея месіянізму, J~i 
ідея панславіаму celir пе nпраР]{?.ТІІІ 
- а~н дотеnер. 

.,\ 7-8- (31-3?) 

Поого.,ошеннн Польщі. ян Месії, 
що nизво.'!ить· а нево."Іі і а'єлн:~є 
с.лов'лн- будо ;rишr нис.лідном піді
грітого питріnтиз_,,~. та впливів uо
"~нтичного пеnеможного пenio:xv (V<"
пішн~ бопотьбя. Степяна Битоі-ін в 
1576-86 рТІ. з 1\Іосноnщиною) в irтo
nii По.l.ЬЩі. Ca!'tfa По;~ьща змогли 
:-~добути собі деnжавність аж по пет·
шій світnвій віtt:ні і то на норотниtІ: 
Ча<". 

Чесьне <<Т>Ос ілнствува}ІНЯ>). тобтn 
прого.лошеннн Росії ·_ Месією rr.nл 
с.лоя 'ян (що вже tt тоді чrстинv сло
в 'ян понеnоЛюв::>.1.а !) енінчvлоrя :>ж 
сьогодні тр:~гічно й для <"Нмої Чехії. 
ян~ потрапили в руни <•ВСЕ'<" ЛОВ 'лнеt.
ногn ВИ3ВОЛИТІ',1fІ>>. 

Унuаїнсr.ннїr ~rесіянізм був на<"лі.1-
ном ИЖ Н3дТn СЮІЬНОГО ВП.'ІИВУ ro
't:lHTИЧJІOrO :\ІІІІ!У;J()Г(І Уm>аЇJТН (!10-
J(::ІЙМО СЮJ(И П(Р Т, 3В. укоаіНСЬНУ фі
.'ІОСОфію сепця). Реа.,ьного вп.'ІиR\' 
іцря Уh1>аїнсьного МРсіянізмv в ЕР
ропі не ма.nа .. але н еамій Унраїні 
ВОНа ПідИШІЛа НОВИХ дТ'ОR V ПЩІГЗ
сnюче тоді полvм'л унряїJІrьної нr
ціопа.льної свіrюмостІt. І в ньому, 
влисне, чи не о:~ ин она іrторичіtа 
:-~ar.7IVГa унuа інсьного месі ян ізмv. 
Це :1))СІUТОЮ - і РО.'\Л R<"iX <<~Іееін

ніrтіВ>) нn Схо;ті Евrопи. 
Б.лигоподну ітtРЮ об 'єднання с.лn

в 'ЯИt'l>J\lfX Hйl'O;:J;iR ti'J)VT::>,'JЬHO ВІ•НО-
11ИСТНЛа МоснRа. А.ттР rinoвieJшнJt тієї 
і;:жеі - :МіпнrRич, llі?фарин, Ноето
марон ЧИ lliPBЧf'l'HO - ПС)ІСJУОВ і ЛЮДІ! 
Евтюnи, яні c~ti,JIИPO вистvп::>,ІІИ сто 
DОНЇВ ТОМУ ПРОТИ ДІ:'І'ПОТії. fl: ПОІ\f'РО
.ТІЕ'ННЛ, - можна сна з ати виступа ютІ. 
і сьоголн і свої~ш твора~ш пrоти но
вітнього :rипаJІІІ tl: само:н~РЖ::>Fця . 
НР знаж::~\f1чн на те, що іПРя Союау 

f''IMOCTiti:HИX і ;{е~ІОНПаТИЧІ'J•Х І" ЛОВ 1 ЛJ;
СЬJ\ИХ Т(l'nrк:m ТИН СП::ІП.ТІЮЖРНИ Росіr.ю 

-- сямr~ іпея не нмег.тm. :Можна н ПJІРН~ 
ЦИПі ПСІГОдИТІ-!~Ь. ЩО ~ ЯНіі%.<"1• фор~tі 
вон я но.:шсь 1 3ПЕ'?.1Із~·r.тьrн. лІ~ше 
пса,, із:Jпія її мож.,ІtRа ті.nмш черра 
перенnе<"ЛЕ'ННЯ <•месіянrтn:J>), ян і 
позвинутого із нього в ХХ в. бРабож
ного няціона."Іі:J~ІУ, що Rf' миє 'РІічого 
,.ni.nьJ-roгn з бт~гоr>о;~:ним патJІіnтиз
,ІО~І Ну.1 іш:~, Ностомаrова чи Шr'Р.
ченна. 

в. г. 

1JптаІtтt> RПRЖКУ Піпа JООфр· 

г МИJ-fОЛИ ffOCTOMAPOBA 
<< НППГП БПТJЯ 

УПРА Упаного HAPOJIY » 
Реп~ нп і я. ттерРпмопа й nриміrnи 

І. Борщана 

3 П(ІртретС>М М. Ноетомаропа 
Ножтzй ІгкраінеlJЬ _.щrить прочІІта
ти цю fJnrляrouiю npatt Jl~rpaiнu 

cnfpt/J rmll po~ritt. 
~ 

Ввnавввцтво «Гроиада)) 
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йосип 
Не ім 'н в ід о ме широчим tю:І?.JІІ t·у

чаt·ноі еміІ'раціі, тим тисячам Д. ІІ., 
ЩО. поступово ча.'!ишаючи EBJ:O~Y. 
розпорошуються по всьому сFІТІ й 
несуть з собою спогади пrо життя іі. 
ТВОРЧіСТІ• цієї надЗВИЧаЙНОЇ .'1ЮДИl'И. 

Студія Гірянна, що дуже не~агно 
витхала до С.ША, набу.т1а собІ зr
слvженоі слави й внеоної оцінии з 
бону всіх гро1'tІадсьних і нультурних 
иід украінсьноі еміtраціі та чужин
ців, а творчий рівень П вист:>в. вису
нув цей млодий театр у nerшl ряди 
сучасного украінсьnого мистецтв:•. 
20-річна Д ЇЯЛЬН і СТІ• неr іВНИЮ~ Й OJ'
І'анізатора студії, йосиnа ГІрняка. 
мав за собою дРсятни майстеJ'І:О збу
дованих образів неJн·он:· ж ів та геrо
rв, що ввійдуть в історію унрвінсь
кого театру, ян зразни Х#дожньоі 
еили й творчого таланту. _ 
Питомий харантер артистичРОІ 

дія.ТJьности Гірняка сн.тнІвся в часи. 
но.т1и з галицькою аТ'мією він Пt>рrй~ 
шов річку :Збруч. ПеJJші аматогсьnІ 
ВИСТУПИ, праЦЯ f.ОбіТНИnОМ СЦІ'Ю', 
бутафором - не змt>НШІШИ ~:>роби 
до т:еатру, яний став для Г1rняnа 
ЙОГО ЖИТТЬОРОЮ метою. 
в 1922 rоці йосип Гірняn Вt'ТУШ'В 

•до мистецьного об'єдн:>ння <•Бегr
зі.1'JЬ>> засновю-юго в :Ниєві, і з цvм 
часо~ зв'яз:>ні перші шунання cr~f', 
яn аnтора, не загуб.ТJеного ТJ1:>J!ИЦІР
ного унраінсьnого театру. СпІrnр:>
цюючи З ве.ТJИnИМИ Дfi?Mf!TYJ' Г?МИ Й 
митцями, Гірняn, наслідуючи іх сп:>д
щин:v, створює новий індиР ідуrльн~t~ 
сцrнічний образ, nept>д якРми блІ]J
нуть ті зр:>зю•, яні бул~І JТЛЯ ньог~ 
nринладом у його роботІ. XaJ_J:>nTt'f~ 
ною ознаною всіх Пt'Т'СОН:>ЖІВ, янІ 
бу,JJИ створен і Гірняном, яF.~яється 
іх реалістичність. Через неІ ж••ва 
людина стає настільни правдиРою 
Й ЖИТТЄl'ОЮ, ЩО гра Пt>J1CC~? Є ~)'ТИ 
ггою, перетnоrюючись у· дІйснІr~ь. 
Театр <<БерРзілм був ноппскою ГІr
няноРого мистrцтвІІ, в я-ному з моло
дого 11матора виріс пеr~rонлннvft 
антоr, що р:>зо:м з :Нурба{ОJ\f, Хв••льо
вим і Hv.11 ішем порив унраТtІсьнr 
рР::І,1'JЇСТиtЇне МИСТРЦТРО. 
Прийшов rозгrом <•БРрезі:~я;), 

арРшт і висилна ГірRЯНfІ, 1·озстr І:'~ 
нращих його тов11ришів по nр:>цІ. 
Але чи дО.'1Я бу.ТJа милосер;т:>: чи 
помогла війІ•Р, у РснnОl'ІУ rrзІ ми 
бачимо Гірняна ·на Рміtгrціі. Ону
пантв ІН' ціnЯВІ•:Jо унр:>Тl'СІ>ІіР м•·с
ТРЦТВО, йому nотгібна бу.1а енз~т··~ 
ня, rозвагИ'. 3атисJІутІ•й в з:> .тІ ІЗ~ІІ 
нолІщатя голоду й хо.ТJоду. унряТн
сьний театр був· змушРІІ.ІІЙ пристосу
ватися до нових ВІІ~!ОГ 1 смяк:v. :Зва
живши обставинИ', йосип Гірнян, 
перебуваючи у ЛьРОВі. починає пр:>
цювати ян рРжисер в існуючомУ. та~' 
унраїнсьному т~атt?і, потім У ВщRІ, 
·Я по зянінЧРНtІІ ВІЙІІІІ стає Д. П.
Жалюгідне життя в таборі Ланден. 
погрози ррnатріяціt та хитне стано-

ГРОМАДА 

ГІРНЯR 

BJІII(t' t'ЬОГОЧЯСНОГО ем і tр:шта --- JJ ід
нрИЛИ нову сторінну життя Гірняна. 
Рязом з О. Добровольrьною о таборі 
Лнвден в грудні 1945 р. ГірІЯн 
відроджує дрзматичну студію. ТРбо
рові умови життя, сн,JJадні еміфзцШ
н і обсТРВІІНИ ТВ іІІТ}'УГИ - JJ і ЩО 
не ст:>ло на пeJJHIInoдi цій CIIJJ[Bi. 
І тут Гірнян вияРляє сfбе, ян псnо
доданий орІ'ЗІІізатор і :.іе}'іРнин, ян 
вмілий драматуrr і Рнтор, що в уся
них умовах F!\1 і є r•г or·e< ТІІ ІІРНіОJІ?,1'JІ>-
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ну унраінt~ьну ідею в тіА га.l\'Зі 
життя, де це 'є найВІІжче в \шt·т~н
тnі. ІlІукаючи r1штсзи І'ОВаторrтва 
1t тр:щиціона.1 ізму. в і1• знІІХО,lІІТІ• те, 
що етавитt, його rтудію-тrатр зраз
ком ГЛJІбоноі виразности унраїнсь
ної ментат.ноеТІ~. а Ht> ЧJІМОсь в 
роді виставщr націон?.lІ>ІЮrо озягУ. 
тобто фот.н.1ьору. П.1rю•ючи нОІЇі. 
моло;.~і надрн анторів і творючи з 
ними рааом ВІІ~оноі1РЙІІ і fi націона.ль
ні вистави, йосип Гірняn став мону
мРнта.1'Jьною фігурою на фон і бу.:tен
ного й бідного творчістю життя Рмі
tрантів. 

Е. ПІОТРОВН'І 

РайдужнІ вечори ИорнІІчука 
Та ВаНДІІ ВаСІІІІЕВСЬКОі 

13 нвітня у Парижі, в Пиш•ці Мю
тюа.ТJ і те, перРд спеціяльно для того 
а ібраними французькими номун kт: -
МИ, ВИСТУШІ,1\И СІ>ОГОДН ішн ій ГО.1'JОВа 
Спішш РадянсЬНІіХ Письменнинів 
Унраіни Норнійчун і, ян неnешю 
зазначено на нвитнах, - <·овєтсьна 

письмРнниця Ванда Василt>всьна. Це 
'\ІВВ бути літературний вечіІ', nр•;свя
чРний відомому r.ом:>нові Банди Вя
си.'1евсьної <<РайдугD,., nісля вечора 
- переГ.ТJЯД ОДНОЙМt'НЕОГО фі,тн,му. 

1\оротно говорив про соціял kтич
ниІt реалізм і ще НОJютшt• про l'ам 
роман ОДИН З ПРt'ДСТfІВНИНіВ СОВЄТСЬ
НОЇ преси у Франції - рt>дантор 
<<Юманітt>•. Потім говорив Норн і,Р.
чvн. Ні про ннижну, ні пго фі.ТІьм, 
н'і про авторну ВасилеРсьну -ІНІ і 
слов:>. ДраматурІ' говорив щ;о друж
бу французьного й еовєтсиюго на
родів, про <<Ішнr.тн.ю" Нр:>ЕЧРНЮ.1, 
про тt>, що теnер вигощуютІ. Ra Ун
раїні нон-сагиз, яний д:ІG а одного 
гt>ктара б i,JJЬIJie навчуну, ян один ген
тар навчукової рослини у Бразідії, 
що на Унраїні- будуюТІ. лові модерні 
хати й за ні.'1ЬШІ ронів не t·танР ун
раїнсьnоі традицій.Іюї хати, що ня 
Унраїні цвітуть е:>ди й що він а 
задоволенням пом ічr f;, JІІ-і nочІ•ІJ ~~
ють зацвітати с:>ди й у Фрнцї;, 
що пrо війну в ССС.Р не гоrорятІ., 
нР тому, що негозуміють нсбєзІ•t>Іш 
В ift.HJІ, ·а ТОМУ, ЩО ЗЮ1ЮТЬ : бі,тt.ЬUІ і< ТЬ 
ЛЮДРЙ на ЗР!ІfЛ і Не ХОЧе В іt\.JІИ - і ГО
ІНІ війни не допуеп<тJ, ... 

:Звичайно, унраїнсІ.ю:1І, JІJ'Р~н.туу r 
1-\орн ійчун ГОРОJ~І'Р, fll\ і В < T<>~ll ІІі 
УкJНІЇНІІ. no-rocІft.<'J,нJ•, н на зрш,т 
із Зfl•l і <•ЧОму?>> - В ід ПОР іР, ЩО IltT r
н.ІJадач не зняс унраїнсьної '\'ОРІІ та 
дощІВ ні.11ьна речень Ію-унраїн<·ью•, 
аби .1ЮJ1ІІ в іри.ТJІІ, щп в ін 1\. цю моРу 
знає. 

Ванда Васи.ТJеІ!l'И\Н буJш ще біJІИІІ 
відВРJ1Т:>. Основні її думни: 1. <О
ввтrЬІ,і 11\ІСЬМе/ІІІИІПІ ВИНОНУЮТЬ аа
МОВJІеІІІІЯ ІІа НJІИЖЮІ Від ЧІ1ТНЧіР
n0.'1ГОСПІІІШіВ чи у· обітниніР, яні 
самі дають теми й ВИJ\НІГаютІ •. щоб 
ПИС3ШІ ПрО ІІИХ, ПрО чудодіі\JІІІЙ 1\ОІі-

сnгиз і модерні унраїнсІ.ні хаТІt .. · 
2. совє1СІ>J\а .ІJ ітература в і;юбрr жус. 
ПОД ЇЇ .'111\lle !'І,ОГОдІІіШІІІ•ОГО ;1.1\Я. НШ
Ве ТИМ, ЧИМ 11 даІШЙ MOMt'IIT ЖІ!Вt' 
сопєтсьниfі народ. Іноді nисмtенпи
ІШ В ідСТВЮТІ• В ід Тt'МПіJІ ЖИТТЯ ССС.Р 
-- і тоді їх nідганяютІ •. З. Найnра
щий ІІJ.ТІЯХ І!Иl'І•М<'ШШНІl В Ц i.lOMY 
t•Віті - Цt' Ш.ТJЯХ t'ОВGТСЬІЮГО 1\ІІСЬ
МеІ\JІИНа (оnлесни), «Tr, що робить
t•.я в СССР,- це нРбачена річ! • (щt• 
гучніші ОП,!JеСНИ). 
Другий в ідді.'1 вrчора --- :tаІшташtн 

·з зя.ТJі. Хто снаже, що це не ;хемОJ;ра
·тично! Але 34 о<·оби. що ві:шес.111 
свої ааписки-запитаннн ;хо t'TO.l3 -
дочена.rІИсн всі однієї ві;шові;хі : 
~часу HPMaG, бо МУСІІМО ДIIBI\Tlfl'Я 
фільм•. Лише на ощ•н rо:юrНІІЙ за
пит із 38Л і, чому В ССС.Р не ;tОЗР()
.ТІ НЮТЬ В 'іЗДИТІІ - :Нори іІ\чун ~ІУС ЇВ 
дати в ід повідь і в ін їі ;:tав норотно : 
<<Ному? в 
Очёвидно, багатt.n\1 із ПJнн·утн іх у 

І{ ій ТИСЯЧ/І ift За.'1 і, ЩО ІІрІІЙШ:ІІf {'Ю
ДИ з червоними стРіЧРЧНfІМИ на ГJР•
лях, можна бу.ТJо б в 'Тхати в ССС.Р. 
Ті,JJЬІШ JІОЗВ i:J Jlf!B би Т:\1 'Ч()Жt' НІ' 
1\орнійчун. а 1-\омінфО}''>~.- От:>н-то 
1\орпійчvн і Ванда ВасJІ.lевrью•. 
об'Jздяті Америну й Европу. щ-опо
нуючи наївним або nро~шtм ~раR
дужн і ВРЧОрИ>> 1111 ІІРрайдужн і Tf'MI'. 

."1. п. 
-----

--~-- ---------

ЧИТАЙТЕ НОВУ l- HIIit\H'!t.: 

У R РА І В С Ь Н І Д )~ .И 11 

• 
(ЕПОПЕЯ 'НОЗ.-tЧЧJІНИ) 

'1t'кJ>ІІІІ'ськиІІ текст І по• ... tР.н
пуаькнІІ п.-~ІСJJІІА 18 аеrупом І 

оримІтками nанІ 111. ШРрер. 

Ціна 360 фр. 

.'3 й.М о в ля і те в " Г рОАсаді 11 

-~!811іііііІ8-· 
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Унраїна -- ЦС ВІ.',JІИfШ ЗСМJІН. ri 
призначив унраїнцн:\І Бог. Унраіну 
ми пазва~ш своєю батьнівщиною. 
Вона ннрита родючими по.;ІНми, .а і
сами, · нвітучими .11унами, переион
сава повноводними річиами. Дніпро 
- найбіЛІ>ІІІа річна УнраЇНИ. ДніП];О 
протінає чере~ усю Унраїну і впадає 
в Чорне море. На березі Чорного 
моря нінчаєтьсл унраїнсьnиfі степ. 
Над Дніпром стоіть годовІн' місто 
Унраїни 1:\:иів. Це :~tісто велине і 
преирасне. To:~ty Н:иїв знають усі 
люди світу. 

ВЕСНЯНІ 
Сuннчний потін затопив зем.'ІЮ. 

аем.гш раділа весняному сонцю. Ра
д ішt. і Мар ій на, щойно прийшовши 
зі ІШЮЛИ. ІlондаJІа на стіл ЮІИЖЮІ, 
хутчіше снинуJш паю.то й вибіг.:ш 
на ДВір, ДО ТОГО чудоВОГО ВССІ!ЛІІОГО 
t~ОІІЦІІ, 

СлІпиtІ дід Остап сидів на нри;н,бі 
й теж дивиnен на сонце. Хоча не 
ба•rив йпго, а:1е в іцчував. Г.ТJа.1ІІJІ 
нравою руною :1 іву, ІНІ нній .;н•жан 
тешшІt <:оннчниіt нром іtн •. і щнаюн
,,нш : <<Оце ВОІ\0 іі Є., со ІІ'ЧНО, радісТJ, 
.'ІЮНСІ>І\3>), .. 

НнУ•rюІ підбіг.Іа /і аас:~rін.rшсн : 
- · '](і;Іу, :J ІШ:ІІ Цt' ВИ )>О:J:ІІОВШІGТе, 

ащке бі.r1л ваt: віного немає? 
- Ніиого немає, нажеш, --- nід

ІІОІІ ів 11 і а. посміхнvвншt•t,. -- · а О<' І• 
COHJ{C t: .. l-Ja руці 'у :\ІІ'ІН' .lt'iiШTI> і 
t'.'Іухнс, що н говорю. А ти, :\І ар ііі но, 
вже ;Ji пшо.-ш? 

:\fарійна насушt:нн·•·. Нона бонааен 
іі не хnті.н, щоб ді;х її аапрnшувзн 
1\Н t:ІІіЛЬІІу ІІ)JОГ)'.'ІЯННУ, бо НаВееІІ і 
йому аанжди хочетьсн с.1ухати, ян 
mу:~штt. Дн інрова нриrа. Не хоч І' 
J\l'lpiйнa нінуни сt.огодні йти а t•ді
ним дідом, набрид він їй.! 

- Тан, аі ІШЮЛІІ. А що хіба? 
- Мо;нс ти маєш чае пройти зі 

мною на берег, до Дні пра? 
- Ні, не :~~аю часу, - віднові,,tа 

норnтно й rюб іг.·1а геть до І'ВОїх no
;\pyr. 

Н<·ребіrаю•ш ну.lшtю, :\>[арійю! по
іі:РІИ.'НІ ж інну, нна Hl'c.la в ношииу 
\Іа.ТJеш.nого неси на. Бачи.1а її не впер
ше іі щоразу хоті.r~а запитати, чому 
вона тан носить, і сьогодні запитала. 

В Унраїну часто приїжджа'ють чу
жинці. Ім дуже довподоби наша зем
;tя, наші щирі дюди. Унраїнці радо 
приймають гостей з чужини, ноли 
вони не роб.r~нть зла. 

A.r1e найбільше .rІюбимо Унраіну 
самі ми, бо це наша зем.r~н. Ноли ми 
живемо на чу ж ин і, нам хочетьсн 
повернутись до рідних ci.ri і міст. 
Там ми народи.r1исн, там живуть 
наші рідні, там наші будинни, садии 
й полн. Там ми хочемо мирно жити і 
працювати. 

Леонід Л-Н 

УСМІШКИ 
Жінна зупинидасв : <<ІЦо ж робити, 
tiO.riИ бідна тварина aaxopi.ria, оеь 
уже десять міснців, ян не може ру
хатись. Нелеrно їй тепер таною бути, 
а ій танож на сонечно хочеться>>. 
І жінна провела руною по нерухо
:~~ому ті.r~і авіринни. 
Тоді Марійна rюбачи.r~а, ЛІ\ 3 ве

.:шних, розумних очей песина побіг

.'ІИ сJrЬО3И, - і почула лн боляче 
аащемі.тю її <~ерце. Вона ~гада.па про 
дідусн, що самотньо сидитr. на призь
бі й не може ca:\t піти на берег Дні
пра, послухати лн шумить нрига. 

А він, tюли :МарШна бу.r1а ще зовсім 
~tа.ТІСІІІ>ІЮЮ, НОСИВ СВОЮ дорогу ВІІУЧНУ 
на рунах подиnитисл на nренрасну 

рі~>У Дніпро. 
/Ніtша ще щоеь говори.r~а тихим, 

. :tагідним голосом, а Марійці здава

.тrосл, що це її бо.r~нче б 'ютt. по об.r~ич
чі - їй ста.r1о соромно, що не пішла 
3 дідом ... Непомітно відійшла від 
жінии і, втириючи е.r~ьози, хутно 
тюбіг.JJа додому. На норотах -- аустрі
.'rася з дідом Остапом, шшіІ, мацию
чи па.r~ицею перед себе, нудисt. ішnв. 

- Нуди ви, дідусю? 
- Та л, Марієчно, хочу все ж 

тани піти на берег. 
- А хіба ни самі дійдете? 
- Сам ві, а ПОЩЮШУ ІЮГОСЬ а 

,!JЮдей, но:~~у по дороаі, то й доведутt.. 
Тоді внучна :~tіцно схопи.ла дідову 

руну : 
- Н ніному не дам вас вести, ді

дусю. Я сама піду з вами й завжди 
ходитиму, ян тіль ни ви мене попро
сите ... Пробачте мені, що була тана 
недобра ... 

- Гаразд, гаразд, внучно, я на 
тебе н_е серди~ся. Ну, а тепер гайда! 

І дщ посмІхнувся теплою усміш
ною. Дивлячись на нього, посміх
нуJІась Марійна, міцно тримаючи ста
реч:у добру ру~у. І дивлячись на них, 
радІсно поооха.посн теп;Іе nесняне 

сонце. Д-а 

Тануть г.1ибоні сніги, 
Річна шумить голосна, 
Повні води береги -
Буде вже, діти, весна! 

Вітрин з мітелnою 'йде, 
Хмари із неба мете, 
Вам на потіху веде 
Сонце з-за гір золоте. • 

Вийдіть стрічати гуртом 
Нрадю-веену мо.1оду, 
Перші бруньни аа віююм, 
Першу иомапшу в саду. 

Ти путь г:шбон і· сн іпt, 
Річна нrумитt. годосн а, 
Повні води береги -
Oct. вона, діти·, весна! 

Рtнtан ЗАВАДОВИЧ 

Киця-Мама 
Сіра ІШЦЯ ТИШІЮ:\І·1ШІ!ЩО1\І 
І ІіLІнралаєтьея до .п і ж на ... 
Ьо засну.1и ма:\Іа іі. татnо, 
А ма.тtеньнІ' їх дитнтно 

І Іробуди:юсь серед tюч і 
І, віднривши нені очі, 
Роаг.:rядає D<'Ю німвату . 
Бо не хоче біш.ше спати. 
[ дитн приспати ш1ше 
Сіра Ішця порішш1а ... 
То іН П ідnраВШИСt. ТИШНО:\І-НИШНО:\1 
; (о Іtого ма.'!. ОГО .1 іжн:1, 
ІІрюю<·пшась 11 в ім н.1убочtю:~t 
І, примружуючи оч1ш, 
Тихо nіеІ'нt.ну чу;1;ову 
:Jаспіва,;ш ио:тисJЮВУ. 
І приепівува.1а <•ІІЯВ>>, 
Щоб ма.lеНЬІШЙ Х.lОПЧІІН ('IJ:!JJ, 

1-\ицю с.1ухаючи :ІІИ•lУ, 
:Jpaay ж епати aaxoтiJJU 
Дитинча :o.ta,!tl' у .1іжнv ... 
І зв гра.'! а спу ~·ем ішюі 
На Ного ненім об.1иччі. 
Тан nриепа:ш ниця 11 іччю 
(Ніби мама люба-:~вща) 
Немовлн, що пробудилось ... 

Д-а 
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СПРАВА СВІТОВОГО HOHtPECy· 
УІ-\РАrнцш 

ВtІІЮJіНИ!\1 О})ганом Націона.;Іьної 
Р.щи був dІtготов.1еннй проент ста
туту Світового Союзу Унраінців, тоб
то об'єднаннн орrанізацій Ноорди
н:щійного Осередну Унр. Грома~сь
сьних ~·станов в Европі, т. зв. 
НОУї'ЦУ з lІан-А~tеринаш~ьним Уt-;
раїнським Номіитом, т. ав. ПАУІ-\, 
І Унр. НанадіВським Номітето:~-1 
(У. І\. І;.). В сучасний ~юж·нт ~tiii> 
американсьними й европейсьними ун

JНtїнсьюtми орrанізацін:~ш, через їх 
центра.1ьні орr.шізації, ведеться під
готовча робота д.'Ін ск.1инюшн сві"Іо
В?ГО Нонrресу унраінців, при чо:~-~у 
ІІІдповідиим місцем д.'Ія Нонrресу 
вваж.tєтьсн або Париж, або Вашінг
тон, або .:Іондон. Бі.lьшість схи
ляється, що а матерія.JьІшх причин 
найбільше надається ддн цієї ці~ 
Париж. 

УКРАІНА 

- У Ниївсьний Музей nередано 
з Естоніі знайдені досі невідомі ма
люнки Тараса. Шевченка (три· чо.'ІО
вічих і один жіночий ЩJтрети). 

- Твори Тараса Шевченна вий· 
ШJІИ янутською мовою у видавництв і 
Якутської С.С.Р.при співпаці кращих 
письменників Янутії та Унраїни. 

- Експедиція АнадеміУ Наун Ун
раїни знайшла й рознапала біля 
м. Мииолавва оселю снитів (навназь
но-ірансьний народ, що жив на 
УнраІні в III-IV вв. до народження 
Христа; в украінсьній мові й досі є 
залишки скитських мовних вшшвів). 

ФРАНЦІЯ 

МОНБЕЛІЯР 

Нористаючи з наго;щ двох днів 
.'Іатинсьних Велинодніх Свят ,Монбе
льярська філія Унраінсьної Громади 
у Франціі влаштувада виставу <<НО
зацьиі діти•. V цій виставі бра.:ш 
участь такі особи : режисер - n. 
Дрозд, характеризував - п. Горбо
вий, винонанці - п. Ф~рендович, 
пані Ождова, панна Онишнівна, пан
на Соловіівна, п. Герупів та п. n. 
Дідух, Нрицький, Гаttдучон, Ожда, 
Федорун і Левно. 
Після вистави гості залишилИ('Я 

до самого ранну. 

ВІЗІНШАЛЕТ 

17-го нвітня заходами місцевої 
<<Громади>~ у Везіні-Шалеті та <<Про
світи~ було запрошено Архипре
свитера Опександера Новіцьного. В 

ГР О М.А;дА 

• • • 
н~юtіщ~ні будюшу <<l'ромадИ>> від
бу.tася богос.'Іуж~ннн. Дбайливо нри
крашено ВИШИВ<ІІІИМИ руІІІНИЮl!\111 rtpr
t"TO.'l. а на стінах- зелені га.'lуаки. 

Відбуваєтьсн Служба Божа, епі~ 
ває хор під орудою п. Замши, трсб:1 
tІі;tмітити 1 що хор дуже слабеньииtі. 
Спсре;tу аnнвітчані голінни мІІJІснь
них діточои, да.'Іі стонть старші. 
аюдей :'Іібра.тюся багато, а особливо 
моаоді, чого н іко.rш не помітно в 
Парижі. Проповідь на тему 1 ян Хри
стос в їздив до Ерусалиму 1 чудово 
новнзана а Ш1ШИ)І сьогоднішнім жит
ТЯ:\І, зроби.:щ велине враженн на 
приеутніх. 
Кінчається сJІужба, виходимо на 

;tвір, чути ет <і ре наше уираїнсІ.нР 
приедіня : <•Не я б'ю - верба б'е, 
від нині аа тиждень Ви.rашщень». 
Цим нагадується рідна Унраїна. 

~Іимовол і приходит!. на думну, що 
ще один Вс.lинденІ. зуетр ічасмu на 
чужині. А.'Іе сьогоднішній весняний 
соняшний день розв іва є тінь смутну 
і на душі рОбИТЬСЯ •lСГИО. 

Н}-)ИСУ1'НН1 

НІМЕЧЧИНА 

- У Франнфурті на Майні неза
баром буде відвритий велиний па
:~-~'ятник (коштом збірои між унраїн
цями) на могилах 2.200 унраїнцін, 
що загинули тут у часі Війни. На
м 'ятнии доставлено а нам 'яноломн і 
Бертгайн у Франкфурт на Майн і на 
л 'ятьох ванта}:<них автах. 

- Німецьний проф. барон Ріхт
гофен у залі <<Дойчес Муаеум» (Мюн
хен) зробив доповідь на тему німець
ио-унраїнсьних взаємовідносин. Виз
навши ганебну ловедімну німецьких 
армій на Унраїні, доповідач заявив, 
що свободо.!Jюбивість, ідеалізм і 
революційність уираінців переиону
ють ножного, хто з цим народом ау

стрівся, що украінсьиого народу 
ніному не доведеться довше понево

,:tювати. 

ЖЕНЕВА 

3 ДІЯЛЬНОСТИ ІРО 

3] 18 місяців праці ІРО, а 1 липня 
1947 р. по ~Н грудня 1948 р. : 
lІовернено до своїх країв . . 60.319 
Перевезено з Ні~tt'ЧЧІШl! до 
інших ираїн : .......... :і54. 286 

ІІеревезено буао до с.тtідую-
чих нраін : 

Анг.'lін ............ . 
Палестина ......... . 
Нанада ............ . 
Франція ........... . 
Бельгія ............ . 
Амерниз ........... . 
Арtентіна .......... . 

80.865 
7:3.972 
48.~40 
24.659 
21.68В 
21.689 
21.550 
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!І 

Анстралін . . . . . . . . . . . l:>.X7 
Веш~цуе.ТІа . . . . . . . . . . 11 . 777 
.J:руг і нра іІJИ . . . . . . . . . :і;{. :)!I:J 

На иінt>ць груднн І H-lh !J. 1~0 утрІІ
мувало 52:і.859 осіб, зних: 

в Австрії . . . . . . . . . . . . . :~~) . 29Н 
11 Ніж·ч•нші (4:JH . .J66) : 

А~1ерннан. :юна ... . 
І.>рнтащ·І·І\Н аона ... . 
Фраоцу;н.на ;юна .. . 

в Італіі ............. . 

2;">2. :ю.-, 
І5І.:Юtt 
:і4.!16І 
16. 2!16 

па Б,пизь1-юму Сході . . 5. х7ї 
n інших ~~ ісцнх . . . . . . . 27. !t22 

По націона.'Іьно<·ті : 
IIOJIJІHiB (бІ':І ЖІt;J.іІІ) .. . 
балтійців ........... . 
жидів .............. . 
українців .......... . 
інших .............. . 

ГОЛАНДІЯ 

І :~2. !lt.it 
122.70!1 

\18. 11 ~ 
78. :~:н 
\12. 7:~7 

:ШІРІ-\А УНР. tiA~IHTOI\ 

,.~·нраїш·ьюtй J\fyзrй» прп ~'ВАН 
н Авзrбурзі (Ні.меч•r1ша) упuважш1в 
п. :\;1. Брш;а ддя ;І,їнрання унраінсt.· 
НІІХ пам 'нтuн в І'О.lНІІдіі д."Ія м\·зею 
:ібірна провадІtТІ,ся пЦ га.:,lом·,.~·'"': 
раінці в Го.lНІІ;:J.ії». 1\Іає"Іься на ~еті 
аібрати В<·і цруновані речі в УНJ>аїн
<'ьній мові, Я!\ рівнож й речі про ~·н
раїну ЩО ІІОRВІІ.'ІІІ<~Я В ГО.lЯН;J.СЬІ-іій 
пресі. Bct• ЦІ' проспть переси.1ати на 
адресу : 

Mr. М. BRYK, Kerkhotweg 24\J. 
Oveг<linkt•l (Overij.,el). Holland. 

ВЕЛlШОGРИТАНІН 

- В Унраїнеьиій Ншtгарні в :Іон
доні Є 19:J НЗЗВИ ННІІЖОН Х\"ДОЖИЬОЇ 
.11ітератури, 13 назв - рr.1ігійноІ, 
126 назв - наунової та сн·пі.lьно
по літичної літератури. 1-\нигІt вtua 
ні здсбіJІІ>ІІІQГО в Німt>ччині аа щ·тан 
ні' 4 рони. 

- Англійсьюай Науново-.J:ос~Іі;:
ний Інститут нрмці й за.1іза незаба
ром видасть нову наунову працю ун

Р,аїнсьtюго lІЧІ'ІІого-;tщ·.'tі:щш;а, нроф, 
І ер~сим<·н~~а, RІШй .працює тепер у 
В. Британн ин дос.lІ;J.шщ у хемічній 
металур rії. · 

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИНИ 

- В Архів і-:Музеі Союзу }·нраІнон 
Амерюш пеJн•ховуєтьсп :і2 ве.1ині 
фото-а.1ьбоми -- донументи 11рані 
унраїнеІ.иих жівон на еміrраціі n 
НіVІt>ччині аа 1Н45-48 рр. 

- Відомий .УІфа\неьнаай дираtгент і 
номпозитор, •.ІРІ)Ф. ьарнич, прибув 
до С. Ш. А. <.ю;щ ж незабаJ:ом при
буде Театр-Сту:\іІІ осипа Гірнина 
тн напе.тtн бандураt<·тів і:~-~. Тараса 
ШеВ'Іt'ІІНа під неріnнІщтвом ГрІІГО
р ін Нитаrтого. 

-- Ян повідомляє агенн·тво ·•ена-
~ ' ,~ 
І ойтер. <<Го.1ос А:~-~ериюt• nередава-
тиме незабаро:~-~ нов і щоденні півго
динні п.ерееи.тншш~ у фінrьніА, ~""~>
раІнсь~Ій, арабсьюй, турецьніА, геб
рейсьюй та персьній мовах. 



і4 

БЕЛЬПН 

3 номувінату У . .iJ.. h. в епрані 
сміІ't-~аціІ до Ьj)Ззіліі. 

~! 31:1 'н:н;у 3 іJІ'.іІИ/ЮЮ 3аЦіНhІ:ІЛС
НЇІ.:ТЮ CН.t'fa,lЬЦitl ЩО,J,О умоu ЖнТТН, 
н1шці та ДООJЮОуту н .Ьрнзі~Ііі подає
мо деЯІ\1 ЗdГаJІЬl;І відомості пt нід
новідні на заПИТdННЯ, ЩО З НИМИ ЗВt:}J
ТаЮТЬСН до У.Цl\ в l>_ІJазіліі сотні лю
дей. 

1. ~т .J.n не відnовідає на розшуки, 
що йому надсИJшють у велиній віль
ності, ш~vсдаючtt їх до часонису 
«XJiioopotJ» (яний їх вміщує безнош
товно). 

::!. Нінних допомог приватним осо
бамне уділнє (бо всі ношти йдуть на 
перевіз і даномогу тим снитальцнм, 
що вже ttрвбуJІИ до НразіліІ). 

J. Ніяких фО_ІJмальних АQкумеатів 
на в'і3Д до 1>.1-'нзіJІіі не .1-'обить і афі
девітів не вист<І.ВJІЯЄ. Цим займаютьсн 
иідnовідні нонсу.1ьстна, IPU і бра-
3іJІійсІ>І<і Місіі в Енроnі. 

4. НJІ іматичні оt:обJІИНості Бразі
JІіі не є загрожую•Іі Д.'ІЯ життя, а н 
маJІНрійні міІ.:цевості наші JІЮДИ не 
зобов 'нзані їхати nрацюнати. Най
біЛJ,ші можливості до нраці можуть 
мати реміснини : нравці, шевці, фри
зієри, нналіфіновані рооітнини (с•1Ю
сарі, техніни, тонарі), а також бу
дінельні робітвини и с.1ужниці. Вчи
теJІі, нрацівнини бюрu - дістати 
'праці за фахом не можуть. 

5. Рільнинам кредитів і зсме.1ьних 
наді.1ів не дають. Вони :юбов 'нзані 
працювати на ти:х Ішантаціях, нуди 
підписаJІИ нон тр ант. 

lІJJатня залежt~ть від нрацедавця 
й здібностей робітиина. Ь:валіфіно
вані робітннии отримують мuйже 
nодвНшу платню. 
Гірним робітнинам найліnше nрий

мати nропозиції на працю в _Ріс., 
пров. Ріо Гранде до Сул, Мінас, 
Жераіз, Сан Навльо. 

Ті, хто можуть зорl'анізувати влас
ні варстати праці, - мають ДJІН цьо
го всі можливості. Так само можна 
купити землю, будувати будинии 
нав іть в розсрочну. 

6. На терені Бразіліі існують ли
ше бразіJІійські школи, без закіи
ченнн яиої нсможJшве дальше нав
чання дітей. 
Подаємо нільна практичних по

рад : 
..,Виїждаючим з Евроnи радимо бра
ти всі теплі речі, інструменти, пред
мсти дома11щього вжитку, медина

менти і т. д. Це все тут дуже дорого 
коштує, а урнд при перевозі не ро
бить жадних труднощів. 
Матерям з маJшми дітьми запасти

ся ионденсованим моланом та нру

пами, бо діти на перших днях хво
ріють на ш.ТІунок. Грошову допомо
гу, що видає ІРО в Бразілії (10 до.'І.), 
не витрачати зразу, бо іююJІи на ці 
ношти треба жити 1-2 місяці. 
Ножна українська груnа в транс

порті мусить мати свого провідника, 
що репрезентував би іх в Укр. Номі
теті. 

Г.Р ОМ А)]; А .м 7-8 (31-32) 

ЩЕ ПРО ПАРА(ВАЙ 
Jlttcтoм нід JU сі•шн ц. р. п. Созон

тін, нк ч.Існ Унрави НUУіЦУ анер
нунен до J.ipe:Jiдii а проханннм пcpc
tHt>ИTd у,Іюви переоування наших 

лю~сй в і.іараІ'ваІ, при чому він 
шщіс.1ав ноn1ю того листа, що він 
його ос~ержав t~ід своїх. знайомих з 
1fйраl'наю, про жахливі умови посе
.1еннн й праці там наших людей. 
.іlист був поміщений у <<Громаді» 
~о J-4 (27-28)) стор. 14. 
В березні міснці ц. р. п. Созонто

вим бун одержаний слідуючий лист 
від HuYt'iJ,Y, а також коп ін листа 
від Міжнародньої Орl'анізації Збіг
цін (ІРО), адресованого до СУБ-у, 
яні тут і містимо. 

••• 
НООJ:)АіІНЩійний Осередок Унраїнсь
них ГрОJІсЩСЬКІІХ ЦентраJІьних Уста
нов в JІонодоні. 

В Нан 
З березня 1949 р. 

Інж. С. Созонтів - і.іариж. 
Вtі<ше Інженере! 
У снрані наших людей в Jіараtваю 

моt, нн нрu це B.tc вже nовідомлнли, 
юнІ.tсалн негайно листа до IPU та 
~о нашого l\омітету в Параl'наю. 

Тепер МоІ о,.tсржаJІИ письмо з IPU 
у ві~понЦь на нн.ше письмо, яного 
конію В.;м u прилозі надсилаємо. 
Воно багато дечого у справі вияснює. 

iV!tІ ріdпож одержали письмо від 
нашого Номітету в Параmаю, в 
ННО.\ІУ HdC ПОМІДОМJІЯЮТЬ 1 ЩО ·ВСі 
наші люди, нкі туди приіхали, умі
щені є на праці, хоч спочатку й були 
Т_І)удності ДJІЯ цього. 

1і1ю відносини в lІараl'ІІаю пише 
т.tкож і п. І. В..tсJІоцьний, яний. там 
ІЮстіИно перебуває, копію цього Вам 
теж в Щ>ИJІОЗі надсилаємо. 
Тому у свіТJІі того всього видаєть

сн нам, що справа представлена 

п. Рttбаиом у листі до Вас, є дещо 
перебільшена, та що інтелігентам, 
яні не в ХJІlборобами, тнжко привин
нути ДО ТЯЖ«Оі Праці і на ТОму TJii 
nевні парінання мусять бути. 

3 правдивою до Вас пошаною 
Ю. САJІЬСЬНИй 
Діловий Секретар 

••• 
l\Ііжнародня ОрІ'анізація 

3бігців (ІРО) 
(lІереилад) 

Союз Українців у Вел. Британії 

17 лютого 1949 
Високоповажні Нанове, 
Ми отримали Ваш лист від 9 лю

того 1949. До нас звертався вже 
п. Рибан в цій справі і ми ноінфор
мували його, що еміtрація цих людей 
відбувалася за запоруною Унр. Доп. 
Номітету, яний зобов 'язавсн їх прий
няти і влаштувати в Параl'ваю. Ми 
тому вважаємо, що п. Рибан повинен 
звернутися за допомогою до цього 

Номітету. 

M.t не будемо розгдядати мож.ш
вості позични, длн: яиоі ми не маємо 
оюджету, а теж да.ТІьше псрсселе11нн 

оу~ю б.t в суперечності з засадами 
н<~.шоt діяльности. 
Хочемо стнердити, що, здається, 

.ТІише ця одна груnа зуt:тріла таю 
труднощі і звіти отримані иід інших 
громад, не подають так жахливого 

поселення в НараІ'ваї. 
3 друго і сторони наш агент в lіара

І'ІІаї отримав звіт з 2-го лютого 1949, 
яиий стверджує, що всі члени групи 
о. Нуницьного, за виїмном одно1 осо
б.t, найшли працю навіть з несподі
вuно високими ПJІатнн:~ш. 

Uетаємось, llанове, з правдмною 
пошаною 

(-) Н. А. CITROEN 
lor R. lnne~ 

Нерівнин lіереселення 

HOMYtfШAT НUУГЦУ 

з .цин 7. lV. 49 р. 

У зu 'язну з еміtуащі&аО до 1iapu
l'!$ilЮ поширюютьсн різні iиtop;.tцit 
1·an приватно, нn і у пресі. · · -

1іеревіривши справу T<t зібран·ши 
інфо!-'маціі, нважаємо своїм ооов 'яз
ІЮt.І довести до відома н<tших громад
ських уст<~.нов та нашого громадян

ства С.'Іідуюче : 
Можливос:rі посе.'Іеннн у Нараtваю 

мають тільки р і л ь н и н и яні го
тові поселитися на рілі, і хто за ріль
lнІна подається тільки на те, щоб туди 
дістатись, а П•'ІЯн:ує потіl\І знаати 
нкесь інше заняття, робить це на' 
нласний риси і мусить чис.lиТ•tсь а 
т.tм, що іншоі праці не дістане та 
ониниться в дуже тяжкій ситуаціі, 
ян це будо ста.~юся з гру1юю наших 

інтеJІігентів, яні ІІОІХаШІ туди. 
Але ТdНОЖ рі.'ІЬИИНИ, ЩО ПрИЇЖД

Ж<\Ю'f!, на носс.lсІШН :\О Нараl'ваю, 
на початку зустрінуть труднощі. 
Тамошній уряд, в насJІідон специфіч
них обстанин, не є в сnроможності 
перебрати на себе навіть та.них нене
личних видатніu; ян 10-тиденне утрь
мання еміІ'рантін по їх приїзді та їх 
безплатний переїзд до місця праці. 
Наш Доnомоговий Ь:омітет у liapa

l'daї теж не має фондів на покриття 
та.них видатків. 
Але ті наші еміІранти, яні вже по

селились ян ріJІьнини на земді в 
Параl't~аї, на загал вдоволені. 
Збиrаючи все вищеснааане, дово

димо до відом:а українського загалу, 
ІЦО до Параl'dаю можуть Іхати тіль
ки дійсні рільники, готові пасели
тись на piJІJii, яні крім цього мають 
бодай по 100 до.'Інрів на перші ви
датки. 

За Президію 1-\ОУГЦ}' 
Василь MYДPlUl, в. р. -Голова 

Президії 
Мгр Теодор ДАНИ.тІІВ - за Діло
вого Секретаря 
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P031LIVI~Jt 
(\Vestfulcн), Uuшluup Кан·rпr, lll. :.!, 
LІІ'rшану. 

liAl> Н 1 Ф,о;\ЬІ-;а та ; ~УТЧ.\.1 \А ~ІІ.-

Ссст<'р l~:нсрину й :\lіаьну '!~РАСА 
T.J. Aн<tt:t'aJiю ДYJllA (нар. !\раса) 
- KKAS У Jurko, Alitteпw.tld, Pio
н.І~rк.tsan.: 1 1:З -. Ku~che ;\, /.. ti, 
lіаш.шу, US Zuвc. 
ЧL\Bt'AHA І01ша - UA:\YLL:К 

AIJ~.:n.t.)'lo, N.tёg .tlost~l ~ctncr, :\r. 
Н.:tloru tfeadon, Ntts., Gr~at ВrІtаіп. 

..J,о•І,,.)· Jl03ІJBY Натааію - UL
BJ..'IiA (Lozowa) l'eпja, S~.:hl.•swig
riolst~iн (:НЬ), Kr.:'lllcru1І, Po:;t Hus/Ji 
0~1 \Vill1<'111l P.:'LCГSl'll, u ... utst'l1l<tlld, 
l:Зr і t. Zun~. 
. Pt::fJEfA Дм.ІТра - PARCEJ \\'a

:;il_, U: Р. Hospital - St'Ш1C І (:На), 
l·n~drІL'I1"(\()rf ujGнter:;lo11, GаІІІ<ІПУ, 
Hrit. Zоп~. _. • 1 
ьОН.Ц.АРА~Насиан - SOK YRA 

l_'~шhi.t) (24Ь) N~ustadtjl-Ivlst, L"
S..:hul.:1 В·. -!j~J :'-/ord1 D~нtselІland, 
ilrit. Zonc. 
,_с:стру POif\Al~ .М<Ірію - KOHUT 
Peter, YSTRPU Myп,tcl1 Ho:;tel, Heп
go~d, G!аш, .S. \V.tl~s, Great Brit<1i11. 
Д.щьюІ НУ !ІР ІЄНh:А ВасШІН та 

3.нніО.ІtІfХ- TOt.:K У J :\1ykula 1 Е. V. W 
Н:о";tс І м~thwold Hythel Nr. Tl1et
ford, Norfolk, England. 
НРУJlІЕЛьННЦК~' :\Іарію та 3На

ііом:нх з с. Новтів (1 'ааичина)- KRL'
StiEL:\' УСК у' Jotш, B~rks, А. Е. С. 
Hostel, .Моrtіша, :'-lr. Rcatling, Herks, 
England. 

'1'У1ЮТ~' Ан~рін - BUHAJ Aнas
Lasia. Ниеати на :цресу : Szepel 
М УСНАЛ~О 1 1:3Ь Stephaпskircheп, 
ІНО Lager 1 Gеrшапу, US Zone. 

liИJII111A Дщпра -- TYJ\IES Stc
pal1, (21а) Rhei11c- \\'e~tf., ПашІоЩJ 
Kaserп~, llcrшany. 
Б АСАР А ;_t;ани.71а 3 ро;щною -

KUCZ)-1.-\. (B,{sur•І) Лшш 1 Polпischt• 
Lager ~iderlaпsteiп, Ьеі Kobleпz 
(Rhciпlaпd) 1 Bl. Н, р. 95, Gеrшапу, 
FriltlZ. Zo11e. 
Брата ДPOfiEHLl-.:A Матвія ~ 

URUBE:'IIKO Maric, Adшiпistratioн 
des Mi11cs de Bouxwillcr, Bas Rl1in, 
pour Moroz 1\laric. 

Тітку МЕЛЬННJ-.: Марію (31\!\t. 
ФЕДОРИЧІЮ) - ЯЦІШПІН Онса
на. Відомости подати на адресу : 
Paul PYRoHANYCZ, (24Ь) Kicl
Friedrichsort1 Baltic U. Р. Сашр 
No 38, ВІ. :3, Zішш. 11. Fritz Reuter 
~tr., Gеrшапу. Ms. Aпasta:;ia. 
PYROHANYCZ (for Oksaпa J.), .Н, 
Londo11 Road1 Gloneester, Eпgland. 
ДУЛІБУ Стефана- DULIВA \\'o

lodyшyr, Moorby Hoste· 1 Reqesby 
Nr. Bosto11, Li11cs, Great Britaiп. 
ДЕМКОВА Савну, НОЧІЮ .Шд

віну , (нар. ДЕМі\ІВ) - BIL7'-S 
Mycha 'о, No 5 Сашр, Graqen НІ l, 
С. О. D. Biccster1 Oxon, E11gland. 

Сестер h:атерину та Марію ФРУ
ЗИНИХ і ЗY.DAJILCЬh:OГO Івана 
- KRENTA Stefa11, Hostel- Site 4. 
East Laqaпt, Nr. Chichester. \\', Sd, 
Engla11d. 
Брата ГАВРИЛЕНh:А Петра 

KOWALENKO Aleksaпder, (1ЗЬ) D. 

р. Саш,І, \Vaycrп, Krci. l\Iicsb,Іt'lt, 
ОЬ~rЬаусrп, G~rшапу, US Zопс. 
Н~'Р1\А .\lнxattлa - ONULAK 

Stcfall, Trier, !;суп Сашр U. Р. 1 
llJ. 5, Z. ІНІ, Gerшany, Zu11c fпш~. 
1іОНА :\оlихай.аа, ГРИЧАІ-.:А Фсt·ь

на, ГРНЦLНА Стенана, HAillT~
JIHHA hасьна та СlТУШАІ\ Юдію 
- MAKAROWSKYJ Stefaн 1 \Viп
ficld-Hostcl, Berwkk-oп-Twec-d, Seot
liiпd, Great Britaiп. 
HUBOБOPl:Ьl\01'0 Ішtю - :'\0-

\\'IJBORSKY L.tri~sa, (:.!U) Lcesc Kr . 
~ie11burg (\Ye"t>rj, V. 1-'. Lашр <,\Var
ta>~, Gеrшапу. 

~HIXOtiOH uo!Jиca - LYT\\'Y
NENKO Alex., St. lngolstadt Uk
rail1iill1 Сашр В,_Zіш. 1081 Gcraпy, 
US Zo11e .. 
Брата ВАСИJІИНІ\У МиноJІУ -

\VASYLY:'-IKA Mychailu, Rodшell 
Hostel, Nr. Lcwcs, Н. Sнssex, E11glaпd 
Баж,Ію ІІО31tайомитисн з ун1>аіІtкою 

від 1н· до 24 ронін - TOLK YL My
kola1 Е. V.\\'. Hostel1 MetlІwold Hyt-
11~1 Nr. Т11ctford 1 Norfolk, E11gla11d. 
,'ІUГВИНЕНJ\ІВ Нюшфора 1 Фе

дора та Грнгарін- Szepel .МYCHAJ
LO, 13 Ь. Stephanskircl1en, IRO 
l.ager, Gеrшапу, US Zo11e. 
;~УfJРОВСЬІШГО ОJІСнсу - іJОа

шунус рідня. ВЦомості нод<•ТІІ ШІ 
адресу: Welfarc Offiee, (21а) Нl1еіп~ 

1\О.І) - .\1 ~·LtfAJL). ~Z).-' ~1\·kol.t 
У. ,\1. L. А. Hu~t.:l 1 H .. \.,r,t!t.Laн~: 
H.ty Іс iglІ, t.;~st:x, t::ngl .• нtl. 

HP!lL.1UФUli1l'ic\ l•aJІІtia 
\VAПZI~SKI Stl'faп, Ье1 Jo",.t:f HJail· 
11' 1 Uslar ::lulliнg, Kr. :\urtl1aiш, Dо
шавс S t,ннkе, LІеrшану, llr it. Zonl'. 
ЧOPHEHuн:Ol'U LTl''!J<Н•<~, І,У.tl

ШІВ 1\lино:Іу й l\1ІІХ~Ш.1<t, 1 L-\.ll::Lll І
ТА Миноау - KL'LISZ Mefa11, U.l'. 
LaJЩ> Рнеrtеп 11, Kr.tiburg Ь~:·і ~lнbl
dorf, Grrшa11y, uS Zощ·. 

1-'J.:;l\JliHCbl•Ul'U .\lІІхай:Іа та 
l:~H'lY1-.: J.::н;.~,оt-;ію -- lllt.;H ~1\"t:ha
lo,_ U. 1-'. С11шр Purttп ІІ, Kr~ibцrg 
Ь.:'І Mнl1ldror1. Gеrшапу, L:~ Zont'. 

Ml1\lr\lH !іtтра - _\HKIKIJ Jo
z~f, К. А. Е. С. Hostel 1 \\'t>~ ~lalliпg, 
~R l\l,нdstuпe, Ke11t, E11gland. 
LTP11XA~lЬl.bHOl'U U.Iet>t:Y з 

ро;J.иною - RUUYK J<нosla\\· · Zol
tlyr Lindeшaп :>.:о 141:1, Liп~burg 
lit•lgivue. ' 
Н.DЛОНСЬl\~· Аш•У - · KU:>.:YK 

\\'a;;yl, ehtz :\lr Guнd~, La Sillнito u 
Апtrап par Cliattlltrault \ ,. it 1111е) 
но f~l'eoдoJІY - l.hHI::uA A.lexun 

der, (13а) Regt·nsburg, Gangfhtoft r 
Sicdlнпg 45~, Gt•rшaнy, l'~ Zuщ•. 

К.-\ 'il\!AP l.;атерІІІ,у --- HOZAK 
Pcter, YSTRAD :\ly11at·h Hosttl, Hcn
goed Glaш, S. \\'aJcs1 Gr,·иt llritaiн. 
ЄНСІОРА .тІюдІІіуа -- JESIOH 

Miclшlina, (2la) HlieiІІt'-\\'tьtf., Uюв
lонр Каsнпе, Н. 3-37, (Jtrlllany. 
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УНРАІНСЬНА ГРОМАДСЬКА ОПІКА 

ENTR'AIDE UKRAINIENNE 
5, RUE GASNIER GUY - PARIS ХХ. 

- Уt>,~->аін.:ьна Гром:адсмщ Оніна 
ot1'EЦtІYG ДОІІ0.\ІОГО1JЇ 1 Ц~рНОВНі 1 HUI\1-
бaT.lHT~bHi, СrІНДtІt\<lЛЬИІ 1 HjJIЬTypHO
o.;BiTHi, громадсьні та мистецьні ор
tаніз.щіі на терені Франції. 

- УГО G ІІСІІО.тІіТИЧІІОЮ, всенаціо
На;ІЬНОЮ ор tilп ізацією ,соборшщькою, 
де~юирати•щою, в ір ною славним ун
раїІtськtІм т_t>аднцінм і ідеашtм ліп
ших с1шів Унраїни : М.tзепи, Шсnчен
на1 Франна 1 lІетлюрн. 
УГU 6: 
- аа дійсну соборність 

1- за релігійну толєранцію 
- за матерінш.ну і моральну nid

mptutкy українсь,.ого Державного 
Центру УНР на сміtраціі. 
У ,,раінсьна Гро.\І<ЩСЬИіl Оп іна є 

ІІ,.JО r.t пu.liт.tl\aнcтtJa, проти оснної 
д.щrа>jрИ, ЩЮТtІ ПОЛЇТtІЧНОГО ЧН рс
•ІігНtНОГО інтернаціошшізму 1 3а яни
м.І хо.Jаюrьсн ворожі Унрані імпс
рінді;щ,І1 проти nовітового сспара
т.Ізму1 fНОІЙ: ВіК3 СТі.'ІЬКИ ЗрОбИВ З.11а 
jn~J.інсьній сп,~->аві 1 проти авантур-

шщ:.ного ІІ.ідн~д~lя (3анор;J,оном1), щu 
СВОЄЮ •ІІ)ВІ;\ІІОВЩа.ІІ•НОЮ Й беЗІЮІІ· 
т,~->ольною діндьністю номпрuмітн; 
всеуа\раїнеьну боротьбу. • 

З,І дnа нерші рони свого існуваннн 
у-нраінсІ.шl Громадсьна Опіюt 3.:\0-
oyJia унраїнсьній еміtраціі у Франції: 

~) нр~во на ви;щачсння унраІнсь-
1\ОІ нацюшІJІЬІюети 11 нартах побУту 
й D3ага;Іі у нсіх до~>ументах; · 

2) нраво мати свого пре::\етавнаша 
u ІРО; 

З) пр~uо па допомоги д•lfl бі;\НІІХ 
унр. ем1tрантш грошима й ІІаJі\'ННа-
ми КАРЕ. . 
Все це l'ромадеьна Опіна з;~,обУ.lа 

,тщше чере3 те, що працюва.1а не ~;Ія 
ююіеь одної партії чи об:нн·ти, ч11 
цернви, а дл~ цілої )ї>раїш·t,Іюї 
ещщои, ДJlН ЦІ.'1Ої унраІнсьної емі
tрації у Фрuнціі. Все це вона з~обУ.lа 
JІИШе чсрrа те, що антивна й че·t~на 
частина еміtра.ції зрозуміда п безіи
тересовну акцію n пі;J.трІtма.,а їі 
3аХОДІІ 11 на.'ll'ЖНІІЙ t'llUC іб. 



ЗРАЗОК ПРОХАННЯ 

(на зтн.чаі\нщrу па .нt:'р і) 

д.'ІЯ одерноnпя нопії ю1рти і І~енти•r
ности , що її вимагає ! . Р. О. при ВІІ
д::нІанн і по св ід1ш напіона.11.ноетн : 

Monsieur, lc Mairc, (PrHet), • 
J'ai l'honneur de vous prier 

{1е bien vouloir ше Гаіrе faire нnе 
соріе de ша Carte cl'identite de· 
mandee par l'Organi sation Iпter· 
11ationale pour les refugies, 7, 
rue Copernic, Раrі я lб l', afin de me 
delivrer un certificat de JJatio
nalite. 

V euillez agreer, Moпsieur le Маі· 
rc, (Prefet) avec шеs remercie
ments anticipes, l'a ssu raпce de 
ma haute йnsideration. 

•) н~решн:ат.І ті.ІьІш Іе :\Inire, 
або Prefel залежно nЦ того, до ного 
звертаєтеся. 

СПЛАЧУйТЕ ЧJШHCJ_,J\ І ПНЄСІ\1 [ 
до Громадсьної Опіюr - 100 фр. ~а 

рін 1949 

ЯК 3BEPTAGTEl:H ,.to l'PO:\l. 
OfllH:И Пj)ИС;tЛЗЙТС ПОШТОВі ЗШ1'ІНІІ 
і зазначайте No нвит,шції аа епла
чені членсьні внссни. 

Інформації про :-Jага.аьні Збори 

УГО з дня 1. 5. -t9 р. буде поаано 
в наступному чиСJІ і. 

УВАГА! 

Диригентн й xopon і сп іва ни! 

Появився новий виnусн партитур 
на чолові чі хори в виданн і Б іб.і! іоте
ки Інституту НародноьУ Творчости : 

1. Вербицr.кий : ІЦе не вмерла УІ-\
раlна. 
Січинсьний : Не пора. 

2. Н. Нижанківський : Гей на горі 
там женці жнуть. 

Н.удрик: Засвистали нозачеш.ки. 
З. Гайворонський : За рідний нрай. 

Гайворонсьний : Сповниласьміра 
4. М. Колесса : Ми йдемо в бій. 

М. Нолесса : Ой заа гори чорна 
хмарr.. 

5. Воробкевич : 3аавенімо. 
6. Ярославенко: За Унраїну. 
7. Ярославенна : Нрутпнсr, на Пісня 
8. Ярославенна : Гей nластуни. 
9. Ярославенна : Пластовий марш. 

10. Нар. револ . f!існя 194-1 : В Нар
патах сум 1 жаль. 

Нар. револ. nісня 194А : Ми зро
дились. 

Ціна одного номера 50 фр. 

Замов.'!яйте в << Гром аді». 

ГРОМАДА .м 7-8 (31-32) 

Марки УНР 

НОВА СЕРІЯ 
Кожна .марка 25 фр. 

;~О УНРАНkЬНОГО ГРОМАДЯН
СТВА НА ЕМІtРАЦІІ 

Першвй випусн поштових марок 
УНРадн стрінуnсп а приХНJІЬІІИ~І 
п ідгуrю)t ее ред широких ніл нашого 
гром~щпнства на см і !'рації, а особJІиво 
t:сред у!\ра'інсьних і чужинних філ н 
т~JІістів. Замовлсннн та запити аі 
всіх 1\іrщів світу свідчать найнраще 
про велике зацінавлення цими мap
t(aмrr та їхньою рисушювою темати
ною, пк а ілюструс один розділ істо
рії уr<раїнсьного народу, а саме його 
:1маганнн до незалежного буттп но
вішої добrr. 
З мстою відзначеннн інших ана

менних по;:(ій історії унраїнсиюго 
народу, випустив Поштовий Відділ 
УНРади н о R і 11 о ш т о в і і\1 а r
f( и , а саме : 

1. Пропам'ятну марну з нагодн 
300-річчя :щnигу Б. ХмеJІьницьrюго, 
двобарвну, а рисунном ві ~р11ани гстr, 
~tансь ної влади. 

до УНРАУнсьного 
ГРОМАДЯНС.ТВА У ФРАНЦІУ 

Унраїнсt,кі студенти в Нарюні 
потребують допомоги. Тепер ми стої
мо nеред іспитами , адс наші матс
р іядьн і обставини не доаводяют .. 
далі ' студіювати. Українсьне гро
мадянство вже докааало свою го

товістr, і :зрозуміння ддя студентів 
і тюtу , заохочені nоnередн і ми ycn і
х Іми , звертаємося в цей нритичний 
для нас час до громадянства а занди

J;ом : доnоможітІ, студіюючій молоді! 
Просимо с1шадати пожертви на 

адресу Вашої установи, яна нам Ух 
переда стІ,. 

Унр. Студентська ГРОМАДА 

2. llpoпa:v~ 'ятну марh-у з наrоди 
:Ю-рі_ччн Листопадового ЗриВ), дво
барвну, а рисунновим мотпво:v~ обо
рони .їьвова. 
. :! .. 1 fpona:~ot 'нтн:у марt.;у а нагоди 
JU-р •ччн проголошеншr Соборности 
УІ.;раїнt:мшх Земе:~ь. ;.щобарвну, з 
рисунном Coфifkr,r.;oгo Майдану в 
1\исві. 

Всі три пропам'ятні мар1н1 вийшли 
в ~вох в!дJ\~інах nід оглядо~t барви, 
ауонованt 1 нсзубкован і - разом 
12 різних марон. 
llponaм 'я1 ні марки с'тануть доро

гою nам'ятною для кожного співу,rас
нина сьогоднішніх подій, тому nовин
ні найти nихилr,ниn відгук не тільни 
у філятслістів, але й серед широких 
ніл нашого старшого й мододшого 
громадянства. 

Ціна ножної 3 цих марок 25 фр. 
Замовляти :\tapюr можна на адресу: 
Mr. \Va~y l Haltschuk, Edition!> 

<<Hrornada .. , 5, rue Ga~nier-Gнy, Рагіs 
(ХХ-е). 

ІfОВІДОМЛЕННЯ 

Українська Студентеьна Громада 
в Парижі nовідо~шяє , що в недідю 
22 травня 1949 р. в заді 61, гне Ma
dame, Pari >' бе, metro : St-Sulpice, 
:заходами цієї m Громади відбудеться 
доповідь n. Аленсандра Лагутенна 
на тему <<Вступ до унраінсьного мис
тецтва>}, ідюrтрована ЗО світдина!\ш. 

Нхід до залі за добровільними 
;(атна;\tи, 

Щ trpo заnрошує)JО все унраїнсr,нс 
ГJЮ~tадянство . 

У:,раїнсьна Студентська 

ГРОМАДА в Парижі 

Ч и т а й т е п а й п о n і ш 11 й р о 11 н п ! ! ! 

W. WINNIТCHENKO . 

NOUVEAU COMMANDEMENT 
ПЕРЕКЛАД: Susannc DAVONT ЦІНА 400 фр. 

Dlrcgteur: Mme Catherine-Gormalne So,.ontlefl lmprlmarle ВІ!.RЕSNІлк, 12, rue І .аgrвЩІе, i>arls (5•) 
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