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THE STAR-SPANGLED BANNER 

О say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hail'd at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight, 
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, bombs bursting in air, 
Gave proof thro' the night that our flag was still there. 
О say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГИМН 

Ще не вмерла Україна і слава і воля, 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, — 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
Душу-тіло ми положим за нашу свободу 
І покажем, що ми, браття, з козацького роду. 



гимн 
АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ 

Написав В. Щурат 

Далека Ти, а близька нам, 
Кохана вітгино! 
Як сонце з неба Твоїм ланам, 
Ти світиш нам водно. 

Світи нам, вітгино, світи, 
Кохана Україно, 
Щоб знали ми, куди нам іти 
У слушную годину — 

У бій, у бій 
За світлий прапор Твій, 
За Тебе, Україно! 

Як птахи ті, що їх пожар 
Прогнав з-під рідних стріх, 
На перший поклик, xoza б з-під хмар, 
Ми злетимо до них. 

Поклиг нас, вітгино, поклиг, 
Кохана Україно! 
Ми злетимо, як козацтво у Сіг, 
У слушную годину — 

У бій, у бій 
За світлий прапор Твій, 
За Тебе, Україно! 

Не даром ми тепер живем 
У вітгині свобод; 
Ми знати будем, як без ярем 
Живе й росте народ. 

Вставай лиш, вітгино, вставай 
І клиг нас, Україно! 
Ми здобудем заморський наш край 
У слушную годину — 

Як бій, то бій 
За світлий прапор Твій, 
За Тебе, Україно! 



о. АГАШИ ГОНЧАРЕНКО 



У 100-річчн Батька української 
політичної езііґранії в Америці 

У цьому 1965-ому році сповняється 
точно 100 років з дня приїзду в ЗДА 
першого українського політично г о 
еміґравта, о. Агапія Гончаренка, „ко
зака з України", як залюбки він себе 
називав. Отець Агапій Гончаренко, 
родом із Ки'шщини, познайомився на 
весіллі у Пантелеймона Куліша з Та
расом Шевченком і відтоді назавжди 
залишився вірний ідеям поета - рево
люціонера та пропаґатором їх на сто
рінках „Колокола" Герцена в Лондо
ні, а потім у видаваній ним в ЗДА 
газеті „Аляска Гєралд" і „Свободі". 
Вперше продзвеніло благовісним дзво
ном слово Тараса Шевченка на цьо
му континенті майже сто років тому 
завдяки о. Агапісві Гончаренкові. 
Вперше тут назнав він імперіялістич-
ну Росію „москалем - червивцем", де
маскував провокаторські заходи цар
ської Росії, звеличував свободолюб
ний український народ. 

У селищі Гайвард, де довгий час 
стояв хутір „Україна", поблизу Сан 
Франсіска, є дві могили: о. А. Гонча
ренка і йсго дружини Альвіни із Фі-
лядельфії, яка, бувши грецького роду, 
вивчила при чоловікові українську 
мову і навіть навчала нею українсь
ких дітей. Власник того хутора не ба
жає допускати до могил будь-кого; 
хрести на могилах підгнили й попа
дали, печера-каплиця, в якій молився 
наш перший політичний еміґранг — 
завалилась. Зникають останні пам'ят
ки на землі по тому, хто пропагував 
твори Т. Шевченка, товаришузав з і-
талійськими патріотами Ґарібальді й 
Мазіні, перекладав і редаґував релі
гійні книжки, боронив, як своїх рід
них — індіян та ескімосів Аляски, 
жорстоко визискуваних безчесними 
промисловцями. Отець Агапій Гонча
ренко був до кінця свого життя об'єк
том переслідування, як політичний 
еміґрант, збоку царської Росії; його 
ловили у Греції і навіть заманили бу
ли на російський корабель; він утік у 
Константинополі з в'язниці завдяки 

допомозі гурту козаків; його переслі
дував московський Синод, бо він був 
не „общеруеским", а українським свя
щеником і виступав проти продажно-
сти й захланнссти російської церков
ної адміністрації; на нього писали різ
ні інсинуації в американській пресі, 
щоб морально знищити нашого „віль
ного козака з України"; врешті о. А. 
Гончаренком буз нездоволений дехто 
із тогочасного американського уряду 
-•- за оборону покривджених на А-
лясці та Алеутських островах. 

Сповняється 100-ліття з часу, коли 
після довгої морської подорожі о. А-
гапій Гончаренко став на вільну зем
лю Вашинґгона, в бостонському пор-
ті. Багато вже написано про цього 
батька української політичної емігра
ції на американській землі. Його іме
нем названий один із Відділів Укра
їнського Народного Союзу в Ню Нор
ку. Чим ми зустрінемо 100-літній юві
лей цього першого українського по
літичного емігранта? 

Українська Громада в Сан Фран-
сіско вже від деякого часу продовжує 
наполегливі заходи, щоб у порозу
мінні з місцевою владою набути зем
лю, що була власністю о. Агапія 
Гончаренка та на якій він похований 
і встановити там національний запо
відник, або — якщо б це не пощасти
ло — у відповідний спосіб упорядку
вати та увіковічнити славну пам'ять 
батька української політичної емігра
ції в Америці в його століття. В цій 
справі робив відповідні заходи та ін-
тервеніював і головний предсідник 
Українського Народного Союзу Йо
сип Лисогір під час своїх відвідин у 
Гайварді у вересні 1964-го року. Те
пер справою повинна заінтересувати
ся вся велика Українська Громада в 
ЗДА та докласти всіх зусиль, щоб 
тривалим пам'ятником та відповідни
ми імпрезами відзначити 100-річчя 
Батька української політичної еміг
рації в Америці. 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ет. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 19 П Грудень 1964. Боніфатія 
2 20 С Ігнатія сщм. 

3 21 Н Перед Різд. Юліяни 
4 22 П Анастасії вмч. 
5 23 В 10 мч. у Криті 
6 24 С Навеч. Різдва,- Євгенії 
7 25 Ч Різдво Христове 
8 26 П Собою Пр. Богор. Йоснфа 
9 27 С Стефана первомученика 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Н По Різд. 20,000 мучен, 
П Дітей уб. У Вифлеемі 
В Анісії мч. 
С Меланії прп. 
Ч Н. Р. 1965. Обр. Г., Вас. 
П Сильвестра папи. 
С Малахії пр. 

Н. Р. 1965. Обр. Г. Вас. В. 
Сильвестра папи рим. 

Пер. Просв. Малахії пр. 
Собор 70 Апостолів 
Нав. Богоявл., Теопемпта 
БоГОЯ=ЛЄШ€Я Господнє 
Собор св. Івана Хрест. 
Юрія й Еміліяна прп". 
Полієвкта прп. 

© Н Пер. Просв. Соб. 70 Ап. 
П Навеч. Богояв., Теоп. 
В Богоявл. Господнє 
С Собор св. Івана Хрестителя 
Ч Юрія й Еміліяна 
П Полієвкта 
С Григорія Нисського 

По Просв. Григ. Нисськ. 
f Теодосія преп. 
Татіяни мч. 
Єрмила і Стратоніка мч. 
Отців у Синаї і Р. вбит. 
Пасла Тип. і їв. Кущн. 

і Поклін оковам Ап. Петра 

ЗО по С. f Антонія В. пр. 
Атаназія і Кирила св. 
Макарія преп. 
t Євтимія Вел.. прп. 
Максима ісповідника 
Тимотея ап., Анаст. прп. 
Климента сщм. 

24 11 Н По Просв. f Теодосія 
25 12 П Татіяни мч. 
26 13 В Єрмила й Стратоніка 
27 14 С Отців у Синаї вбитих 
28 15 Ч Павла й Івана 
29 16 П Покл. оковам Ап. Петра 
30 17 С і Антонія Великого 

€ 

31 18 Н 31. по С. Атан. і Кир. 

31 по С. Ксенії прп. 
t Григорія Богослова 
Ксенофонта і др. прп. 
t Пеоен. мощ. їв. Золот. 
Єфрема прп. 
Перен. мощ. св. Ігнатія Б. 
Трьох Святителів 

32 по С. Кира й Івана 

УРЯДОВІ СВЯТА В АМЕРИЦІ: 
1. січня: Новий Рік (New Year's Day) 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 19 П Макарія прп. 
2 20 В f Євтимія В. прп. 
3 21 С Максима ісповідника 
4 22 Ч Тимотея ап., Анастасія 
5 23 П Климента сщм. 
6 24 С Ксенії прп. 

7 25 Н 32 по С. t Григор. Бог. 
8 26 П Ксенофонта 
9 27 В f Пер. м. св. Івана Зол. 

10 28 С Єфрема прп. 
11 29 Ч Перен. м. св. Ігнатія Бог. 
12 ЗО П Трьох Святителів 
13 31 С Кира й Івана безсребр. 

D 

Трифона мч. 
Стрітення Господнє 
Симеона й Анни пр. 
Ісидора прп. 
Агафії прп. 
Вукола прп. 

Мит. і Фар. Партенія пр. 
Теодора Стр. 
Никифора мч. 
Харалампія мч. 
Власія сщм. 
Мелетія св. 
Мартиніяна прп. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 Н Лютень. Митаря й Фарисея 
2 П Стрітення Господнє © 
3 В Симеона й Анни 
4 С Ісидора прп. 
5 Ч Агафії мч. 
6 П Вукола прп. 
7 С Партенія і Луки 

21 8 Н Блуди. Сина. Теодора 
22 9 П Никифора мч. 
23 10 В Харалампія мч. 
24 11 С Василія сщм. 
25 12 Ч Мелетія св. 
26 13 П Мартиніяна прп. 
27 14 С f Прест. Кирила, уч. сл. 

€ 

28 15 Н М'ясопусна. Онисима 

Блуд. Сина, f Пр. Кирила 
Онисима ап. 
Памфила мч. 
Теодора Тирона мч. 
Льва папи 
Архіпа ап. 
Льва єп. катанського 

М'ясопусна. Тимотея 
Найд. м. мч. у Євгенії 
Полікарпа сщм. 
t 1 і 2 Найд. Гол. їв. Хр. 
Тарасія св. 
Порфірія св. 
Прокопія прп. ісп. 

Сиропусна. Василія 

УРЯДОВІ СВЯТА В АМЕРИЦІ: 
12. лютого: Уродини Лінкольна (Lincoln's Birthday) 

22. лютого: Уродини Вашингтона (Washington's Birthday) 



/Щшш~' 
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ст. Дні Старого Стияю Нового Стилю 

1 16 П Памфила 
2 17 В Теодора Тирона 
3 18 С Льва папи 
4 19 Ч Архіпа ап. 
5 20 П Льва єп. катан. 
6 21 С Тимотея прп. 

7 22 Н Сироп. Найд. м. мч. Єв. 
8 23 П Полікарпа 
9 24 В f 1 і 2 Найд. Г. їв. Хрест. 

10 25 С Тарасія св. З 
11 26 Ч Порфірія св. 
12 27 П Прокопія прп. ісповідника 
13 28 С Василія прп. ісповідника 

14 1 Н Березень. 1 П. Євдокії 
15 2 П Теодота 
16 З В Евтропія сщм. 
17 4 С Гарасима прп. © 
18 5 4 Конона мч. 
19 6 П 42 мч. в Аморії 
20 7 С Василія сщм. 

Євдокії прпм. 
Теодота сщм. 
Евтропія сщм. 
Гарасима прп. 
Конона мч. ' 
42 мч. в Аморії 

1 Посту- Власія сщм. 
Теофілакта ісповідника 
f 40 мч. у Севастії 
Кондрата і ін. мучен. 
Софронія патр. єрус. 
Теофана ісп.,- Гр. Двоєсл. 
Пер. мощ. св. Никифора 

21 8 Н 2 Посту. Теофілакта 
22 9 П f 40 мч. Севастійських 
23 10 В Кондрата і ін. мч. 
24 11 С Софронія парт, єрусал. 
25 12 Ч Теофана, Гр. Двоєсл. 
26 13 П Пер. м. св. Никифора 
27 14 С Венедикта прп. 

28 15 Н З П. Хрнстопоклонна 
29 16 П Савина папи 
30 17 В Алексія чолов. Бож. 
31 18 С Кирила єп. 

2 Посту. Венедикта прп. 
Агапія й ін. мч. 
Савина папи 
Алексія, чол. Бож. прп. 
Кирила єп. 
Хризанта й Дарії мч. 
ОО. уб. в об. св. Сави 

3 Посту. Якова ісповід. 
Василія сщм. 
Нікона прпм. і інших 
Захарії і Якова прп. 
Благовіщення Пр. Діви 
Собор Гавриїла Архан. 
Матрони мч. ' 

4 Посту. Хрестоп. Ілар. 
Марка й Кирила сщм. 
Івана Ліствичника прп. 
Іпатія прп. Поклони 



УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 19 Ч Хризанта й Дарії мч. 
2 20 П ОО. убитих в об. Сави 
3 21 С Якова ісповідника 

4 22 Н 4. Посту. Васипія 
5 23 П Нікона прпм. Поклони 
6 24 В Захарії і Якова прп. 
7 25 С Благовіщення Пр. Діви 
8 26 Ч Собор Гавриїла Арханг. 
9 27 П Матрони мч. 

10 28 С Іларіона мч. 

Марії Єгипт. преп. 
Тита прп. 
Никити прп. ісповідн. 

5 Посту. Йосифа й Геор. 
Теодула й ін. мучеників 
f Прест. Методя, уч. сл. 
Георгія Мел. прп. 
Іродіона й ін. апостї 
Евпсихія мч. 
Терентія й ін. муч. 

11 29 Н 5 Посту. Марка й Кирила 
12 30 П Івана Ліствичника прп. 
13 31 В Іпатія прп. 
14 1 С Квітень. Марії Єгипт. 
15 2 4 Тита прп. 
16 З П Никити прп. ісповідника 
17 4 С Йосифа й Георгія 

18 5 Н 6 П. Квітна. Теодула 
19 6 П f Прест. Методія 
20 7 В Георгія Мел. прп. 
21 8 С Іродіона й ін. апост. 
22 9 Ч Вел. Четвер. Евпсихія 
23 10 П Велика П'ятниця (£ 
24 11 С Вел. Субота. Антипи 

6 Посту. Квітна. Антипи 
Василія ісповідника 
Артемона сщм. 

І Мартина папи ; Антонія 
© і Вел. Чет. Аристрата й ін. 

Вел. П'ятниця. Агапії й ін. 
Вел. Суб. Симеона й Ак. 

25 12 Н Воскресіння Христове 
26 13 П Світл. Понеділок. Артемона 
27 14 В Світл. Вівт. Мартина п. 
28 15 С Аристарха й ін. апост. 
29 16 Ч Агапії і інш. мучеників 
30 17 П Симеона й Акакія прп. 

Воскр. Христ. Івана прп. 
Світ. Пон. Івана Староп. 
Світ. Вівт. Теодора Тріх. 
Януарія й ін. сщм. 
Теодора преп. 
Георгія вмч. 
Сави Стратилата 

Томина. f Марка ап. 
Василія 
Симеона 
Язона і Сосипатра ап. 
9 мч. у Кизиці 
f Якова апостола 

УРЯДОВІ СВЯТА В АМЕРИЦІ: 
16. квітня: Велика П'ятниця (Good Friday) 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

и. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 18 С Івана прп. 

2 19 Н 1. Томина. Івана Стар. 
3 20 П Теодора Тріхини прп. 
4 21 В Януарія й інш. сщм. 
5 22 С Теодора прп. 
6 23 Ч Георгія Вмч. (на нед.) 
7 24 П Сави Стратилата сщм. 
8 25 С f Марка апостола 

9 26 Н 2. Мнрон. Василія 
10 27 П Симеона сщм. 
11 28 В Язона й Сосипатра 
12 29 С 9 мч. у Кизиці 
13 ЗО Ч f Якова апостола 
14 1 П Травень. Єремії прор. 
15 2 С Атаназія Великого 

16 3 Н 3. Розслабл. f Теодосія 
17 4 П Пелагії 
18 5 В Ірини мч. 
19 6 С Йова многострадальн. 
20 7 Ч Явлення Чесного Хреста 
21 8 П Івана Богопсл. (на нед.) 
22 9 С f Пер. м. св. Миколи 

23 10 Н 4. Самар. f Симона Зил. 
24 11 П f Кирила і Мет., уч- с л -
25 12 В Єпіфанія й Герм. св. 
26 13 С Глікерії мч. 
27 14 Ч Ісидора мч. 
28 15 П Пахомія Великого прп. 
29 16 С Теодора Освящ. прп. 

ЗО 17 Н 5.Сліпор. Андроніка 
31 18 П Теодора мч. 

® 

3 

£> 

$ 

© 

Єремії пророка 

2. Мирон. Атаназ. Вел. 
f Теодосія Печ. прп. 
Ірини мч. 
Пелагії прпм. 
Йова многострадальн. 
Явлення Чесного Хреста 
Івана Богослова (н. н.) 

3. Розслаб, f П. м. Мик. 
f Симона Зилота ап. 
f Кирила і Метод. уч- с л -
Єпіфанія й Германа св. 
Глікерії мч. 
Ісидора мч. 
Пахомія Вел. преп. 
4. Самар. Теод. Осв. прп. 
Андроніка й ін. апост. 
Теодота мч. 
Патрикія свщм. 
Талалея мч. 
f Констант, і Єлени 
Василиска мч. 

5. Сліпор. Мих. ісп.,- Євф. 
Симеона прп. 
f 3 Найд. Гол. їв. Хр. 
Карпа апостола 
Вознесення. Терап. сщм. 
Никити прп. 
Теодосії прпмч. 

6. Св. Отців. Ісаакія прп. 
Єрмія ап. 

УРЯДОВІ СВЯТА В АМЕРИЦІ: 
ЗО. травня: ІІоминковий День (Memorial - Decoration Day) 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 19 В Патрикія сщм. 
2 20 С Талалея мч. 
3 21 Ч Вознесіння Г. f Константина 
4 22 П Василіска мч. 
5 23 С Михайла ісп., Евфрозини 

© 

6 24 Н 6. Св. Отців. Симеона 
7 25 П f 3 Найд. Гол. Івана Хр. 
8 26 В Карпа апостола 
9 27 С Терапонта сщм. 

10 28 Ч Никити прп. 
11 29 П Теодосії прпм. 
12 ЗО С Ісаакія прп. 

13 31 Н Сошествіе Св. Духа 
14 1 П Червень. Пресв. Тройці 

В Никифора патріярха 
С Лукиліяна мч. 
Ч Митрофана патріярха 
П Доротея сщм. 
С Висаріона й Іларіона 

20 7 Н 1 по С. Всіх Святих 
21 8 П Теодора Тир. 
22 9 В Кирила Александрійського 
23 10 С Тимотея сщм. @ 
24 11 Ч Пр. Євхар. (на нед.) f Вар. 
25 12 П Онуфрія прп. 
26 13 С Акилини мч. 

15 
16 
17 
18 
19 

2 
3 
4 
5 
6 

Юстина мч. 
Никифора патріярха 
Лукиліяна мч. 
Миторфана патріярха 
Доротея сщм. 

Зісл. Св. Духа. Висаріона 
Пр. Тр. Теод. Анк. сщм. 
Теодора Стоатил. вмч. 
Кирила Александр. св. 
Тимотея сщм. 
f Вартоломея й Варн. ап. 
Онуфрія прп. 

Всіх Святих. Акилини 
Єлисея пр. 
Амоса прор., Єроніма св. 
Тихона св. 
Пр. Євхар. (н. н.) Мануїла 
Леонтія мч. 
f Юди Тадея ап. 

27 14 Н 2 по С. Єлисея прор. 
28 15 П Амоса прор., Єооніма 
29 16 В Тихона св. 
30 17 С Мануїла мч. 

2 по .С. Методія 
Юліяна Тарсійс. мч. 
Євсевія сщч. 
Аґрипіни мч. 
Різдв. Івана Хрестителя 
Пр. Серця Іс. Февронії 
Давида прп., f С Пр. Бог. 

З по С. Самсона прп. 
Пер. м. Кира й Івана без. 
Петра й Павла ап. 
Собор 12 Апостолів 



/шиьнЬ 

УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 18 Ч Леонтія мч. 
2 19 П Пр. Серця, f Юди Тад. 
3 20 С f Сострадання Пр. Бог. 

| Косми й Дам'яна безе. 
| f Полож. Ризи Пр. Бог. 
Якова мч. 

4 21 Н 3 по С. Юліяна 
5 22 П Евсевія сщм. 
6 23 В Аґрипіни мч. 
7 24 С Різдво Івана Хрестителя 
8 25 Ч Февронії прпмч. 
9 26 П Давида прп. 

10 27 С Самсона прп. 

11 28 Н 4 по С. Пер. м. К. й Івана 
12 29 П Петра і Павла апост. 
13 30 В Собор 12 Апостолів 
14 1 С Липень. Косми й Дам. 
15 2 4 t Полож. Ризи Пр. Бог. 
16 З П Якинта мч. 
17 4 С Андрея Критського св. 

18 5 Н 5 по С. f Атанасія Ат. 
19 6 П Сісоя Вел. прп. 
20 7 В Томи й Акакія прп. 
21 8 С Прокопія вмч. 
22 9 4 Панкратія сщм. 
23 10 П f Антонія Печерського 
24 11 С Євфимії й Ольги, кн. 

4 по С. Андрея Крит. св. 
f Атанасія Атонського 
Сісоя Вел. прп. 
Томи й Акакія прп. " 
Прокопія вмч. 
Панкратія сщм. 
f Антонія Печер, прп. 

5 по С. Євфимії й Ольги 
Прокла й Ілярія мч. 

© ; Собор Гавриїла Арх. 
Акили апостола 

' f Володимира В. кн. Укр. 
| Атиногена сщм. 
І Марини вмч. 

€ 

25 12 Н 6 по С. Прокла й Ілар. 
26 13 П Собор Гавриїла Арх. 
27 14 В Акили ап. 
28 15 С f Володимира Велик. 
29 16 Ч Атиногена сщм. 
30 17 П Мартини вмч. 
31 18 С Якинта й Еміліяна 

6 По С. Св. Отц. Якинта 
Макрини прп., Дія прп. 

'• Ілії пророка (на нед.) 
І Симеона й Івана прп. 
і Марії Магдалини, Фоки 
! Трофима й ін. муч. 
\ f Бориса і Гліба мч. 

7 по С. f Усп. св. Анни 
Єрмолая й ін. сщм. 

' f Пантелеймона вмч. 
© Прохора й ін. апост. 

і Калініка мч. 
| Сили й ін. апостолів 
іЄвдокима праведного 

УРЯДОВІ СВЯТА В АМЕРИЦІ: 
4. липня: День Незалежности (Independence Day) 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 19 Н 7 по С. Св. Отців. 
2 20 П Ілії прор. (на неділю) 
3 21 В Симеона й Івана прп. 
4 22 С Марії Магдалини 
5 23 Ч Трофима мч. 
6 24 П f Бориса і Гліба, укр. к н -
7 25 С f Успення св. Анни 

з 

8 26 Н 8 по С. Єрмолая 
9 27 П t Пантелеймона вмч. 

10 28 В Прохора ап. 
11 29 С Калініка ап. 
12 ЗО Ч Сили й інї апостолів 
13 31 П Євдокима праведного 
14 1 С Серпень. Проісх. Ч. Хр. 

8 по С. Пр. Ч. X. 7 м.М. 
Пер. м. св. Стефана арх. 
Ісаакія, Далм. і Фавста мч. 
7 молодців у Єфезі мч. 
Евсигнія ісп. 
Преображення Господнє 
Дометія прп., Пасива мч. 

© 

15 2 Н 9 по С. Пер. м. Стефана 
16 З П Ісаакія й інш. мучеників 
17 4 В 7 молодців у Єфезі 
18 5 С Евсигнія ісповідника 
19 6 Ч Пеображення Господнє Q_ 
20 7 П Дометія прпм. 
21 8 С Еміліяна ісп. 

22 9 Н 10 по С. f Матія апост. 
23 10 П Лаврентія мч. 
24 11 В Євпла мч. 
25 12 С Фотія й Анікити мч. 
26 13 Ч Максима ісповідника § 
27 14 П Міхея пр., Пер. м. Теодора 
28 15 С Успення Пр. Богородиці 

29 16 Н 11 по С. Пер. Hep. Обр. 
30 17 П Мирона мч. 
31 18 В Флора й Лавра мч. 

9 по С. Еміліяна іспов. 
f Матія апостола 
Євпла мч. 
Лаврентія мч. 
Фотія й Анікити мч. 
Максима ісповідника 
Міхея пр., Пер. м. Т. Печ. 

10 по С. Усп. Пр. Богор. 
Пер. Нерукотв. образа 
Мирона мч. 
Флора й Лавра мч. 
Андрія Стратилата мч. 
Самуїла пророка 
Тадея апост., Васси мч. 

11 по С. Агатоніка мч. 
і Лупа мч. 
' Евтиха сщм. 
Возвр. м. Вартолом. ап. 
Адріяна й Наталії мч. 
Пімена прп. 
Мойсея Мурина,- Август. 

і 12 по С. Усік. Гол. їв. Хр. 
і Александра й ін. патр. 
і f Пол. пояса Пр. Богор. 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

м. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 19 С Андрея Стратоп. мч. 
2 20 Ч Самуїла пророка 
3 21 П Тадея апостола 
4 22 С Аґатоніка мч. 

І 
f Поч. р. ц. Симеона прп. 

З Маманта мч. 
: Антима сщм. 
Бавили сщм., Мойсея пр. 

5 23 Н 12 по С. Лупа апостола 
6 24 П Євтиха сщм. 
7 25 В Возвр. св. Вартоломея 
8 26 С Адріяна й Наталії 
9 27 Ч Пімена прп. 

10 28 П Мойсея Мурина 
11 29 С Усікн. Г. їв. Хр. (на над.) 

© 

12 ЗО Н 13 ло С. Александра 
13 31 П f Пол. пояса Пр. Діви 
14 1 В Вересень, f Поч. ц. року 
15 2 С Маманта мч. 
16 3 4 Антима сщм. 
17 4 П Бавили сщм. 
18 5 С Захарії й Єлисавети € 
19 6 Н 14 по С. Чудо Арх. Мих. 
20 7 П Созонта мч. 
21 8 В Різдво Пр. Богородиці 
22 9 С Йоакима й Анни 
23 10 Ч Минодори й ін. мч. 
24 11 П Теодори прп. 
25 12 С Автонома сщм. 

26 13 Н 15 по С. Відн. Храма 
27 14 П Воздв. Чесного Хреста 
28 15 В Никити вмч. 
29 16 С Євфимії вмч. 
30 17 Ч Софії мч. і її дітей 

13 по С. Захарії й Єлис. 
Чудо Арх. Михаїла 
Созонта мч. 
Різдво Пр. Богородиці 
Йоакима й Анни 
Минодори й ін. муч. 
Теодори прп. 

14 по С. Автонома сщм. 
Відн. Храма,- Корн. сщм. 
Воздвнж. Чесного Хреста 
Никити вмч. 
Євфимії вмч. 
Софії і її дітей мч. 
Євменія вмч. 

15 по С. Трофима й мч. 
Євстахія вмч. 
Кондрата ап. 
Фоки сщм. 
Зачаття св. їв. Хрест. 
Теклі первомучениці 
Євфрозини прп. 

16 по С. Пр. їв. Богосл. 
Калистрата мч. 
t Харитона прп. 
Киріяка отшельн. прп. 
Григорія сщм. 

УРЯДОВІ СВЯТА В АМЕРИЦІ: 
6. вересня: День Праці (Labor Day) 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 18 П Євменія прп. 
2 19 С Трофима й інших мч. 

3 20 Н 16 по С. Євстахія 
4 21 П Кондрата апостола 
5 22 В Фоки сщм. 
6 23 С Зачаття св. їв. Хрест. 
7 24 Ч Теклі первомуч. 
8 25 П Євфрозини прп. 
9 26 С Івана Богослова (на нед.] 

10 27 Н 17 по С. Калістрата 
11 28 П f Харитона прп. 
12 29 В Киріяка прп. 
13 ЗО С Гоигорія сщм. 
14 1 Ч Жовт. Покров М. Б. (н. 
15 2 П Кипріяна сщм. 
16 З С Діонісія сщм. 

н.) 

17 4 Н 18 по С. Єротея сщм. 
18 5 П Харитини мч. 
19 ,6 В f Томи апостола 
20 7 С Сергія й Вакха мч. 
21 8 4 Пелагії й Таїсії 
22 9 П f Якова апостола 
23 10 С Євламнія і Євламнії мч. 

с 

24 11 Н 19 по С. Св. Отц. 7 Соб. 
25 12 П Прова й інших мч. 
26 13 В Карпа й інших мч. 
27 14 С Параскевії прп. 
28 15 Ч Євтимія прп. 
29 16 П Лонгина сотника мч. 
30 17 С Осії прор. 

31 18 Н 20 по С. Пр. Хр. Царя 

Покров Пр. Діви (н. н.' 
Кипріяна сщм. 

17 по С. Діонісія А. сщм. 
Єротея сщм. 
Харитини мч. 
f Томи апостола 
Сергія й Вакха мч. 
Пелагії й Таісії прп. 
f Якова апостола 

18 по С. Св. Отц. 7 Соб. 
Филипа апостола 
Прова й ін. муч. 
Карпа й інших муч. 
Параскевії прп. 
Євтимія прп., Лук прпм. 
Лонгина сотника мч. 

19 по С. Отців 7 Собору 
f Луки апост. і єванг. 
Йоїла пророка 
Артемія вмч. 
Іларіона В. прп. 
Аверкія св. 
Якова апостола 

20 по С. Арети мч. 
Маркіяна й Мартирія мч. 
Димнтрія вмч. 
Нестора мч. 
Параскеви мч. 
Анастасії прпм. 
Зиновія й Зиновії мч. 

21 по С. Пр. Христа Царя 

УРЯДОВІ СВЯТА В АМЕРИЦІ: 
12. жовтня: День Колюмба (Columbus Day) 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 19 П Йоіла пророка 
2 20 В Артемія вмч. 
3 21 С Іларіона В. прп. 
4 22 Ч Аверкія св. 
5 23 П Якова апостола 
6 24 С Арети мч. 

7 25 Н 21 по С. Маркіяна 
8 26 П Днмитрія Вмч. © 
9 27 В Нестора мч. 

10 28 С Параскеви мч. 
11 29 Ч Анастасії прпм. 
12 ЗО П Зиновія й Зиновії мч. 
13 31 С Стахія й інших апостолів 

3& ;Косми й Дам'яна 
і Акиндина й ін. муч. 
! Акепсими й ін. муч. 
І Йоанікія В. преп. 
і Галактіона мч. 
! Павла св. 

22 по С. Єрона й ін. мч. 
Соб. св. Михайла Арх. 
Ераста й ін. апостолів 
Онисифооа мч. 
Мини, Віктора й Вінк. мч. 
Йосафата сщм. (на нед.) 
f Івана Золотоуст. св. 

14 1 Н Листоп. 22 по С. Косми 
15 2 П Акиндина мч. @ 
16 З В Акепсими мч. 
17 4 С Йоанікія В. прп. 
18 5 4 Галактіона мч. 
19 6 П Павла св. 
20 7 С Єрона й інших мучеників 

21 8 Н 23 по С. Соб. Мих. Арх. 
22 9 П Онисифора мч. 
23 10 В Ераста апостола 
24 11 С Мини й інших мч. 
25 12 Ч Йосафата сщм. (на нед.) 
26 13 П f Івана Золотоустого 
27 14 С f Филипа апостола 

28 15 Н 24 по С. Гурія й ін. мч. 
29 16 П f Матея апостола 
30 17 В Григорія чудотв. св. 

23 по С. f Филипа ап. 
Гурія й ін. мч. 
f Матея ап. й єванг. 
Григорія чудотворця св. 
Платона й Романа мч. 
Авдія пр.. Варлаама мч. 
Григорія прп., Прокла св. 

24 по С. Введ. в х . Пр. Д. 
Филимона й ін, апост. 
Амфілохія і Григор. св. 
Катерини вмч. 
Климента папи рим. 
Алипія прп. 
Якова персид. вмч. 

25 по С. Стефана прпм. 
Парамона мч. 
f Андрія апостола 

УРЯДОВІ СВЯТА В АМЕРИЦІ: 
25. листопада: День Подяки (Thanksgiving Day) 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 

н. ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю 

1 18 С Платона й Романа ф 
2 19 Ч Авдія прпр. 
3 20 П Григорія п Прокла 
4 21 С Введення в храм Пр. Діви 

5 22 Н 25 по С. Филимона ап. 
6 23 П Амфілохія 
7 24 В Катерини вмч. 
8 25 С Климента папи © 
9 26 Ч Алипія прп. 

10 27 П Якова перс. вмч. 
11 28 С Стефана прпм. 

12 29 Н 26 по С. Парамона 
13 30 П f Андрея апостола 
14 1 В Грудень. Наума 
15 2 С Авакума тіророка 
16 З Ч Софронія пророка 
17 4 П Варвари, їв. Дамаскина 
18 5 С f Сави Освящ. прп. 

19 6 Н 27 по С. Ннколая чуд. 
20 7 П Амвросія 
21 8 В Патапія прп. 
22 9 С Непор. Зачаття Пр. Д. 
23 10 Ч Мини й інших мч. 
24 11 П Даниїла Стовпника 
25 12 С Спиридона прп. 

26 13 Н Праотців, t Євстратія 
27 14 П Тирса й Левкія мч. 
28 15 В Елевтерія сщм. 
29 16 С Аггея пророка 
30 17 Ч Даниїла пророка 
31 18 П Севастіяна й Інших мч. 

і Наума пророка 
| Авакума пророка 
І Софонія пророка 
Варвари вмч., їв. Дам. 

: 26 по С. f Сави О. прп. 
Св. Николая чудотв. 
Амвросія св. 
Патапія прп. 
Неп. Зачаття Пр. Діви 
Мини, Єрмог. і Евфр. мч. 
Даниїла Стовпн. прп. 

Праотців. Спирид. прп. 
f Євстратія й ін. муч. 
Тирса й Яевкія мч. 
Елевтерія сщм. 
Аггея пророка 
Данила пророка 
Севастіяна й ін. мч. 

Пер. Різд. Отц. Боніфатія 
Ігнатія Богон. сщм. 
Юліянії мч. 
Анастасії вмч. 
10 мч. на Криті 
Навеч. Різд. Євгенії прпм. 
Різдво Христове 

По Різд. С. П. Б. Йосифа 
Стефана первомуч. 
20,000 мч. у Нікомидії 
Дітей убит. у Вифлеємі 
Анісії мч. 
Меланії прп. 

УРЯДОВІ СВЯТА В АМЕРИЦІ: 
25. грудня: Різдво Христове (Christmas) 



Урядові свята в Канаді 
Новий Рік, Велика П'ятниця, Вели

кодній Понеділок, День Вікторії — 
24 травня, День Народження Коро
леви — дату проголошується, День 
Домінії (Держави) 1-го липня, День 
Праці — 1-ий понеділок у вересні, 
День Подяки —• назначується, День 

Австралія — 26 січня — День Ав
стралії. 

Англія — 7 червня — День уродин 
королеви Єлисавети II. 

Аргентина — 25 травня — Травнева 
Революція, 1910. — 9 червня — 
Деклярація Незалежности, 1816. 

Бельгія — 21 липня — День Неза
лежности, 1831. 

Бразилія — 7 вересня — День Неза
лежности, 1822. 

Голляндія — ЗО квітня — День уро
дин королеви Юліяни. —• 5 трав
ня День Визволення, 1945. 

Греція — 25 березня — День Неза
лежности, 1821. 

Домініканська Республіка •— 27 лю
того — День Незалежности, 1844. 

Індія — 26 січня — День Республіки, 
1950. 

Ірляндія — 17 березня -— День св. 
Патрика. 

Італія — 4 листопада — День Пере
моги, 1918. 

Китай — 17 лютого — Новий рік. -— 
10 жовтня — День Республіки, 
1911. 

Куба — 20 травня •— День Незалеж
ности, 1902. 

Замирення —• 11-го листопада, Різдво 
— 24-го грудня. 

У римо-католицькій провінції Кве
бек святкують ще й ці свята: Бого-
явлення, Попелева Середа, Вознесен-
ня, св. Івана Хрестителя, Всіх Свя
тих, Непорочне Зачаття. 

Мехіко — 16 вересня — День Неза
лежности, 1810. 

Нова Зеляндія — 26 вересня — День 
Домінії, 1907. 

Норвегія — 17 травня —- День Кон
ституції, 1814. 

Пакістан — 14 серпня — День Пакі-
стану, 1947. 

Перу — 28 липня — День Незалеж
ности, 1821. 

Південна Африка — 31 травня — 
День Унії, 1910. 

Польща —• 3 травня —• Конституція 
3-го травня, 1791. —11 листопада 
— День Визволення, 1918. 

СССР — 7 листопада -— Жовтнева 
Революція, 1917. 

Туреччина — 29 жовтня — День Ре
спубліки, 1923. 

Франція — 14 липня — Збурення Ба-
стилії, 1789. 

Чехо-Словаччина — 28 жовтня — 
День Незалежности, 1918. 

Швайцарія — 1 серпня — Національ
не Свято. 

Швеція — 6 червня — День Консти
туції, 1809. 

Державні свята в іннаих країнах 
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ЕЗиказ слов'янських святих 
Богодар 9. листопада. 
Богомир 13. січня. 
Богуслав 29. квітня. 
Богухвал 18. березня. 
Богдан 19. березня. 
Богданна б. лютого. 
Богдар 27. травня. 
Бойомир 6. січня. 
Вожена 14. березня. 
Божеслава 31. травня. 
Болеслав 22. липня і 19. серпня. 
Борис і Гліб 9. серпня. 
Боян 28. березня. 
Бронислав 16. жовтня. 
Будислав 1. березня. 
Банда 23. червня. 
Вислав 7. червня і 9. грудня. 
Витослав 22. січня. 
Вірослав 27. лютого. 
Властимир 23. жовтня. 
Войтіх 23. квітня. 
Володимир 16.1., 9. IV. і 28. VII. 
Володимира 9. січня і 11. серпня. 
Володислав 3. квітня. 
Володислава 13. грудня. 
Всеволод 6. листопада. 
Вячеслав 15. квітня і 28. вересня. 
Гліб 2. травня, 24. липня, 5. вересня. 
Годислав 22. березня. 
Годимир 31. жовтня. 
Горислав 28. листопада. 
Гнівомир 8. лютого. 
Гримислав 12. жовтня. 
Дам'ян 27. вересня. 
Держислав 16. липня. 
Добриня 20. лютого, 2. березня. 
Добромир 4. січня і 5. червня. 
Доброслав 10. січня. 
Довгослав 18. червня. 
Домослав 15. січня. 
Збіґнєв 17. березня і 1. квітня. 
Збоїслав 28. червня. 
Здислав 29. січня. 
Здобислав ЗО. липня. 
Земислав 13. жовтня. 
Зимовит 19. жовтня. 
Ізяслав 6. липня. 
Казимир 4. березня. 

Казимира 21. серпня. 
Красислав 17. квітня. 
Любомир 1. травня. 
Любомира 21. III., 24. III. і 24. VH. 
Любослав 12. квітня. 
Любомир 10. листопада. 
Людослав ЗО. листопада. 
Лютослав 26. жовтня. 
Мечислав 1. січня. 
Милослав 3. липня. 
Милош 25. січня. 
Мирон 17. серпня. 
Мирослав 26. лютого. 
Мирослава 26. липня. 
Мстислав 8. січня. 
Мстислава 9. березня. 
Олег 7. серпня. 
Ольга 24. липня. 
Остромир 4. серпня. 
Пребислав 22. жовтня. 
Предислав 23. лютого. 
Перемислав 13. квітня і ЗО. жовтня. 
Прибислав 27. січня. 
Радивой 10. липня. 
Радомир 28. січня і 16 листопада. 
Радослав 15. липня. 
Ратимир 19. січня. 
Ратислав 2. червня. 
Радослав 2. березня і 8. квітня. 
Ростислав 17. січня і 4. вересня. 
Світлана 20. лютого. 
Слабовій 25. лютого. 
Славомир 17. травня і 5. листопада. 
Славомира 23. грудня. 
Станиелав 5. II., 8. V. і 18. XI. 
Станомир 2. жовтня. 
Судомир 2. квітня. 
Святополк 1. червня і 25. вересня. 
Святослав 7. січня і 3. травня. 
Святош 12. березня. 
Томир 27. листопада. 
Томира 24. травня. 
Томислав 21. грудня. 
Щаетибог 14. грудня. 
Щастислава 1. лютого. 
Яромир 11. квітня і 28. травня. 
Ярополк 18. січня. 
Ярослав 21. січня і 25. квітня. 
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що 
ТАКЕ 
КАЛЕНДАР 

В. ШУМЕИКО 

Саме слово календар походить від 
латинського слова „календи". Так 
стародавні римляни називали пер
ший день кожного місяця, коли за 
традицією боржники мали сплачува
ти проценти. Але календар виник, 
звичайно, не в зв'язку з грошовими 
розрахунками. Господарська діяль
ність людини — сівба, збирання вро
жаю польові роботи завжди тісно 
пов'язані з порами раку. Дуже важ
ливо вчасно посіяти, вчасно обро
бити посів — від цього залежить уро
жай. Отже, треба точно знати, коли 
починається відповідна пора року. 

А як це вчинити? За рахунком не
бесних світил. Власне, саме астроно
мія виникла в зв'язку з тим, що лю
дині був потрібний точний календар. 
Усім відомо, що за той час, коли на
ша плянета зробить повний оберт 
навколо Сонця, на ній змінюються чо
тири пори року. Спостерігаючи зір
ки, тобто положення Землі відносно 
них, люди навчились орієнтуватися в 
часі у межах року; виникли назви 
місяців. Вони, як правило, відобра
жають господарську основу побуту. 
Наприклад, у евенків є місяць „ко
ли олень обдирає шкіру з рогів", мі
сяць „отелення", у тунгусів •—• мі
сяць „приходу кети". Деякі назви 
місяців пов'язані з рухом світил. 
Нанайці називають один з місяців 

„коли голова Ведмедиці вдосвіта за
ходить". В українській мові зберегли
ся такі назви, як травень, серпень, 
грудень, походження яких не потре
бує пояснень. 

У римлян найбільш давньою фор
мою літочислення був аграрний рік, 
який починався з березня і мав 10 
місяців. Згодом перед березнем вста
вили січень і лютий. А коли астро
номія стала досить точною наукою, 
з'явилася можливість покласти ве
дення календаря на астрономів. У 
стародавньому Римі цим займала
ся каста жерців-понтифіків. Спостері
гаючи зміну фаз Місяця, вони мали 
визначати настання календ. 

Щоб відновити порядок, імперато
рові Юлію Цезарю довелося провес
ти реформу календаря. Він прийняв 
за основу єгипетську систєлу, за 
якою три роки мали по 365 днів, а 
кожний четвертий — 366. Додатко
вий день у четвертому році, так зва
ному переступному, був 29 лютого. 

Чому був потрібний цей день? 
Справа в тому, що єгиптяни вели 

облік часу за рухом зірки Сіріюс, бо 
видимий схід цього світила приблиз
но збігався з розливом Нілу. Ніль
ська повінь мала першорядне зна
чення для землеробства. Рік у єгип
тян складався з трьох сезонів по чо
тири місяці в кожному, місяць — з 



ЗО днів, а після 12 місяців вставля
лося ще по 5 днів. Таким чином, усі 
роки мали однакову довжину —365 
днів. Однак це тільки приблизно від
повідало рухові Сіріюса: період між 
двома його видимими сходами дорів
нював 365,25 дня. Тому схід світила 
поступово „переганяв" календар і за 
1460 зоряних років обходив повне 
коло календарних дат. Отже, 1460 
зоряних років дорівнювало 1461 року 
єгипетського календаря. Календар по
стійно „ковзався" по справжньому зо
ряному часу. За всю єгипетську еру 
(а календар цей був створений ще 
в IV тисячолітті до нашої ери) єгип
тяни сіяли, збирали врожай і від
правляли одні й ті ж самі релігійні 
свята в різні календарні дні, хоч фак
тично це були однакові моменти у 
зміні пір року. 

Щоб уникнути цього, Юлій Цезар 
за порадою єгипетського ученого Со-
зігена прийняв систему, за якою чо
тири роки тривають 1461 повний день, 
а не 1460, як було в Єгипті. Один 
вставний день за чотири роки ком
пенсував різницю між календарним 
і зоряним, або, як його ще назива
ють, тропічним роком. 

Але і юліянський календар не був 
абсолютно точним. Рік тривав у се
редньому 365 днів 6 годин, що на 
11 хвилин перевищувало тривалість 
тропічного року. Тому кожні 128 ро
ків астрономічне рівнодення відбува
лося на один день раніше, ніж ма
ло б бути за календарем. Наприкін
ці XVI століття, за папи Григорія 
XIII, було знову проведено кален
дарну реформу. На цей час весняне 
рівнодення встигло „переїхати" з 21 
березня, як це було при запрова
дженні юліянського календаря, аж 
на 11 березня. Наказом Папи рівно
дення було повернуто на своє старе 
місце, а для того, щоб воно не блу
кало надалі, в юліянський календар 
внесли зміну. За кожні 400 років 
його треба було вкорочувати на З 
дні; тому прийняли, що роки почат
ку століть вважатимуться переступни-
ми лише в тому разі, якщо число со
тень у них ділитиметься на 4. 

В Україні цей новий календар, я-
кий називають григоріянським, за
проваджено лише після 1917 р. На 
той час різниця між юліянський ка
лендарем, який діяв у Росії раніше, 
і григоріянським становила вже 13 
днів. Це і є ті самі 13 днів, на які 
„новий стиль" різниться від „старого". 

Отже, календар поступово удоско
налювали, щоб привести його в як
найбільшу відповідність із зоря
ним часом. І хоч він, як правило, 
має господарську основу, у різних на
родів існували істотно відмінні си
стеми числення часу. Мусульманський 
календар, наприклад, ґрунтувався ви
ключно на змінах фаз Місяця. Як ві
домо, повна зміна фаз нашого при
родного супутника відбувається тро
хи більше ніж за 29,5 дня. Оскільки 
в місяці може бути тільки ціле чис
ло днів, то в цьому календарі він 
триває поперемінно 29 і ЗО днів. Рік, 
який складається з таких місяців, має 
лише 354 дні — він на 11 днів ко
ротший від тропічного року. Ніяких 
вставок для компенсації цієї роз-
біжности не роблять, і тому мусуль
манський рік, як і єгипетський, теж 
„ковзний". Початки років порівняно 
з нашим, сонячним численням від
стають щоразу на 11 днів, і приблиз
но за 33 роки весь календар відстає 
на один рік. 

Звичайно, плянувати господарську 
діяльність за таким календарем важ
ко, але він і досі існує поряд з гри
горіянським у деяких народів Сходу. 

Початком ери в мусульманському 
календарі, іцо має назву хіджра, вва
жається день, коли пророк Магомет, 
за переказом, втік з Мекки в Меді-
ну; за юліянським календарем це 
відповідає 622 рокові нашої ери. А на
ша ера, як відомо, лічиться від за
гальноприйнятого дня народження I-
суса Христа. 

У стародавньому Вавилоні час лі
чили теж за фазами Місяця, але пе
ріодично подовжували рік вставкою 
додаткового, тринадцятого місяця, 
щоб календар не дуже розходився 
з періодами основних сільськогоспо
дарських робіт. 
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Своєрідний і складний календар 
існував у народів Далекого Сходу— 
в Китаї, Японії, Кореї. Одиницею чис
лення був довжелезний цикл у 60 
років, в межах якого кожний рік 
позначався певним ієрогліфом. Для 
клясифікації років вживалася систе
ма з п'яти стихій — дерево, вогонь, 
земля, метал і вода. Кожна стихія 
поділялася на два стани — чолові
чий і жіночий. Цим десяти „небес
ним галузям" відповідали „земні га
лузі", які позначалися назвами тва
рин — миші, змії, курки і т. п. Ро
кам привласнювали назви, до складу 
яких обов'язково входила назва „не
бесної галузі" і відповідна назва зем
ної: рік „дерева і вівці", „металу і 
коня" та ін. Через кожні 60 років 
назви років повторювались, і в ме
жах циклу окремі частини назв теж 
були однакові. Як же за цією си
стемою визначали рік народження 
людини, що живе, як відомо, більше 
60 років? 

Для цього доводилось добренько 
попріти. Якщо, наприклад, відомо, що 
людина народилася в рік „курки", то 
в комбінації з п'ятьма „небесними сти
хіями" це міг бути 10-й, 22-й, 34-й, 
46-й або 58-й рік шістдесятирічного 
циклу. Який саме — встановлювали 
за зовнішнім виглядом „іменника". 

А втім, ця система існувала тільки 
в побуті; поруч з нею діяв астроно
мічний календар, що враховував як 
рух Сонця, так і фази Місяця. А сьо
годні в Китаї і Японії користуються 
вже загальноєвропейським календа
рем. 

Існувала і „спортова" система 
обліку часу. Старогрецький вчений 
Гімей, який жив у IV—II століттях 
до нашої ери, запропонував покласти 
в основу хронології не рух світил 
і навіть не господарську діяльність 
людей, а... олімпіяди — всенародні 
спортові свята, які відбувалися раз 
на чотири роки в Олімпії. Перша 
олімпіяда, за народними переказами, 
відбулася в 776 році до нашої ери. 

З того часу Гімей і радив почати 
літочислення. Роки в цьому „фізкуль
турному" календарі, від якого, ма
буть, не відмовилися б і деякі су
часні ентузіясти спортової чести, по
значалися числом олімпіяди і чис
лом року в чотирилітті. Рік пер
шої олімпіяди був 1,1; за ним йшли 
1,2; 1,3; 1,4; 2,1 і т. д. 

Сьогодні найбільш точним кален
дарем є григоріянський. Але й він 
має свої недоліки. Місяці в ньому 
різні—по 28 (29), ЗО днів і 31 дню. 
Квартали року, а значить і півріччя, 
теж мають неоднакову тривалість. За 
числом місяця не можна одразу ви
значити, який це буде день тижня. 
Тому вже давно стоїть питання про 
нову реформу календаря. Його обго
ворювала ще Ліґа Націй, а тепер 
проект нового календаря, за ІНІЦІАТИ
ВОЮ Індії, внесено на розгляд Гене
ральної Асамблеї ОН. 

Рік за цим проектом складатиме
ться з чотирьох рівних кварталів по 
три місяці в кожному, з яких перший 
матиме 31 день, а два наступних — 
по ЗО. Рік і квартали починатимуться 
з неділі, а однакові дні кожного ро
ку припадатимуть на ті самі числа. 

Чотири рівні квартали—це 52 тиж
ні, або 364 дні; щождо 365-го дня, 
то він випадає із загального рахунку 
днів тижня. Тому він не матиме чис
ла і вважатиметься міжнародним 
святом — Днем миру і співробітни
цтва всіх народів. У переступні роки 
між ЗО червня і 1 липня буде ще 
один „пустий день", який не матиме 
ні числа, ні назви. 

Проте питання цієї реформи ще ос
таточно не вирішено. Є всі підстави 
сподіватися, що після детального об
говорення, Генеральна Асамблея за
твердить новий календар, який буде 
обов'язковим для всіх народів і країн 
земної кулі. А час для обговорення 
ще є: календар може бути запровад
жений лише з року, який починається 
з неділі. Найближчий до нас такий рік 
— 1967. 
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ПАМ'ЯТНИК ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У ВАШИНГТОНІ 
Це сталося вікопомної суботи, 27-го 

червня року Божого 1964-го в місті 
Вашингтоні, столиці З'єдинених Дер
жав Америки, як 34-тий президент 
цієї наймогутнішої країни в світі та 
головний командувач альянтськими 
збройними силами під час другої сві
тової війни Двайт Д. Айзенгавер у 
приявності ентузіястичної, стотисяч
ної маси народу відкрив пам'ятник Та
расові Шевченкові, співцеві українсь
кої слави і волі. Для пригадки і трив
кішого збереження повторимо на цьо
му місці опис тієї в багатьох відно
шеннях — українському, американсь
кому і міжнародному •— переломової 
події, поданий негайно після її завер
шення у „Свободі" з дня 30-го червня 
того ж 1964-го Шевченківського ро
ку. 

Історичний акт історичного дня 
Вашингтон. — Не раз і не два про

мовляла історія в столиці вільної зем
лі Вашингтона. Але навряд чи коли 
такі великі маси народу могли безпо

середньо відчути з таким глибоким 
зворушенням будь-який з цих історич
них актів, як відчули вони відкриття 
пам'ятника Тарасові Шевченкові у цій 
столиці світу над Потомаком цієї не
забутньої історичної суботи, 27-го 
червня 1964-го року від народження 
Христа, 188-го року від проголошення 
Незалежности З'єднаних Держав А-
мерики, 46-го року від відновлення 
самостійної, ні від кого незалежної, 
соборної і народоправної Українсь
кої Народної Республіки та 150-го ро
ку від народження Тараса Шевченка" 
—• як це сказано в „Пропам'ятній 
Грамоті", яка має бути вмурована в 
підставу пам'ятника. Здавалося, що 
все завмерло, зупинило віддих, що на
віть легкий вітерець припинив свій 
подув у розпаленому гарячим сонцем 
до майже сто ступнів Фаренгайта по
вітрі, як 34-ий президент З'єднаних 
Держав Америки, головний коман-
дант альянтських збройних сил під 
час другої світової війни генерал 
Двайт Д. Айзенгавер підійшов до ве-
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. . . Уже деякий час перед годиною першою пополудні, на яку була чапокіюкен» 
врочиегють відкриття пам'ятника, трикутна площа між 2 2 , 2 І ою і * П Г в у л Д " 

на якій пам'ятник стоїть, перетворилася у велике муравлище.. 



. .. Двайт Д. Айзенгавер підійшов до великого жовтого полотни
ща, що заслоняло статую та, потягнувши за мотузку, відкрив мо
гутню бронзову постать невмирущого Кобзаря України та все
людського співця волі і справедливости, Тараса Шевченка, на 

гранітному п'єдесталі... 

ликого жовтого полотнища, що за
слоняло статую та( потягнувши за 
мотузку, відкрив могутню бронзову 
постать невмирущого Кобзаря Украї
ни та вселюдського співця волі і 
справедливости, Тараса Шевченка, на 
гранітному п'єдесталі. Цю тишу ско
лихнули щойно слова безсмертного 
Шевченкового „Заповіту", що понес
лися піснею насамперед із грудей со
ток хористів, а опісля і з грудей ти-

сячів і тисячів народу. „Як умру то 
поховайте мене на могилі..." співав 
хор і співали люди, і багатьом ввижа
лися тоді Чернеча Гора в Каневі над 
Дніпром, на якій український народ 
поховав свого найбільшого Сина. , До
ховайте та вставайте, кайдани порві
те . . . " продовжувалася пісня-запо-
віт і здавалося, що тоді вище піднес
лися та бадьоріше замаяли на вітрі 
сотні прапорів, між ними й бойові 
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прапори колишніх Українських Ар
мій, що вели до бою за здійснення 
цього Шевченкового заповіту. „І мене 
в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, 
не забудьте пом'янути не злим, тихим 
словом!" — кінчилася пісня-за-
повіт, а в очах тисячів блестіли й ко
тились по лиці сльози невимовного 
зворушення, невимовної радости, що 
Вашингтон діждався Шевченка, та 
невимовного жалю і туги, що Україна 
все ще дожидає свого „Вашингтона 
з новим і праведним законом". А мо
гутня постать Шевченка в бронзі під
носилася понад голови всіх, вирізува
лася чіткими контурами на тлі ясного 
неба й наче повторювала своє запев
нення, що „діждемось таки колись". 

В очікуванні відкриття пам'ятника 
Уже на кілька годин перед годиною 

1-ою вполудне, на яку була заповід-
жена врочистість відкриття пам'ятни
ка, трикутна площа між вулицями 
22, 23-ою і „Р" („Пі"), на якій пам'ят
ник стоїть, перетворювалася у вели
ке муравлище. Тисячі людей зайняли 
відповідні „стратегічні" місця довко
ла площі та на вулицях, які її ото
чують, ще перед вмаршом на площу 
перших колон, що йшли маніфеста-
ційним походом від монументу Ва
шингтонові, Пенсилвенійською Евеню 
біля Білого Дому до пам'ятника Шев
ченкові. Заповнені були вікна довко
лишніх будинків. Були люди й на да
хах цих будинків. Тим часом, поступо
во почала заповнюватись і сама пло
ща, на якій були крісла з призначе
ними місцями для репрезентантів кра
їн, громад та численних почесних гос
тей. Ветерани-українці американських 
та українських збройних сил під за
гальним проводом інж. Івана Скіри, з 
успіхом намагалися все порядкувати, 
згідно з наперед приготованим под
рібним пляном. А сонце наче б на
магалося подвійно зогріти всіх, ви
нагородити їх за численні історичні 
бурі і негоди, що їх доводилося пере
живати нащадкам того, кому цей па
м'ятник поставлено. А до пам'ятника 
підходили колони за колонами, одні 
в супроводі оркестр, другі з піснями 

на устах. Довкола площі з пам'ятни
ком зайняв місця зорганізованими ря
дами „квіт України і краса", тисячі 
нашої молоді у своїх пластових, су-
мівських та інших одностроях. Багато 
дівчат в народних костюмах. На плят-
формі біля самого пам'ятника члени 
Комітету Пам'ятника Шевченкові та 
головні впорядчики очікують приходу 
головних учасників урочистостей: 
Двайта Д. Айзенгавера, первоієрархів 
і владик наших Церков, інших достой
ників. Зворушливою сценою було, як 
літній президент УНР в екзилі, д-р 
Степан Витвицький, в товаристві сво
їх асистентів завчасу прийшов на пло
щу та зайняв тимчасове місце в тіні 
кріслатого дерева зараз біля пам'ят
ника. 

"We Like Ike" 
Зближалася перша година й очі чо

лових репрезентантів Комітету: його 
голови проф. д-ра Романа Смаль-
Стоцького, його заступника й першого 
на цій урочистості голови Українсь
кого Конгресового Комітету Америки 
проф. д-ра Лева Е. Добрянського, ек
зекутивного директора Комітету п. 
Йосипа Лисогора, секретаря д-ра Я-
рослава Падоха та інших постійно 
зверталися в бік, звідки очікувано го
ловної особи цих урочистостей —• 
Двяйта Д. Айзенгавера. Тим часом, 
через голосник проголошувано різні 
повідомлення, включно із викликами 
батьків, щоб зголосилися до своїх за
гублених серед справжньої народної 
гущі малолітніх дітей. 

Аж нарешті вдарено в бубни, захви
лювалася маса народу, встали і ви
простувались на весь зріст ті, що си
діли, а повітрям сколихнула буря 
оплесків та оклики "We like Ike" — 
„Ми любимо Айка" — Двайта Д. Ай
зенгавера. Площу з пам'ятником та 
безпосередню околицю обступили не
помітно уніформовані й „цивільні" 
члени охорони колишнього президен
та З'єднаних Держав. А він, усміхне
ний і ввічливий до всіх, з виразом 
глибокого зворушення цим привітан
ням в очах, появився на плятформі 
біля пам'ятника. Ще скріпилися ап-
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. . . Ще хвилина й до багатьох голосників підійшов завжди одна
ково скромний, як і рішучий президент Українського Конгресово
го Комітету і майстер цієї історичної церемонії, проф. Лев. Е. 
Добрянський. Пані й Панове: Національний Гимн! — проголосив 

він чітко через гучномовці... 

лявзи, ще могутніше пронеслися ок
лики. Точно, як заповіджено: за де
сять хвилин перед першою годиною, 
Двайт Д. Айзенгавер був біля пам'ят
ника, щоб довершити врочистости вро-
чистостей цього Українського Дня в 
столиці Америки: відкриття пам'ят
ника Тарасові Шевченкові. 

Починається урочистість 

Серед великого одушевлення стоти
сячних мас народу, разом чи безпосе
редньо перед або після приходу Двай-
та Д. Айзенгавера, на плятформу біля 
пам'ятника вступили та зайняли міс
ця президент УНР в екзилі д-р Степан 
Витвицький, первоієрархи і владики 
Українських Католицької і Правос
лавної Церков, члени Конгресу ЗДА, 
двох наших фільмових артистів з Го
ллівуду: Джек Пеленс і Майк Мазур-
кі, члени Екзекутиви та деякі з чле
нів Головної Управи Комітету Пам'ят
ника Шевченкові. Ще хвилина й до 
багатьох голосників підійшов завжди 

однаково скромний, як і рішучий пре
зидент Українського Конґресового Ко
мітету Америки, майстер цієї історич
ної церемонії проф. Лев Е. Добрянсь
кий. „Пані й Панове: — Національ
ний Гимн!" проголосив він чітко че
рез гучномовці. І все, що було й жило, 
почало грати й співати пісню про зо
ряно-смугастий прапор. Урочистіть 
почалася. 

Починається з Богом 
Проф. Добрянський запрошує до 

голосників первоієрарха Української 
Католицької Церкви в ЗДА, ВПрео-
священнішого Митрополита Амврозія 
Сенишина, Ч. С. В. В. Владика, зодяг
нений в свою мантію, підходить і по
мітно зворушеним голосом проводить, 
насамперед англійською й опісля ук
раїнською мовами спеціяльну молит
ву, базовану на молитві Господній: 
„Отче наш... 
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МОЛИТВА 
якою Первоієрарх Української Като
лицької Церкви в ЗДА, ВПреосв. Мит
рополит Амврозій Сенишин, Ч.С.В.В., 
започаткував урочистості відкриття па
м'ятника Тарасові Шевченкові у Ва

шингтоні 

Отче наш, що ecu на небі, понад 
всесвітом і часом, вислухай наші мо
литви, що линуть до Тебе, Всемогучо-
го Бога і Милосердного Отця. 

Нехай святиться Твоє ім'я, не тіль
ки між вірними, тими людьми, що ні
коли не віддалилися від Тебе, але й 
між тими блудними дітьми, що від
реклися Тебе й погордили Твоїм за
коном. Вчини, Ласкавий Господи, щоб 
усі наші брати і сестри в Україні 
могли свобгдно прославляти Тебе в 
церквах, школах і в домах, під прово
дом свого Духовенства й Ієрархів. 

Хай прийде Твоє царство, царство 
Твоєї любови та Твого миру у всьому 
світі, а не царство безбожних волода
рів, ані царство ненависти, роздорів і 
неволі. Могутнім цього світу дай лас
ку знати Твою відвічну Правду, щоб 
вони знайшли ключ до розв'язки між
народних проблем та встановлення 
тривалого миру-спокою. 

Нехай буде воля Твоя, як на небі, 
так і на землі, бо зберігаючи Твою 
волю, тобто Твої святі Закони, осяг
немо справжній мир, справедливість 
і згоду. А що багато людей не ви
конує Твоєї Святої Волі, немає у сві
ті спокою, згоди ані любови. 

Хліб наш щоденний дай нам нині, 
дай його і нашим братам і сестрам 
в Україні, щоб могли жити і працю
вати для Твоєї слави та добра нашого 
народу. Вкажи, Господи, Кермани
чам Американської Держави та кер
маничам інших держав світу, щоб во
ни на основі осягів природознавчих 
наук вживали ядрову енергію не у 
воєнних цілях та на знищення наро
дів, а для добробуту майбутніх поко
лінь. 

Прости нам довги наші, як і ми 
прощаємо довжникам нашим і дай 
нам, Вселаскавий Боже, ласку пізна-

ВПреосв. Амврозій Сенишип, Митропо
лит Української Католицької Церкви 
в ЗДА, започатковує молитвою відкрит

тя пам'ятника. 

ти, в світлі Твоїх Божих Правд, наші 
недомагання і кволості, які були при
чиною наших особистих чи народних 
невдач, та й допоможи нам вив'язува
тися належно зі своїх обов'язків у 
відношенні до Тебе, нашого Бога і 
Батьківщини. Всемогучий Боже, бла
гаємо Тебе, дай згоду і братню любов 
в нашому народі. 

Не введи нас у спокусу, але виз
воль нас від злого, та просвіти наш 
розум і дай нам второпність, щоб ми 
могли розрізняти правду від ложі та 
йти дорогою Твоїх Заповідей. Мило
сердний Боже, ми, зібрані на цьому 
місці, уповаємо, що Твоя доброта пе
реможе сучасне лихо, як сказав Та
рас Шевченко: 

„Ми віруєм Твоїй силі 
І слову живому: 
Встане правда, встане воля, 
І Тобі Одному 
Поклоняться всі язики 
Бо віки, во віки..." 

SO 



Говорить Двайт Д. Айзенгавер 
Після молитви коротке привітання 

англійською й українською мовами 
виголошує господар цього свята, го
лова Комітету Пам'ятника Шевченко
ві, проф. д-р Роман Смаль-Стоцький. 
Проф. Добрянський коротко й вимов
но представляє одного з найвидатні-
ших мужів історії, одного з найдос-
тойніших громадян цієї країни, 34-го 
президента ЗДА Двайта Д. Айзенга-
вера, який серед нової великої овації 
підходить до голосників та як же ві
домим усьому світові голосом почи
нає свою нову інавгураційну промо
ву, промову інавгурації володаря люд
ських душ Тараса Шевченка у виді 
бронзової статуї в самому серці Аме
рики. 

ПРОМОВА ДВАИТА Д. 
АИЗЕНГАВЕРА 

34-го президента ЗДА, при відкритті 
пам'ятника Тарасові Шевченкові у 
Вашингтоні в суботу, 27-го червня 1964 

року 

Насамперед дозвольте мені подяку
вати вам за великодушне прийнят
тя. 

Дня 13-го вересня 1960-го року, ко
ли я підписом перетворив у закон 
ухвалу, яка уповноважувала будову 
цього пам'ятника, я сподівався, що 
Ви влаштуєте врочистість відкриття, 
яка відповідала б величі Тараса Шев
ченка. 

Цей день настав і Ви прийшли ти
сячами з усіх частин З'единених Дер
жав; Ви прийшли з Канади, з Латин
ської Америки і Европи та навіть да
лекої Австралії, щоб вшанувати па
м'ять поета, який так вимовно висло
вив невмирущу рішучість людини бо
ротись за волю та її нєзгасаючу віру 
в кінцеву перемогу. 

Цей здвиг любителів волі, щоб від
дати салют українському героєві, да
леко переходить мої сподівання. 

Але його значення не перевищує 
моєї надгі. 

Моєю бо надією є, що Ваш велича
вий похід від тіні Монументу Ва
шингтонові до стіп пам'ятника Тара-

Господар цього свята, голова Комітету 
Пам'ятника Шевченкові проф. д-р Роман 

Смаль-Стоцький вітає гостей . . . 

сові Шевченкові запалить тут новий 
світовий рух у серцях, умах, словах 
і ділах людей; безперервний рух, при
свячений незалежності та волі всіх 
народів та всіх поневолених націй в 
усьому світі. 

У моїх юнацьких роках довірочно 
заповідали, що впродовж життя моєї 
генерації, принципи нашого вільного 
суспільства стануть відомі всім на
родам по всіх усюдах та що вони бу
дуть універсально прийняті в світі. 

Ця мрія розвіялася. 
Упродовж кількох минулих десяти

літь сильні люди, які здобули контро
лю над великими обширами нашої 
планети, викпили і заперечили засади 
волі і людської гідности. Революцій
ні доктрини нашого вільного суспіль
ства ще далекі від універсального зас
тосування на землі. Навпаки^ ми ба
чили протинаступ фашизму і комуніз
му, щоб застосувати їх тоталітарною 
державою, здавленням особистих 
вольностей, запереченням національ
ної незалежности і навіть знищити 
свободу запитів і дискусії. 

Тиранія і гніт сьогодні не різняться 
від тиранії і гнету за часів Тараса 
Шевченка. 

Тут, як і тоді, тиранія означає зосе
редження всієї влади в руках елітар
ної групи, урядового бюра, одної лю-
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дини. Це значить, що кінцеві рішення, 
які відносяться до кожного аспекту 
життя, залежать не від самого наро
ду, але від тиранів. 

Шевченко зазнав того роду урядо
вих узурпацій на рішення, які він у-
важав, що він повинен виносити сам 
за себе. 

Але він чемпіон волі не тільки для 
себе самого. 

Коли він говорив про українську 
незалежність від російського колоні-
яльного правління, він ставив у заг
розу свою власну волю. 

Коли ж він приєднався до братства, 
ціллю якого було встановлення рес
публіканської форми влади в країнах 
Східньої Европи, його ув'язнено — 
навіть відібрано йому право вживати 
олівця і паперу, щоб записувати свої 
думи про волю. 

Сьогодні такий самий зразок життя 
існує в Совєтському Союзі та в усіх 
поневолених країнах. Де тільки при 
владі є комунізм, там існує накине
на контроля думки, вислову і на
справді кожної фази людського існу
вання, яку держава забажає опану
вати. 

Наріжним каменем кожного віль
ного суспільства є обмежена влада, 
яка виконує тільки ті завдання, що 
їх нарід потребує і яких він сам за 
себе взагалі не може виконати, або 
не може виконати так справно. 

Наша власна країна була створена 
як того роду суспільність у щирому 
переконанні, що де люди є вільні, де 
вони мають право думати, молитись 
і поступати по своїй вподобі — аби 
тільки не переступати таких самих 
прав інших людей •—• там буде швид
кий людський поступ. 

Ми також віримо, що коли того ро
ду воля буде заґарантована універ
сально, тоді буде мир між усіми наці
ями. 

Хоча світ сьогодні поділений між 
тиранією і волею, ми маємо надію 
і маємо віру, що так не залишиться 
назавжди. Між усіми, що замешкують 
ґльоб, у кожній поневоленій країні — 
навіть у самій Росії •— тільки горстка 
творить лиху конспірацію, опановую-

Говорить Двайт Д. Айзенгавер 

чи своїх співгромадян силою або ошу
канством. Тому, що людина інстинк-
товно бунтується проти уніформова-
ности, вона прагне до волі, до добро
буту і до миру. Тим часом, воля кіль
кох осіб заперечує волю мільйонів і 
воля приголомшена таким станом ре
чей. 

Але не забуваймо вікової правди, 
що „це також минеться". 

У країнах Східньої і Центральної 
Европи, серед не-російських націй 
СССР, і в самій Росії — де поезії 
Шевченка добре відомі — є мільйони 
поодиноких людських істот, які се
рйозно бажають права на самовиз
начення і самоуправління. Ного ста
туя, що стоїть тут у серці столиці кра
їни, близько амбасад, де можуть гі 
бачити представники майже всіх країн 
світу, є світлим символом його воле-
любности. 
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Вона промовляє до мільйонів гноб
лених. 

Вона дає їм постійну заохоту боро
тись безупину проти комуністичної 
тиранії, аж доки одного дня буде до
сягнена кінцева перемога, що цілком 
певно станеться. 

Більшість з Вас тут сьогодні є ук
раїнського походження або роду. 

Усі з нас, — якщо ми вернемось 
одну, Дві чи десять генерацій взад — 
знайдемо своє родинне коріння в я-
кійсь іншій нації, на якомусь іншому 
континенті. 

Але сьогодні ми всі стоїмо разом як 
американці, з'єднані нашою спільною 
відданістю системі самоуправління — 
системі, яка уможливлює нам бути 
іншими, але об'єднаними; незалеж
ними, але взаємозалежними; різними, 
але нероздільними. 

Щоб могти з успіхом принести сві
тові мир з волею і справедливістю, 
ми мусимо збільшити наші спільні 
зусилля, щоб люди по всьому світі 
більше здавали собі справу, що тіль
ки у волі можна знайти правильний 
шлях до людського поступу, щастя і 
самовиявлення. 

Шевченко жив цією правдою і гі 
навчав. 

Відкриваючи цей пам'ятник велико
му українському Поетові 19-го сто
ліття, ми заохочуємо сьогоднішніх по
етів в Україні, в Східній Европі і в 
усьому світі включати в їхні вірші 
прагнення людства до волі, до само-
вислову, до національної незалежнос-
ти та до волі для всіх людей. 

Якщо б Шевченко жив сьогодні, він 
був би у першій лінії цього великого 
змагання. 

А тепер я пригадаю слова одного 
з найбільших синів Америки, Абра-
гама Лінкольна. 

Промовляючи тут якраз сто років 
тому, він сказав: 

„Це не тільки для сьогодні^ але й 
на всі грядучі часи ми повинні для 
дітей наших увічнити це величне і 
вільне правління, яким ми втішались 
усе наше життя". 

У тому самому часі, це не тільки 
на сьогодні, але й на всі грядучі часи 

ми сьогодні презентуємо світові цю 
статую Тараса Шевченка, Кобзаря 
України, та Борця за Волю, щоб увіч
нити віру людини в кінцеву перемогу 
волі. 

Безупинною працею та при Божій 
допомозі одного дня настане нова до
ба, доба універсального миру з волею 
і справедливістю для всіх. 

Хвилина про яку мріяли покоління 
Промову „Айка" часто-густо пере

риває буря оплесків. Коли ж її закін
чено, тоді проф. Добрянський просить 
Д. Д. Айзенгавера довершити акту 
відкриття пам'ятника. Настала хви
лина, про яку мріяли покоління і яка 
ввійде в історію світу: Двайт Д. Ай-
зенгавер відкрив пам'ятник Тарасові 
Шевченкові в столиці ЗДА, в столиці 
світу, як стотисячні маси народу з 
найбільшим зворушенням співали 
Шевченків „Заповіт". 

Почалося і кінчається з Богом 
Після відкриття, промовляли ще 

конгресмен Дервінскі, Фіґен, Дулскі і 
Флад й тоді до голосників підійшов 
первоієрарх Української Православної 
Церкви в ЗДА, ВПреосв. Митрополит 
Іоан Теодорович та закінчив урочис
тість зворушливою молитвою, виголо
шеною англійською й українською 
мовами. 

М О Л И Т В А 
якою Первоієрарх Української Право
славної Церкви в ЗДА, ВПреосв. Мит
рополит Іоан Теодорович закінчив уро
чистості відкриття пам'ятника Тарасові 

Шевченкові у Вашинґтоні 
Бо ім'я Отця, і Сина і Святого Ду

ха! 
Наш Великий Боже в Тайні Твого 

Тройцедіяння ! 
Ти — Отець всього що є. Ти — 0-

тець народів і племен землі. Ти даєш 
їм „день життя": його світанок, полу
день і вечір і відпускаєш їх з буття. 
Історія землі повна спогадами про 
племена й народи, що проходили по 
ній. Ти даєш їм законодавців, їх вож
дів і їх пророків. Святе Письмо пов
не оповідань про це. 

SS 
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Ти благословляєш тепер світанок 
„дня життя" нашому Українському 
народові. Ти пробуджуєш тепер його 
національну самосвідомість. Ти даєш 
йому тепер пізнавати його потреби, 
його цілі й путі до них. 

На цім світанку „дня" нашого ус
відомленого національного життя Ти 
послав нам пророка того життя, не
забутнього сина нашої землі Тараса 
Григоровича Шевченка. 

Він народився невільником. Ти бла 
гословив йому вийти на волю. І він 
став співцем вікових наших прагнень 
волі особистої і національної. Ти дав 
йому Твоє святе надхнення. Він знав 
чого благати Звиш од Тебе. І він бла
гав: 

„Скорбящих Радосте, пошли, пош
ли мені святеє слово, святої правди 
голос новий, і слово розумом святим 
і оживи і просвіти!" 

(З поеми „Неофіти") 
І Ти, Вічний, дав йому те слово. 

І промовило воно до нас бурно, хви
люючи нас, кличучи нас. Він став му
чеником за те слово і мужно поніс 
кару за нього, за слово, що Ти, Віч
ний, йому дав. 

І знав це син нашого народу^ Тарас 
Шевченко, для чого дане йому це сло
во і написав од імені Твого, Вічний: 

„Воскресну Я, воскресну нині ради 
їх, людей закованих моїх, убогих, 
нищих 
Возвеличу малих отих рабів німих!" 

(З „Подражанія II псалму") 
Ми маємо тепер твоє слово, Тарасе! 

Ставлячи пам'ятник тобі в столиці 
Країни нашого з Волі Божої поселен
ня, ми прирікаємо не забути твого 
слова, жити ним. Це — слово „сві
танку дня" нашого національного 
відродження. 

Ставлячи цей пам'ятник тобі, Та
расе, ми хочемо звістити й іншим на
родам про величні діла Божі, які Бог 
явив в тобі для нас, Тарасе. Ти знай
шов, Тарасе, гідне твого пам'ятника 
місце в столиці країни волі. 

В цю величну мить я, Митрополит 
Української Православної Церкви в 
цій країні, в імені Божім благослов
ляю цей пам'ятник, освячую його мо-

ВІТреосв. Іоан Теодорович, Митрополит 
Української Православної Церкви в ЗДА 
закінчує молитвою церемонію відкриття 

пам'ятника. 

литвами всіх тут присутніх, вірую
чих моєї Церкви і доручаю його Бо
жій, всемогутній Опіці. 

Нехай стоїть цей пам'ятник віки 
незрушимо. Нехай викликає він в нас 
чуття відданости долі нашого Народу, 
як і нашій Державі, що в ній Богом 
ми оселені. 

Нехай голосить цей пам'ятник про 
великі Діла Божі, що діються з нами, 
що провадять нас у величність буду
чого нашої Землі України, нашого 
Украінського Народу на ній, коли 
він на свободі піде в його путь стеж
ками віри в Бога, стежками Божих 
заповідів. 

Благословення Твоє, Всемогутній 
Боже, нехай спочине на цім пам'ятни
ку. Амінь. 

Нехай цей день буде „Українським 
Днем"... 

Урочистіть відкриття пом'ятника 
Тарасові Шевченкові включала й про
читання окремої проклямації, якою 
два комішенери Дистрикту Колюмбії 
проголосили день відкриття пам'ят
ника, суботу 27-го червня 1964-го 
року „Українським Днем" у столиці 
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ЗДА та заповідають проголошування 
такого ж дня кожного дальшого ро
ку. 

Нехай буде відомо всім грядучим 
поколінням... 

Перед закінченням цієї урочистос-
ти урочистостей відкриття пам'ятника 
Тарасові Шевченкові у Вашингтоні, 
прочитано ще англійською і україн
ською мовами приготовану ред. А. 
Драганом і схвалену Комітетом у де
що зміненій формі „Пропам'ятну Гра
моту", що —• підписана всіми членами 
Управи Комітету — має бути вмуро
вана в підставу пам'ятника. Англій
ський текст цієї Грамоти відчитав ек
зекутивний директор Комітету п. Йо
сип Лисогір, який разом з проф. 
Смаль-Стоцьким, д-ром Я. Падохом та 
гуртом інших провідних членів Ко
мітету дав рішальний вклад у підго-
тову та переведення цієї урочистости. 
Український текст Грамоти відчитав 
касир Комітету п. Ігнат Білинський. 

ПРОПАМ'ЯТНА ГРАМОТА 
Нехай буде відомо всім грядучим 

поколінням, що цього дня, в суботу 
27-го червня 1964-го року від народ
ження Христа, 188-го року від прого
лошення незалежності/, З'єднаних 
Держав Америки та 46-го року від 
часу відновлення самостійної, ні від 
кого незалежної, соборної і народо-
правног Української Народної Респуб
ліки, яка, не зважаючи на комуно-
московську окупацію, живе й сьогод
ні в серцях українського народу, 

КОЛИ Президентом З'єднаних Дер
жав Америки був Достойний Линдон 
Б. Джансон, 

КОЛИ Первоієрархом Української 
Католицької Церкви в З'єднаних Дер
жавах Америки був Високопроосвя-
щенніший Митрополит Амврозій Се-
нишин, 

КОЛИ Первоієрархом Української 
Православної Церкви в З'єднаних 
Державах Америки був Високопреос-
вященніший Митрополит Іван Теодо-
рович, 

КОЛИ Президентом Українського 
Конгресового Комітету Америки був 
професор д-р Лев Добрянський, 

КОЛИ Президентом Наукового То
вариства ім. Шевченка був професор 
д-р Роман Смаль-Стоцький, 

КОЛИ Президентом Української 
Вільної Академії, Наук у З'єднаних 
Державах Америки був професор д-р 
Олександер Архімович, 

КОЛИ волелюбні народи світу із 
З'єднаними Державами Америки у 
проводі — після перемоги над імпе-
ріялістичним і народовбивчим нациз-
мом-фашизмом під час другої світової 
війни — були у завзятій холодній 
війні проти такого ж народовбивчого 
комуно-московського імперіялізму, не 
зважаючи на хвилеві коньюнктураль-
ні вгдпруження. 
ОТЖЕ ЦЬОГО ДНЯ Достойний 
Двайт Д. Айзенгавер, 34-ий Прези
дент З'єднаних Держав Америки, в 
приявності ентузіястичної, багатоти
сячної маси народу, зокрема репре
зентантів американського державно
го, культурного і суспільного життя 
та репрезентантів українських крайо
вих установ з багатьох країн сьогод
нішнього вільного світу, особисто від
крив цей Пам'ятник Тарасові Шев
ченкові, Кобзареві України та все
людському співцеві волі і справедли-
вости, у 150-річчя з дня його народ-
дтСЄгІгСЛ* 

ЦЕЙ ПАМ'ЯТНИК — присвячений 
усім тим народам, що подібно, як ук
раїнський нарід, борються проти мос
ковського і всякого імперіялізму та 
самодержавства, за здійснення оспі
ваних Тарасом Шевченком ідеалів 
волі, незалежности, справедливости і 
народоправства для всіх — отже цей 
Пам'ятник був здвигнений на підста
ві Публічного Закону 86-749, що його 
схвалив 85-тий Конґрес і підписав 
3^-ий Президент З'єднаних Держав 
Америки Двайт Д. Айзенгавер дня 
13-го вересня 1960-го року. І далі, цей 
Пам'ятник — запроектований і ви
конаний скульптором Леонідом Моло-
дожанином — був збудований кошта
ми, що їх покрито із добровільних 
пожертв понад 50,000 американських 
громадян, переважно українського ро
ду, а закон про будову цього пам'ят
ника здійснив окремо створений для 
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Піднеслись прапори і виструнчились люди, як пролунали могутні звуки українсь
кого національного гимну на закінчення церемонії відкриття пам'ятника Т. 

Шевченкові у Вашингтоні. 

цієї мети Комітет Пам'ятника Шев
ченкові, репрезентуючи всю двоміль-
йонову Громаду американських гро
мадян українського роду. 

ДАНО в столичному городі Ва-
шинґтоні цього дня 27-го червня 
196Jf-zo року, в 150-річчя з дня на
родження Тараса Шевченка. 

ЦЮ ГРАМОТУ для грядучих по
колінь, перед вмуруванням її в під
ставу Пам'ятника, потверджуємо сво
їми власноручними підписами ми, 
члени Головної Управи Комітету Па
м'ятника Шевченкові. 

(Підписи) 

„Ще не вмерла Україна!" 
Могутні звуки українського націо

нального гимну „Ще не вмерла Ук
раїна", що його — подібно, як і аме
риканський гимн на початку урочис-
тости, грали оркестри, співали хори 
і тисячні-тисячні маси народу, можли

во тільки на Софійській площі па
м'ятного дня 22-го січня 1919-го року, 
звучали так переконливо, як звуча
ли на цій Шевченківській площі біля 
пам'ятника Кобзареві України в сто
лиці ЗДА в цю історичну суботу, 27-го 
червня 1964-го року. Все, що тут було 
й діялося, свідчило про те, про що 
співається в гимні: Ще не вмерла 
Україна! 

Поклін Шевченкові 
Після формального закінчення вро-

чистостей відкриття пам'ятника, від
булася біля нього процесія „Поклін 
Шевченкові". Багатолюдні колони на
самперед молоді, а дальше громадянс
тва проходили одна за одною біля 
пам'ятника, схиляючи свої прапори і 
голови перед геніяльністю і велич
ністю того, кому цей пам'ятник збудо-
вно: безсмертного Кобзаря України. 
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Похід вулицями Вашинґтону 
Незабутній день 27 червня року Бо

жого 1964 — Український День у 
Вашингтоні — розпочинався на веле
тенській еліпсі біля монументу Ва
шингтонові. Рано-вранці, скоро після 
сходу сонця, туди почали підкочува
тися перші автобуси, позначені си
ньо-жовтими наліпками, що сповіща
ли про радісне свято — відкриття па
м'ятника Пророкові свободи України 
і всіх поневолених народів, Тарасові 
Шевченкові, у столиці ЗДАмерики. 
З'являються перші впорядчики, під 
проводом інж. Івана Скіри, який 
очолював Комісію КПШ по впоряд
куванню походу. Тут і там на просторі 
велетенської еліпси навпроти Білого 
Дому — формуються групи найпер
ших громадян, під знаками своїх стей-
тів, з усіх кінців великої американсь
кої землі. Прибуває молодь —• перші 
сотні уніформованих пластунів. У пог
ляді юнаків і дівчат — радість і зво
рушення. Прапороносці та представ
ники різних українських організацій 
формуються у стрункі лави. Зустріча
ємо представників братніх народів — 
Білорусії, Литви, Козакії, та інших, 

що поневолені, як і Україна, і що спо
діваються свого Вашингтона. А ось, 
виконуючи бурхливу мелодію, на 
просторому полі з'являється мурин-
ська оркестра: нащадки славетного 
шекспірівського актора Айри Олдрід-
жа, товариша і друга нашого Кобзаря, 
— прибули сюди, щоб узяти й собі 
участь у поході, вшанувати Співця 
свободи! Так вони відгукнулися на 
проголошення управою дистрикту Ко
лумбія дня 27-го червня — Українсь
ким Днем. 

Вищає пекуче сонце, більшає людей 
на площі. Вже не сотні, а десятки со
тень українців і канадійців україн
ського роду шикуються до великої 
дефіляди вулицями Вашинґтону. За 
20 хвилин 10-та година ранку. Загри
міли мідні труби стоособової оркестри 
Осередку СУМА ім. М. Павлушкова з 
Шикаґо, під диригуванням проф. І. 
Повалячека. Залопотіли вгорі синьо-
жовті й зоряні прапори. Лунає коман
да. Щось невимовно величне й уро
чисте є над цією площею! Рушають 
перші лави прапороносців — ветера
нів воєн, у яких кожен змагався за 
спільну ідею, за Шевченківську 

На площі біля Монументу Вашинґтона, на якій формувався по
хід, заздалегідь були уставлені таблиці з написами назв міст 
і стейтів, біля яких збиралися групи громадян у підготові до 

походу. 



На чолі походу, який саме пре 
ветерани Американських і Ук] 

зоряні американські і 

„правду й волю", навіть коли й був 
у чужому мундирі. Йдуть прапоронос
ці різних товариств, організацій, пред
ставники культури, науки... Рівно 
відбивають крок сотні пластунів, мо
гутньо гримить оркестра з Шикаґо, 
а далі за тисячами демонстрантів — 
оркестра СУМА з Боффало, ще далі 
оркестра наших гостей-муринів та ін
ші. По Пенсильвенії евеню вже мар-
шують тисячі українців, і над лавами 
духових синів і дочок безсмертного 
Тараса, благословленими нашим ду
ховенством, — барвисті прапори та 
сонце вільної Америки. 

Довкола широкої й гарної вулиці, 
замаєної деревами — збираються гля-
дачі-американці. Між ними багато 
негрів, жваво коментують подію. А-
мериканські репортери, як і українсь
кі їхні колеги, жваво клацають фото
апаратами. Велично й урочисто пливе 
багатотисячний похід вільної Украї
ни столицею ЗДАмерики і центру 
всього вільного світу. Лави за лавами 
крокують уніформовані тисячі сумів-
ської молоді, під грім оркестр. Висо
ко шелестять українські прапори різ
них Осередків СУМ Америки й Кана
ди, що їх вітас представник Централь
ної Управи СУМ у світі мґр. Г. Ощип-
ко з Бельгії, як представник деле
гації тієї країни. На таблицях транс-

одить біля Білого Дому, вояки-
іїнських Армій несли прапори: 
иньо-жовті українські. 

парентах читаємо: ,,Ню Йорк'', „Ми-
шиґен", „Іллиной", „Пенсильвенія", 
далека „Міннесота" та багато-багато 
інших подібних написів. Це тисячі ук
раїнців з різних стейтів ідуть у похо
ді української сили і слави, нашої від-
даности й вірности ідеям Тараса Шев
ченка, вірности Україні. Над деякими 
колонами бачимо транспаренти анг
лійською мовою, що закликають зма
гатися за звільнення України й інших 
поневолених націй з-під московського 
панування. Попереду багатьох колон 
— діти в нашій народній ноші. їх 
найбільше фотографують, і вони ус
міхнені й радісні. Оті маленькі почу
вають себе сьогодні майже великими: 
вони беруть участь у великому ділі, 
вони йдуть до свого найбільшого дру
га, Тараса Шевченка, чиї вірші вчи
ли і кого навчилися від батьків люби
ти всім серцем. По обох боках широ
кої замаяної деревами, евеню стоять 
тут і там святково уніформовані по-
ліцисти. Один з них сказав кореспон
дентові „Свободи": „Ваш похід був 
зразково дисциплінований. Чи не 
вперше я відпочивав, виконуючи слу
жбу. Ваші жінки й дівчата у народ
них одягах — чарівні". 

На площі, що її перетинає Ню Гем-
шір евеню, чолові прапори повертають 
праворуч і вже дефілюють 23-ю вули-
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Найчисленніше в поході була заступлена українська молодь — 
справжній „цвіт України і краса". Крім молоді в національних 
одягах, найчисленнішу участь у поході взяли члени молодечих 
організацій „Пласт", СУМА, ОДУМ та інших із ЗДА і Канади. 

цею, що веде просто до бронзової пос
таті Кобзаря, яку так надхненно ство
рив скульптор Леонід Молодожанин. 
Тисячі й тисячі людей, без уваги на 
пекуче сонце, маршують лавами, під 
крилами українських прапорів і пра
порів волелюбної Америки. У синіх 
уніформах грає марша оркестра УНС 
з Шикаґо... З усміхом на обличчях 
проходять довгі колони невтомних ук
раїнок, наших матерів і сестер, — це 
йдуть репрезентантки Союзу Украї
нок Америки, з відзнаками СУА на 
блюзках. Тисячі людей у колонах зо
дягнені сьогодні в українські вишив
ки, а ось ціла оркестра з Філядель-
фії — зодягнена під козаків, ще й із 
вусами, і в козацьких шапках! А що 
ще важливіше — більшість тих оркес
трантів — це нащадки другого і на
віть третього покоління українців, 
батьки яких тут, у ЗДА народились, 
але могутня сила української культу
ри і любов до країни батьків, до Тара
са Шевченка привела цих юнаків до 
велетенської української демонстрації 
у Вашинґтоні. 

Приблизно 40 000 українців і украї
нок взяли участь у Шевченківському 
поході Вашингтоном. Багато десятків 
тисяч наших земляків з різних країн 

світу вже чекали демонстрантів поб
лизу площі з пам'ятником • Шевчен
кові; багато тисяч ішли бічними тро
туарами, супроводжуючи дефіляду та 
подекуди пояснюючи американським 
глядачам, який це похід, чому, для 
чого. А на самій площі, перед закри
тим шовковим жовтим покривалом 
пам'ятником Кобзареві, у затінку де
рев, що ними обсаджений трикутник 
між вулицями 22, 23 і „Пі" •— що далі 
то густіше, що далі то важче пройти. 
Об'єднані хори, під диригуванням Ан
тона Рудницького, співають пісні на 
слова Тараса Шевченка, і здається ті 
чудові пісні летять аж над Дніпро, 
над могилу Кобзаря в Каневі, щоб 
сказати, що не забули Тебе Твої діти 
й за океанами сущі, великий Поете! 
Наша славетна Капеля Бандуристів 
ім. Шевченка, під диригуванням Івана 
Задорожного, виконує пісні — оту 
славу України, як назвав їх Тарас 
Шевченко, і багато людей не можуть 
втримати сліз радости й щастя від від
чуття великої урочистости. 

Колони демонстрантів не можуть 
увійти на площу, і упорядчики розмі
щують їх по бічних вулицях... Дов
кола церкви Пілігримів — живий ві
нок з людей. Знову і знову грають 
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оркестри, що їх годі всіх перелічити; 
знову лунають пісні у виконанні різ
них хорів... Вже по 12-ій годині дня. 
Під палаючим сонцем — десятки ти
сяч українців на площі Шевченка, 
навколо площі, в сусідніх вулицях... 
А дефіляда ще не скінчилася, надхо
дять нові й нові колони. Так, це був 
справді похід вільної України на по
міч Україні, поневоленій Москвою! 
Під могутньою постаттю Поета-мис-
лителя, Поета-пророка зійшлися тут 
усі у Вашингтоні: і українці Америки 
та Канади, і представники від україн
ських спільнот Аргентини, Бразилії, 
Уруґваю, Бельгії, Західньої Німеччи
ни, Англії, Франції та інших, навіть 
з далекої Австралії. Зійшлися тут 
представники різних поневолених на
родів, що ще терплять під комуніс
тичним режимом. Але за всіх нас на 
сторожі правди і волі стали геніяльні 
думки Тараса Шевченка і до нас усіх 
він сказав отам, у Вашингтоні: „Бо
рітеся, поборете, вам Бог помагає!" 

Велетенський український Похід 
Свободи у Вашингтоні закінчивсь. На 
підніжжя чудового пам'ятника поча
ли виходити найвищі українські релі
гійні достойники та представники сус
пільно-громадського і культурно-нау
кового життя. Починалася друга час
тина незабутнього тріюмфу Тараса 
Шевченка у Вашингтоні. (Л. П.) 
Шевченківський фестиваль молоді 
Після незабутнього свята — відкрит

тя пам'ятника Кобзареві в столиці 
вільної землі Вашингтона, маси моло
ді й батьків вирушили автобусами, ав-
тами, таксівками до колосальної бу
дови „Вашингтон Колізеум", де о 5-ій 
годині мав розпочатися Фестиваль 
Молоді. На осяяних сліпучим сонцем 
вулицях перед Колізеєм — тисячі уні-
формованих юнаків і дівчат, — це 
пластуни, сумівці, одумівці з різних 
стейтів ЗДА та Канади. Біля вікон 
кас — довгі черги. Між молоддю сто
ять батьки, багато старших віком лю
дей. Дехто в українській ноші. Не в 
одного на обличчі втома після далекої 
подорожі, після свята на площі, але 
радістю у всіх сяють очі: отут зби
раються тисячі духових дітей велико

го Тараса Шевченка! Де-не-де можна 
почути заувагу то старших, то вихов-
ників, щоб юнаки перейшли з іншої 
мови на українську; чиясь мала дів
чинка загубилася в натовпі, але вже 
підійшла до дитини дівчина пластунка 
і подала лагідну руку, щоб спільно 
розшукати батьків. 

Велетенська заля „Вашингтон Ко
лізеум" прикрашена великим образом 
Тараса Шевченка в молодому віці, з 
відповідними до урочистости написа
ми. Місця займають маси святково на
строєних людей. У кінці велетенської 
арени, на якій часом відбуваються ве
ликі циркові вистави або ж виступи 
ковзунів на льоду, — сьогодні, себто 
27-го червня о 5-ій годині по полуд
ні — примістилася кухня, де молодь 
швидко одержує за малі гроші „ланч-
баксу" з хлібом, молоком, картоплею, 
содовою водою тощо. Доки тут, внизу 
триває перекуска, — по другій стороні 
велетенської арени йде жвава підго-
това учасників фестивалю до виступу. 
Бачимо групу юнаків, з якими розмов
ляє сотн. Юрій Кононів — мистець
кий керівник цілої програми, що її 
зладив Леонід Полтава. Останні вка
зівки дає актор Євген Курило — водій 
усієї програми, у якій беруть участь 
декілька сотень молоді з ЗДА й Ка
нади. Тому, що велетенський палац 
не обставлений настільки мікрофона
ми, щоб тисячі глядачів могли вираз
но почути деклямації, п. Є. Курилові 
доводиться скорочувати декілька то
чок програми, як спільну деклямацію 
членів СУСТА вірша С. Гординського 
„Канів" чи „Суботів", що його мали 
деклямувати пластуни, сумівці і сту
денти. Біля великої, майже 100-особо-
вої симфонічної оркестри СУМ з Ши-
каґо, — її мистецький керівник, зас
лужений музичний діяч, проф. Іван 
Повалячек подає останні розпоряд
ження... 

У Фестивалі-Концерті беруть участь 
Ліґа Української Молоді Північної 
Америки, ОДУМ, ПЛАСТ, „ЗАРЕВО", 
СУМА, СУСТА, Союз Українсько-А-
мериканських Спортових Товариств, 
ТУСМ ім. М. Міхновського — кращі 
мистецькі сили цих організацій, това-

V 



Фотокопія (поменшена) першої сторінки „Свободи" з 30-го червня 1964, в якій 
і появилися передані тут в більшості звідомлення з великих урочистостей відкрит

тя пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашингтоні 27-го червня того зк року. 



риств і об'єднань. Із Канади прибула 
група з майже 500 осіб — сумівці, 
які теж готуються виступити на цій 
велетенській арені. Багато попрацю
вав інж. Роман Рогожа, координатор 
молодечих організацій при Комітеті 
Пам'ятника Шевченкові, щоб поєдна
ти усі ці сили, усталити мистецькі 
одиниці, скласти — після активно
го листування — докладну програму 
за наперед написаним монтажем. Не 
менше вклали праці п. Є. Курило, 
сотн. Ю. Кононів та багато інших. Хо
ча через нестачу мікрофонів не все 
з програми було виконане, однак 
цей Шевченківський Фестиваль Мо
лоді, зокрема сама підготова до нього 
вже була для понад 100 наших юна
ків і дівчат великою подією і заохотою 
до творчої праці. 

Програма складалася з таких час
тин: „Слава Тарасові Шевченкові", 
„Краса України", „Доля України", 
„Встане Україна" і „Заповіт". 

Погасло світло і могутні прожек
тори осяяли велику симфонічну ор
кестру СУМА з Шикаґо. Руками, мов 
крилами, змахнув її дириґент, проф. 
Іван Повалячек, і залунала його ве
лична, маєстатична й одночасно така 
хвилююча симфонічна поема — 
„Шевченківська Сюїта". Ще гримлять 
оплески багатотисячної залі, а вже 
виходять сотні уніформованих сумів-
ців з Канади на велетенську арену. 
Кожний несе електричну лямпку в 
руках, і коли пригасає світло —• на 
арені бачимо колосальний тризуб, що 
сяє й міниться барвами. Тисячі людей 
аплодують, а струнка молодь рівними 
лавами крокує під бравурний марш, 
творить різні колони, показує свою 
вправність, відчуття ритму •— чудові 
наслідки довгої підготови до цього 
Шевченківського свята у Вашингтоні. 

І далі — точка за точкою, що їх без. 
настанно фільмує кінооператор Ярос
лав Кулинич: виступають хори СУМА 
з Боффало, Рочестеру й Сиракюз, ви
конуючи чудову пісню О. Стратичу-
ка „На роковини Шевченка", слова 
Лесі Українки, Капеля Бандуристок 
СУМА з Дітройту співає пісні на сло
ва Т. Шевченка, уніформовані сотні 

пластунів і пластунок виконують мон
таж з творів Кобзаря; велика й мило
звучна оркестра ОДУМ-у грає компо
зицію Г. Давидовського. Ось чарують 
очі глядачів сотні дівчат-пластунок, 
що кружляють у „Веснянці", співаю
чи давні обрядові пісні. Пластунки зо
дягнені в ноші різних земель соборної 
України і цвітуть як маків цвіт. Скіль
ки там вкладено праці, зусиль, кош
тів, а найбільше — любови, щоб та
кий, як і подібні виступи приготови
ти! Прегарно виконують сумівці в'я
занку „Танок", потім співає хор ОД 
УМ... Хоча дуже душно у слабо венти
льованій кольосальній залі, і юні ви
конавці, і юні та старші глядачі радіс
ними вигуками вітають кожний вис
туп, щиро аплодують учасникам цьо
го мистецького показу творчих сил 
і здібностей української молоді за о-
кеаном. 

Усі хори, всі оркестри і всі глядачі, 
що встали як один з місць, — спільно 
злились у співі Шевченкового „Запо
віту". Чимало старших, співаючи „За
повіт" разом з молоддю, плакали, і 
то були сльози радости й щастя. „По
ховайте та вставайте, кайдани порві
те"... поривали душу і закликали при
сутню в „Вашингтон Колізеум" і не
присутню там українську молодь на 
Рідних Землях, українську молодь у 
всьому світі — до праці, до науки, 
до боротьби за здійснення великого 
Заповіту Тараса Шевченка — співця 
свободи і державности України. (Л. 
П.) 

Величаві Шевченківські Концерти 
Під час Шевченкових Днів у Ва

шингтоні, включаючи вже пятницю 
напередодні відкриття пом'ятника, від
булися загалом аж чотири концерти. 
Започаткував їх великий концерт Ка
пелі Бандуристів з Дітройту в Миши-
ґен в залі Констітушен Голл в п'ят
ницю 26 червня о год. 8 веч. під ору
дою Івана Задорожного. Розпочався 
концерт могутнім „Заповітом", після 
чого подано словно-співучий монтаж 
під назвою „Слово Тараса". Тексти 
віршів та вияснення із інтерпретацією 
передавали Олександер Садовий і I-
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КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ І ХОРИ, ЩО ВИСТУПАЛИ В ПРОГРАМАХ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ КОНЦЕРТІВ У ВАШИНГТОНІ 

Капеля Бандуристів ім. Тараса Шевченка під дириґентурою 
проф. Івана Задорожного. 

Хор „Дніпро" з Клівленду під проводом Євгена 
О. Оадовського. 

Жіночий хор „Союзу Українок", Відділ 22 в Шикаґо, під прово
дом Юрія Яримовича. 



Хор „Думка" з Ню Иорку під дириґентурою Івана 
Задорожного. 

••і. 

Хор „Сурма" з Шикаґа під керівництвом Івана Трухлого. 

Хор „Славута" з Шикаґо під керівництвом Ярослава Кокорудза. 



Хор „Кобзар" з Філадельфії під дириґентурою Антона 
Рудницького. 

Хор „Трембіта" з Нюарку під дириґентурою Всеволода Будного. 



ван Самокиш; тексти були переплі
тані хоровими виступами, при чому 
як солісти виступали Осип Гошуляк, 
Петро Садовий і Ігор Зайферт. У дру
гій частині першу точку становив 
„Хор херувимів" Д. Бортнянського, 
де як тріо, виступали Гр. Попов, те
нор, Б. Коссак 2-ий тенор і І. Коси-
ковський баритон. „Дума про Нечая" 
Сочинського, з Ігором Зайфертом, як 
солістом, „Грай бандуро", Г. Китае-
того, „Байда" Г. Хоткевича з соліста
ми П. Садовим і І. Самокишем, „Сон
це заходить" в аранжуванні П. Пота-
пенка, — і кілька інших пісень, за
кінчених „Коломийкою" Гнатишина 
— становили багату програму. 

В суботу, після відслонення пам'ят
ника, о год. 5 попол., в тій самій залі 
Констітушен Голл, в приявності трьох 
і пів тисяч слухачів відбувся концерт, 
в якому виконавцями були артисти 
слова, частинно колишньої Драматич
ної Студії директора Йосифа Гірняка, 
як також об'єднані хори міста Шика-
ґо під орудою Івана Трухлого, хор 
„Трембіта" з Нюарку і „Кобзар" з 
Філядельфії, як також „Славута", жі
ночий хор Союзу Українок Відділ 22. 

„Театр Шевченкового Слова" вивів 
в інсценізації Олімпії Добровольської 
з музичним оформленням Івана Не-
дільського „Неофіти", при чому „Пса
лом новий Господеві" відспівав хор 
„Думка" з Ню Иорку. Рецитаторами 
були п-ні О. Андрейко, Марія Глуха, 
О. Кириченко, Богданна Клецор, Лі
дія Крушельницька, Світляна Луцька, 
Люба Стебельська, Христина Прокоп 
і Рома Шуган. Дир. Йосип Гірняк ви
ступав разом з Володимиром Змієм. 

Мішаний хор в супроводі фортепія-
ну з солістом В. Зарицьким виконав 
Самійленка-Лисенка „До 50-их роко
вин смерти Т. Шевченка". Кантату 
„Шевченкові" Малицької-Стеценка 
виконали об'єднані хори міста Шика-
ґо під орудою Івана Трухлого, при 
фортепіяні Ігор Білогруд. 

Хори міста Шикаґо виконали на 
наддаток „Сонце заходить" Роздоль-
ського. 

Після рецитації Василя Шуста ан
глійською мовою „Юродивого" — 

ДРУГУ частину концерту виповнили 
могутня кантата „Посланіє" до слів 
„До мертвих, живих і ненароджених" 
для мішаного хору, повної оркестри 
(музичної юнії міста Вашингтону) і 
сольо-сопрано Марії Мурованої-Ясін-
ської, баритона Лева Рейнаровича та 
віольончелі Доріяна Рудницького. Ди
ригував композитор кантати, Антін 
Рудницький. Концерт закінчився 
блискучим виконанням кантати Ли-
сенка „Б'ють пороги" об'єднаними хо
рами „Трембіти" з Нюарку, „Кобзаря" 
з Філядельфії і всіма хорами з Ши
каґо, разом коло 300 співаків. Дири
гував дириґент Союзу Українських 
Хорів Америки Антін Рудницький. Со
лістами в кантаті були тенор Омелян 
Татунчак і баритон Лев Рейнарович. 

Третій концерт, о год. 8.30 в суботу, 
мав у програмі в першій частині пов
торення „Неофітів" з пополудневого 
концерту та повторення „До 50-их 
роковин смерти Шевченка" Самійлен
ка-Лисенка, після чого хор „Дніпро" 
з Клівленду під орудою Євгена Садов-
ського відспівав „Молитву" Людкеви-
ча, і кантату „Шевченкові" в супрово. 
ді фортепіяну, за яким сиділи Марія 
Грушкевич і Борис Садовський. Чоло
вічий хор відспівав „Косаря" і два 
хори відспівали- „Хор бранців" і „У 
туркені по тім боці". Солістом був 
тенор Юрій Оришкевич, — виконав
цями були об'єднані хори „Дніпро" 
з Клівленду і „Думка" з Ню Йорку. 
При фортепіяні — Марта Савчак. Ди
ригентом тих об'єднаних хорів був 
Євген Садовський. Зате хор „Думка" 
з Ню Йорку під орудою Івана Задо-
рожного виконав в супроводі повної 
оркестри із солістом Андрієм Добрян-
ським з Ню Йорку кантату Бориса 
Кудрика „Вибір гетьмана" та кан
тату Лисенка „Б'ють пороги". Соліс
тами у кантаті були Б. Пирожак, А. 
Добрянський і І. Зам'ятий. Партію 
для двох фортепіянів до кантати „Ви
бір гетьмана" написав Микола Фомен-
ко, оркестрував Олександер Берник; 
інструментальну партію кантати 
„Б'ють пороги" оркестрував Антін 
Рудницький. Всі хори, що брали у-
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Голлівудський артист Джек Пеленс — Володимир Палагнюк 
деклямує Шевченковий вірш: „Мені однаково". 

часть в тих концертах, є членами Со
юзу Українських Хорів Америки. 

Четвертий концерт відбувся у дру
гій частині, чи пак після скінчення 
бенкету у великій залі „Нешенел Ар-
морі". Виконавцями були члени Ка
пелі Бандуристів з Дітройту під ору
дою Івана Задорожного, що здебільша 
повторили концерт з попереднього ве
чора. (І. К.) 

Ювілейний Шевченківський Бенкет 
Святочний бенкет відбувся в най

більшій залі Вашингтону, у „Нешенел 
Ґард Арморі" при 2001 Іст Кепітол 
Стріт, С. І. За столами, по 10 осіб за
сіло кругло 3.500 осіб, — за головним 
почесним столом засіло кругло 40 о-
сіб, вдолі був другий почесний стіл. 
Головним тостмайстром був головний 
предсідник УНСоюзу й екзекутивний 
директор Комітету Пам'ятника Шев
ченкові Йосип Лисогір. Його заступ
никами у веденні програми були д-р 
Я. Падох, секретар КПШ та І. Волин
ський, касир Комітету. Бенкет почав
ся о год. 9.30 відспіванням американ
ського Нац. Гимну панею Марією Ли
согір, після чого Високопроосвящен-

ний Архиєп. Мстислав виголосив ко
ротку молитву. Головну промову ви
голосив сенатор Трастон Мортон з 
Кентакі, який підкреслив свою радість 
з приявности на святі, головним зміс
том якого є вірність волі. Промовець 
запевнив, що він буде надалі боротися 
за волю для всіх людей і народів, між 
якими у першому ряді стоїть все ще 
позбавлений волі український нарід. 
Американськими промовцями були 
ще конґресмени: Рей Медден з Індія-
ни, Баррет ОТара з Іллинойс, Вільям 
Брей з Індіяни, Фердінанд Джермен з 
Ровд Айленд, Оґест Йоганзен з Ми-
шиґену і кол. конгресмен з Міннесо-
ти Волтер Джадд. Всі вони прослав
ляли ідеї боротьби за волю, пропові
дувані Шевченком, та висловлювали 
признання українцям за їхню стій
кість і вірність тим ідеалам. Зокрема, 
конгресмен Р. Мадден з Індіяни зая
вив: „Це було нині величезне палом
ництво українців, які задемонструва-
ли свій гін до волі, і то волі не тільки 
самої України, яка змагається проти 
тиранів". Конгресмен Медден підкрес
лив, що українці боролися в роках 
1918-19, позбавлені допомоги з-зовні. 
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Екзекутивний директор Комітету Пам'ятника Шевченкові Йосип Лисогір (зліва) 
в товаристві голови Комітету проф. д-ра Романа Смаль-Стоцького та секретаря 
Комітету д-ра Ярослава Падоха вручає пані Стефанії Галичин посмертну Пропа-
м'ятну Грамоту для її покійного чоловіка Дмитра Галичина за його заслуги для 

справи пам'ятника Шевченкові у Вашингтоні. 

Старенький конгресмен Б. ОТара за
кликав наприкінці своєї промови всіх 
приявних вислухати стоячки одну 
строфу чудової поеми Шевченка „Об
німіте броти мої найменшого брата". 
Конгресмен ОТара був очевидячки, 
сам глибоко зворушений, коли декля-
мував по-англійськи: „...Нехай мати 
усміхнеться, заплакана мати". 

Мистецьким інтермеццо були вис
тупи двох американсько-українських 
артистів: відомого фільмового артис
та Джека Паленса-Палагнюка, який, 
подякувавши коротко українською 
мовою за запрошення його та згадав
ши про свої дитячі роки, в яких спі
вав українських пісень, віддекляму-
вав „Мені однаково" в англійському 
перекладі. Василь Шуст, артист бро-
двейських театрів у Ню Йорку, декля. 
мував лірично-побутові вірші Шевчен
ка. 

З українських промовців, як пер
ший, промовляв, заповіджений д-ром 
Я. Падохом, голова Виконного Органу 

УНРади Микола Лівицький, який під
креслив соборний характер свята від
криття пам'ятника Шевченкові, що 
закликає до єдности всіх українців. 
Д-р Я. Падох представив теж прези
дента Комітету Українців Канади (КУ 
К), о. прел. Василя Кушніра, який 
виголосив гарячий привіт від кана-
дійських українців, що встигли вже 
першими здвигнути пам'ятник Шев
ченкові у Вінніпеґу перед парлямен-
том Манітоби. Ігнат Білинський пред
ставив двох промовців від Визвольно
го Фронту — голову АБН-у й колиш
нього голову правління, створеного в 
акті з 21 червня 1941 року у Львові, Я-
рослава Отецька, та професора Степа
на Ленкавського, наступника Степана 
Бандери на пості голови Проводу 
3 4 ОУН. В заступництві полков
ника Андрія Мельника, який не 
міг особисто приїхати, промовляв О-
лег Штуль-Жданович з Парижу. Д-р 
Василь Іваницький вітав приявних, 
як голова делегації українців з Ар-
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ґентини, врешті промовляли ще го
лова СУБ з Лондону інж. Василь Ле-
ськів, інж. Аркадій Жуковський з Па
рижу та проф. Я. Рудницький з Він
ніпегу. 

Панове Йосип Лисогір і проф. Ро
ман Смаль-Стоцький перевели презен. 
тацію почесних „Шевченкових Гра
мот Волі" — неприявним колишньому 
президентові Гаррі Труменові, лідерові 
республіканської меншости в Сенаті 
сенаторові Евереттові Дірксонові з Іл. 
линой і спікерові демократичної біль-
шости конгресменові Джанові Мек-
Кормикові з Массачузетс. Далі, осо
бисто ту Почесну Грамоту перей
няли капелян Сенату д-р Фредрик 
Бравн Гарріс, який зворушено зая
вив: „Я •— українець", — та капелян 
Палати Репрезентантів о. Бернард 
Браскемп. Дальшими відзначеними ті
єю Грамотою були Роберт Л. Луіс, 
заслужений для справи пам'ятника 
Шевченкові колюмніст з щоденника 
„Вашингтон Стар" і проф. Лев Доб-
рянеький, президент Українського 
Конгресового Комітету. Пані Галичин 
і пані Дужанська прийняли Почесні 
Грамоти, признані після смерти двом 
заслуженим для української справи 

американсько-українським громадя
нам — колишньому президентові УК 
КА і УНСоюзу Дмитрові Галичинові 
і покійному Іванові Дужанському з 
Шикаґо. Преосв. єпископ Ярослав 
Ґабро з Шикаґо закінчив бенкет мо
литвою. 

Після того капеля-хор Бандуристів 
з Дітройту, Мишиґен, під орудою Т-
вана Задорожного, виконала шість на
родних пісень, або до слів Шевчен
кових поем, музичного авторства Г. 
Китастого, К. Стеценка, О. Сніжного, 
П. Потапенка і М. Михайлова. Як со
ліст виступив Осип Гошуляк. 

Бенкет із концертом скінчився коло 
1:30 ночі. (І. К.) 

Найширший відгомін 
Відкриття пам'ятника Шевченкові в 

столиці Америки в суботу, 27-го черв
ня 1964 року мало найширший від
гомін в американській і світовій 
пресі. Багато з американських газет, 
навіть з найбільш віддалених міст і 
стейтів, віддали справі відкриття па
м'ятника багато уваги вже в тижнях 
перед відкриттям, а велике зацікав
лення тією справою позначується й 
фактом, що американські газети з де-

Загальний вид на пам'ятник Т. Шевченкові у Вашингтоні під час його відкриття 
27-го червня 1964 р. 
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яких місцевостей не задовольнялись 
своїми кореспондентами у Вашинґто-
ні, але ще й висилали спеціяльних 
кореспондентів, в деяких випадках ви. 
силаючи їх разом з групами громадян 
українського походження, що їхали 
з цих місцевостей до Вашингтону на 
врочистість відкриття. Під час від
криття багато різних кореспондентів 
було на місці, крім кількох телевізій
них камер та радіонадавчих стацій, 
включно з „Голосом Америки". Об-
ширні повідомлення про відкриття па
м'ятника, поміщуючи рівночасно ілю
страції з урочистостей, подали не лиш 

місцеві та довколишні газети, але и 
великі крайові щоденники, включно 
з „Ню Йорк Таймсом' та „Ню Йорк 
Гералд Трибюн", цитуючи уривки 
промови ген. Айзенгавера та подаючи 
вияснення кому, чому і защо та в я-
ких цілях пам'ятник збудовано. Май
же всі часописи підкреслювали фраг
мент „холодної війни" за Шевченка 
між українцями в Америці та Моск
вою, віддаючи при цьому відповідну 
увагу історичній волелюбності та 
сьогоднішній недолі українського на
роду. 

З нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашингто
ні 27-го червня 1964 року, „Свобода" випустила з тією ж датою 
спеціальне 32-сторінкове англомовне видання з виключно шев

ченківським змістом. 
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Згадуючи про заступство англомов
ної преси на врочистостях відкриття 
пам'ятника Шевченкові у Вашингтоні, 
не можна не згадати окремо й про, 
мабуть, повне заступство вільної ук
раїнської преси, зокрема із ЗДА і Ка
нади. 

ШЕВЧЕНКО У ВАШИНГТОНІ 
Сталося неймовірне: у Вашингтоні, 

столиці наймогутнішої країни світу, 
що є символом і найбільшою Гаранті
єю волі, поставлено пам'ятник Тара
сові Шевченкові, синові кріпака й 
поетові віками й сьогодні гнобленого 
українського народу! А врочистості 
відкриття цього пам'ятника в історич
ну суботу, 27-го червня, своєю бага
толюдністю та своєю величавістю і 
зворушливістю перевищують усе, що 
досі з подібної нагоди записано в ан
налах американської столиці. Відкрив 
цей пам'ятник один з найдостойні-
ших мужів цієї великої і величної кра
їни —• її 34-ий президент, колишній 
головнокомандуючий альянтських 
збройних сил, які під його командою 
здобули найбільшу перемогу в історії 
світу, та колишній президент Колюм-
бійського університету, одного з най
більших вогнищ науки й культури 
в світі, Двайт Д. Айзенгавер. 

Сто тисяч народу взяло участь у 
відкритті цього пам'ятника. Були це 
переважно нащадки того, кого цим 
пам'ятником ушановано: сини й доч
ки українського народу та їх народ
жені в цій та багатьох інших країнах 
світу нащадки, які прийшли поклони
тись Шевченкові, їдучи сотні а то 
й тисячі миль з усіх усюдів. І були 
там люди дослівно всіх земель собор
ної України, всіх віків, усіх віровиз
нань, усіх політичних переконань, у-
сіх суспільних станів. Як же зворуш
ливо прогомонів через могутні голос
ники заклик, щоб на трибуну біля 
пам'ятника Шевченкові в столиці А-
мерики зголосився односельчанин із 
села Кирилівки! А разом з цими си
нами і дочками України віддали пок
лін Шевченкові й репрезентанти всіх 
ділянок американського життя, були 
амбасадори чужих країн. І всі вони 

Скульптор Леонід Мол-Молодо-
жанин — творець пам'ятника 

Шевченкові у Вашингтоні. 

Інж. Радослав Жук, архітект 
оформлення площі, на якій па

м'ятник поставлений. 

стояли непорушно, із запертим відди
хом у найглибшій пошані, коли па
м'ятник відкрито і коли із тисячів 
грудей гомоніла у столиці над Пото-
маком пісня до слів безсмертного 
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Шевченкового „Заповіту". Це були 
незабутні, справді історичні хвилини, 
яких словами не описати й навіть му
зикою не передати. їх можна тільки 
переживати. 

І саме тоді згадувались слова свя-
щеника-патріота о. Мацкевича, який, 
промовляючи під час похоронів Шев
ченка на Чернечій Горі в Каневі, го
ворив : „Ось, браття християни, перед 
нами світло, що світило всій Україні, 
перед нами Тарас Шевченко. Гори 
канівські, луги і доли українські! Ви 
бачите перед собою мужа, який любив 
Україну і якого Україна любила... Від 
північної столиці Росії і до нашого 
скромного містечка — чий прах шест-
вуе? Кого проводять так далеко з та
кою пошаною? Чи мужа сповненого 
бойових заслуг? Чи достойника, що 
прославив себе на полі політичної 
діяльности, що діяв силою влади і за
кону? Ні, браття, це — Тарас Шев
ченко!.." 

Сьогодні, 103 роки після похоронів 
Шевченка у 150-ліття його народжен
ня, що й дало нагоду до вшанування 
його пам'ятником у Вашингтоні, мож
на б перефразувати слова канівсько
го священика-патріота: 

Від Чернечої Гори над Дніпром в 

скромному містечку Каневі в понево
леній Україні, де похований його 
прах, аж до величної столиці вільної 
землі Вашингтона над Потомаком, в 
якій здвигнено цей величавий пам'ят
ник, кого ж це вшановують усі наро
ди світу? Чи володаря могутньої кра
їни, чи прославленого на полях битви 
полководця? Ні, цим пам'ятником 
вшановано володаря людських душ, 
який своїм віщим словом запалив 
смолоскип великої любови до волі та 
просвічує ним поколінням і націям 
у боротьбі за неї. Це є наш Шевченко, 
а пам'ятник йому у Вашингтоні ще 
вище піднесе цей смолоскип, ще яс
ніше просвітить шлях, приспішить 
здійснення його заповітів. 

Справа державного і міжнародного 
значення 

Стільки сказано й написано в „Сво
боді" про цю переломову подію — 
відкриття пам'ятника Тарасові Шев
ченкові у Вашингтоні 27-го червня 
1984-го року, безпосередньо після са
мої події та під свіжим її враженням, 
у звідомленнях ред. Івана Кедрина 
(концерти і бенкет), ред. Леоніда Пол
тави (похід і фестиваль молоді) і під
писаного (відкриття пам'ятника і ко
ментарі). Багато сказано й написано 

Міжнародне значення пам'ятника Тарасові Шевченкові у Ва
шингтоні виявляс показана на цій фотознімці стаття в журналі 
„Ю. С. Нюз енд Ворлд Ріпорт" про „Останній зворот у холодній 

війні: битву пам'ятників". 
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про цю подію й в усіх інших україн
ських та багатьох не-українських ча
сописах, а обговорювання відкриття 
пам'ятника продовжується і до сього
дні та напевно ще довго не сходитиме 
зі сторінок преси. Досі, крім слів ве
ликого одушевлення, були в нашій 
пресі й слова критики а то й гірких 
докорів та обвинувачень. 

Але, не тільки преса віддала цій по
дії максимальну увагу. Про неї гово
рили й політики та державні мужі й 
вона була також предметом уваги „на 
найвищому рівні". З достовірних бо 
джерел відомо, що вже після дедика
ції площі під будову пам'ятника в ве
ресні 1963-го року було щонайменше 
дві совєтські інтервенції в Державно
му Департаменті, одна на амбасадор-
ському рівні, проти того, що держав
на оркестра під час тієї церемонії віді
грала український національний 
гимн: „Ще не вмерла Україна". Усім 
добре відомі ті явні інтриґи і хитрощі, 
що ними Москва намагалася почат
ково сторпедувати пам'ятник Шевчен
кові у Вашингтоні, а опісля, як на 
це вже не було жадних виглядів, зні
вечити його головну ціль і вартість: 
пошанування Кобзаря України, як 

борця за волю і справедливість та не
залежність його народу. Інтерв'ю со-
вєтського ставленика в Об'єднаних 
Націях Луки Кизі для головного про
тивника пам'ятника Шевченкові в цій 
країні „Вашингтон Пост-у", опісля 
поширюване совєтською амбасадою в 
Вашингтоні „Слово" з підписами дія
чів культури України та кампанія в 
совєтській і „прогресивній" пресі — 
це ті відомі події, але скільки всіля
ких фактів і акцій державного і між
народного порядку закриті ще сер
панком таємничости? 

Відкриття пам'ятника та зв'язані з 
цим великі врочистості ще далеко не 
закінчили і не вичерпали справи. Вже 
після відкриття та, зокрема, в перед
виборчій кампанії цей пам'ятник зно
ву став аргументом державного по
рядку, про що свідчать хоч би опуб
лікований в „Свободі" з 15-го жовтня 
1964 лист Державного Департаменту 
до сенатора Джозефа С. Кларка з 
Пенсильвенії та спеціяльна заява пре
зидента Линдона В. Джансона з 26-го 
жовтня 1964, яку — для порядку і 
пригадки — передруковуємо в укр-
раїнському перекладі: 
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ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА 
Це цілком зрозуміло, що ті, які 

люблять і подивляють Тараса Шев
ченка, повинні зібратись, щоб вмісти
ти і запечатати у крипті його статуї 
певні документи, які матимуть вар,-
тість для американських громадян в 
грядучих роках. 

Любов до українського Поета-Лав-
реата цілком зрозуміла і гордість з 
його досягнень цілком оправдана. 

Це найбільш властиво, що тут, у 
столиці цієї великої і вільної респуб
ліки, поставлено статую Шевченка, 
щоб вона всім живучим і тим, які 
прийдуть після нас, служила пригад-
кою його величі. 

Шевченко цілком заслуговує на по
честі, якими його оточується. Він був 
більше, як українець — він був дер
жавним мужем і громадянином світу. 
Він був більше як поетом — він був 
хоробрим войовииком за права і волю 
людей. Він уживав віршів для веден
ня рішучого бою за волю. Його по
езія була з народу і для народу. Вона 
подавала надію тим, що впадали в 
розпач, і спонукувала до дії тих, що 
інакше були б зрезиґновано погоджу
вались на рабство. 

Коло Шевченкових слухачів було 
таке широке, а вплив був такий вели
кий, що його слова знаходили чита
ча і любов далеко поза кордонами йо
го рідної країни. Видання його поем 
були такі вартісні, що кожна родина 
стапалась мати дві книжки — Біблію 
і Шевченка. 

Як член Сенату З'єдинених Держав 
у 1960 році, я звернувся до Ваших ор
ганізацій, кажучи: „Я бажав би по-
ґратулювати вам за вперте обстою
вання духа волі і свободи, що ним 
пройняті українці в цілому світі. Я 
переконаний, що Демократична пар
тія служить найкраще українській 
справі скрізь у світі". 

Це є також моїм посланням до Вас 
у 196-Ь році. Як президент З'єднаних 
Держав я поновлюю свої ґратуляцїі 
за Ваші досягнення і запевняю Вас, 
що ця нація і цей уряд якнайповаж-
ніше прагнуть повернення волі всім 
народам, яким ще й тепер їі запере

чується. А поезія Шевченка служити
ме за постійну пригадку цього най
більш, важливого завдання. 

Про пам'ятник говорив і писав у 
передвиборчій кампанії й республі
канський кандидат на президента се
натор Веррі Голдвотер, говорили кан
дидати на сенаторів і конґресменів. 
Шевченко, 150 років після свого на
родження і понад сто років після сво
єї смерти, став поважним аргументом 
у виборі на той пост, що його займав 
Юрій Вапіинґтон, творець і символ 
оспіваного Шевченком „праведного 
закону". 

Багатомовна мовчанка 
Зрозумілою й тим більш багатомов

ною є в таких обставинах майже пов
на мовчанка, що нею огорнули найго-
лоснішу подію відкриття пам'ятника 
Тарасові Шевченкові советські воло
дарі та їх преса. До листопада 1964-го 
року тільки в двох чи трьох випадках 
згадано в совєтській пресі про це від
криття, але згадано тільки між ряд
ками двома-трьома словами при я-
кійсь іншій нагоді. Урочистості від
криття того пам'ятника, для зніве
чення вартости і значення якого со
ветські володарі пішли аж так дале
ко, що звернулись безпосередньо до 
плюгавлених ними без кінця „бур
жуазних націоналістів", заперли гно
бителям дух, поставили їх в ситуацію 
без виходу. Але, тим більше й тим 
голосніше заговорила душа гнобле
ного українського народу. Доказують 
це приглушувані атмосферою терору 
ентузіястичні згадки і натяки на цю 
подію в листах з України до рідних у 
вільному світі. 

В сім'ї вольній... 
Сьогодні, з перспективи кількох мі

сяців після відкриття пам'ятника Та
расові Шевченкові у Вашингтоні, ще 
важко було б оцінювати вповні та в 
усіх відношеннях вплив цієї події на 
українців та їх розвиток у вільних 
країнах, зокрема в Америці. Але цей 
вплив наявний і безсумнівний. Тільки 
Шевченко та любов і пошана до ньо
го серед українців могла зібрати 
стільки народу на врочистість від-
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криття пам'ятника у Вашингтоні та що як пам'ятником Шевченка у Ва-
могла відкрити їхні серця і їхні га- шинґтоні ми змінили його образ в 
манці до пожертв на будову пам'ятни- нашій душі й уяві із прийнятого „на-
ка, які перевищили все в дотеперіш- родовецького" у старшому віці на 
ній нашій історії. На цьому справа па- повний сили і надхнення молодший, 
м'ятника далеко не закінчується і не т а к х в с е н а ш е життя якось відмо-
вичерпується в нашій громаді. Цей лоджується, набирає нової сили й , . „ . енергії, пам ятник і його відкриття наче мо- ™ . . . „ _ . „ г Так то, з поставленням і відкриттям 
гутнш буревій сколихнули застояним п а м - я т н и к а в Вашингтоні, Шевченко 
плесом нашого життя, розгойдали ним н а ч е б в д р у г е народився для нас і для 
і воно виступило з дотеперішніх об- світу, з усією переломовою силою йо-
межених берегів, поширюючись і по- го індивідуальности і його слова на 
глиблюючись рівночасно. Здається, нашій сторожі. 

DEDICATED 
ТО ТНЕ 

FREEDOM AND INDEPENDENCE 
OF ALL CAPTIVE NATIONS 

THIS MONUMENT ОБ TARAS SHEVCHENKO, 
19TM CENTURY UKRAINIAN POET AND 
FIGHTER POR THE INDEPENDENCE OP 
UKRAINE AND THE FREEDOM OP ALL 
MANKIND, WHO UNDER POREIGN RUSSIAN 
IMPERIALIST TYRANNY AND COLONIAL RULE 
APPEALED POR "THE NEW AND RIGHTEOUS 
LAW OP WASHINGTON," WAS UNVEILED ON 
JUNE 27, 1964. THIS HISTORIC EVENT COM. 
MEMORATED THE 150TH ANNIVERSARY OP 
SHEVCHENKO'S BIRTH. THE MEMORIAL WAS 
AUTHORIZED BY THE 86TH CONGRESS OP 
THE UNITED STATES OF AMERICA ON 
AUGUST 31, 1960, AND SIGNED INTO PUBLIC 
LAW 86̂ 749 BY DWIGHT D. EISENHOWER, 
THE 34TH PRESIDENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA ON SEPTEMBER 13, 1960. 
THE STATUE WAS ERECTED BY AMERICANS 
OP UKRAINIAN ANCESTRY AND FRIENDS. 

[Text of Inscription on the Shcvchenko Monument in Washington, D. C] « C ^ 

Фотознімка (поменшена) напису на другому боці пам'ятника 
Шевченкові з присвятою пам'ятника та виясненням хто, коли 

і на якій підставі та в якій цілі цей пам'ятник поставив. 
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ЮВІЛЕЙНА ПРОМОВА З НАГОДИ 70-РІЧЧЯ УНС у 1964-ому РОЦІ 

Коли Вам, шановні читачі, захо
четься в ювілейному союзовому році 
оглянутися назад і побачити й відчу
ти, як виглядала Американська Укра
їна сімдесят років тому, поїдьте в 
Пенсилвенію, в так званий район 
твердого вугілля. Загляньте до Ше-
нандоа, поселення, що сягає ще сім
надцятого віку, а чудова назва якого 
означає „Чудова донька зір", — 
до ще ранішої, поезією й забуттям 
окутаної, індіянської давнини. Там 
знайдете найстарішу українську церк
ву в Америці, збудовану вісімдесят 
років тому. 

Навідайтеся також до сусіднього 
Шамокіну, де в тіні другої щодо віку 
найстаршої нашої церковці, народився 
сімдесят років тому Український На
родний Союз. 

Не поминіть також Фреквилу, Май-
нерставну, Бервику, Мек-Аду, Сентра-
лії—всіх тих найраніших українських 
поселень на безкраїй американській 
землі, перших організаційних здобут
ків громадської солідарности й свідо-
мости. 

У цьому вугільному районі зустрі
нете дивних людей і дивні порядки. 
Був цей район для Американської Ук
раїни тим, чим Полтавщина чи Київ
щина для всієї- Української Землі. 
Звідти пошла єсть, як сказав би ту
тешній Нестор-літописець, американ
сько-українська земля, тут народився 
і зміцнів твердий, невгнутий дух на
шого піонера, прикмети й хиби якого 
так тісно збігаються з прикметами й 
хибами ославленого „твердого лемка". 
Там знайдете рештки перших, най
більше типових піонерів українського 
життя на цій землі: гірників-майне-
рів, які роками й десятиріччями, по 
сім днів тижнево, (бо більше не було), 
перебували під землею, щоб здобутий 
гріш повезти чи послати в рідне село, 
де так дуже потрібно було докупити 
нивку, добудувати стодолу, придбати 
до пари коня, чи нову корову на міс
це тієї, що впала, здувшись на пан
ській конюшині... 

Там, у сьогодні забутій часом і лю
дьми, гірничій Пенсилвенії, серед за-
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лишених вугільних ям, у старечій са
мотності, бо молодь пішла шукати 
долі в надійніші сторони, була голов
на кватира тих найдивніших у світі 
і найзворушливіших перелетних 
птиць, які в глибоких забоях копа
лень чужого континенту плекали пря
мо фізичну любов до свого рідного 
краю і проносили її з собою по ши
рокому світі, як олень носить запах 
лісу, орел блиски соняшних гірських 
висот. 

Ця любов до рідного краю, звичаїв 
і порядків, не тільки веліла їм спов
няти солодким американським медом 
українські вулики там далеко у ста
рому краю, але й ставити тут, на цій 
землі, нові вулики, — перші україн
ські вулики, розбудовувати їх і на
повнювати по вершки, однаково чу
жим і рідним, добром. 

Честь і шана тим неструдженим пі
онерам, їхнім рукам незмученим, го
ловам непохилим, серцям гарячим і 
волі непохитній! Тим, що серед тем
ряви і важкої праці, з нічого збудува
ли Американську Україну, як небо зо
рями прибрану рідними церквами, на
родними домами, громадськими уста
новами. Тим, іцо ніколи не знали пе-
рестанку ні відпочинку, в добрі і злі, 
в щасті і нещасті, в мирі і війні, в спо
кої і тривозі, в здоров'ї й недузі, в 
ранній молодості й пізній старості. 

Це їхнє діло продовжуємо ми. Це 
на ними викорчуваних полях збира
ємо, засіяне ними, золоте чисте пше
ничне зерно національної свідомости 
і солідарности. їхніми здобутками жи
тимуть також нові молодші поколін
ня, тут народжене й новоприбуле, які 
вже простягають свої молоді, дужі ру
ки, щоб правно і славно порядкува
ти батьківськими гараздами. 

Найважче рішення 
Сімдесят років тому вони винесли 

найважче рішення, яке доля може 
поставити одиниці, громаді і народові: 
рішення духового самовизначення! 
На полум'яний заклик „Свободи" — 
першого українського часопису по цей 
біч океану: „Нам треба народної орга
нізації!"—вони тисячами вийшли з 

нетрів незнання, безіменности й забут
тя і стали на твердий, але прямий 
шлях свого національного й людсько
го достоїнства. Закликала тоді могут
нім, ще й досі зворушуючим, голосом 
їхня „Свобода": 

„Браття, добровільні вигнанці з рід
ного краю, з власної батьківщини, з-
під рідної стріхи! Лучімся, скупчуй
мося, єднаймося і так пізнаємо один 
одного, пізнаємо нашу біду, нашу 
нужду, наші хиби, наші недостатки; 
обміняємось мислями-думками, один 
одному відкриємо своє серце і спільно 
разом на чужині порадимось про свою 
біду та відженемо її від себе спільними 
силами!" 

„Гей, браття! Вставаймо, уже час 
і нам взятись до роботи; не засипляй-
мо дорогого часу; протрімо очі та по
дивімось, як то інші народи, тримаю
чись разом, нажали багато снопів для 
свого добра, а ми ще навіть не знає
мо, де серпа купити." 

„Як для риби потрібна вода, як для 
птаха крила, як для спрагненого на-
питок, як для голодного хліб; як, на-
кінці, кожному з нас потрібне повіт
ря, так само для нас, тут розсіяних 
українців, треба народної організа
ції". 

Цей драматичний, історичний зак
лик знайшов в українській заморсь
кій громаді такий же історичний від
гук. Ті, які ще вчора безіменними Іва
нами скиталися по америкаській зем
лі; ті, які за словами того заклику— 
,.не знали, хто їм брат і хто їм рад", 
які, „хоч маючи очі, а не вміли по
дивиться, що діється довкруги; яких 
усі мали за ніщо і тільки їх працю, 
потом і кров'ю политу, цінили, бо 
вона їм приносила користь, і з їх не
вігластва, з темноти, з глупоти бага
тіли", ці відкрили очі і тисячами вли
лися в свою першу народну організа
цію, круто повернувши історію укра
їнської іміграції в Америці з неісто-
ричного, на битий історичний шлях. 

„Український рід воскрес із мертвих 
в Америці"... 

Недармо постання Українського На
родного Союзу й перші сотні його 
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членів вітала Американська Україна, 
через свою газету, радісними, вели
кодніми тонами: 

„А тепер, дорогі браття, як уже зіб
ралося нас велике число і як заложе-
но Союз, вступайте до нього громадно, 
бо це тільки для Вашого добра і на 
Вашу користь. Ви, яких досі оплаку
вала Україна-мати, як пропавших, 
дайте про себе знати світові, що Ви 
живете і що тут, в Америці, україн
ське народне життя б'є живою стру-
єю. Важливий крок вже зроблено. Ук
раїнський Народний Союз уже засно
вано, Український рід воекрес із мер
твих в Америці..." 

Так прагнув свідомий прошарок 
американських українців свого першо
го національного об'єднання. Такою 
була їх туга до започаткування, чи 
радше перенесення на американський 
ґрунт того відродження, що охопило 
Галицьку Україну, а частково, через 
важчі історичні обставини, також Ук
раїну Східню. Така була їхня безмеж
на радість і захоплення першими, 
скромними, несміливими кроками на 
новому шляху національної еманси
пації та особистого достоїнства амери
канських українців. 

Воістину з надрів народної, наболі
лої, спрагненої кращої долі і кращого 
майбутнього, душі, вийшов цей почин 
власної організованости на твердому, 
як шахтарська доля, американському 
ґрунті, цей початок змагання за зрів
няння з іншими національними, па
нівними групами, які в той час три
мали в залізах закуте майже все жит
тя у великій, на свободі основаній і 
свободі присвяченій, землі Вашинг
тона. 

Здійснені сподівання 
З перспективи 70-ти років поглянь

мо, чи справдилися сподівання на іс
торичну ролю Українського Народ
ного Союзу? Чи наш ювілят пішов 
сподіваним шляхом і бодай частково 
здійснив покладені на нього надії ? Чи 
дійсно народження УНСоюзу воскре
сило український рід в Америці? Чи 
може даремно прогомоніли великі 
слова великої надії, великих споді
вань, і Американська Україна здобула 

тільки ще одну асекураційну компа
нію, нехай і українську, як це випи
сують деякі журналісти нашого ча
су, деякі, вживаючи Франкового ок
реслення, други і недруги, гнівні та 
сердиті, хоч самі вони повними при
горщами користаються семидесяти-
річними надбаннями УНСоюзу. 

Історія американських українців 
останніх семидесяти років, їх здобут
ки й сучасний стан дали вимовну від
повідь на це питання. 

УНСоюз вперше зібрав разом аме
риканських українців і то в такій 
кількості, що й досі, зі своєю майже 
стотисячною громадою, залишився 
неперевершеним прикладом громадсь
кої організованости поза межами Ук
раїни. 

Бо чи є щось небезпечніше для на
ціональної, зокрема ж еміграційної, 
громади, як те, коли вона розбредеть
ся по хуторах і живе відокремленим, 
самолюбним життям? Колись хутори 
були нещастям нашого громадського 
життя в Україні. Вони прийшли на 
цю землю з нашими емігрантами. На
ші традиційні хутори існують і по
ширюються й тепер, хоч у зміненому 
виді. Авто і телевізія — це не менші 
„подвижники" нашого хуторянства, 
як колись високі частоколи довкруги 
самотньої загороди, серед ланів, по
далі від села... 

УНСоюз впродовж свого семидеся-
тиріччя перевів на своєму власному 
нутрі і в цілій американсько-українсь
кій громаді приспішений процес на
ціонального самовизначення, видимим 
доказом якого було його власне ім'я, 
чотири рази змінюване в англійській 
мові: „русский", (1894), „малорусь
кий'', (1900), „руський" чи, по-анг
лійськи, „рутенський", і нарешті „ук
раїнський" (1914). Це чотири наші а-
мериканські універсали національно
го дозрівання і самовизначення. 

Цей процес зберіг при українстві 
сотні тисяч наших земляків, які вже 
більше не вливалися в чуже море, зо
крема ж не збільшували кількісно і 
працею ворожі національні групи ста
рих займанців своєї батьківщини. Сот
ні тисяч, а може й більше наших не-
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ГОЛОВНИЙ УРЯД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ під час річних нарад 
на „Союзівщ" в тижні від 18-го до 22-го травня 1964 р. Наради започатковано ко
роткою церемонією, віддавши поклін найбільшому Синові України Тарасові Шев
ченкові у 150-річчя з дня його народження. Під час церемонії покладено вінок жи
вих квітів біля пам'ятника Шевченкові на цій оселі та відспівано „Заповіт", який 
опісля ще продекламовано в українському оригіналі та англійському перекладі. 
На фото, знятому біля пам'ятника в першому ряді (зліва) стоять: головні радні 
Олена Штогрин, Дмитро Шмагала і Богдан Зорич, гол. контролер Іван В. Іван-
чук, гол. радна Марія Демидчук, гол. контролер Володимир Коссар, а за ним гол. 
контролер Петро Нудило, далі головні радні Богдан Мельник, Тарас Шпікула, 
Осипа Олінкевич, Олена Олек і Анна Чопик. У другому ряді (зліва), за гол. конт
ролером І. Іванчуком, стоять головні контролери Іван Кокольський і д-р Володимир 
Ґалан та заступниця гол. предсідника Анна Герман. У третьому ряді (зліва) сто
ять: ред. Антін Драган, головні радні Василь Гузар і Мирон Куропась, заступник 
гол. предсідника Степан Куропась, головний предсідник Йосип Лисогір, гол. ка
сир Роман Слободян, головний секретар Ярослав Падох, гол. радний Іван Одежин-
ський, обласний організатор Володимир Гірняк та гол. радний Ярослав Гук. Немас 

на фотознімці головного радного Андрія Джули. 
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свідомих земляків, що втопилися в чу
жому, часто й ворожому, морі і в ньо
му досі перебувають, голосно свідчать 
про шкоду, яку приніс нашій націо
нальній субстанції в Америці спізне-
ний час нашого пробудження, який 
так страшенно важко наздігнати, та 
дозволяють уявити собі, як вигляда
ла б наша американська українська 
громада і справа, коли б сімдесят ро
ків тому не постав УНСоюз, або пос
тав десять, чи сорок років пізніше. 

Серед великої повені тутешніх гру
пових громадських об'єднань, УНСо
юз став першим, широким, справді 
соборницьким об'єднанням американ
ських українців і ним, на наше гро
мадське щастя, золишився й досі. За 
всі свої сімдесят років він зберігав, 
як непорушний скарб, свою широку 
громадську основу, на якій могли в 
минулому і сучасному зустрітися та 
об'єднатися всі прошарки нашої сус-
пільности, всі напрямки її політичної, 
віровизнаневої та територіяльної різ-
номанітности. Об'єктивний знавець 
нашої сучасної американської грома
ди мусить ствердити, що УНСоюз і ни
ні є основою нашої громадської рів
новаги, важливим чинником, що об'
єднує навіть дуже віддалені від себе 
крила нашої зрізничкованої україн
сько-американської суспільности. 

Після першого історичного завдан
ня: об'єднання розпорошених земля
ків на величезнім американськім про
сторі, і після другого не менше істо
ричного: національного оевідомлення 
несвідомих американських українців, 
прийшла третя важлива, історична мі
сія: вивести своїх земляків поза вузь
кі мури власної громади, зв'язати їх 
із довколишнім світом, познайомити 
його з Україною та з її змаганнями, 
прихилити для неї громадську думку 
цього великого й важливого для долі 
України краю. Невелику, але неоці-
нену в наслідках бібліотеку англомов
них книжок про Україну, вершком, 
а не завершенням якої, є видана в 
цьому ювілейному році англомовна 
Енциклопедія Українознавства, оці
нить майбутній дослідник наших між
народних взаємин, як історичну ак

цію на найважливішому міжнародно
му, англомовному, терені. Рік Божий 
1964 напевно буде записаний в укра
їнській історичній хроніці, як рік 150-
річчя народження Тараса Шевченка, 
рік 70-річчя УНСоюзу і, врешті, рік 
видання однією зі світових мов пер
шої енциклопедії про Україну. 

Ні, не змарнував УНСоюз довіре
ного йому своєю громадою, на зорі її 
усвідомлення і організованости, скар
бу національного провідництва! 

Ні, УНСоюз це не тільки українсь
кий відповідник „Метрополітену", чи 
„Пруденшел". Це, продовж семидеся-
тирічної доби і тепер — наріжний ка
мінь Американської України, а вод
ночас— один з будівничих нової ук
раїнської долі і потойбіч океану. 

Як же відрадно, у семидесятиріччя 
УНСоюзу робити ці ствердження і 
знаходити їх підтвердження в україн
ській громаді. Оце поважна наукова 
установа (УВАН) присвячує органо
ві УНСоюзу свою пленарну, наукову 
сесію, а авторитетний дослідник гро
мадського життя (д-р Юрій Лаврінен-
ко) стверджує, що орган УНСоюзу, 
„Свобода", „провела українське на
ціональне самовизначення в Амери
ці". 

„Завдяки сильній, незламній волі 
піонерів"... 

На першій конвенції УНСоюзу, ЗО 
травня 1894 року, один з його заснов
ників і перший редактор, на п'ять 
місяців від УНСоюзу старшої, „Сво
боди", о. Григорій Грушка, сказав: 

„Завдяки сильній і незламній волі 
перших піонерів почате діло стало іс
торичним фактом і Союз, заложений 
на міцних підвалинах народної лю-
бови і патріотизму, стоятиме та роз
виватиметься, доки не візьме у свої 
обійми всіх американських україн
ців". 

Але в 70-річчя цього Союзу слова 
о. Грушки ще далеко не здійснені. 
Союз стоїть та розвивається, і кож
ний новий рік свого існування позна-
чує новими досягненнями й дальшим 
ростом, але все ж ще так далеко до 
„прийняття в свої обійми" в с і х аме-
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риканських українців. І все ще слова ка 
о. Грушки не стали фактом, а дальше мі: 
залишаються актуальним закликом 
до української громади в цім краю. 

Повторюємо його в наше семидеся-
тиріччя і сподіваємося, що його по- сті 
чують всі ті, які досі не дооцінюва'ли нь 
значення об'єднання всієї нашої гро- ніі 
мади в одній, традиційній, майже ві- Д] 
ковій організації. Всі, які не задуму- пр 
валися над тим, що тільки у великій ко 
громаді можливі великі досягнення, по 
Всі ті, які досі не знали, або не доо- ш; 
цінювали історичної праці УНСоюзу си 
і його самого, або бачили в ньому бу 
тільки багатого американського „вуй- ся 

Софію дав нам Ярослав, 
Як символ світла, миру, злуки, 
І заповіт нам свій послав: 
„Світіть Софією онуки!" 

І ми дивилися туди, 
Де море, де Еллада мріла, 
І мали ми в степу сліди 
Від ніг Методія й Кирила. 

Віз човен серце наше в світ 
Чуття весінні, не жовтневі, 
Блакитну казку, світлий міт, 
Боянів гимн зорі та дневі. 

І дні плили... И несли до брам 
І вир, і грюк життя нового, 

ка", роля якого кінчається на його 
мішку з долярами. 

** 

Дві руки, об'єднані в однім дружнім 
стиску, і два прапори, зоряний і си
ньо-жовтий, перехрещені у нерозрив
ній дружбі — це символи УНСоюзу. 
Дружньо стиснені руки — це наша 
програма внутрі, програма братерсь
кої співпраці і злагоди. Дружні пра
пори двох наших батьківщин — це на
ша програма назовні. Зберігаючи ці 
символи й виконуючи ці дві програми, 
будемо сильні в поході крізь нові де
сятиріччя, будемо незламні, як досі. 

Але стояв Софійський храм 
І спів віків ми чули з нього: 

„Злучіть чуття й думки свої 
В єдину світлу думу й волю, 
Бо ж принесуть сварки й бої 
Нам тільки ярма та неволю. 

Софійським словом гойте люд, 
Що в нас на сліпоту хворіє, 
Хай зникне тьма й поганський 

блуд! 
Хай „Руська Правда" зазоріє! 

Понад Дніпром ще мла густа, 
Ще ніч на дворі й за ворітьми, 
То ж світлим образом Христа 
З Софії, з гір світіть до пітьми!" 

СОФІЯ 
Написав Вячеслав Лащенко 

„Щоб були одно" (Евангеліс Іоана) 
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ОБРАЗ 
ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
в 

ТВОРЧОСТІ 
УКРАЇНСЬКИХ 

ПОЕТІВ 
У 

ВІЛЬНОМУ 
СВІТІ 

ЛЕОНІА 
ПОЛТАВА 

Печать твоїх палаючих слів 
Понесемо в життя 

Богдан Ігор Антонич 

Український письменник-романіст 
і громадський діяч Панько Куліш ви
голосив над домовиною Тараса Шев
ченка, в каплиці Академії Мистецтв, 
у Петербурзі, зворушливу і геніяль-
ну передбачливістю промову. Він, між 
іншим, сказав: „Немає з нас ні одного 
достойного проректи рідне українське 
слово над домовиною Шевченка: уся 
сила і вся краса нашої мови тільки 
йому одному одкрилася. А все ж ми 
через його маємо велике й дороге нам 
право—оглашати рідним українським 
словом сю далеку землю... Такий поет, 
як Шевченко, не одним українцям рід
ний"... 

Тепер, у 150-ліття з дня народжен
ня геніяльного Співця Свободи Укра
їни і всіх народів світу, можемо смі
ливо сказати: жадний поет.на земній 
кулі ще не придбав собі такої слави 
за свої пророчі думи, як Тарас Шев
ченко; жадний не зробив стільки для 
визволення рідного народу з кайданів 
неволі—фізичної і психологічної, як 
Шевченко. І не тільки для українсь
кого народу. Його твори переклада
ють, читають, цитують у вільнолюбній 
Грузії, яку оспівав так чудово; у Ка
захстані, де поневолений Москвою на
род так потребує теплого серця і зро
зуміння; читають в перекладах у 
Польщі, що „сама впала та й нас за
валила", але якій Тарас Шевченко 
бажав свободи; читають його в пере
кладах по всьому світі, включно до 
негритянських хатин у Африці: там 
пильно вдивляються у портрет знаного 
негритянського трагіка Айри Олд-
ріджа, змальований Тарасом Шевчен
ком у Петербурзі з такою ясною, щи
рою українською любов'ю до понево
леного й пригніченого. Справді: „Іск
ра вогню великого повік не згасає". 
Вулиці, площі, доми, музеї, театри 
імени Тараса Шевченка—по всьому 
світі. У мармурі, міді, граніті крокує 
наш національний Пророк землею— 
від Києва до Вашингтону, від брази-
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лійських пралісів до Вінніпегу в Ка
наді, до далекої Австралії... 

Але найбільший пам'ятник тому, 
хто народився кріпаком, жив на волі 
так коротко, карався десять років на 
царському засланні і все таки встиг 
засвоїти перлини світової культури і 
подарувати такі ж перлини світові,— 
найбільший пам'ятник Тарасові Гри
горовичеві у людських серцях. Зок
рема—в українських серцях. Бо зав
дяки Шевченкові та його духовним 
нащадкам—Іванові Франкові, Лесі 
Українці — Україна, мов могутній ко
рабель, зрушила з причалу і виплив
ла у світ. Даремно Москва намагаєть
ся втримати її на імперіялістичній 
червоній линві,—ніщо вже не стримає 
нашого народу в боротьбі за свою 
правду і силу, і волю. 

Кажуть, що поети, кращі поети, ду
хово пов'язані з народом, рідною 
культурою, з прагненнями народу,—є 
певною мірою люстром загальнона
родної душі. Після першої і другої сві
тових восн поза Україну були змуше
ні вийти великі людські маси. Багато 
з цих людей тут, за кордоном, вия
вили себе достойними духовними си
нами і доньками великого Кобзаря. 
Між такими людьми—разом із ними, 
для них і для вільної української 
культури—працює чимало українсь
ких поетів. Спільно з Богданом Ан-
тоничем вони можуть сказати: „Ми 
виросли у спадщині твоїй, як в сяйві 
сонця"... 

Постараюсь, бодай приблизно, при
тримуватись хронологічної канви: ко
ли який поет на чужині написав свій 
кращий вірш про Тараса Шевченка. 
Зазначаю з прикрістю, що далеко не 
всі поезії вдалося мені тут, у Ню Нор
ку, зібрати. Та й чи вдасться майбут
ньому дослідникові взагалі зібрати всі 
поезії українських поетів за кордоном, 
присвячені Тарасові Шевченкові? 

У 1916 році, коли ще тривала пер
ша світова війна, чимало полонених 
російської армії—українців за націо
нальністю, зібрано в таборі у Фрай-
штадті. Там кипіла українська осві-
домна праця, там діяла Спілка Виз-
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Т. Шевченко — портрет роботи Василя 
Касіяна 

волення України. Люди рвалися з чу
жини в Рідний Край, щоб прислужи
тись йому зброєю. Між полоненими 
був український письменник і поет 
Олекса Кобець (Варавва). Там він на
писав вірш „Хвала Шевченкові", у 
1916 році. 

ХВАЛА ШЕВЧЕНКОВІ 
Коли б не Він, то й люди б нас 

не знали, 
Коли б не Він,, про нас не чув би світ: 
В могилі забуття кістки б наші 

стлівали, 
А до могили забур'янився б і слід.. . 

Коли б уміли ми любити так, як Він 
Любив людей і рідну Україну, — 
Давно б уже злетілися з усіх чужин 
У тихий рай, на Землю Заповітну. 

Коли б уміли ми ненавидіть, як Він 
Ненавидів сваволі й зла потвору, — 
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Ніколи в світі не ходили б на поклін 
До чужаків - - і в найскрутнішу пору. 

Коли б уміли ми терпіти так, як Він 
Терпів, заради правди, люті муки, - -
Були б ми вквітчані найкращими 

з перлин 
Високої Христової науки. 

Коли б уміли ми втішати так, як Він 
Втішав надіями — пелюстками 

любови, — 
Не чули б ми сирітських немічних 

квилінь, 
Не знали б, як ридають гірко вдови. 

Коли б уміли ми молитись так, як Він 
Молився непорочними устами, — 
Сам Утішитель найскорботніших 

хвилин — 
Ісус • - Син Божий — був би всюди 

з нами! 

Це — чистий вияв віри, надії й 
любови до Шевченка. Такого безпосе
реднього твору напевно не написано 
про жадного іншого поета у всьому 
світі. 

У містечку Домб'є, в 1919 році, в 
таборі інтернованих поляками вояків 
Армії Української Народної Респуб
ліки, козаки влаштували Шевченків
ське свято. На руках був „Кобзар", 
козаки вивчили цілі поеми напам'ять. 
Але репертуар хору був обмежений до 
кількох пісень на Шевченкові тексти. 
Тоді невідомий ближче чотар Трух 
склав за дротами такі слова-пісню про 
Тараса Шевченка: 

Гей же, Тарасе, гей же, Кобзарю, 
Встань на хвилину з могили 
І віщим словом, пісні гомоном 
Додай нам духа і сили! 

Ми твою волю в кривавім бою 
Розкажем цілому світу, - -
Ми всі поляжем, але покажем 
Віру в слова „Заповіту". 

Так активізували ідеї Тараса Шев
ченка українську людину навіть там, 
за ґратами ворожого полону й недолі. 

У 1930-му році в Парижі, у Франції, 
вийшла могутня силою поетичного 
вислову книга поезій „Земля й залі
зо" Євгена Маланюка — найвидатні-
шого Шевченкового послідовника на
ших днів, спадкоємця великого Шев
ченкового слова. У поезії „Шевчен
ко", вміщеній у тій збірці, так велично 

й просто осмислив Тараса Шевченка 
Євген Маланюк: 

Не поет, бо це ж до болю мало, 
Не трибун - - бо це лиш рупор мас, 
І вже менш за все — „Кобзар Тарас" 
Він, ким зайнялось і запалало. 

Скорше — бунт буйних майбутніх рас. 
Полум'я, на котрім тьма розтала, 
Вибух крови, що зарокотала 
Карою за довгу ніч образ. 

Лютий зір прозрілого раба, 
Гонта, що синів свяченим ріже, - -
У досвітніх загравах — степа 
З дужим хрустом випростали крижі. 

А ось поруч — усміх, ласка, мати 
І садок вишневий коло хати. 

Інший видатний український поет, 
що, як і Євген Маланюк, після дру
гої світової війни перебуває в З'єдна
них Державах,—мандрував вулицями 
столиці Чехо-Словаччини, колись Зо
лотої Праги. Там, у тузі за Рідним 
Краєм, в тузі за здійсненням наших 
національно-християнських ідеалів, 
Олекса Стефанович написав поезію 
„Шевченко" (збірка „Стефанос," рік 
1938-й): 

Заклекотало десь у горлі 
Клубком із крови і зо сліз — 
І крила, що були униз, 
Розкинулися, яко орлі. . . 

„Нізащо пропадеш, ледащо!" - -
І, повні лютої хули, 
Слова камінням загули, 
Камінням, пущеним із п р а щ і . . . 

„Воскресни, мамо неповинна!" 
И душа мольбою підплива. . . 
Як перед образом — слова, 
Слова упали на коліна . . . 

І знов прокльони і погрози. 
Щоби благати потім знов: 
Скричить обуреная кров 
І обертається у сльози . . . 

Заклекотало, зрокотало - -
І стала тиша — і горить: 
Так вибухає, так мовчить 
Вогненноляве Кракатао. 

Коли застугоніла буря другої світо
вої війни—чимало українських пое
тів з Наддніпрянщини опинилось за 
кордоном України. Між ними був ви-
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везений німцями на працю в „остар-
байтерські" табори Йосип Дудка (йо
го доля по війні не відома), доцент 
української літератури, якому боль-
шевики заборонили працювати, а фа
шисти запроторили в неволю, та щ е ' 
й на чужині. Зацитую уривок з вірша 
Йосипа Дудки „Доля людини" (в ру-
кописі, надісланому мені поетом; збе
реглася лише перша частина твору) : 

Доля людини, як хвиля на морі: 
Вгору зведеться, донизу пірне, 
Щастю зрадієм, поплачем у горі — 
Хвиля пролине і все промине. 

В бурі і в грози, в страшну непогоду, 
В місячні ночі і росяну синь 
Вірним слугою і сином народу 
Прапор Шевченка в житті пронеси! 
Хай він ні разу в житті не схитнеться, 
Вниз не схиляй наболіле плече . . . 

На жаль, на цьому рукопис ури
вається. За дротами „ост-таборів" у 
Німеччині під час війни (а якийсь 
час і у в 'язницях) сиділи тоді ще ду
же молоді поети: Михайло Ситник, 
Яр Славутич, Петро Карпенко-Крини-
ця, Василь Онуфрієнко, Леонід Пол
тава, Надія Іскра, Юрій Чапля, Всево
лод Біличенко та інші. У віршах про 
Співця свободи України вони вислов
лювали вірність Україні й рідному на
родові, віру в краще завтра; для них 
усіх Тарас Шевченко був вогненним 
прапором, що осявав чорну ніч нево
лі й чужини, окупації їх Батьківщини 
то одним, то другим ворогом. Автор 
статті, живучи в такому ж таборі у 
Берліні, написав у 1943 р. сонет „В 
засланні". Це був твір про невільни
чі роки Тараса Шевченка в засланні, 
але одночасно—і про маси українців 
у фашистсько-німецькій неволі. Ци
тую уривок (вірш надрукований у 
журналі „Дозвілля" в Берлін і ) : 

Заснув забутий, тьмяний Кос-Арал, 
Обвисли мертво на човнах вітрила. 
Мовчить земля, немов німа могила. 
Казарми сплять. Землі Сіріє вал. 

Поет спинився. Громи, бурі, шал — 
Бунтує в грудях титанічна сила: 
Ні, ні! Не зломлять! Не приспить 

могила 
Любов до пісні, до людей, до рал. 

Згадаймо тут про зворушливі рядки 
з поеми „Прокляті роки" передчасно 
погаслого поета високої культури, Ю-
рія Клена, у яких розповідається, як 
у льохах ЧК (себто Н К В Д ) , больше-
вицької політичної поліції) в Полтаві 
мучились українці—в'язні. Там на сті
нах були написи: „Чекаю розстрілу. 
Петро Палій" або: „Сьогодні вмру за 
тебе, мій народе"... І ось там, розпо
відає поет, коли здавалося, що все 
вже втрачене—гурт українців на 
злість чекістів співав пісень. Яких пі
сень? Цитую уривок з „Проклятих 
років": 

Здавалось, ось спадала з душ кора 
І сріблилася біла деревина, 
Коли мов грім лунало „Не пора", 
І в такт здригалися в'язничні стіни. 
Та завжди вправи ті, мов чорним 

квітом, 
Урочисто кінчали „Заповітом". 

Так всюди українській людині, в 
журбі й горі, як і в радості—допома
гає Тарас Шевченко. 

Заледве втихли канонади другої 
світової війни—українські поети-еміґ-
ранти знову звертаються до теми 
Шевченка. Батьківщина опинилася в 
московській неволі,- але вільні сини 
України знову будуть змагатися за 
неї, знову звертаються до Шевченка, 
до того, хто сказав : „Караюсь, му
чуся, але не каюсь" і також славно
звісне: „Борітеся—поборете, вам Бог 
помагає". У 1946 році Яр Славутич, 
опинившись у не надто привітних, але 
вже завдяки американській армії— 
вільних казармах Авґсбурґу в Бава
рії, написав сонет „Аральська ніч", 
що ввійшов у збірку „Гомін віків": 

Пашить жаротою аральська ніч, 
Гнітить горбами жовтої пустелі, 
А він мовчить у каторжній шинелі, 
З Волосожаром ставши віч-на-віч. 
Сумних киргизів примовкає річ, 
Поймає темінь їх рідкі оселі, 
Але Тарас не хилить до постелі 
Важких од муштри, нездоланних пліч. 

Іде в шатро, щоб варта не почула, 
Допізна палить лойові свічки, 
Що родять блиски на рушничних 

дулах. 
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„О краю рідний, Дніпре мій рвучкий!" 
Зідхне з жури, малюючи піски 
И розбиті громом корчі саксаула. 

Хто ж не сумував з-поміж нас у тих 
баварських казармах — у тузі за Рід
ним Краєм, впарі з вічним Шевчен
ком? Але на зміну природному вия
вові смутку приходили й інші почут
тя, інші думки, загоралася віра і — 
через активну працю — багато духов
них синів і дочок Шевченка за кордо
ном активно її здійснюють далі й далі. 
Рано і трагічно загинув у баварських 
Альпах після війни поет Андрій Га-
расевич. Він залишив нам повні нап
руги рядки, що довго-довго житимуть 
з нами. Ось ця поезія: 

ТАРАСОВА НІЧ 

Над покореним степом ще північ повзе, 
Гайвороння кружляє крізь хмари . . . 
І за краплею крапля паде в чорнозем, 
И виростають із крапель заграви. 

Руки сковані путами, зціплений жах, 
Сходять кров'ю роз'ятрені рани. 
І про волю, що стане на вістрі ножа, 
Снить самотня могила під Каневом. 

Хай сторожать її, хай стріляють 
з рушниць! 

(Мабуть чують, що час їхній вибив!) 
Бо жорстоким століттям напружена 

міць 
Вже від болю не вдержиться, вибухне! 

І з розкованим ревом — мотор і мотор 
Ген — на північ закрутить півколо . . . 
І дрижатиме пустка від наших когорт, 
І блищатиме віддаль від шоломів. 

Минула війна. Розпочався затяж
ний і непевний мир... Затяглася в не
відоме і наша мандрівка світами. Але 
для вірних Шевченковим заповітам— 
ця мандрівка в ім'я волі й щастя Ук
раїни. Не вдаючись тут в аналізу мис
тецьких якостей того чи іншого тво
ру, присвяченого Шевченкові, зациту-
ємо декілька віршів, написаних неза
довго перед 150-ими роковинами на
родження нашого національного Про
рока. Петро Кізко (тепер у Західній 
Німеччині) у вірші „Шевченко йде" 
малює образ Поета, що сам ламає 
каміння власного пам'ятника у Моск
ві і йде, як буря, по Московії... 

Ніщо душі живої не скус 
І духа велета не здушить! 
Шевченко йде . . . Живий, як був і с, 
Тюрму ламас, рве і крушить. 
Іде співець, спаситель і пророк, 
Як втілення змагань народу. 
І кожний велета могутній крок 
Зближає світло і свободу . . . 

У вірші Юрія Буряківця, який живе 
у ЗДА, Тарас Шевченко сходить та
кож з п'єдесталу, але не в Москві, а 
в столиці України. Як не зійти, коли 
до пам'ятника підходить напівбоже
вільна від горя жінка : повернувшись 
із сибірського заслання, вона плете 
вінки, тужить за замученими в НКВД 
синами. Цитую уривок ,,3 п'єдеста
л у " : 

. . . Сіра мла 
Покрила горем удовиний світ. 
І в ніч, як буря розливала шал, 
Пішов Тарас по Києву, і тінь, 
Лишивши спохмурнілий п'єдестал, 
Пініла за ним до монастирських стін. 
І стало боляче йому за люд * 
У Придніпров'ї, що його слбва 
Забув серед зневіри і облуд. . . 
І никла в парку в жалощах трава. 
Та все ж надія тліла у співця, 
Що сонце встане, землю звеселить, 
Щоб не було тій радості кінця, 
Що з роду переходитиме в рід. 

І знову в тому парку жовтий лист 
Знайшов у павутинні свій причал. 
А він стоїть і дивиться за міст, 
Плащем накривши сірий п'єдестал. 

Окремо треба б розглядати склад
ний ритмічно, навантажений думкою 
довший вірш Вадима Лесича „Смерть 
Шевченка", написаний I960 року в 
Ню Йорку. В його Шевченка—„ко
зачий степ заклекотів у грудях", йо
го Поет—„не чернець і не кобзар", 
це „самотній велетень" на всі часи, 
який у чужому Петербурзі—цитую 
кінцівку,— 

лиш припав до нього мандрівник 
крилатий — 

велетнем самотнім — на усі часи, •— 
І лиш чув крізь тихнучий шум 

далечіні 
— матері своєї колисковий спів, 
і примкнувши очі, тихий і спокійний, 
колисанці вслід — він хмаркою поплив. 

Прегарну поезію про Тараса Шев
ченка, з рідкісно-вдалою алітерацією, 
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написав Святослав Гординський. 3 -
над берегів Гудсону, де неподалік ви
сочить статуя „Свободи", а ж над бе
реги дорогої для кожного українця 
ріки—на береги Дніпра, до святого 
місця, що зветься Канів, линуть оці 
схвильовані рядки: 

Ось гора, від гір найвищих вища. 
Він там снить про судній день розправ. 
Десь далеко грім зарокотав, 
Буде буря, буйний вітер свище, 
Гне дерева, строїть струни трав; 

Це він, віщий, далі пісню творить, 
Клекотить, прокльонами говорить, 
Аж проймає всіх живущих дрож, 
Нетерплячий, гнівний, з Богом 

спорить, 
Він, що словом все почав також. 

Зворушливо написала поетеса Ган
на Черінь декілька поезій про Т. Шев
ченка. Ось один з її найновіших творів 
на цю тему: 

ПАМ'ЯТНИК 

Звершилося. 
Прорвавши перепони, 

З любови й віри 
зроджена зоря, 

Нам сяє над столичним 
Вашинґтоном 

Надхнена, юна постать 
Кобзаря. 

Ми, нарід Твій, 
у цій країні волі 

Тебе звеличили, 
свого творця, 

У бронзу виливши 
печаль свою і болі, 

І сподіванням сповнені серця. 

Твоя міцна, велична 
й горда постать 

Нас піднімає на рішучий зрив, 
Щоб вільні крила так, 

як Ти, розпростать, 
Щоб, як Тебе, 

нас ворог не скорив, 

Щоб нарід Твій 
на волю вийшов з тюрем, 
Як вирваний з кайданів 

Прометей. 

Щоб піднялась велика, 
творча буря, 

Що замисли ворожі розмете. 

І вщент розірве 
прапори червоні, 
Щоб Заповіту справдився 

закон. 
Вже є Тарас Шевченко 

в Вашингтоні, 
І в Києві ще буде 

Вашингтон. 

Тараса Шевченка, як загальнолюд
ського поета свободи і справедливос-
ти, вітає за океаном автор цих ряд
ків: 

ВЕСЕЛИМ ДЗВОНОМ . . . 
Веселим дзвоном вод весняних 
Під неба вольного покров 
Із-за морів, з-за океанів 
До нас ти з березнем прийшов. 
Розквітло місто — хоч із криці, 
Усі серця — у ,,Заповіт", 
І перелетні волі птиці 
Крильми благословляють світ! 
Ти гордо йдеш по всій плянеті, 
Ідеш без пашпортів і віз, 
Бо ти людей собі, поете, 
Обрав за пашпорт і девіз! 
Твій шлях не згасне, не схолоне, 
Бо серце світу в ньому є: 
Від Києва до Вашинґтону 
Надії райдуга встає; 
Надії райдуга крилата, 
Що, наче снігу на ріллі, — 
Врага не стане, супостата, 
А буде син, і буде мати, 
І будуть люди на землі! 

Такий наш безсмертний Тарас Шев
ченко: гнівний і люблячий, могутній 
—і ніжний, але понад усе—відданий 
своєму народові, своїй Батьківщині і 
через неї, в проекції—усім людям сві
ту, які прагнуть, щоб були „люди на 
землі". І таким, з більшим чи меншим 
успіхом, оспівали й оспівують його 
українські поети за кордоном, нази
ваючи великого Шевченка своїм пра
пором. 

Якому поетові у світовій історії дав 
народ таке найвище ім 'я? 

<^HY**^J> 
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Олекеа/3£ос&ць 

(СПОГАД) 

РОЗТАШОВАНИЙ на правому, го
ристому березі Дніпра, Канів сла

вився літніми (в червні) величезними 
зливами, що, спливаючи з гір до Дні
пра, нищили багато людських земель, 
прорізували нові, глибокі яри. Це 
звалось „тучами". Кожна така „ту
ча" завдавала населенню багато ма-
теріяльної шкоди. Могутні хвилі „ту
чі" забирали по дорозі хлівці, стайні, 
цілі хати, і все це зносили і розпоро
шували геть вздовж Дніпра. 

Року 1912 стало відомо, що „тучі" 
загрожують знести в Дніпрову доли
ну і Тарасову Гору, разом з священ
ною могилою Т. Г. Шевченка. 

Боротися з руїнницькою роботою 
„туч", зміцнювати уже прориті про-
валля-яри і укріпляти їх насаджен
ням дерев було покликане місцеве по
вітове земство—організація для за

хисту економічних інтересів населен
ня. Це був один із обов'язків земства. 

В Канівській повітовій земській уп
раві був гурток свідомих українських 
інтеліґентів—майже всі вони тим чи 
іншим способом царською поліцією 
були репресовані за політичні переко
нання: там працювали Григорій Пет
рович Варавва, Яким Павлович Яр-
молаєв, Сергій Демидович Шапран, 
Василь Іванович Пустовійт,—і то вони 
перші заалярмували голову земства— 
Бориса Олександровича Беренговича. 
Це був вийнятково молодий, бо всього 
28-річний, високоосвічений (три фа
культети університетів), дуже бага
тий поміщик Канівського повіту, а 
поза тим—людина поступових, лібе
ральних поглядів. 

Коли йому сповістили, що може 
ще одна чи дві чергові „тучі" можуть 
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змити всю Тарасову Гору, він прий
няв це близько до серця. 

На найближчих осінніх зборах по
вітового земства, 1912 року, п. Берен-
гович виступив з доповіддю—де було 
докладно змальовано становище Та-ч 
расової Гори і загроза могилі „наше-
го малорусского пиеателя Тараса 
Шевченко". Домагався негайного 
схвалення запобіжних заходів, щоб 
не допустити до руїни цього історич
ного місця. У своїй доповіді він не 
шкодував шанобливих висловів на ад
ресу Тараса Шевченка, його куль
турницьких вкладів у життя країни. 

Земські „гласні", вибрані за цензо
вим принципом, складалися переваж
но з поважніших і найзнатніших 
мешканців повіту: княза Лопухина-
Демидова, великих поміщиків Зноско-
Боровського, Остапенків, Ю. Кістя-
ковського, одного священика та ба
гатьох заможніх господарів. У вирі
шенні всяких справ, зв'язаних з бю
джетними витратами, голосування від
бувалося так, що селянська група 
„гласних", що їх було дванадцять і 
були вони всі, за пізнішою кваліфі
кацією теперішнього комуністичного 
уряду на Україні, „куркулями", завж
ди вирішала своїм одностайним голо
суванням справу в той чи інший бік. 
Про це дбав їхній духовий вождь, 
священик із Богуслава, москаль і 
дуже лютий чорносотенець. На жаль, 
прізвище його я забув. Щоразу, коли 
доходило до голосування, а голосу
вали там вставанням „за", сидінням 
„проти",—він, як вправний дириґент, 
подавав знак рукою, і вся підлегла 
йому група „гласних" автоматично 
підводилась, коли треба було схвали
ти якесь рішення або непорушним ка
мінням сиділа, коли якийсь проект ба-
тюшці-москалеві не подобався. 

Доповідь п. Беренговича про те, що 
треба негайно, поза всякими черга
ми, укріпити і заліснити Чернечу Го
ру і на це витратити 1000 карбованців 
земських грошей, викликала на зем
ських зборах гарячі дебати. На диво, 
навіть такі великі поміщики, як Ю-
лій Кістяковський, пропозицію пана 
Беренговича гаряче підтримували. 

Картали тих, хто виступав проти, за 
некультурність, за непошану вікових 
традицій народу, за недбальство в 
такій, як він казав, високозначущій 
справі. Люто виступав проти проекту 
голова Київського губерніяльного 
земства Михайло Суковкін, що від 
нього та від його рідного брата—то
дішнього київського генерал-губерна
тора Суковкіна—залежало остаточне 
затвердження чи відкинення тієї чи 
іншої постанови земських зборів. На
скрізь сивий, з жовтими підпухлими 
щоками, які разом з губами, що ви
бризкували слину в час промови, під
силювали ворожість промовця до о-
понента, він напався на автора про
екту пана Беренговича з усією лайли-
вістю, яку тільки й можна уявити собі 
з боку яскраво окресленого національ. 
ного ворога України. В його промові 
було на адресу пана Беренговича 
всього, чим тільки можна було ущіп-
нути противника на трибуні в той час: 
і сепаратизм, і мазепинство, і гайда
маччина... 

З завмиранням серця я секретарю
вав на зборах і майже стенографічно 
всі виступи записував, оскільки міг 
пильно, стежив за враженням, що 
справляли, особливо на групу селян 
—„гласних", такі ворожі Шевченкові 
і взагалі українській справі, виступи. 

І з глибокою втіхою переконувався, 
що всі дванадцять „гласних"—селян 
сиділи з поблідлими обличчями, всі 
суворі, всі глибоко задумані. В їхньо
му ряду не знаходив собі спокою їх 
провідник, москаль-евященик із Бо
гуслава. Він метушився, старався при
вертати увагу своїх підопічних до о-
собливо гострих заяв Суковкіна про 
асигнування грошей на впорядкуван
ня Гори і Шевченкової могили. І на 
своє глибоке задоволення, я помічав, 
що в даному, може єдиному, випадку 
за кілька років праці в земстві, селя
ни - „гласні" були не з священиком. 

Закінчив свою погромну промову 
голова губерніяльного земства Су
ковкін просто лайкою на адресу пана 
Беренговича: „Ето, ето, чорт знает, 
что, ето мальчишество с вашей сто
рони!" 
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Беренгович навіть не мінявся на 
обличчі, тримався спокійно, гордо, в 
глибокому переконанні про свою пра
воту. 

І треба було бачити, як відбулось 
голосування! Хто за проект—встає, 
хто проти—сидить. Коли стало до го
лосування, першою—як один—встала 
селянська група—дванадцять, що, як 
уже згадувалося, своєю одностайніс
тю завжди рішала в користь справи. 
Богуславський „гласний", на вигляд 
усіх дванадцятьох своїх „однодум
ців", що як свічки, раптом повстава
ли—за, просто оскаженів. Він хапав 
ближчих за руки, намагаючись їх по
садити, до всіх жестикулював, корчив 
загрозливі міни, а сам сидів—проти. 

Нічого йому не помогло. За проект 
висловилася велика більшість „прог
ресивних", серед яких було й багато 
поміщиків, а дванадцять селян оста
точно довершили перемогу. Доповідь 
пана Беренговича була схвалена, 1000 
карбованців на заліснення гори-яру 
асигновано, і висловлено побажання, 
щоб проект був здійснений негайно. 

Але до „негайного" здійснення бу
ло ще далеко. По дорозі були ще дві 
інстанції, що мусіли затвердити поста
нову місцевих земських зборів на до

повідь Беренговича: голова губерні-
яльної земської управи, отой самий 
Суковкін, що закидав п. Беренговичу 
і мазепинство, і всякі інші найсмер-
тельніші в тодішніх обставинах гріхи, 
і другий Суковкін—його брат, гене
рал-губернатор, що йому належало 
висловлюючись сучасною мовою, пра
во вета на всі ухвали всіх земських 
зборів. 

І в наслідку, обидві ті інстанції вис
ловилися проти врятування від небез
пеки могили Шевченка, і заборонили 
витрачати асигновані на це гроші. 

Симпатичного голову Канівської по
вітової земської управи, Бориса Оле
ксандровича Беренговича, розпоряд
женням генерал-губернатора Суковкі-
на, з посади було знято, хоч це по
сада й була виборна. 

Як не дійшло до розвалу гори, про 
це могли б розповісти люди, що жи
вуть поблизу і навколо гори: вони 
багато сили й праці поклали на доб
ровільне укріплення глибокого про
валля на південь від могили, з боку 
села Пекарі. І тим відсунули на я-
кийсь час велику загрозу для святого 
всій Україні місця спочинку Т. Г. 
Шевченка. 

таш 
ТАРАСОВА ПІСНЯ 

Написав Іцик Фефер (1900-1952) 

Ненависти й любови 
Учились ми у тих, 
Хто нам засіяв зорі 
Серед густої тьми. 

В моїм містечку Шполі, 
В тяжкий для мене час, 
Нераз приносив втіху 
Мені тоді Тарас. 

Коли ж неправду бачив, 
Робивсь я сам не свій 

І шепотів, мов клятву, 
Вірш гнівний Твій: 

Великій правді пісню, 
Народний гимн, 
Його ти не підміниш 
Нічим другим. 

Тебе ношу, Тарасе, 
Як світло у пітьмі, 
Твої слова, як сонце, 
Дають тепло мені. 

Переклав із ідиш Н. Кулешів 

12 



ченко 

дазоолаЬ KLpgaguh 

МЖЕРЕД мною світлина пам'ятника 
Тараса Шевченка у Полтаві. її 

привіз мені колись один знайо
мий, який саме повернувся з подоро
жі по Україні. А дорогий мені цей 
пам'ятник особливо тим, що під час 
другої світової війни мені вдалося вря
тувати його від знищення. 

Ось так, примкнувши очі, здається 
мені, що в'їжджаю до міста Полтави 
— „українського самоцвіту", від за
лізничної станції „Южна" (Південна). 
Плоскою серпентиною підіймаюся під 
гору, де на самому вершку мріє і ніби 
посміхається „біла бесідка". А дов
круги неї, обкутані соковитою зелен
ню, білими разками поприлипали че
пурні будиночки... 

І хоч усе це було під час жорсто
кої війни, в якій моя дорога Бать
ківщина борсалася в судорогах тер
пінь і задихалася у димах пожеж, як
раз саме тоді довелося побачити мені 
майже всі пам'ятки цієї історичної міс-
цевости. їхні назви говорять найкра
ще самі про себе: Полтава, з її сла
ветними „Шведськими Полями", „Го-
голівська" Диканька — Опішня з її 
найкращими керамічними виробами, 
Золотоноша, в якій ви почуєте чудову 
українську солов'їну мову, Миргород, 
Сорочинці, славні із своїх боїв —• Ко
нотоп, Жовті Води, Батурин, Умань... 
А там Чернігів, Чигирин, Черкаси і 

найбільша українська національна 
святість — Канів. Мабуть немає нікого 
з українців, який, піднявшись на Та
расову Могилу, не обтер би сльози, 
не знаючи навіть чому?... Стоячи, 
скупчившись мовчки, може тоді впер
ше зрозумієте повністю силу Шевчен-
кового „Заповіту" і віщо-пророчу мо
гутність його „Кобзаря"... 

А з тих менших місцевостей ви по
трапляєте у спогадах до таких велет
нів, як наша золотоверха столиця Ки
їв, індустріяльний Харків, Дніпропет
ровськ, Донецьк, чи приморська кра
суня Одеса. 

Так, це було в той жорстокий час, 
коли два зайди, один зі сходу а дру
гий із заходу, кривавились на нашій 
землі в бою один проти одного, щоб 
заволодіти багатствами і хлібом Ук
раїни. Влада одного цивілізованого 
Джінгізхана відходила на схід, в тому 
напрямі, звідки вона прибилася та 
поневолила мою Вітчизну тому сотні 
літ, — а другий, озвірілий Тевтон, за
кутий у крицю танків і машин, нама
гався наздігнати його і зайняти його 
місце... 

Не зважаючи на велетенське зни
щення, що перекотилося через Укра
їну, впарі з тим відчувалося якесь не
начебто несподіване пробудження і 
оновлення. 

Услід за фронтом, що перекочував
ся залізно-вогненним валом, неподо
лана моя Батьківщина починала себе 
упорядковувати. Населення нагадува
ло отих муравлів, які заметушилися 
біля частково розваленого мурашника 
і почали з якоюсь посиленою енергією 
направляти понищене, усувати і за
тирати всі познаки варварського ко
мунізму. Тут і там, після довгих ро
ків мовчанки, — заграли перший раз 
дзвони. Це люди відновляли церкви 
і храми. Люди викопували закопані 
роками дзвони, навіть і в десятки пу
дів. Затирали сліди всіх отих знена
виджених „клюбів", у яких після 
важкої праці зануджували їх трафа
ретними доповідями та на яких од
ноголосно ухвалювано нові кріпос
ницькі пляни, що витискали з лю
дей рештки сили. 
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А найважливіше було те, що зліта
ли з п'єдесталів стандартні пам'ятни-
ки-бовдури зненавидженого, криваво
го деґенерата Сталіна і його попе
редника большевицького сизофреніка 
—Леніна. Менші пам'ятники люди пе
ревертали голіруч. Більші і кріпші 
стягали на землю за допомогою трак
торів, і з якоюсь невимовною люттю 
розбивали їх на шматки, розкидали 
або звалювали в купи. Траплялися і 
випадки злосливої дотепности: в од
ному містечку я бачив пам'ятник Ле-
нінові, якому відірвали голову і при
в'язали, як торбину, дротами до пле
чей, а на руку почепили дошку з на
писом: „Забирайся зі своєю дурною 
головою у Москву". 

Важче було діло з дуже великими 
пам'ятниками. їх розбивали і розри
вали окремі військові сапери-міну-
вальщики. І саме на таку команду 
мінувальщиків, у складі дуже моло
дого ляйтенанта і шістьох вояків я 
наткнувся коло пам'ятника Тарасові 
Шевченкові в Полтаві. Я саме повер
тався з Полтавського Музею, радісно 
вражений тим усім, що там побачив 
чи почув, від тодішнього директора, 
проф. Міщенка. Якраз ішов я в нап
рямі пам'ятника Тарасові Шевченкові, 
коли зирк: недалеко від пам'ятника 
зупинилось військове авто, а з нього 
висіли німецькі вояки, пішли в напря
мі пам'ятника, почали його оглядати 
і вилазити на нього. Кожний мусить 
визнати, що пам'ятник Шевченкові в 
Полтаві — твір українського скульп
тора Івана Кавалерідзе, відомого кі
норежисера, — своєрідний, він зовсім 
відмінний від своїх побратимів у Ки
єві чи Харкові. На цьому пам'ятнико
ві Шевченко зображений як справж
ній володар українських душ, який 
сидить на кубічних скелях і з якоюсь 
кам'яною повагою обдумує дальше 
долю свого поневоленого, але не по
доланого краю. Він по своїй компо
зиції пригадує в дечому пам'ятник 
президентові Лінкольнові у Вашинг
тоні. 

— Що ви хочете робити з цим па
м'ятником ? — запитую, звертаючись 

до молодого ляйтенанта, у якого засі
ялися вуса. 

— Was?! — їх габе бефель... 
Що? Я маю наказ розсадити оцього 
проклятого Леніна. 

— Та це ж не Ленін, — вияснюю 
старшині, — а найбільший українсь
кий поет, Шевченко. 

— Який там український поет Шев
ченко? Голова у нього лиса, вуса... 
Я вже не один пам'ятник Леніна пе
ревернув ! — підніс чванькувато голос 
молодик. 

— Але ж ви не дивіться тільки на 
лису голову! Гляньте на довжелезні 
вуса. У Леніна вони короткі, підстри
жені, а в Шевченка довгі та пушисті. 

— Е, що там довгі вуса, — горої
житься молодий офіцер. — Не стриг 
їх довший час цей большевицький 
голомозник, от і виросли. А може не 
мав ножниць, бо в Росії такі речі, як 
ножниці і бритва це люксус, — нама
гався перейти на веселий і кепкува-
тий тон. 

— О, ні, цього ви таки не зробите, 
— кажу цьому впертюхові. — Ви зна
єте, що Шевченкові пам'ятники слід 
зберегти і для цього є окремий наказ 
Військового Головного Командування. 
А зрештою, — мінуйте. Але я іду не
гайно і пожаліюсь на вас армійському 
Головному Командуванню. — І пока
зав йому рукою в напрямі Кадетсь
кого Корпусу, де воно тоді містилось. 
Ви напевне чули, •— продовжував я 
— про ад'ютанта головного команду
вача, майора 3... —Отож, йому я 
передам на вас скаргу. 

Почувши прізвище цього загально 
відомого майора, я помітив, що мій 
ляйтенант трохи спантеличився. І 
раптом скомандував: — Злазьте з па
м'ятника. Припиніть роботу, а я піду 
і виясню справу з цим пам'ятником. 

І ми пішли та справу вияснили. 
Від одного з чергових офіцерів ляй

тенант довідався, що пам'ятників 
Шевченка не слід нищити і зацитував 
йому про це наказ Головного Коман
дування, — і новий окупант не на
важувався руйнувати святість. А від
носно пам'ятника виявилось, що це 
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Кобзар на Дніпровій кручі. — Картина В. Задорожного 
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таки пам'ятник Т. Шевченкові, а не 
Ленінові. 

Ляйтенант попрохав у чергового о-
фіцера пробачення, а до мене звернув
ся з подякою, що я заощадив йому 
труду, а може й неприємних наслідків. 

— А ви знаєте, що це мало бути 
одно з передостанніх мінувань на те
риторії України ? — запитав офіцер, 
всідаючи в авто. 

— Так?... 
Я перевів розмову на іншу тему і 

ми розсталися відносно по-доброму. 
Але там, під пам'ятником Шевченкові, 
я мало не скочив йому до горлянки. 

Та найважливіше і дивне в тому од
не: що підказало мені підійти саме 

в тому моменті до пам'ятника, коло я-
кого я проходив не раз і не звертав 
особливо уваги, коли там крутилися 
якісь вояки, від яких тоді роїлося в 
Полтаві? Після того випадку цей па
м'ятник став мені якимсь дивно 
„ближчим"... 

Скільки разів не проходив я коло 
нього, завжди зупинявся на довшу 
хвилину і сьогодні, коли пишу ці ряд
ки-— глибоко зворушений... Зворуше
ний спогадами про мою, ніколи і ні
чим не заступиму Батьківщину, про 
її „серце" — Полтаву і тим, що при
служився цьому незабутньому містові 
збереженням пам'ятника нашого Все
народного Пророка, Тараса Григоро
вича Шевченка... 
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вплив 
СТАНУ ЗАОРОВ'Я 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
НА ЙОГО ТВОРЧІСТЬ 

Со<фі& MapcjaaHobuM 
^ Ю Д И реаґують на хвороби однако

во: страждають, скаржаться, ви
магають уваги й співчуття від ото
чення. Вони кидають працю, найчас
тіше стаються бездільні та зовсім па
сивні. Дехто виконує працю, але в 
найменшому обсязі, аби заробити на 
життя. 

Визначні люди, а саме творці — ре
агують по-різному. Дехто з них справ
ді кидає творчу працю і стає звичай
ною хворою людиною під опікою ро
дини. Та зовсім інакше реаґують ті, 
які вносять чи внесли в людську 
культуру великі вклади, якраз у вис-
ліді боротьби з лихом. Згадаю тільки 
Лесю Українку — типового борця і 
з хворобою, і взагалі в літературній 
тематиці. Це письменниця-криця, з 
якої хвороба змогла викрешувати іск
ри й вогонь, але не сльози. Згадаю і 
Франка, який творив у останній ста
дії свого життя спаралізований, по
вільно вмираючи. Не згадуватиму 
тут геніїв-мистців інших народів з 
різних ділянок мистецтва чи науки, 
їх багато і всіх не перелічиш. Доволі 
згадати геніяльного композитора Бет-
говена: зовсім глухий упродовж ЗО 
літ, він створив Дев'яту симфонію та 
ще за рік перед смертю •— два струн
ні квартети. Бах осліп на рік перед 
смертю, але компонував, диктуючи, 
до самого кінця. Моцарт був прив'я
заний до ліжка згубною, гарячковою 

хворобою, але компонував. Яскравим 
прикладом у наш час може послужи
ти Гемінґвей, котрий писав навіть то
ді, коли злоякісна пухлина винищу
вала його тіло; писав стоячи, коли 
в спині гніздився і пустошив "її піст
ряк. І то до останнього, трагічного 
кінця. Мир страдникам-творцям. 

А тепер розгляньмо велику постать 
— геніяльного поета Тараса Шевчен
ка —, щоб довідатись про вплив здо
ров'я чи хворіб на його творчість, на 
його психіку й усе життя. 

У цілій психічній структурі цього 
великого творця впадає в вічі велика 
емоціональність. Правда: вразливість 
прикметна всім творцям. Без яскраво
го сприймання та гострого, своєрід
ного реагування на події і прояви 
життя не можна собі уявити твор-
чости. Те, що сприймає творець, має 
завжди йому тільки питомий кольо-
рит, його він сприймає і розробляє у 
своїй нервовій системі, та повертає 
вже як свій власний непідмінимий 
твір. Велика його частина має джере
ло в емоційності. 

У Т. Шевченка емоційність домінує 
понад усіми іншими складниками йо
го творчого процесу. її тон в основ
ному депресивний. Смуток, туга, сльо
зи, скарги, співчуття. Величезна чут
тєвість, можна навіть сказати санти-
менталізм. Від них і починається йо
го віршування: „Мені тринадцятий 
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Тарас Шевченко. — Портрет роботи М. Божія 

минало"... — хоч як любо було поето
ві спочатку, всеж швидко милий нас
трій минає і „хлинули сльози, тяжкії 
сльози"... Дівчина співає собі, „стоя 
під вербою", про сироту, а він: „І я 
заплакав; жаль малому було сіроми-
сироти." 

Багато сліз продовж усієї творчос-
ти і всього життя. Звичайно, обстави
ни, серед яких зріс і жив опісля вже 
на засланні, спонукали поета до су
му й сліз. Але, безумовне й те, що 
чутливість — складова його психічної 
структури. Цікаве, що вона погоджу
ється якимсь способом із „жвавістю, 
непосидючістю", як свідчила його 
старша сестра. Що ще важливіше: 
обидві складові вповні виявляються 
вже під час життя Т. Шевченка на 
волі. Візьмім хочби „Думи мої", на
писані в 1839 році в Петербурзі, коли 
Шевченко, визволений з кріпацтва, 

цілим єством кинувся пити волю, вчи
тися улюбленого мистецтва, дружити 
і знаходити прекрасних людей. Тоді 
він пише: „Бо вас лихо на сміх на 
світ породило, поливали сльози. Чом 
не затопили, не винесли в море, не 
розмили в полі? Не питали б люди, 
що в мене болить? Не питали б, за 
що проклинаю долю, чого світом нуд
жу?"... І далі до тих дум: „Чи заплаче 
серце одно на всім світі, як я з вами 
плакав?" Вкінці посилає їх в Укра
їну, а сам: „А я тут загину." Це в 
місті, де була Академія, яку обожню
вав. 

Правда, багато чуття і глибоку де
пресію може викликати доля України 
і недоля її людей. І викликає. Над 
одним і другим боліє і страждає Шев
ченко. Недолю України і неволю її 
люду оспівує в усіх творах і в них 
часто переплітається сумовита чутли-
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вість з високими тонами: прокльони, 
погрози, віщування воскресіння Ук
раїни. В різних поезіях вони, вийшов
ши з депресивного тону, набирають 
емоційної сили і доходять до найбіль
ших висот у „Сні", „Розритій могилі", 
„Великому льосі", опісля вже на зас
ланні— в „Мені однаково" чи „Зга
дайте, братія". 

Депресивний тон питомий творчості 
Шевченка. Нас може дивувати, що, 
маючи 31 рік, цей молодий здоровий 
чоловік пише „Заповіт". Вправді там 
про заклик до боротьби за волю Ук
раїни — одно з найбільше патетичних 
місць. Але і про смерть він до того 
і опісля так часто пише. За несповна 
два роки написав „Косаря", де голов
ною постаттю й темою є смерть. Що
правда, писав у тюрмі-казематі, але 
в розквіті сил. 

Доля України, її людей, його доля 
—головні джерела Шевченківської 
чуттєвости. Але м'який, співчутливий 
тон панує всюди: в першу чергу до 
кріпаків, до дівчат, обдурених моска
лями, покривджених паничами, або 
покинених любим. Вкінці й сам поет 
помічає, що надто вже багато черпає 
з цієї тематики і пише звертаючись 
до музи в „Царях": 

Бо, як по-правді вам сказать, 
То дуже вже й мені самому 
Обридли тії мужики 
Та паничі та покритки . . . 

Поезії, створені на засланні, повні 
співчуття до власної важкої долі та 
долі усіх обездолених. Та, можна ска
зати, що цей сум є більше зрезиґно-
ваний, емоційність дещо слабша і від 
того ці твори більше зрілі. Туга за 
батьківщиною — домінуючий у них 
тон. 

Виринає питання: чи ця м'якість, 
чуттєвість Т. Шевченка вроджена, чи 
вона викликана обставинами життя? 
Безумовно, як кожна людина, і Шев
ченко приніс на світ частку того, що 
йому передали предки. Мабуть до них 
належить типовий сумовитий санти-
менталізм, прикметний нашому наро
дові. І його співучість. Підносить їх 
опісля спосіб життя поета: неодруже

ний, богемічне, неупорядковане жит
тя, часом вживання алькоголю. І зас
лання. 

І в другій ділянці чуттєвости домі
нує оцей тон — у його релігійності. 
Глибоко релігійний, він у багатьох 
творах молиться й взиває Бога, зда
ється на його волю тощо. Але його 
тон підноситься головно тоді, коли 
йдеться про долю України, і доходить 
верха в богохуленні та суперечках. 
Тут Шевченко емоційно неопанова-
ний так, як і в відношенні до влади, 
до царату. Лає царів у багатьох тво
рах, найгірше у поемі „Сон". („У вся
кого своя доля"). Лає неперебірли
вими словами, вживаючи ряду зооло
гічних назв на колишніх царів та на 
пануючого. Там і опеньок, і чапля —• 
на царицю, там і медвідь, і пузатий, 
і одутий, і кат, і кровопивця — на 
царя. Ясно, що навіть оправдуючи 
це поетичною мовою, ми дивуємось, 
як міг так лаятись поет. За це ж за
грожувала — і в кожному, навіть су
часному режимі, грозять тяжкі кари, 
а тоді навіть кара смерти. Проте поет 
чи не знав цього, чи легковажив, чи 
його велика емоційність відкидала 
будь-які перестороги. За це й судили 
й карали Т. Шевченка. 

Так отже, вертаючись до джерел 
емоційности: безумовно — це вже та
ка особовість людини. Не даром же 
пише він Гоголю: „Ти смієшся, а я 
плачу". У тих самих умовах, хоча не 
особистих, вони обидва реаґують інак
ше. Шевченка цей плач і емоційність 
виносить на п'єдестал генія і полум'я
ного патріота, а про Гоголя — ще й 
досі йдуть суперечки: наш він чи не 
наш? 

Скільки тут набутого — важко ска
зати. Розгляд цього питання і веде 
нас до ознайомлення із станом здоро
в'я Т. Шевченка. 

Основою такого ознайомлення слу
жить мені стаття д-ра Я. Хмілевсько-
го в „Лікарському Віснику" ч. 28 і 29, 
за 1963 рік. 

Про спадковість він також пише, 
але твердження нічим необгрунтова
не і неясне — це здогади так, його, як 
і інших біографів. Натомість багато 
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знаємо про хвороби Шевченка вже 
коли, був на волі. Перша з них, що 
могла відбитися якраз на його нерво
вій системі, це тяжка гарячкова хво
роба, що тривала дві неділі і в біль
шості він був непритомний. Коли ду
мати, що це був тиф, то легко при
пустити, що він наніс шкоди мозкові 
з його і так дуже лябільною конст
рукцією. Ось що про його психічний 
стан у ту пору, а був він дуже пога
ний, пише П. Зайцев (цитую за 
Хмілевським): „Шевченко, повернув
шись одного разу додому від Брюло-
ва, цілу добу плакав". 

Сошенко, великий його опікун і 
промотор у його звільненні, свідчив: 
„Стан душі Тарасової в той час був 
жахливий", а Шевченко, згадуючи 
його у кн. Рєпніної, признає, що був 
близький самогубства. І то тоді, коли 
його приятелі заходились працювати 
для його визволення з кріпацтва. 

Цитую далі Хмілевського: „З хви
линою звільнення з кріпацтва у Шев
ченка настає велика зміна. Сошенко 
згадує: „У той час він зовсім змінив
ся. У нього вселився світський біс. 
Веде розкидливе життя. Його притя
гали усі спокуси й розваги столич
ного життя. Його друзі і він сам ста
рались якнайвеселіше відзначити 
звільнення з кріпацтва. Прибувають 
щораз то нові знайомства, свіжі прия
телі, тим більше, що якраз у той час 
припадає розцвіт другого його талан
ту — поезії. Це дає нагоду до нових 
щораз гучніших празникувань. Вино 
лилось річкою і ескапади в розваго-
вих льокалях тривали цілі ночі". 

Так отже — яскравий перехід від 
сантиментально-депресивного стану 
до гуляще-маніякального. Ці перехо
ди яскраві й притаманні Шевченкові, 
навіть під час заслання. Але з них 
у поезію входить якраз отой, доміну
ючий, депресивний складник. По 
звільненні, коли прийшлось йому че
кати в Нижньому Новгороді на доз
віл на приїзд до Петербургу, поет ба
гато знайомиться, легко стоваришову-
ється і знову веде життя собі питоме, 
богемічне. Як і досі, він і далі мріє 
про подружжя. Як і досі в багатьох 

попередніх випадках — не має успіху 
у дівчат, у яких легко закохується. 
Бо, як бувало, часто — закохується 
невідповідно — молоденька 14 літня 
актриса Піунова, майже ще дитина, 
може служити прикладом. І опісля, 
вже на волі він, дослівно до останку, 
підшукує собі дружини. А був це час, 
коли він вернувся з заслання і, за 
словами Савича, був „жовто-зелений, 
у зморшках, худий... вбитий фізично 
і морально". Саме, тоді він сватався 
до молодої Хариті Довгополенко, най
мички названого брата Вартоломія 
Шевченка. Але вона відмовилася йти 
„за пана та ще й старого. Викуплять 
— і закріпачать на все життя",— ска
зала слушно. За нею йде ще й Ликера 
Полусмаківна, молода сільська дівчи
на. А це було вже в останніх днях 
його життя. 

Мрія про одруження була правиль
на : добре подружжя могло було спас
ти поета від не одного зла, може й 
продовжити життя. Мріяв він теж про 
хутір на Україні, теж під кінець жит
тя, з такою ж емоційністю, як і про 
подружжя. Очевидно, без успіху, хоч 
і гроші вже післав братові. 

Не багато з того, що пережив, шу
каючи пари, увійшло до його твор-
чости. Як і замолоду, як і за кріпацт
ва, так і потім завжди був співчутли
вий до дівчат чи нещасливо одруже
них жінок, навіть коли вони були з 
аристократії, з панів („Княгиня"). А-
ле вони самі, його любі майже не 
ввійшли до його творів поза листом— 
двома, що зовсім нічого не кажуть 
(з 1851 року, із заслання до Рєпніної). 
Де-не-де кине зідхання „Чи ми ще 
зійдемося? або „Чи впізнаєш ти ме
не?" Та ще згадка про подруг дитя
чих літ, Оксану, і віршик до Ликери 
Полусмаківної. Для поета, який лю
бився стільки разів, це неймовірно 
мало і без значення. Недостача еро
тичного первня в його творчості по
мітна і подекуди навіть ненормальна, 
бо ж це одна з головних пружин по
етичної наснаги та ще в молодому ві
ці. Правда: молодість Т. Шевченка 
з'їло кріпацтво, і з неї він не виніс 
багато спогадів про кохання. І сам 
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каже в поезії до А. Козачковського 
1847): 

Перелічу і дні і літа. 
Кого я, де, коли любив? 
Кому, яке добро зробив ? 
Нікого в світі, нікому в світі. 
Неначе по лісу ходив, 
А малась воля, малась сила, 
Та силу позички зносили, 
А воля в гостях упилась .. . 

Стільки можна сказати про складо
ві Шевченкової психіки, коли розгля
дати їх з боку психології і психопа
тології. 

Сам же він, за словами-свідченнями 
приятелів і знайомих, був людиною, 
співчутливою, щирою. Сходячись із 
людьми, був спершу стриманий, але, 
пізнавши людину, ставав її незмін
ним приятелем а то й обожнювачем, 
як показує його відношення до Брю-
лова, Сошенка, Щепкіна, Козачков
ського й інших. Тоді ставав занадто 
довірливим і не було нічого, чого б 
не зробив для такої людини. 

Повертаюся ще до стану здоров'я 
Т. Шевченка і впливу на його твор
чість. 

Ще декілька разів він мав тяжку 
гарячкову хворобу, яку тогочасні лі
карі означали як тиф. їдучи на зас
лання, був кремезний, міцний. Оче
видці казали, що його фізичний виг
ляд був причиною, чому віддали са
ме в салдати, як людину міцну й здо
рову. В той час не було ніяких про
явів болячок, на які хворів 1843 р. 
під час перебування в Україні, про 
що не маємо точних даних. Та хворо
ба повторялася ще тричі, останній раз 
у Кос-Аральському форті. Шевченко 
називає ті болячки, получені з болями 
голови, „золотушними". Перебуваю
чи на засланні, поет хворів на цингу 
(скорбут), поєднану з болями очей 
і зубів. На засланні кількома наворо-
тами терпів і від ревматизму. Ця хво
роба, мабуть і пошкодила його серце, 
від чого й помер згодом. Нудьгуючи 
за Кос-Аралом, вживає багато алько-
голю, щоб приглушити нудьгу зас
лання та невдач, а підкреслених за
бороною писати й малювати. Хоча 

все таки пише й малює, завдяки 
прихильному ставленні начальників, 
яких уміє прихилити, проте робить це 
більше або менше крадькома. Допома
гає в цьому участь у виправах на А-
ральське озеро, береги якого малює. 
В таких випадках кращає і його пси
хічний стан. Треба наголосити, що 
Т. Шевченко увесь час мав багато 
приятелів, навіть серед високопостав
лених осіб, навіть генерал-губернато
ра Обручева, в домі якого часто пе
ребував; серед офіцерів (командант 
Усков) та начальників. Був у поета 
вірний друг Бронислав Залеський 
(поляк), за посередництвом якого 
вдається Шевченкові продавати свої 
малюнки, особливо портрети. Коли б 
не туга за волею, життя поета не 
було б аж таке погане, тим більше, 
що користувався відносною свободою, 
жив не в казармі, а в приватній хати
ні, поміж досить освіченими людьми. 
Проте, і неволя, і туга за волею, за 
мистецтвом, і тривога за долю Укра
їни з'їдали його. Цю тугу топив у 
горілці, що ще більше ушкоджувала 
його здоров'я. 

Чи помітний тогочасний стан здо
ров'я на творах? 

На 1847 рік припадає їх досить ба
гато: „Княжна", „НН" (двічі), „Сон", 
„Іржавець", „Чернець", „Хустина", 
„Козачковському" та багато менших, 
часто без заголовка. їхня тематика 
особиста — нарікання на долю і туга, 
переважає балядово-розповідна фор
ма. В особистих такий тон: 

О, думи мої! О, славо злая! 
За тебе марно я в чужому краю 
Караюсь, мучуся . . . але не каюсь! 

Або: 

В неволі тяжко, хоча й волі, 
Сказать по-правді, не було. 
Та всетаки якось жилось 
Хоч на чужому та на полі, 
Тепер же злої тії долі 
Як Бога ждати довелось . . . 

Такі вірші писав у Орській кріпо-
сті, і між ними невеличкі перлини як 
„Садок вишневий", „Ой три шляхи 
широкії", „Косар" тощо. 
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Ані в них, ані в писаних опісля 
1848 в Кос-Аралі, тон не змінюється. 
Окрім неволі наче б нічого не доляга-
ло поетові А в іншому місці пояс
нює: 

Мов за подушне, обступили 
Оце мене на чужині 
Нудьга і осінь. Боже милий! 
Де ж заховатися мені? 
Що діяти? Уже й гуляю 
По цім Аралу, і пишу. 
Віршую нищечком, грішу, 
Бог зна колишнії случаї 
В душі своїй перебираю 
Та списую — щоб та печаль 
Не перлася, як той москаль, 
В самотню душу. Лютий злодій 
Впирається таки, та й годі. 
Не для людей, тієї слави, 
Мережані та кучеряві 
Оці вірші віршую я. 
Для себе, братія моя! 
Мені аж легшає в неволі, 
Як я їх складаю. 

Так було до 1849 чи 1850 року: 
списування бувальщини, релігійні мо
тиви, та особиста лірика. Потім його 
творчість зменшується. Чи її вичер-
пує-вбиває неволя, чи загострений ре
жим, чи може фізичний стан поета: 
в 1854 р — один вірш, у 1857 „Нео
фіти" та „Юродивий", у 1858 короткі 
„Муза", „Слава" і „Сон", у 1859— 
„Подражанія", з тематикою із Свято
го Письма, пристосованою до сучас-
ности. Більшу поему „Марія" написав 
у 1860 p., коли неначебто підносився 
— декілька подражаній, молитов, ко
роткі вірші з сантиментально-особис-
тою лірикою, інші — з ніколи не вга
саючою лайкою на царів і в кінці, у 
1861 році — остання поезія, без заго
ловку, назустріч смерти. 

Чому приписати такий стан? Оче
видно, і в нормальних умовинах жит
тя у не одного творця талант вичер
пується, багато на старші роки пере
стають творити. Це, майже нормаль
не явище. Але ж Шевченко не був 
старим, він помер на 47 році життя, 
цебто у віці, у більшості людей по
значеному великою продуктивністю. 
Життєві переходи, заслання, спосіб 

життя і хвороби вбивали його, небу
валий до того, талант. Довгі роки 
часткового мовчання, з того два ос
танні вже навіть на волі — мабуть 
час, коли хвороба поступала й нищи
ла творця. Хвороба печінки, довго
тривала й винищуюча, сама по собі не 
спричинює таких страждань. Але до 
неї долучилася застаріла хвороба сер
ця і в кінці недомога, получена з во
дянкою, тобто загальними опухами. 
Від неї й помер наш Кобзар. 

Твори останнього періоду позначе
ні ще все ж таки особистою чуттєвіс
тю, наріканням на долю, а з нею — 
на самоту. До кінця не залишає Т. 
Шевченка мрія про одруження та 
свій куток. Червоною ниткою снуєть
ся у них доля України, вірніше її не
доля, і безсила лють на царів. Аж 
дивне, що після таких тяжких кар 
Шевченко до кінця залишається не
змінний, безстрашний. Такі вірші як 
„Чи буде суд? Чи буде кара Царям, 
царятам на землі? Чи буде правда 
між людьми?" — це ще одні з лагід
ніших. Серед тих випадів трапляється, 
однак, щораз частіше тон героїчний, 
такий питомий згодом Лесі Українці, 
як от в „Осії глава 14": 

.. . Брешуть боги, . 
Ті ідоли в чужих чертогах; 
Скажи, що правда оживе, 
Надхне, накличе, нажене 
Не ветхеє, не древле слово 
Розтліннеє, а слово нове 
Між людьми криком пронесе 
І люд окрадений спасе 
Од ласки царської... 

Такий же малий, повний ненависти, 
віш „Хоча лежачого й не б'ють", 
„Бували войни і військові свари", із 
славнозвісним образом дуба, що па
даючи „розтрощить трон, порве пор
фіру". Це вже були лебедині пісні, 
але всюди у них віра, що „буде прав
да на землі". 

Сам Шевченко не скаржився на 
хвороби чи фізичні страждання. Ма
буть психічні, душевні — загороджу
вали дорогу звичайним болям малих 
людей. Навіть тоді, коли його серце 
минули болі, — а вони були, що 
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стверджували лікарі ще задовго до 
смерти, він пише: 

Я не нездужаю, нівроку, 
А щось такеє бачить око 
І серце жде чогось. Болить, 
Болить і плаче, і не спить . .. 

Т. Шевченко відносить ці болі до 
думок про волю, приспану царем Ми
колою, і закликає „Громадою обух 
сталить та добре вигострить сокиру". 
Навіть у листах мало згадки про фі
зичні страждання, тільки в листі до 
Мокрицького з 24 лютого 1861 пише 
про двомісячну хворобу (насправді 
вона тривала роками), і висловлює 
сумнів, чим вона закінчиться. В ос
танніх листах помітно поспіх, вони 
короткі і не одному він пише: „Мені 
ніколи" або „Я не здужаю". В отих ос
танніх часах поет склав „Южнорусь-
кий Буквар" (вийшов в 1861 р.) і 
випустив нове видання „Кобзаря" вже 
цензуроване, в 1860 році. їхнім по
ширенням, розпродажею був дуже за-

абсорбований. І тут помітний поспіх 
і нетерплячка, так, як і вкінці у спра
ві закупу землі під хутір. 

Про останні дні Тараса Шевченка 
збереглися докладні спостереження 
його приятелів і лікарів. Від січня 
1861 року щораз зростаюча слабість, 
пухлини і серцеві болі. Однак ще пи
ше свої останні поезії. 25 лютого лі
карі стверджують опух легенів. Поет 
прикований до ліжка, в сидячій пози
ції. Страждає від сильних болів у гру
дях. 26-го рано-вранці він устав, зій
шов по сходах до майстерні, охнув і 
впав. Перестало битися його велике 
серце, і так не стало не старої ще лю
дини, що могла б була при раціональ
ному способі життя ще жити й тво
рити довгі роки. Але він жив як йому 
відповідало, поради лікарів легкова
жив, а перед очима й уявою мав без
таланну батьківщину і замучений на
рід. За них страждав і болів більше, 
як від фізичних хворіб. І цих страж
дань повні його твори. 

5ШШ? 

У К Р А Ї Н А 
Написав Богдан Курилас 

Вечірні хвилі вод хлюпочуть в береги, 
Вколисують до сну нагідки й кипариси. 
Про таїну життя нашіптують іриси. 
Про тьмяність людських журб, нестійкість і краси. 

Чому тривога ця, чому дошкульність болю, 
Чому непевність дня і ночі сліз зідхань? 
Як розриви ядер твою терзають волю 
Химери навісні загірних чарувань. 

Невже у стравах всіх потрібний посмак тризни 
І чуєшся завжди осіннім листом клена, 
Хоч он кругом весна й снага була зелена? 

Невмісне щастя нам так довго у житті, 
Як довго в вольних народів гурті 
Не мають прапори солодкої вітчизни. 



в 1914-му році, коли 50 років тому в 
українських селах і містах Західньої 
України лунали пісні стрілецьких 
відділів, які вишколювалися на те, 
щоб іти „у кривавий тан, визволяти 
рідну Україну з московських кай-
дан". Деякі „розумні" люди) дивлячи
ся на ентузіязм юнаків, похитували 
головами й .казали. 

— З мотикою на сонце! Це ж діти! 
Коли побачать і пізнають, що воно 
війна, як заграють їм скоростріли, 
коли завиють біля них гарматні гра
нати і засвищуть над головами шрап
нелі, з плачем тікатимуть із поля 
бою... 

Та вже найближчі тижні показали, 
що не мали слушности песимісти й 
маловіри, бо Українські Січові Стріль
ці сміливо йшли в бій із віковічним 
ворогом України — московською ім
перією, яка вирішила була 50 років 
тому, здобути зброєю Західню Украї
ну, в якій свобідніше міг розвиватися 
український нарід, в якій міг вільно 
плекати свою традицію та старатися 
про те, щоб „засісти в народів вольних 

У 50-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКИХ 
СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 

Чи то в горах Карпатах веснянії води 
Кришать скелі, розбивають колоди? 
Чи то буйнокрилі вітри степовії 
Снігові розкидають завії? 
Ні, то Січові Стрільці, 
Орли-сизокрильці 
Гарматами орють, кулеметами сіють, 
а шаблюками косять, 
Не дають пощади 
І для себе пощади не просять, 
Ворожії лави, 
Як сухії трави, 
Розкидають — розносять . .. 

Роман Купчинський: 
Дума про Хведора Черника 

Романтика! —• скаже висушений із 
чуття політик, — нам нині не до ро
мантики, коли існують атомові бомби, 
які можуть знищити мільйони людей. 
Так казали „розсудливі політики" і 
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колі", як це віщував Іван Франко, і 
про що ціле CBOG життя мріяв Тарас 
Шевченко, який вірив, що „Встане 
України, світ правди засвітить, і по
моляться на волі невольничі діти". 

Українські Січові Стрільці 
і Шевченко 

Не пора, не пора, не пора 
Москалеві й ляхові служить! 
Довершилась Украйни кривда стара, 
Нам пора для України жить! 

Іван Франко 
Так сталося, що Роковини автора 

„Кобзаря" припадають в тому самому 
році, що й Українських Січових 
Стрільців. Це не тільки припадок, що 
в 1964-ому році український нарід у 
вільному світі відзначав 150-річчя з 
дня народження Тараса Шевченка, і 
в цьому самому році вільні українці 
могли вшанувати Українських Січо
вих Стрільців з їхнім 50-річчям. 

Після трагічної битви під Полта
вою Москва систематично йшла до 
того, щоб знищити самостійність ук
раїнського народу, а пізніше росій
ські імперіялісти заперечували навіть 
саме існування українського народу. 

Та українське слово стануло на 
сторожі свого народу. Пригадав укра
їнську славу Іван Котляревький сво
єю „Енеїдою", „Наталкою Полтав
кою". Виступив в обороні людської 
гідности українського селянина й се
лянства Григорій Квітка-Основ'янен-
,ко. Заговорив на західніх українсь
ких землях о. Маркіян Шашкевич. 

Та наймогутніше виступив в оборо
ні поневоленого Москвою українсько
го народу Тарас Шевченпо. Він зво
рушив сумління українського наро
ду, пригадав йому славу і волю, і 
закликав встанути зі сну і „лютою 
вражою кров'ю окропити" волю Укра
їни. 

Українська молодь в Галичині 
вивчала Шевченкові твори не тільки 
розумом, ал£ й серцем, так як їх тво
рив автор „Кобзаря". Молодь знала, 
що як довго українське козацтво зі 
зброєю в руках могло обороняти рід

ний край, так довго Україна „пану
вала в широкому світі". Це відкрив 
українському народові Т. Шевченко. 
Молодь уважала Шевченкові слова 
за заклик до дії, і так вона вступала в 
тіловиховні й пожежні організації 
„Січі" й „Соколи", а також у ,Пласт", 
де найбільше можна було навчитися 
того чого треба при війську. 

Товариство Січові Стрільці 
На нас дивляться всі: 

наш Хмельницький Богдан, 
Дорошенко, Мазепа, Виговський, 
Всі гетьмани за нас, всі криваві 

від ран, 
Гей, ляхи, і ти, царю московський! 
Січ іде, Січ іде, стяг несе, 
Україна встає, Україна гуде, 
Україна клекоче, як море! 

Т. Ярославєнко 
В. Пачовський 

В 1913 році університетська молодь 
у Львові зорганізувалась вже в на
піввійськовій організації під- назвою 
„Січові Стрільці". Степан Ріпецький у 
своїй праці „Українське Січове Стрі
лецтво" пише про це так: 

Із хвилею зорганізування першого 
Т-ва Січових Стрільців у Львові 18-го 
березня 1913 року почала існувати 
та діяти на Українських землях неза
лежна, власна збройна сила. Це зов
сім не обезцінюс, ані не поменшує на
ціонально-державного значення пе
редвоєнної формації Українських Сі
чових Стрільців, — що вона була ма
ла у відношенні до 35-мільйонового 
народу, що мала тільки найосновніші 
засоби модерного (тоді) війська та 
що не стояла під наказами власної 
державної влади. Це не вина УСС! 
(ст. 51). 

Той сам автор на найближчій сто
рінці вірно стверджує, що Українські 
Січові Стрільці,, були першою військо
вою формацією української нації піс
ля упадку української державної не-
залежности. Вони були виразниками 
стремлінь і інтересів Української на
ції, повстали із мотивів боротьби за 
національну державність, опирали 
своє існування та організацію тільки 
на- власних силах і засобах, а пра-
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вильність та доцільність своїх плянів 
оправдали своєю кров'ю, пролитою в 
боях УСС і СС" (ст. 52). 

Вибух першої світової війни 
їхав стрілець на війноньку, 
Прощав свою дівчиноньку; 
Прощай миленька, чорнобривенька, 
Я йду в чужу сторононьку! 

Стрілецька пісня 

Т-во Січові Стрільці виникло, так 
сказати, кілька хвилин перед 12-ою 
годиною, бо вже в 1914-ому році ви-
бухла перша світова війна, яка зак-
туалізувала боротьбу за незалеж
ність України. 

28-го червня 1914 р. галицькі укра
їнці відзначали 100-річчя з дня наро
дження Т. Шевченка великою мані
фестацією у Львові, завершенням 
якої був величавий Здвиг „Січей" та 
„Соколів", які гордо маршували ву
лицями княжого Львова на площу за 
містом, де відбулися вправи й пописи 
тисяч січовиків і соколів перед очима 
десяток тисяч присутніх українців із 
майже всіх місцевостей Галичини. 

Під час вправ нагло на почесній 
трибуні встали зі своїх місць коман-
дант львівського корпусу австрійсь
кий генерал та всі інші достойники, й 
оркестра відіграла австрійський гимн. 
Пішла вістка між присутніми, що в 
Сараєві вбили австрійського наслід-
ника престолу та його дружину. 

Програму продовжували, і в ній 
виступили вперше публічно Січові 
Стрільці в одностроях та з крісами, 
виконавши бойову вправу на площі, 
при тім навіть стріляли сліпими куля
ми. Публіка була захоплена цим вис
тупом •— показом своєї рідної зброй
ної сили. Та не було часу, щоб оду-
шевлятися отим „гірчичним зерном" 
української майбутньої армії, бо за 
місяць знялася хуртовина, яка вима
гала не мрій і не самовдоволення з 
того, що є, а кликала всіх „у крива
вий тан, визволяти рідну Україну з 
московських кайдан" направду, а не 
тільки в піснях. 

4 

Генерал Мирон Тарнавський 

„Гряде великий чає, вибила 
слушна година!" 

„Здіймається пожежа війни, в якій 
тріснуть кайдани, що давили поне
волені народи. В сій пожежі кується 
будучність України". 

Мобілізаційний заклик Головної 
Української Ради у Львові 

28-го липня Австро-Угорщина ви
повіла Сербії війну, і так почалась 
тоді війна, яка, в дійсності й досі три
ває бо друга світова війна, що поча
лася в 1939-ому році, виникла тому, 
що після першої війни не вирішили 
багатьох справ, між якими була не-
вирішена і справа поневолення укра
їнського народу. 

2-го серпня 1914 у Львові зоргані
зувалася Головна Українська Рада, 
до якої належали всі тодішні укра
їнські партії. Президію ГУР станови
ли: д-р Кость Левицький — голова, 
Михайло Павлик і Микола Ганкевич 
— заступники голови і д-р Степан 
Баран — секретар. 

Однодушним рішенням Головна 
Українська Рада з'єднала начальні 
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управи всіх тоді існуючих стрілець
ких і руханкових організацій в Укра
їнську Боеву Управу. Таким чином 
УБУ стала єдиним проводом органі
зації українських добровольців, які 
дістали назву Українських Січових 
Стрільців. 

Головна Українська Рада була 
представником тих українців, які бу
ли під австрійською займанщиною. У 
Львові зорганізувався тоді Союз Виз
волення України, який репрезентував 
українців із російської займанщини. 
До Союза Визволення України увій
шли представники політичної емігра
ції з Росії, яка перебувала в той час 
в Австрії. СВУ — це була загально
національна, безпартійна організація, 
яка діяла в імені українського наро
ду в Росії. Союз Визволення України 
ставив собі ціллю розбити Росію і 
створити окремі національні держави, 
між ними й Україну. 

В плятформі СВУ читається таке: 
,,В Союзі репрезентовані всі політич
ні напрями, що стоять на становищі 
державної самостійности українсько
го народу, а реалізацію своїх націо
нально-політичних і економічних 
стремлінь в даний момент зв'язують 
з розбиттям Росії у війні. 

Національно-політичною плятфор-
мою Союза є державна самостійність 
України. 

Одночасно зі збудованням самос
тійної української держави має бути 
переведена радикальна аграрна ре
форма на користь селянства. Є це 
основний економічний постулят Сою
за Визволення України". 

Плятформа кінчалася вірою в те, 
що „на руїнах російської імперії, цієї 
тюрми народів, встане Вільна Само
стійна Україна". 

Ці слова мали б прочитати ті всі 
чужинні політики, які й тепер боять
ся за те, щоб не розлетілася оця 
„тюрма народів", тепер під червоними 
комуністичними володарями, — і не 
визволилися поневолені Москвою на
роди, між ними і український нарід. 

За Союз Визволення України під
писали були заклик „До громадської 
думки Европи" такі особи: В. Доро

шенко, Д. Донцов, М. Меленевський, 
О. Скоропис-Йолтуховсьпий, М. За
лізняк і А. Жук. 

Перша українська мобілізація 
Ми йдемо в бій, земля дуднить 
По згарищах руїни, 
За рідний край, за нарід свій 
За волю України. 
Ми йдемо в бій, земля дуднить 
Радіють гори, степи, 
Бо нас у бій благословить 
Могучий дух Мазепи! 

Стрілецька пісня 

Так, це дійсно в 1914 році нав'яза
но до того діла, яке не повелося було 
в 1709 році великому українському 
гетьманові Іванові Мазепі. Поет „Мо
лодої Музи" Василь Пачовський у 
своїх драматичних творах „Сон ук
раїнської ночі" та „Сонце руїни" пое
тичним словом вичаровував славні 
картини боротьби українського наро
ду за те, щоб скинути московське 
ярмо. Українська молодь в Західній 
Україні захоплювалася цими твора
ми. 

Львівські стрілецькі організації вже 
30-го липня створили спільний мобі
лізаційний комітет, до якого ввійшли 
д-р Володимир Старосольський, Іван 
Чмола, Михайло Гаврилко (відомий 
різьбар із підросійської України, що 
жив на еміґрації в Галичині), та Оле
на Степанівна. Та цей Комітет при
пинив свою працю, коли 6-го серпня 
1914 Боєва Управа з рамени Головної 
Української Ради почала займатися 
організацією української збройної 
сили. 

Заклик Української Боєвої Управи 
впав на родючий ґрунт. З усіх усюдів 
до міст і містечок маршувала укра
їнська молодь, щоб іти за духом Ма
зепи, щоб вибороти волю своєму на
родові, бо „не пора, не пора москале
ві й ляхові служить". Великий майс
тер українського слова Василь Сте-
фаник в своєму оповіданні „Марія" 
змалював ці незабутні дні українсь
кого народу такими словами: 
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„Хоругви і прапори шелестіли над 
ними і гримів спів про Україну... 
Земля дудніла під довгими рядами, 
що співали січову пісню". 

Історик УСС, згаданий Степан Рі-
пецький, пише про цей ентузіязм ук~ч 
раїнської молоді: 

„Були це молоді .юнаки, багато з 
них 16-літні, які в своїх середньо-
шкільних таємних кружках гаряче 
полюбили ідеї Шевченка і Франка. 

Прибували вони тисячами на збір
ку, може і не усвідомляючи собі жа
ху війни; пішли на перший поклик, 
не приготувавшись, як треба, у дале
ку дорогу, із якої багато з них не вер
нулось. Незодягнені як слід, у подра
ному взутті, без наплечників, без гро
шей в кишені, непідготовані до воєн
них трудів, часто проти волі батьків, 
без життєвого досвіду, — але багаті 
в безмежну любов до своєї поневоле
ної батьківщини та озброєні глибо
кою вірою в самостійну Україну, та 
з юнацьким рішенням і „готовістю 
полягти, щоб славу і волю і честь 
здобути Рідному Краєві", (ст. 72). 

Добровольці збиралися в повітових 
містах, найбільше їх було у Львові. 
Це все було в серпні. Але вже при 
кінці цього місяця треба було думати 
про виїзд, бо московські війська збли
жалися до Львова. 

Стрільців було вже тисячі. їх виш
колювали всі ті, що мали який-
небудь вишкіл при австрійському 
війську, або при якійнебудь руханко-
вій організації чи Пласті. 

„Ой до Стрия доріженька, до Стрия, 
до Стрия"... 

Таку пісню співали часто українсь
кі рекрути, покликувані до австрій
ської армії. Але ж в серпні 1914 року 
українські юнаки не нарікали на во
єнну службу, вони добровільно мар-
шували з усіх міст і містечок, а також 
і зі Львова до Стрия, щоб в тому міс
ті зорганізуватися в збройну силу, 
яка протиставилася б тим полчищам 
російської царської армії, що заливала 
вже західньо-українські землі. 

Українські відділи співали давню 
козацьку пісню про того „Дорошенка, 

Українські Січові Стрільці на замку у 
Варпаланці (Закарпаття) дня 11 травня 

1915 р. під час промови посла Лонгина 
Цегельського. 

що вів своє військо, .військо запорізь
ке хорошенько". Вони величали того 
„Сагайдачного, що проміняв жінку за 
тютюн та люльку, необачний". 

В Стриї пережили УСС перший у-
дар. Всіх було зголосилося понад 
20,000, але австрійська команда під 
польським впливом погодилася тілько 
на те, щоб Український Легіон, — Ук
раїнські Січові Стрільці, становили 
тільки 2,500, а решта мусіла верну
тися додому, деколи вже під москов
ську окупацію. Сьогодні важко зрозу
міти, щоб хтось посилав ворогові здо
рових молодих людей, здібних до вій
ськової або якоїсь іншої оборонної 
служби... Але тоді, в 1914 році, дума
ли австрійські політики та військови
ки давніми категоріями, ще з часів 
війни в 1866-му році... 

Тоді в Стриї 1-го вересня перейшли 
УСС другу велику пробу. До того 
часу українське громадянство своїм 
коштом утримувало УСС. Тепер влас-
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ні фонди вичерпалися, і зовсім логіч
но, що австрійська команда повинна 
була взяти на свій кошт тих, що 
йдуть боротися проти Росії, яка вже 
зайняла значні терени Галичини. 

Але австрійська команда зажадала, 
щоб УСС склали присягу на вірність 
Австрії. УСС не хотіли цього зробити, 
та коли побачили, що без цього про
паде можливість зорганізувати свою 
українську збройну силу, стрілецький 
провід вирішив, щоб УСС склали при
сягу. Це сталося на луці в Стриї 3-го 
вересня 1914 р. Відобрав її відомий 
тоді народний діяч і композитор о. 
Остап Нижанківеький. 

І так від 3-го вересня 1914 УСС ста
ли самостійною окремою формацією 
в австрійській армії, і мали свою ук
раїнську команду назверх перед чу
жинцями, а в своїх душах мали дум
ку про волю для України. Вони і да
лі співали пісню, якої навчилися на 
стрийськім передмісті Лани про те, 
що „чогось наша славна Україна за
журилася", і що вони „тую червону 
калину піднімуть та нашу славну Ук-
раїн розвеселять". 

На Закарпатті 

А як прийшла карта нарокувать, 
Став я свого неня молить та благать: 
Неню ж ти, мій неню, вчини мені волю, 
Йди за мене служить на ту войну. 
Лемківська пісня, яку співали УСС. 

Зараз після присяги УСС виїхали 
зі Стрия на південь, за Карпати, до 
землі своїх „поранених" братів-закар-
патських українців, які під мадярсь
ким поневоленням майже втратили 
були національну свідомість, але за
раз полюбили своїх рідних із північ
ного боку Карпатських гір. УСС зби
ралися йти „визволяти своїх бра
тів" за Збручем із московських кай-
дан, а тут, не минув ще і місяць, а вже 
треба було втікати перед московсьпим 
ворогом. „Це був перший удар долі, 
перша велика невдача для УСС, що 
перекреслювала їхні сподівання й на
дії," — пише згаданий історик УСС 
д-р Степан Ріпецький (ст. 80-81). 

Та помиляється той автор, коли 
гадає таке: „Коли хтось говорить про 
стрілецький романтизм", то він роз
пливсь безповоротно в дорозі УСС із 
Стрия на Закарпаття". Сам він на цій 
же сторінці собі заперечує. Заперечен
ням цього є і наведена на початку на
ших рядків дума Романа Купчинсь-
кого про Федора Черника. Не соро-
мімся романтизму, він вів і веде далі 
найвідважніших до боротьби за волю, 
і між ними був і славний англійсь
кий поет Байрон, який згинув в о-
бороні грецької волі. 

Романтиком був сотник Федір Чер-
ник, і четар Іван Болюх, і всі автори 
стрілецьких пісень, які стали тепер 
вже народними піснями, створивши 
нову стрілецьку добу в українській 
народній творчості. 

Стрільці примістилися в двох ук
раїнських селах коло Мукачева, в 
Страбичеві (по мадярськи Мезете-
ребеш) та Ґоронді. Тут аж можна бу
ло перевести організацію тих стріль
ців, що їх вибрали в Стриї. Зоргані
зовано два і півкуреня. Почався зав
зятий вишкіл, бо стрільці рвалися до 
бою, боячися, що війна може скінчи
тися, і не можна буде попасти на 
фронт! 

Про це оповідає з гумором сотник 
Осип Навроцький, відомий серед 
стрільців „Юно", і його оповідання 
зовсім не свідчить, що стрілецтво поз
булося „романтизму". Романтизм •— 
це захоплення якоюсь ідеєю так гли
боко, що за неї легко складається в 
жертву своє життя. Романтизм — це 
не тільки зітхання і мрії, це й акція 
за здійснення цих мрій. Шевченко 
не тільки оплакував славу України, 
він одночасно закликав українців бо
ротися за здійснення волі для Укра
їни. 

Вишкіл стрільців ішов швидким 
темпом, але що можна було вдіяти 
за два-три тижні. Не було нової сис
теми крісів, так званих „манліхерів", 
іцо мали магазинок на 5 набоїв, і 
стрільцям роздали старі кріси, так 
звані „верндлі", що були ще з 1866-го 
року, і з яких можна було вистрілю
вати одну олив'яну кулю, яку треба 
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було по одній ладувати. До того ці 
кріеи часто затиналися таки ще на 
площі вправ, і стрільці турбувалися, 
що то буде на полі бою, де треба буде 
вистрелити десятки, а може і сотки 
набоїв із гарячого кріса. 

Стрільці не турбувалися своїм виг
лядом, вони склали самі про себе гу
мористичну пісню. 

Машерують добровольці 
через Мезетеребеш. 

Чи то банда, чи то войсько, 
ти ніяк не розбереш. 

Пізніший сотник О. Навроцький о-
повідає про те, як то він рвався на 
фронт, щоб ще захопити війну в дії. 

„Першою пішла у бій сотня Осипа 
Семенюка. Другою була сотня Василя 
Дідушка. Я був у сотні Івана Чмоли. 
Та коли по Ґоронді рознеслася віст
ка, що сотня Дідушка їде на фронт, 
нас кілька, четар В. Кучабський, че-
тар О. Яримович, і я та ще дехто, за
горілись „полум'яним воєнним запа
лом" і бігом пігнали до сотні Дідуш
ка голоситися. Ні сотник В. Дідушок, 
ні сотник Чмола не ставили тому на
шому бажанню перешкод, лише від 
мене одного зажадав Дідушок, щоб я 
зрікся ранґи десятника, бо в його 
сотні всі підстаршинські пости обсад
жені. Через малу хвилю погодився я 
на це домагання, бо ж і відзнак де
сятника я ще не мав пришитих, їх 
не можна було ніде дістати". („Ук
раїнський Голос", Вінніпег, 2-го ве
ресня, 1964). 

Перша стрілецька кров, пролита за 
Україну 

Слава, слава, отамане, 
Гей ти батьку наш! 
Ми з тобою на ворога 
Підемо всі враз! 

Стрілецька пісня 

Так співали Українські Січові 
Стрільці, коли рвалися до бою за те, 
щоб здійснити ідеали Т. Шевченка та 
Івана Франка, який ще в 1883-му ро
ці у вірші: „Розвивайся, ти високий 
дубе" вірив в те, що 

Встане славна мати Україна, 
Щаслива і вільна, 
Від Кубані аж до Сяна-річки 
Одна нероздільна. 

Поет запитував українців, „чи ще 
вони мало наслужились Москві і ля
хові?" — і закликав „підніматись на 
святеє діло". 

Відходить на фронт сотня В. Дідуш
ка. Було це 10-го вересня 1914 року. 
Вона заїхала поїздом на стацію Воло-
вець, а звідти відійшла до Нижніх 
Верецьких, де виконувала польову 
службу та докінчувала вишкіл. 

За тиждень виїхала на фронт дру
га стрілецька сотня — сотника Семе
нюка, яка відійшла під Сянки. Там 
на фронті стрільці перейшли вишкіл 
стріляння, коли появився перед ними 
ворог. Обидві сотні перебули бойове 
хрещення 27- і 28-го вересня, стриму
ючи до останніх можливостей вели
кі московські сили. Про ці бої пише 
Ст. Ріпецький: 

„Вперше від бою під Полтавою про
лилась на історичнім побоєвищі світу 
— українська кров за Україну. Про
лилась кров перших українських во
яків новітньої історії України — не 
за кого іншого, і це за ніщо інше, а 
тільки і єдино за Україну" (ст. 85). 

Треба підкреслити, що ентузіязм і 
посвята УСС значила більше, як виш
кіл австрійських відділів. УССтрільці 
дістали признання за ті перші бої під 
Сянками і Нижніми Верецькими, а ко-
мандант сотні Дідушок і командант 
чети Левко Коберський здобули перші 
бойові відзначення. 

На хрестах із прізвищами стрільців, 
які перші пролили свою кров, були 
написи: „Впали за волю України!" 
Так тоді почалася українська війна 
проти Московщини, яка й досі триває. 

Перша партизанка УСС у світовій 
стратегії 

Схилилися дві черешні 
Наліво й направо, 
А на віттях вітер грає 
Про стрілецьку славу. 

Зі стрілецької пісні 
Австрійська команда у вересні 1914 

року впала була на оригінальну дум-
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ку — зорганізувати в запіллі російсь
ких військ, що залили були вже тоді 
цілу Східню Галичину і перейшли 
були Сян, залишивши за собою пе-
ремиську твердиню, — партизанку. 

Начальна Команда австрійської ар
мії затвердила плян поділити кілька 
сотень УСС на відділи по 20 стріль
ців, які мали перейти через боєву лі
нію ворога і там на визначеній на
перед трасі нищити ворожі обози, ма
газини та нападати на менші відділи 
російського війська. 

Стрілецька Команда гостро запро
тестувала проти цього злочинного 
пляну, який розбивав єдність Україн
ського Легіону УСС, що їх всього бу
ло тільки 2,500. Але протести нічого 
не помогли, і 26-го вересня три сотні 
УСС, всього 600 стрільців, між якими 
була і сотня Д. Вітовського,— поділе
но на ЗО двадцяток. Командантами 
двадцяток були команданти сотень, 
чет і роїв. 

Ці двадцятки найближчого ранку, 
це значить 27-го вересня, вирушили 
в оригінальний похід за російський 
фронт, який вже був недалеко від 
Волівця, звідки мали вирушити в Га
личину. 

Наказ — був наказом для УСС. Але 
ж вони, вийшовши з місця постою, 
вже найближчого дня натрапили на 
свою, а пізніше на ворожу бойову лі
нію, і, звичайно, разом із австрійсь
кими відділами билися проти воро
га, що старався пробитися через Кар
пати на Угорщину. 

Але дві двадцятки так зручно ма
неврували на фронті, і між фронта
ми, що їм вдалося продертися через 
московську лінію та зайти одній з 
Бескиду аж поза Дрогобич, а іншій 
двадцятці дійти в район Надвірної. 
Двадцятка, що зайшла аж поза Дро
гобич, була під командою старшого 
десятника Гриця Іваненка. Сам ко-
мандант занедужав, і залишився в я-
комусь гірському селі, але 12 осіб під 
проводом вістуна О. Б-ка перейшли 
Борислав і Дрогобич тоді, коли лінія 
була далеко в Карпатах, і то в пов

ному озброєнні з крісами типу „верн-
для". Кожний стрілець мав по 120 на
боїв. 

Участь УСС в жовтневій офензиві 
1914 р. 

Добровольці добре знають, 
За що б'ються і вмирають! 
Гей, гей, наші славні добровольці. 

Стрілецька пісня 

Австрійська команда побачила, що 
УСС —• це дуже вартісна бойова оди
ниця, яка вела перед серед здеморалі
зованих постійним відворотом австрій
ських військових частин. Стягнено 
всіх УСС за фронт, де переорганізова
но Легіон 6-го жовтня, а 7-го жовтня 
перший курінь під командою отамана 
Гриця Коссака вислано на фронт. В 
тому курені були сотні: Барана, Бук-
шованого, Дудинського та Івана Ко
ссака. Ці сотні пішли в напрямі на 
Сколе, а півкурінь під командою д-ра 
Степана Шухевича від'їхав в напрямі 
на Турку. Тут були сотні Дмитра Ві
товського і Будзиновського. 

Австрійська команда почала тоді о-
фензиву, щоб припинити московський 
наступ. Перший курінь брав участь 
в боях вже 8-го і 9-го жовтня. Воєн
ний комунікат з 9-го жовтня повідом
ляв, що в „боях визначився також 
корпус українських добровольців". 

В історії УСС д-р Ст. Ріпецький на
писав про цю першу офензиву таке: 
„В жовтневій офензиві австрійської 
армії в 1914 р. в напрямі Сколе — 
Стрий, Турка — Дрогобич — УСС бе
руть активну участь, відігравши в ній 
поважну ролю, як аванґард насту
паючих бриґад. Дня 13-го жовтня здо
буває сотня Івана Коссака Козьову, 
а сотня Букшованого, розбивши загін 
козаків, доходить під Коростів. Дня 
14-го жовтня УСС перші входять до 
міста Сколе. Дня 20-го жовтня, після 
боїв під Сільцем проти трьох сотень 
козаків, сотня І. Коссака входить пер
шою до Дрогобича, його родинного 
міста. 

В тому ж часі інші сотні УСС боро
нять міста Стрия, після отримання о-
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фензиви та розпочатого відвороту ав
стрійських військ. Зокрема визначи
лась сотня Дудинського, що, не зва
жаючи на значні втрати у людях, 
втрималась на позиції в бою під Доб-, 
рівлянами коло Стрия після відсту
пу австрійських відділів. Своєю спо
кійною і відважною поставою УСС 
виказали тут знов свої вояцькі якості, 
якими вони не тільки дорівнювали, 
але навіть перевищували австрійські 
частини", (ст. 87). 

24-го жовтня 1914 обидві сотні ку
реня Шухевича під проводом сот. Д. 
Вітовеького боронили гору Кобилу 
на південний захід від Дрогобича, хоч 
австрійські відділи давно були відсту
пили. Сотня мала великі втрати. 

Сотню Семенюка австрійська ко
манда приділили до IV Корпусу і 
вона воювала коло Старого Самбора, 
де під Лужком Горішнім відбивала 
ворожий наступ, сидячи в мокрих о-
копах. Вона мала 5 вбитих і 19 ра
нених. 28-го жовтня сотня Сроковсь-
кого здобула від москалів гору Ключ 
коло Сколого, де втратила 13 вбитими 
і 14 раненими, між якими був і коман-
дант сотні. Сотні Дідушка і Дудинсь
кого звели успішні бої на горі Комар-
ницьке під Синевідськом при кінці 
жовтня і на початку листопада. 

Ми спинилися довше на цих пер
ших боях УСС, бо це був перший 
спільний наступ УСС, хоч вони й ді
яли в окремих місцях. Це були не
мов польові маневри УСС, які перед-
тим не відбували ніяких спільних 
вправ у стрілянні, і то гострими на
боями. Своїм пописом на фронті УСС 
були несподіванкою навіть для ук
раїнського політичного проводу, який 
гадав, що Український Леґіон не бу
де воювати на фронті, тільки буде 
вжити до освідомних цілей україн
ського громадянства в Україні, бо всі 
вірили, що війна буде йти не на ав
стрійській території, тільки на росій
ській. 

Леґіон УСС відбув першу свою лек
цію під свистом ворожих куль та гу
ком гармат. Цей перший ,,похід із гір 
Карпат" мав велике значення для 
дальшої історії УСС, хоч стрільці му-

Михайло Гайворонський 
композитор стрілецьких пісень 

сіли під натиском російської офензиви 
вернутися знов у глибину гір Карпат, 
де перебули першу воєнну зиму, і де 
загартувалися ідейно і фізично до 
дальших переможних боїв і походів 
аж на подільську рівнину, а згодом 
до золотоверхого Києва. 

Зима в Карпатах 
Не час, орле, горювати, 
Глум забудь і біль; 
Краще згинуть, як так жити, 
В бій веди, у бій! 

Стрілецька пісня 

Після жовтневої офензиви почалася 
довша позиційна боротьба, під час 
якої не було більших рухів військ з 
обидвох сторін. УССтрільці під час 
тих зимових місяців виконували най
важливіше завдання, бо були „оком 
і вухом" цілого фронту на цьому від-
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тинку. Вони відбували довгі стежі, 
деколи аж в запілля ворога, та сте
жили за тим, що діється на фронті 
і поза фронтом ворога. 

Так надійшли перші Різдвяні Свята, 
які УСС відсвяткували вперше далеко 
від рідних, але в своїй стрілецькій 
громаді. Хоч УСС виконували служ
бу в стежах, і хоч деколи мусіли ря
тувати австрійський фронт, то все ж 
таки був ще і час під час позиційної 
війни на дискусії, в яких обговорюва
лося ідеологічні проблеми. „Неза
лежна українська самостійницька і 
державницька ідея знайшла свій ви
разний вияв у таборі УСС, в атмос
фері вільної стрілецької думки та 
жертвенної боротьби. Українські Сі
чові Стрільці почали духово рости та 
кріпшати, як політично-військова 
формація українського народу". (С. 
Ріпецький, ст. 92-93). 

Михайло Гузар цікаво описав Різд
во 1915-го року в сотні Д. Вітовсько-
го, на якому був і курінний отаман 
д-р Степан Шухевич. Була вся сотня, 
крім стежі десятника Єндрика, яка ще 
не вернулася зі служби. М. Гузар опо
відає далі: 

„Перші сідають отаман Шухевич і 
сотник Вітовеький, а за ними старши
ни, підстаршини і стрільці. Кухарі на
ливають борщ, вже і пляшка з „па
лійкою" (горілкою) мандрує поміж 
стрілецтвом. 

Тихим, набожним голосом понесла
ся свят-вечірня молитва, рідна коляда 
загомоніла повним голосом із сотки 
стрілецьких грудей. Коли ненадійно 
в сінях зчинився незвичайний рух, га
мір, сміх і тупотіння ніг. З розмахом 
відчиняються двері, і до залі вмаши-
ровують шість російських солдатів, а 
за ними ціла стежа Єндрика. Радість 
збільшилася, коли виявилося, що всі 
полонені — це українці, наші брати 
з-над Дніпра." 

Настрій УСС піднісся, коли з наго
ди Різдва приїхали до них із Відня 
представники Боєвої Управи д-р Во
лодимир Старосольський та проф. I-
ван Боберський, які привезли від Го
ловної Української Ради і УБУправи 
подяку і признання. Українське гро

мадянство, що було на еміграції в 
глибині Австрії, прислало кожному 
стрільцеві скромні гостинці. 

Так зимували УССтрільці і бачили, 
що їх чисельний стан зменшується, 
бо не було жадних доповнень, бо в 
Корпусній Команді був поляк полков
ник Лямезан, який не хотів допусти
ти до збільшення Українського Легі
ону УСС. 

Аж при кінці березня 1915 року 
вдалося дістати дозвіл на організа
цію Коша УСС, який від того часу 
всіми засобами старався про те, щоб 
УСС не самозліквідувалися внаслі
док малого їх числа. Командантом 
Коша УСС був найменований тоді 
сотник д-р Никифор Гірняк, який зай
мав це важливе становище аж до 
жовтня 1918 року, коли УСС перейш
ли під військову команду Українсь
кої Держави. 

Кошова Канцелярія зареєструвала 
від 1915 до 1918 року 9,500 стрільців. 

Про настрої УСС напровесні най
краще інформує лист одного із виз
начних стрілецьких ідеологів — сот
ника Дмитра Вітовського до Союзу 
Визволення України. Ось уривок цьо
го листа з 1-го квітня 1915-го року: 

„Нині Страсний Четвер. Замість ба
жання веселих Свят шлемо усім Вам, 
що в Союзі працюєте, сердечний при
віт і щире признання за вашу велику 
працю і важну діяльність. Серед за
гальної катастрофи, пригноблення і 
зневіри, зуміли Ви високо піднести 
національний прапор і Ви одні дер
жите його високо певною й міцною 
рукою досі. Може Вам мило буде діз
натися, що Ви не самотні в своїх зма
ганнях, і що ми не тільки вояки, але 
і будучі горожани Вільної Самостійної 
України. Велика історична ідея пере
стала бути для нас лише переконан
ням, вона вросла в характер і душі 
наші, перейшла в діло, стала основ
ним нервом життя нашого. Ми знаємо, 
зо що ідемо на труди і бої, за що 
лишаємо могили за собою по своїх 
і чужих горах. Ми свідомі цілі нашої 
на будуче і доріг, що ними йтимемо 
в життю свойому". (Ріпецький, стор. 
104). 
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Маківка 
Верхів'я гір, верхів'я слави. 
Шумить, шумить, шепоче ліс: 
— - По битві на полях Полтави 
Тут вперше український кріс 
Спиняв московських полчищ лави, 
І вперше по літах недолі: 
„Ми не поклонимся цареві! 
Ми прагнем волі!" 

Олесь Бабій 

При кінці квітня пожвавилися во
єнні операції на тому відтинку фрон
ту, де стояли УСС. Внаслідок того 
прийшло до завзятих боїв за гору Ма
ківку в днях від 29-го квітня до 2-го 
травня 1915 р. В цих боях вперше 
УСС виступали разом як окрема ук
раїнська військова одиниця і здобули 
вперше для себе признання своїх і 
чужих. 

В боях за Маківку брали участь 
майже всі сотні: Букшованого, Ду-
динського, Носковського, Семенюка, 
Будзиновського, Мельника і Левиць-
кого. Найзавзятіший бій був 1-го 
травня. Про нього оповідає учасник 
цього бою, четар Богдан Гнатевич, і 
каже, що москалям вдалося по вели
ких боях здобути верх гори Маківки, 
захопивши кілька австрійських со
тень в полон, а також і частини со
тень Мельника і Будзиновського. 

„Становище було грізне. Прорив 
ширшав, заповнюючись повним му
равлищем москалів. Саме в пору на 
підмогу підійшов 1-ий курінь УСС і 
дві сотні мадярських новобранців. Пі
шов завзятий і нерівний бій. Мадяр
ські сотні та недобитки обох сотень 
П-го куреня УСС рушили в напрямі 
вершка Маківки, сотні 1-го куреня 
УСС ліворуч. Австрійська артилерія 
вдарила цільним вогнем по верху Ма
ківки й по задах ворога... Але моска
лі боронили завзято добутих становищ 
до останнього набою цілі дві години. 
Мадярські сотні, що підсувались до 
верху, скоро покинули свої лінії. Не
звиклі до бою молоді новобранці ги
нули як мухи. Ті, що заціліли, пороз
гублювались по лісі. 

Весь тягар тої нерівної боротьби 
несли УСС. І вони вийшли знову пе-

Олена Степанівна 
реможцями над московською силою. 
Двічі рушала стрілецька лава догори, 
двічі відскакувала вдолину. Коли на
решті на допомогу вдарила австрій
ська гармата і загородила москалям 
дорогу назад, і коли вогонь прорідив 
трохи московські лави, вороги захи
тались. За третім ударом стрільці з 
радісним окликом переможця багне
тами промостили собі дорогу на верх. 
Стрілецький кріс розбив два московсь
кі полки на безладні юрби, що попали 
в полон або нашвидку завернулися 
до своїх становищ. Московська маса 
розскочилась від удару на всі боки і 
в паніці злетіла вдолину. З москов
ської бриґади мав залишитись, за віст
ками, всього один курінь. Побоєвище 
устелилось так густо трупом, що й пе
рейти було годі". (Ріпецький, ст. 107-
108). 

Та треба згадати, що на Маківці 
згинули 42 українські січові стрільці, 
число ранених становило 76, а в по
лон попало 35. 

Командант 55-ої австрійської диві
зії ганерал Фляйшман видав окремий 
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„1 листопада у Львові" Едвард Козак 

наказ, в якому славив Український 
Легіон, „який появився на полі бою 
в найгрізнішій хвилині". В наказі пи
шеться, між іншим таке: 

„Українські стрільці вирішили бій 
у нашу користь. Вони можуть гордо 
глядіти на свої подвиги, бо повсякчас
но залишиться в історії слава їхніх 
хоробрих діл та золотий лавровий 
листок в історії їхнього народу. 

Українці! З великою гордістю мо
жете глядіти на Ваші найновіші ге
ройські подвиги. Кожний мусить сла
витися приналежністю до Вашого 
Корпусу, бо матиме право назвати 

себе вибраною частиною. Я певний 
у тому, що в кожній небезпеці можна 
на Вас числити. 

Щоб ці побажання сповнились — 
тричі слава!" 

Загальна Українська Рада вислала 
УСС 12-го травня гарячий привіт, з 
якого наведемо початок і кінець: 

„Українські Січові Стрільці! 
Загальна Українська Рада як реп

резентація цілого українського на
роду — без огляду на партійні різни
ці, на межі краю і кордони держав, 
— уважає своїм обов'язком промовити 
від українського народу до Вас, най-
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Група старшин УСС з полк. Грицем Коссаком в селі Верині біля Жидачева в черви 
1918 року під дубом, що під ним — згідно з традицією — колись спочивав гетьмаї 

Богдан Хмельницький 

кращих його синів, справдішніх бор
ців за його долю і волю. 

Від самого початку війни глядить 
наша суспільність на Українських Сі
чових Стрільців з найбільшим поди
вом, щирою вдячністю, з правдивою 
гордістю". 

Українська Боєва Управа писала 
УССтрільцям: 

„Маківка, — це Ваш стрілецький 
Маратон, — але Маратон це цілого 
українського народу! Охоронний вал 
передусім проти московської навали, 
але кріпка твердиня проти всіх воро
гів України." 

„Ідеї державної самостійности Ук
раїни Ви дали тіло і кості, Ви вляли 
в неї живу, гарячу кров. Тому діла 
Ваші як дороговкази вказують шлях 
українському народові. Ваші побіди 
наповняють його душу вірою, що 
власними силами добуде собі волю, — 
надією, що „Україна встане, світ 

правди засвітить, і помоляться на вол: 
невольничі діти". 

В цій кріпкій вірі, В ЦІЙ ЯСНІЙ Hf-
дії шле Вам, Преславне Січове 1г-
вариство, Українська Боєва Управі 
сердечний привіт з великою Вашон 
перемогою, дякує Вам щиро за те, ші 
так знаменито повните тяжку народи? 
службу. Нехай доля сприяє надальїш 
Вашому непобідимому оружжю. А п т 
поляглих героїв нехай живе вічно 
цілім народі вдячна щира пам'ять' 

Після закінчення першої світово 
війни Маківка стала символом бороть 
би за українську державу. Українські 
молодь — зокрема пластуни — з усі:: 
усюдів спішили на цю гору, щог 
скласти поклін героям, та щоб при 
гадати собі свій обов'язок здійснюва
ти ті заповіти, за які гинули УСС 
Польська поліція розганяла ці мані 
фестації української молоді. Немає їг 
і тепер, коли Західною Україну окупу-
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вав московський наїзник, який не доз
воляє навіть на згадку про УСС. А 
як їх десь і згадає, то обпльовує їх 
своєю брехнею, якої не приймає укра
їнський нарід. Нарід ще пам'ятає 
стрілецьку пісню про те, що УСС „іш
ли за Вкраїну воювати", і тому їх не 
люблять вороги України. 

Переможний похід УСС із Карпат до 
Стршш 

Коби скорше з гір Карпат 
З'їхати вдолину 
І свобідно повітати 
Славну Україну. 
Гей, нумо, хлопці, враз, 
Гей, нумо на приказ! 
Шабельки погострім, кульбаки 

наложім! 
Трублять трубки на тривогу, 
Час нам, час уже в дорогу! 

Стрілецька пісня 

В травні 1915 почалася відома ав
стрійсько-німецька офензива славним 
проривом на фронті над Дунайцем в 
Західній Галичині, згідно з пляном ні
мецького генерала Макензена. Рушив
ся і фронт в Карпатах, де воювали 
УСС. Це була весна не лиш в приро
ді, але і в душах Українських Січових 
Стрільців, які думали, що здійснюють
ся їхні мрії вигнати московського на-
їздника не тільки з новозагарбаних 
ним українських земель, але й цілої 
України. 

Ворог тікав із Карпат на цілому 
фронті, але місцями ставляв завзятий 
опір, щоб не допустити до повної ка
тастрофи, бо австрійсько-німецькі ар
мії могли зовсім відтяти дорогу тим 
російським дивізіям, які втікали з 
Карпат. 

Українські Січові Стрільці наздог
нали російські полки в районі Боле-
хова, де прийшло до завзятого бою. 
Перший курінь відбув битву під Лі-
совичами, а Другий курінь під селом 
Гузієвом. Обидва курені мали поваж
ні втрати в людях в цих боях. 

Після цих боїв УСС, як аванґард 
XXV корпусу, пішов в напрямі на 
Калуш і Галич, зводячи менші бої з 
сильними ворожими сторожами. І так 

дійшов Леґіон УСС до викторівських 
лісів під колишньою князівською сто
лицею — Галичем. Було це 27-го 
червня 1915-го року. День цей є од
ним із найкращих в історії стрілецт
ва, яке в своєму поході стануло на 
місці старої княжої слави. Сотник 
Вітовський обняв команду міста в ра
туші, з якого скинено російський пра
пор. Це був день великого патріотич
ного піднесення серед стрілецтва. Піз
ніший четар УСС Іван Балюк кінчив 
свій лист про цю подію своїй знайо
мій до Відня: 

„По важких сотках літ стали тут 
на руїнах давньої слави горді і нез
ломні ряди наші. 

Короткий відпочинок під мурами 
замку. 

Тихо було між нами. А в цій тиші 
чули ми, як щось незламне, мов за
лізо і граніт, пронизує наші ряди, як 
лучить нас з тим давнім, що тут дрі
має, як концентрується велика, еле
ментарна міцна сила, що вже Перейш
ла Рубікон, сказала в нас своє перше 
слово і вже ломить, вже прориває со
бі дорогу. Ми чули, що ми мов щі
лина, через яку прорвалась перша 
струя цієї енергії, яка за віки набира
лась і незадовго прорветься щілиною, 
мов розбурхане море, і ніхто не пок
ладе їй ні запори, ні стриму". 

Оці слова ідейного січового стріль
ця здійснилися два роки пізніше, ко
ли українська енергія прорвалася че
рез гаті і тами, що довкола неї побу
дували були вороги України. Це „роз
бурхане українське море" б'є у во
рожі тами й тепер, і воно не втишить
ся так довго, поки не здійсняться сло
ва січової пісні Івана Франка: 

Гей, Січ іде, 
Підківками брязь; 
В нашій хаті, наша воля, 
А всім зайдам зась! 

Липень і серпень перебули УСС в 
Карачинському лісі під Заваловом, ви
силаючи тільки бойові стежі до пер
шої лінії. В тому часі Начальна Ко
манда Австрійської Армії дозволила 
зорганізувати 1-ий полк Українських 
Січових Стрільців, який мав творити 
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одну бойову одиницю, але в дійсності 
обидва курені були завжди на різних, 
віддалених від себе позиціях. 

27-го серпня почався наступ авст
рійсько-німецьких військ, і в цьому 
наступі взяли участь і УСС. Коло За-
валова перейшла була сотня Вітовсь-
кого через Золоту Липу та заатакува-
ла з бравурою московські окопи, які 
складалися з трьох ліній, одна за 
одною, кожна вище на склоні легкої 
гори. За цими московськими лініями 
в найближчому селі стояли три мос
ковські батерії. Щоб їх рятувати, та 
щоб дати можливість російській піхоті 
втекти від стрілецьких куль і багнетів, 
— ворожа команда кинула на крило 
стрілецького фронту цілу решту сол
дат. В цьому бою згинув і вище згада
ний четар УСС Іван Балюк, який ві
рив в те, що „українська справа жи
ва, бо живе в таборі УСС". 

Перейшовши Золоту Липу, УСС 
пішли на схід, і дійшли аж за Стри-
пу до Настасова і Людвиківки. Тоді 
пописався відділ стрілецької кавале
рії під командою четаря Р. Камінсько-
го, розбивши під Брикулею більші 
від себе відділи російської кінноти. 
Народ з ентузіязмом зустрічав стрі
лецькі відділи, що проганяли москов
ські дикі орди, які, втікаючи, палили 
збіжжя, що стояло в полукіпках на 
полі. Народ виявив свої настрої в пісні 
про ті часи. Ось її уривок: 

Рання зоря зазоріла, вкрасила 
Карпати, 

Як москалів січовики зачали вітати. 
Не вітали їх привітом, Божими 

словами, 
А гарматами вітали, кулями, шаблями. 
Не вітали, а карали тих варварів 

диких, 
За зруйновання Вкраїни просторів 

великих. 
Над Стрипою. Семиківці і Соколів 
На Маківці, чи на Липі, 
Над Дністром, чи вже на Стрипі, — 
Кожний буде пам'ятати, 
Що не мож Українських Стрільців 

заачіпати. 

Стрілецька пісня 
Головна Команда російської армії 

вирішила за всяку ціну припинити 

Полк. Дмитро Вітовський 
австрійсько-німецьку офензиву і у ве
ресні почала гострими протиатаками 
стримувати наступаючі війська, в то
му і УССтрільців. Фронт тягнувся 
вздовж річки Стрипи. II курінь УСС 
зайняв позиції на мостовому причілку 
перед Семиківцями, а І курінь обса
див соколівський мостовий причілок. 

Московські війська оточили були 
Соколів, і 1-ий курінь мусів пробива
тися через ворожі лінії, бо москалі 
взяли були в полон цілий мадярський 
полк. 1-ий курінь УСС втратив тоді 
170 стрільців вбитими, раненими і по
лоненими. Було це 14-го вересня, і 
того самого дня ІІ-ий курінь УСС від
бив кілька ворожих атак на семиків-
ський мостовий причілок. 

Після цих боїв Полк УСС відійшов 
на однотижневий відпочинок до Вів
ся, де переорганізувався, та відійшов 
на фронт. На Семиківці напали мос
калі ще раз 7-го жовтня і старалися 
вогнем кількадесятьох батсрій знищи
ти стрілецькі окопи. Бій був завзя
тий, стрільці оборонили свої стано
вища, але дорого їх це коштувало, бо 
там згинули 40 стрільців, 168 були 
поранені, а 157 дісталися до неволі. 
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Якби не нові підкріплення з Коша 
УСС в числі 800 стрільців, то стрілець
кі курені виглядали б були як сотні. 

Зима в Соснові над Стрипою. На 
позиції „Весела" 
Не сміє бути в нас страху 
Ні жадної тривоги, 
Бо ми є лицарі грізні 
Залізної Остроги. 

Стрілецька пісня 
Другу зиму на фронті 1915-1916 пе

ревели УСС в селі Соснові над Стри
пою, бувши в запасі австрійської бри
гади. Мали вони там більше часу, бо 
виконували тільки позафронтову пра
цю, під час якої було більше часу 
на умову працю. Там то буйно розви
валися різні стрілецькі музи, там то 
зорганізувався жартівливий Клюб 
Лицарів Залізної Остроги, який співав 
і свій власний гимн, цитований на 
початку цього розділу. 

В Соснові УСС відсвяткували друге 
Різдво в січні 1916 року, а „Вістник 
Союза Визволення України" писав, 
що УСС здійснюють Шевченків ідеал 
самостійної України: 

„І в тім може найбільша заслуга 
Шевченка, що він запалив нас до бо
ротьби за конечну потребу незалеж
ної України, найкращий вислів чого 
дала Соборна Упраїна в сотворенню 
Українських Січових Стрільців". 

В половині травня УСС пішли в 
першу лінію фронту. Другий курінь 
зайняв позиції на горбку „Весела", 
що в дійсності були мостовим причіл
ком Соснова, а Перший курінь заняв 
подібні позиції коло села Бенева. По
зиції були в дійсності твердинями, ко
ли дивитися на їхню силу очима то
дішнього часу. Стрільці мали криті 
землянки, в яких могли спати. Око
пи були глибокі, з ровами, якими 
можна було пересувати резерви впра
во та вліво, а деколи ще мали й луч
ні рови взад до другої лінії. 

Та до бою не прийшло в цих око
пах, бо ворог тоді мав подібні обо
ронні лінії, віддалені від стрілецьких 
окопів на кілька кілометрів. Але об
шир між окопами не був безпечний. 

Обидві сторони висилали туди вночі 
бойові чоти, які були до зубів озброє
ні, і які чигали на себе, щоб „дістати 
язика", це значить, щоб взяти ворога 
в полон. Українську бойову чоту во
див на ці герці хорунжий Михайло 
Мінчак, відзначений за хоробрість бо
йовими медалями. На „Веселій" діс
тали стрільці міномети та скорострі-
ли, якими командував славний сотник 
пізніших СС — Федір Черник. 

З „Веселої" їздила стрілецька деле
гація на похорон свого ідейного про
відника Івана Франка, який помер 
28-го травня. 

На Лисоні 
Ой, нема тут, сотнику, 
Ой, нема тут ладу, 
Раз ідемо просто на Вкраїну, 
Раз ідемо на Вкраїну, раз до заду. 

Стрілецька пісня 

УСС були на „Веселій" тільки три 
місяці, бо 11-го серпня мусіли зали
шити ті люксусові окопи, коло яких 
вони багато напрацювалися. Російсь
кий генерал Брусілов вів загальну о-
фензиву проти австрійсько-німецько
го фронту, і досяг був поважних успі
хів на Волині, коло Бродів та в районі 
Станиславова й Чернівців. УСС були 
при XXV корпусі, який мусів відсту
пити, вирівняти бойову лінію. І так 
то УСС відійшли взад на лінію Золо
тої Липи в район Потутор, що є під 
Бережанами. 

Полк УСС сказав своє бойове сло
во на нових позиціях аж на початку 
вересня ввечері 2-го вересня, коли 113 
піша дивізія заатакувала австрійські 
позиції в районі горбка Лисоня. Сот
ня nop. P. Сушка вже ввечері 2-го 
вересня мала великі втрати, а ко-
мандант і більшість стрільців попали 
в полон. Сотня nop. А. Мельника 
пішла вранці 3-го вересня до проти-
наступу. Стрільці й старшини та під-
старшини йшли вперед, немов на 
вправах, хоч російські гармати заси-
пували їх шрапнелями й Гранатами. 
І московська піхота, яка прорвалася 
була через австрійські лінії, косила 
крісовим вогнем стрілецькі ряди. Про 
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Західноукраїнська селянська і робітнича молодь під час відвідин 
Маківки в 1930-их роках. 

сотню Мельника написав стрілецький 
літописець В. Дзіковсьпий, що „під 
градом куль шрапнелевих клалися 
стрільці як скошені квіти; хто не 
впав, ішов далі витривало". 

Коли сотня Кучабського пішла на 
допомогу сотні Мельника, то про її 
наступ написав стрілецький історик 
Осип Думін так: 

„І ця сотня виконала своє завдання 
зразково. Сильний вогонь з чола і з 
правого боку приковує наступ групи 
Кучабського на якийсь час до позе-
мелля. Втрати УСС, здається, ось-ось 
зломлять їх стійкість. У повітрі наче 
важиться питання, що візьме верх: 
жах перед масою смертоносного залі
за й олова, чи вояцька амбіція і ба
жання рятувати честь Легіону? А все 
ж розстрільна йде вперед і поволі до
ходить до лісу." 

В лісі йшов завзятий бій, який ви
рішили в свою сторону Українські Сі
чові Стрільці. В цьому бою взяли у-
часть всі сотні першого куреня, крім 
згаданих ще й сотня О. Будзиновсь-
кого, а пізніше ще й сотні ІІ-го куре
ня, що ним тоді, після реорганізації 
У вересні командував отаман Семен 
Ґорук, бо 1-им куренем керував ота
ман Лесняк. В другому курені були 
сотні Романа Дудинського, Зенона 
Носковського та Осипа Яримовича. 

І всі інші сотні УСС билися так від
важно, як сотні Мельника й Кучабсь
кого. УСС здобули славу, але ж доро
го вона їх коштувала. З 44-ох старшин 
залишилося тільки 16 здорових. За
гальні втрати виносили понад 700 
стрільців, старшин і підстарший. Це 
було більше, як половина бойового 
стану Легіону УСС. Правда, 11-го ве
ресня прийшло 200 стрільців із Коша 
УСС на доповнення. Та вже 16-го 
вересня УСС мусіли йти протинасту-
пом рятувати фронт коло Диких Ла
нів, де були продерлися москалі на 
турецькій дивізії, що там воювала як 
союзниця Австрії й Німеччини. УСС 
відбили для турків позиції та взяли 
в полон 250 москалів. 

30-го вересня вдалося москалям о-
точити УСС з трьох сторін, проломив
ши фронт на відтинку австрійких з'єд
нань, та взяти майже весь полк в не
волю. З того часу і є ота пісня, що 
її одну строфу взято за мотто до цьо
го розділу. 

Тоді то з цілої залоги Потутор вря
тувались тільки команда полку і кіль
кадесят стрільців, що прорвалися з 
чот. Гр. Трухом крізь ворожі сили. 
Всі рештки УСС перейшли до Коша 
УСС, що був тоді в Пісочній, під ко
мандою того Цяпки, що про нього 
співається в стрілецькій пісні: 
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Попереду Цяпка, 
В мапу поглядає, 
Чи далеко славна наша кадра, 
Чи далеко славна кадра всіх питає. 

Революція в Україні і УСС 
Ой, заграє в Лаврі дзвін 
Радісно в цілий розгін . .. 
І воскресне Україна 
Від хвиль Сяну аж по Дін! 
Гей, гей, гей! Аж до моря, 

аж по Дін, 
Аж по Дін! 

О. Колесса 

Недобитки з-під Потутор прибули 
до Коша УСС, де приділено їх до виш-
кільної групи, що містилася в Розва-
дові коло Миколаєва й у Верині. УСС 
тоді переходили військовий вишкіл за 
німецькою системою, яка вимагала 
докладного вишколу кожного стріль
ця, щоб знав, як реагувати у можли
вих ситуаціях на фронті. Коли число 
добровольців збільшилося, то їх роз
міщено ще в селах Надітичі й Рудни
ки.. І так з початком березня 1917-го 
року можна було вислати на фронт, 
що був тоді під Куропатниками, шість 
дуже добре вишколених сотень УСС. 

Революція в Росії в березні 1917-го 
року звернула очі УСС на Україну, 
звідки очікувано щодня нових вісток, 
як український нарід зареаґуе на змі
ну царату новим демократичним 
урядом. На чолі українського народу 
станула Українська Центральна Ра
да. Згодом зорганізовано в Києві Ге
неральний Секретаріят, що був пер
шим кроком до незалежности Укра
їни. УСС бачили вже тоді, що україн
ська справа мусить бути вирішена 
над Дніпром, в Києві. 

На фронті під Куропатниками до
відалися УСС про події в Києві. На 
цьому відтинку проти УСС стояли 
українські полки, з якими стрільці 
нав'язали дружні взаємини, бо ж це 
були рідні брати, розділені ворожими 
чужими кордонами. УССтрільці діс
тавали часописи з Києва, та довідува
лись, що там діється, як там творить
ся нове українське життя. Деякі 
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Фото сотника Федя Чериика з -підписом 
„Смерти немає, є тільки стрілецька 

честь . . ." 

стрільці не могли витримати на фрон
ті, і переходили на другий бік, щоб 
скорше добитися до Києва. 

В половині травня 1917-го року Ку
рінь УСС перекинули під Конюхи, де 
він був запасом зараз за фронтом, в 
глибокому яру. 29-го червня Легіон 
УСС знайшовся в районі офензиви 
Керенського. Два російські полки й 
Чеський Легіон заатакували фронт 
перед УСС і прорвали його та зайшли 
з-заду до яру, де стояли УСС. Велику 
частину Легіону УСС взяли в неволю, 
тодішній командант УСС п-полк. 
Франц Кікаль поранений попав в по
лон. 

Три тижні після того почалася ав
стрійська протиофензива, яка закін
чилася тим, що австрійська лінія за
трималася над Збручем. В тому районі 
УСС над Збручем перебули аж до 
27-го лютого 1918, коли Український 
Легіон здійснив свою мрію з 1914-го 
року та перейшов річку Збруч в селі 
Окопи та дійшов до Кам'янця Поділь
ського. Це була немаловажна подія, 
про неї повідомив 23-го лютого укра-



їнський уряд. Наводимо це історичне 
повідомлення: 

„Від Ради Народних Міністрів 
До всісї людности Української На

родної Республіки 
Громадяни! 
Рада Народних Міністрів прийняла 

військову допомогу від нині дружніх 
держав, Німеччини й Австро-Угорщи
ни. 

На Україну для допомоги українсь
ким козакам, котрі зараз б'ються з 
ватагами великоросів, червоногвардій-
ців та солдатів, йдуть дивізія україн
ських полонених, Українські Січові 
Стрільці та німецькі війська... 

Рада Народних Міністрів 
Голова Ради Мін. — В. Голубович, 
Нар. Військовий Мін. — А. Жуков
ський, Мін. Внутр. — П. Христюк. 

1918 року, 10 (23) лютого". 

Радості УССтрільців не було кінця, 
коли почули наказ, що маршують в 
Україну. Ці стрільці ще перед зголо-
шенням до Українського Легіону тіль
ки мріяли про Україну, яку знали 
тільки з літературних творів наших 
письменників. Вони захоплювались о-
тією романтичною Україною, що її 
знали з творів Т. Шевченка; що про 
неї співали пісню о. М. Вербицького 
до слів В. Масляка: 

Де Дніпро наш котить хвилі, 
Рве стрімкі пороги, 
Там країна вся зелена, 
Славний край розлогий. 
Там козацтво виростало, 
Слави, волі добувало, 
Україно, Україно, 
Славний край козачий. 

Та тоді не було часу на романтич
ні мрії, бо треба було йти вперед за 
російськими комуністичними бандами, 
які втікали з України. Крім того мог
ли УСС виконувати ту працю, яку їм 
плянувала Українська Загальна Рада 
ще на початку війни в 1914-му році — 
освідомлювати населення України. Іс
торик УСС, д-р Ріпецький, пише про 
це так: 

„УССтрілецтво пізнало тепер страш
ні наслідки довголітнього польського 

Сл. п. Омелян Білинський, 
корунжий і прапороносець УСС 
із прапором УСС у Відні — 

25 грудня 1916 р. 

та московського панування в Украї
ні та усвідомило собі потребу коло
сальної праці для піднесення націо
нально-політичної свідомости та ор
ганізації українських народних мас. 
З тим більшим запалом і енергією ве
ло воно ту роботу в своєму дальшому 
поході в Україні. 

Найбільше активною виявила себе 
сотня Д. Вітовського, в склад якої 
вибрано з Легіону найкращих стріль
ців. Під проводом досвідченого в гро
мадських справах і енергійного ко-
манданта, — ця сотня, поділена на 
чоти і стежі, проходила селами По
ділля і освідомляла народ та пропа
гувала незалежну українську держав
ність. Сам сотник виступав із промо
вами". 

З Поділля поїхали УСС до Одеси, 
звідтам до Херсону, а з Херсону до 
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Олєксандрівська, де українські стріль
ці пережили найкращі хвилі свого пе
ребування в Україні. УССтрілець Ми-
рон Заклинський писав про це в творі 
„А ми тую стрілецькую славу збе
режемо": 

„Незабутні були для нас ті дні, ко
ли ми плили по Дніпрі колишніми 
землями запоріжців, серединою вели
кої батьківщини. Плили ми попри 
Кам'яний Затон, де весною 1648 р. 
приєдналися реєстрові козаки, що їх 
вислала Польща проти Хмельниць
кого, до повстанських військ. Ожива
ли в нашій уяві славні події: ми пли
ли тією течією, що бачила княжі ко
раблі, і стільки разів носила козацькі 
чайки... А величина і краса рідного 
краю, яку ми тут вперше відчули, 
наповняла гордістю і радістю". 

В червні 1918-го року всі УССтріль-
ці, отже бойові частини, вишкіл і кіш 
стояли в районі міста Єлисавету на 
Херсонщині. Там вони були до жовт
ня того ж року, а пізніше їх переки
нули на Буковину, де їх захопив роз
пад Австро-Угорщини — та 1-ий Лис
топад у Львові і в цілій Західній Ук
раїні і Буковині. 

Українські Січові Стрільці звели бу
ли в Україні свій останній бій як 
частина австрійської армії під Олек-
сандрівськом (тепер Запоріжжя). Бу
ло це 13 і 14 квітня 1918 року. Але 
цей бій дав УСС найбільшу радість в 
їхній військовій кар'єрі. Поет, сотник 
Остап Луцький, пізніше відомий ко
оперативний діяч і сенатор до вар
шавського сенату, так описує побут 
на запорізькім Великім Лузі: 

„Ніяке слово не може висказати ра-
доети, що молотом билася в серці кож
ного галицького українця в той день 
серед українського війська, на запо
різькім Великім Лузі... Там ми від
чули найглибше і нашими очима по
бачили все минуле, вічну єдність Ук
раїни, її вчорашній і завтрішній день!" 

Треба згадати, що там, на Святі пе
ремоги над російськими комуністами, 
крім УСС був Кінний полк ім. Горді
єнка, який пописувався своїми воєн
ним вмінням. 

Між українським народом УСС за
лишили якнайкращі спогади. Софія 
Тобілевичева, вдова по славнім укра
їнськім драматургу Іванові Тобілеви-
чеві (Карпенко Карий) ( з захоплен
ням згадувала про побут УСС в ра
йоні Єлисавету. 

„Перше, ніж прийшли в Україну, у 
героїчних боях на війні і своєю діяль
ністю у громадському житті, доказа
ли, хто вони, куди йдуть і за що зма
гаються. Згуртувавшись під стягом і 
назвою стародавньої Запорізької Січі, 
прийшли на Україну, як сини до ма
тері, да якої здавна тужили! Прийш
ли, щоб віддати Україні все, чим бага
та душа запального юнака та збуди
ти народ України з вікового сну й за-
щепити в його душі перші парості 
людської і національної евідомости". 

І УССтрільці з жалем покидали в 
жовтні 1918 р. Україну, не знаючи 
навіть, що їм прийдеться туди верну
тися ще раз в 1919 році, та залишати 
українські степи з сумними настроя
ми в 1920 році. 

УСС у Львові і під Львовом 
Ой, та зависли ляшки, зависли, 
Як чорна хмара на Вислі; 
Не попустимо ляхів із Польщі, 
Поки лиш нашої жизні. 

Народна пісня 
Ст. Ріпецький вірно написав, що 

Перший Листопад 1918-го року у 
Львові — це „духове і збройне діло 
УССтрілецтва". Поляки добре оціню
вали небезпеку від УСС для польсь
кого імперіялізму на українських зем
лях, і тому вони всіми засобами ста
ралися не допустити до того, щоб 
Леґіон УСС був сильний. Це заважи
ло на долі і висліді боротьби за Львів 
в листопаді 1918. Поляки не допусти
ли до того, щоб УСС були близько 
Львова, або у Львові в тому часі, коли 
розпадалася Австро-Угорщина. 

Українці перейняли владу у Львові 
вночі з 31-го жовтня на 1-го листопа
да. УСС були тоді на Буковині, а їх 
конче треба було тоді у Львові. По
дії розвивалися так: 
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„Вже першого листопада почали 
поляки збройний спротив у Львові та 
в наступних днях продовжали і по
ширювали його. Українські сили були 
заслабі. Відсутність УСС в перших 
трьох днях боротьби за Львів була 
вирішальною для дальшого її висліду. 

Щойно третього листопада прибув 
під Львів перший транспорт УСС з 
Чернівців в силі 800 стрільців під про. 
водом нового команданта УСС сот. 
Букшованого. На вулицях Львова 
йшли вже завзяті бої з поляками. Дня 
4-го листопада прибула під Львів 
решта Леґіону. Після дводенних ву
личних боїв, в яких брали участь усі 
сотні УСС, прочищено багато вулиць, 
зайнятих ворогом, та здобуто або зай. 
нято ворожі будинки, що становили 
потім основні заборола бойової лінії, 
яка ділила Львів на дві частини". 
(Ст. Ріпецький, ст. 206, 207). 

21-го листопада команда українсь
ких збройних сил наказала залишити 
Львів, і УСС після того дня брали у-
часть в облозі Львова та стримували 
поляків, що йшли з Західньої Гали
чини на поміч обложеному місту. Під 
час організації Української Галиць
кої Армії Леґіон УСС став Бриґадою 
УСС і під цією назвою воював за во
лю України аж до тимчасового кінця 
збройних змагань українського наро
ду в 1920-му році. 

Бриґада УСС стала тоді однією з 
численних бриґад УГА. Вона й тоді 
додавала нові лаврові листки до сво
го вінка слави. Згадати б тільки слав
ний бій Бриґади УСС під Вовчухами 
та бої під час так званої „Чортківсь-
кої офензиви" влітку 1919-го року. 

16-го липня того ж року перейшла 
Бриґада УСС річку Збруч під тиском 
польської армії генерала Галлера. 
Про цю трагічну подію склав зараз в 
липні в Кам'янці Подільськім пісню 
стрілецький поет і композитор Роман 
Купчинський: 

Ой та зажурились Стрільці Січовії, 
Як Збруч річку проходили, 
Хоч стільки народу впало за свободу, 
Встоятись не було сили. 
На Україні Бриґада УСС ділила 

долю всіх інших частин Української 

Галицької Армії. Вона боролася проти 
російських комуністів, які тоді прийш
ли були в Україну, щоб знищити її 
національну волю. Бриґада УСС важ-
,ко змагалася в Україні і проти мос
калів, які вліті 1919-го року прийшли 
в Україну на місце московських кому, 
ністів, яких із Правобережної України 
викинули українські війська Армії 
Української Народної Республіки та 
Української Галицької Армії. 

Під час здобуття Києва Бриґада 
УСС творила праве крило Дієвої Ар
мії УНР і під Христинівкою розбила 
московських комуністів, які з Одеси 
передиралися на північ. Київ здобу
ли об'єднані українські армії 31-го 
серпня 1919-го року. 

Кінець стрілецької епопеї 
Засумуй, трембіто, 
Та по всьому світу, 
Що пропало галичанам 
Сорок тисяч цвіту. 

Стрілецька пісня 
Ворог, і білий і червоний москаль, 

не переміг УССтрільців, не переміг він 
і хороброї української армії... Але пе
ремогу над геройськими українськими 
вояками здобула страшна недуга: 
тиф, проти якого не було ліків у зни
щеній війною Україні, а Европа тоді 
в Парижі радила, як використати пе
ремогу, не зважаючи на те, що на схо
ді Европи, в колишній Росії наростала 
нова небезпека, яка й досі ширить 
страх між народами вільного світу. 
Україна боролася проти тієї небезпе
ки, хоч не мала ні зброї, ні набоїв, 
ні одежі, а головне не було в Україні 
ліків. І їх ніхто не дав тоді геройсь
кій Україні, діти якої гинули як мухи 
від недуги тифу. Стрілецький літо
писець записав про це отакі трагічні 
слова: 

„У районі Вінниця — Жмеринка ле
жало кількадесять тисяч хворих на 
тиф бойовиків УГА. Тяжка зима і го
лод утруднювали боротьбу з тим ли
хом. Бриґада УСС, незважаючи на 
жертвенну працю її лікаря nop. д-ра 
В. Свідерського, віддала також багато 
дорогих жертв цьому страшному во
рогові", (ст. 212). 
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Так минала осінь 1919-го року, ко
ли Бриґада УСС боролася проти 
військ російського генерала Денікіна. 
УСС перебували тоді в районі Браї-
лова біля Жмеринки і в районі Ял-
тунікова. Пізніше Бриґада УСС від
ступила на південь в околицю Бер-
шаді. Бриґада переживала тоді цю 
саму трагедію, іцо і вся Галицька 
Армія, стоячи між білими і червоними 
москалями. УССтрільці старалися збе. 
регти зброю в руках, як це вони роби
ли і за Австрії. 

Але не довго довелося їм тримати 
цю зброю в руках в тодішніх непевних 
політичних часах. Наставала весна, 
стрільці виздоровці могли знов вико
нувати військову службу, і так збіль
шився бойовий стан стрілецьких со
тень. 

Єдиною полегшею для УСС було те, 
що українське населення прихильно 
до них ставилося. На весні УСС сто
яли вже на протипольському фронті, 
який почав активізуватися. І так в 
перших днях квітня 1920-го року по
ляки заатакували село Сербинівку ко
ло Чуднова. УСС відбили цю атаку, 
і в цім бою згинуло кілька стрільців. 
В книзі д-ра Ріпецького читаємо про 
це таке: 

„Після похорону вбитих стрільців 
місцеві селяни владили на цвинтарі 
для 500 стрільців величаву гостину-
тризну, та щиро їх угощали. Улаш
тували це культурно та організовано. 
Один поручник УСС дякував селянам 
за їх сердечне відношення до УСС. Як 
у минулому, так і тепер, черпали 
УССтрільці із своїх зв'язків із народ
ними масами ту вічно живу моральну 
силу, що кріпила їх в найтяжчих 
хвилинах зневіри й упадку духа" (ст. 
215). 

І так почалася польська офензива 
24-го квітня 1920-го року. УСС боро
лися проти польського війська, що 
йшло загарбувати українську землю... 
Важко було їм стояти плече об пле
че з польським загарбником... Учас
ник останнього бою стрілецької час
тини на залізничій лінії Козятин-Вин-
ниця оповідає про це так : 

,,Сот. Чичкевич держав позицію для 

проходу нашої артилерії... Війська 
противника рушили до протинаступу. 
Впало тоді ще доволі стрільців. Гину
ли вони тепер вже як не вояки на 
полі битви, а як ґлядіятори без надії 
на якусь згадку про себе. Билися 
лиш за саму вояцьку честь УСС". (ст. 
216). 

Це справдішня трагедія українсь
кого народу спричинила тоді такий 
стан, в якім УСС мусіли йти з одним 
ворогом України проти другого воро
га українського народу. „Поки сил 
стало боролися УССтрільці за волю 
України. Зі зброєю в руках, до кінця 
чесно виконали вони свій стрілець
кий обов'язок" (ст. 216), який вико
нували чесно і вірно від тієї хвилини, 
коли в серпні 1914-го року зголосили. 
ся добровільно до служби для визво
лення українського народу. 

Українські Січові Стрільці 
в київських СС. 

Наша славна Україно, 
В нас для тебе серце б'ється, 
Повітаєм долі днину, 
Свобода тобі всміхнеться. 

Ми тобі здобудем волю, 
Краю рідний та коханий, 
І прогонимо неволю, 
І розломимо кайдани! 

О. Нижанковський 
Треба хоч коротенько згадати про 

те, що численні українські січові 
стрільці відограли рішальну ролю в 
тій славній українській військовій 
формації, що є відома в історії зброй
них сил України як Січові Стрільці. 

Історик СС згадує такі прізвища, 
відомі з історії УСС: Роман Сушко, 
Федь Черник, Мирон Маренін, Борис, 
Я. Талпаш, Іван Роґульський, М. Мат-
чак, В. Кучабський, Вол. Чорній, В. 
В. Соловчук, Андрій Мельник та бага
то інших. 

Січові Стрільці відограли вирішну 
ролю при обороні української столи
ці Києва, в якому урядував україн
ський парлямент Українська Цент
ральна Рада та український уряд. Сі
чові Стрільці вславилися в боях під 
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час повстання проти гетьмана П. Ско
ропадського. 

Гетьманський міністер Дмитро До
рошенко, коли бачив роззброєння нім
цями Січових Стрільців після геть
манського перевороту, як вони роз
ходились з казармі писав про той 
момент: „Боляче мені було дивитися 
на них, гарні то були хлопці, безмеж
но віддані українській національній 
ідеї". 

Прем'єр першої української влади і 
голова Директорії УНР Володимир 
Винниченко, висловлювався про СС 
з найвищою пошаною, вважаючи їх 
зразком ідейного та патріотичного вій
ська беззастережно вірного ідеї Са
мостійної України. „Таке військо трап
ляється раз на сотки літ!" — сказав 
Винниченко, дивлячись на січового 
стрільця, що стояв на варті в залізно
му шоломі, заквітчаний знаком Черво
ної Калини, подібний до грізної за
лізної статуї", (ст. 300). 

У провіднім київськім щоденнику 
„Україна" (ч. 7, з 22 (9) січня на
друковано передовицю про те, як ук
раїнський нарід кров'ю змагав до здо
буття своєї волі, і яку ролю у змаган
ні до української соборности і самос-
тійности відограло Українське Січове 
Стрілецтво. Ця стаття кінчалася та
кими словами: 

„Галичина була тим захисним кут
ком, тим „П'ємонтом України", де 
могла зберігатись українська націо
нальність і розвинутись українська 
культура. Коли прийшов час будува
ти державу, галичани віддали Україні 
не тільки свої сили, національну сві
домість і європейське знання, а й жит
тя. Галицькі Січові Стрільці — їх ро-
ля в українському відродженню нео
цінима, і перед іменами їх будуть хи
ляти голову всі українці". 

Стрілецька слава 
О, не хиліть голов в журбі, 
Найдіть на рани ліки, 
Хто умирає в боротьбі, 
В серцях живе вовіки! 

О. Олесь 
50 років минуло від того часу, як 

УССтрільці почали свій „кривавий 

тан". Переживали вони під час своїх 
боїв і хвилі радости й журби. Тіши
лися вони, коли бачили, що їх мрія 
й ідея здійснюється, а сумували, коли 
стрічали такі перешкоди, яких навіть 
жертвою свого життя не можна було 
перемогти. 

Але ж УСС та їхні східні брати СС 
мають те вдоволення, що, як співає 
поет О. Олесь в повищому вірші, „хто 
умирає в боротьбі — - в серцях живе 
вовіки!" Це є найбільшою нагородою 
для людини, коли вона бачить, іцо 
нарід оцінив її працю і змагання, і що 
нарід не хилить голов у журбі, хоч і 
не здійснилося те, що задумувалося, і 
до чого змагалося. 

Треба тут згадати, що в стрілець
ких рядах змагалися за волю України 
не тільки хлопці й чоловіки, але й 
жінки — українські дівчата, яких про
славив у вірші „Стрілецький марш" 
поет Осип Маковей. 

Хто ж то там іде і перед веде? 
Диво! Се наші дівчата! 
Личко як мак! Кругом козак, 
Душа стрілецька завзята. 

Між УСС найбільше вславилися хо
рунжі Олена Степанівна, Софія Га-
лечко та Анна Дмитерко-Ратичева, я-
ка живе тепер у ЗДА. 

Гадаємо, що не помилимося, коли 
скажемо, що стрілецьку славу закрі
пила в українському народі стрілець
ка пісня. Це була та пісня, про яку 
стрілецький поет і композитор Роман 
Купчинський написав такі величні 
слова: 

Пісне! Велична, рідна Пісне! 
В Тобі є все: І древня наша слава, 
Володимира хист, і мудрість 

Ярослава, 
І наших прабатьків ворогування 

злісне. 
І Богдана розвага, 
І Богуна відвага, 

І Дорошенка ум і хитрощі Мазепи. 
І гомін гір, 
І блиски зір, 

І шум лісів, і розговори степу. 
І матірня любов, і чар палкий 

кохання. 
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За свободою жаль і мрії про свободу. 
І весь наш біль, всі наші сподівання. 
Ти, зеркало душі Країни та народу! 

Хто поцікавиться стрілецькими піс
нями, той побачить, що в них є все 
те, про що співає в кінці повищої ци
тати стрілецький поет. І тому то ми 
в цій своїй праці наводили уривки 
стрілецьких пісень, не подаючи на
віть при них їхніх авторів. Зробили 
ми це тому, що ті пісні відомих стрі
лецьких композиторів М. Гайворонсь-
кого, Р. Купчинського, Л. Лепкого 
А. Баландюка та інших друкується 
вже віддавна як народні „стрілецькі 
пісні", не подаючи прізвищ компози
торів і поетів. 

Це є найбільше признання для 
творців стрілецьких пісень, а то тим 
більше, що їхні пісні стали добром 
всього українського народу, а не тіль
ки в Західній Україні. Цікаво, що, як 
пише згадуваний д-р Ріпецький, 
„скомпонована в 1916 році М. Гайво-
ронським пісня „їхав стрілець на вій-
ноньку" була, як писав брат компо
зитора Лева Ревуцького, Дмитро, 
„надзвичайно розповсюджена під час 
війни і в нас на Україні. Леонтович 
записав її на початку 1917 р. в Туль
чині на Поділлі, а Лев Ревуцький 
записав її вже в 1917 році в селі Ір-
жавець на Полтавщині". 

Пісня Лева Лепкого, „Гей, видно 
село" була така популярна в Україні, 
що її використали навіть комуністи 
та взяли її до свого репертуару в Ук
раїні, змінивши слова оригіналу 
„стрільці січовії" на „стрільці черво
нії". 

Самі Українські Січові Стрільці ма
ли в своїх рядах власних співців-пое-
тів та композиторів, які створили 
стрілецьку епопею в піснях, подібно 
як це робили на Запорізькій Січі коб
зарі. 

І тому то „ще живе стрілецька сла
ва" в народі, і вона пригадує йому, що 
треба конче докінчити те діло, яке в 
1914-му році, 50 років тому, почали 
Українські Січові Стрільці, і яке про
довжували київські Січові Стрільціі і 
за яке клали свої голови українські 
націоналісти після першої світової 
війни та члени підпільних організа
цій а ж до славної Української Пов-
станчої Армії включно та геройських 
вчинків Першої Дивізії Української 
Національної Армії. 

Почали ми ці рядки цитатою з по
чатку думи Р. Купчинського про Хве-
дора Черника, і кінцем цієї думи кін
чаємо нашу мову про стрілецьку сла
ву: 

Сотника Хведора Черника, 
Січового характерника 
На горі високій, 
Над Дніпром широким, 
Чесно по козацьки ховали. 
З крісів, з кулеметів, з гармат 

ясу воздавали, 
Лицареві „Слава" гукали. 
Буде тая слава 
Стрілецька кривава 
По всім світі від краю до краю 

лунати, 
Прибитеє серце вгору підіймати, 
Поки сонця світу, 
Поки трав та квіту, 
Поки вод у ріках, 
А у жилах крови.— 

Амінь. 
** 

Увага: Автор цієї статті, сам УССтрі-
лець від 1914-го року в сотні Д. Ві-
товського, а пізніше у В. Кучабсько-
го, писав ці рядки на основі праці 
д-ра Степана Ріпецького „Українське 
Січове Стрілецтво", Ню Иорк, 1956, 
ст. 360, а дещо пригадував собі як 
учасник деяких боїв, що про них зга
дується. 

^^бШ* 

106 



ЇЖА соняшній Херсонщині, в глибо
кій балці затишно розташувалася 

німецька колонія Бекерсдорф. Муро
вані хати під червоною дахівкою, ве
ликі господарські будови і величезні 
скирти соломи біля їх—все говорило 
про заможність господарів. Сорок ко
ней у стайні—не є дивина в госпо
дарствах на цьому без гною родючому 
чорноземі. 

Колись російська цариця-німкеня 
Катерина II щедро обдарувала своїх 
земляків. У той час бідніші з них ма
ли 300-400 десятин родючого степу. 

Лісів на Херсонщині мало. Бракува
ло й доброї криничної води. Вода тут 
солонкувата й не добра до пиття. Зас
тупало ЇЇ німцям молоде, кисле вино, 
яке стояло в кожній хаті там, де по 
наших хатах стояла вода. Робили ви
но з винограду власних великих ви
ноградників. Працьовиті німці добре 
обробляли важкий херсонський чор
нозем. Культура пшениці, кукурудзи 
й соняшника стояли в них на високо
му рівні. 

Широка не брукована вулиця по 
виході з колонії переходила в широ-

cfbcuc (Xiichcte 

кий шлях до залізничної станції За
тишне. Весною розмерзлий чорнозем, 
насичений водою талого снігу, пере
творював усі тутешні дороги на не
вилазне чорне тягуче болото. В цю 
пору коні відпочивали по стайнях. 
Рух в межах колонії був можливий 
лише по добре утримуваних хідниках. 
Вся колонія в цю пору щороку була 
відрізана від світу. 

Відрізані від світу були й частини 
кол. третього галицького корпусу, 
які після залишення так тяжко здо
бутого Києва закватирували тут у 
кінці 1919 року. 

Довгий і важкий шлях від Києва 
до Херсонщини. Це був хресний путь 
хоробрих лицарів Галицької землі. 
Але і в цих важких обставинах це 
були ще дисципліновані й карні час
тини. 
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До галицьких частин, після зали
шення ними Києва, приєдналися во
яки наддніпрянської армії. Були це 
хворі чи ранені, залишені по селах 
і підібрані галичанами; або такі, що 
відбилися від своїх частин. А були 
й такі, що свідомо залишили свої ма
ло дисципліновані частини. Причин 
до того було багато. 

В Бекерсдорфі німці оповідали нам: 
„Дивимось на ваших вояків й міркує
мо, що це за військо? Большевики-
не большевики, на денікінців теж не 
подібні." 

На початку нашого знайомства нім
ці пробували було оборонятись проти 
вимог наших тим, що вони нібито 
не розуміють української мови й го
ворили до нас лише по-німецькому. 
Яке ж було їхнє здивування, коли 
галичани без надуми відповідали їм 
тгж по-німецькому. 

Команда корпусу, на чолі з генера
лом Кравсом, швидко розвіяла недо
вір'я до себе німців, і між нами аж 
до кінця нашого перебування в ні
мецьких колоніях були з ними най
кращі відносини. У справі налагод
ження добрих відносин з колоністами 
немало зробив їх пастор, який в чу
лих словах розповів своїм вірним тра
гедію, що її пережив корпус. 

Переконавшись, що галичани таки 
й справді не грабують, не ґвалтують 
жінок, як то робили вояки інших час
тин, що заходили сюди, німці навіть 
відмовились від усталеної командою 
корпусу плати за харчування вояків. 

Багатосніжна, з гострими мороза
ми зима 1919 року добре далася взна
ки і назавжди залишиться в пам'яті 
тих, які дотримали обітницю—волю 
здобути або дома не бути. На весну 
наступного року захорування на тиф 
припинилися. Добрі умови життя в 
німецьких колоніях допомогли воя
кам зміцнити вичерпані тяжкою хво
робою сили. 

Весною большевики почали дошку
ляти нам своїми настирливими вимо
гами: то видати, ніби "зайву, зброю, 
то вислати до Москви на перевишкіл 
старшин чи підстарший, то видати 

наддніпрянців, якщо такі є в частинах 
УГА. 

Це останнє дуже непокоїло нас, 
наддніпрянців. Розуміючи грізну для 
нас ситуацію, ми, приділені до шта
бу корпусу в саперну сотню, старали
ся заховуватись так, щоб про нас бу
ло якнайменше чути, навіть між сво
їми. В цій сотні більшість становили 
наддніпрянці, і то, за винятком двох 
братів Довгалів, що були з Чернігів
щини, всі були кияни. Всі ми знали 
один одного, ще з шкіл або з праці 
в Києві. Жили дружньою родиною й 
користувалися повагою своїх коман
дирів. 

Командиром нашої сотні був поруч
ник Ковальчук—молода людина, сту
дент львівської політехніки. Був він 
нам не лише командиром, а й добрим 
приятелем нашим. Завжди докладно, 
не приховуючи нічого від нас, інфор
мував про всякі вимоги большевиків 
і старався заспокоїти нас, що-команда 
корпусу ніколи не видасть 'нас боль-
шевикам, і що нам не треба й думати 
про залишення галицьких частин. 

Так минала жахлива зима 1919 ро
ку. 

Весною 1920 року через розташу
вання галицьких частин, в напрямку 
до Польщі, перейшли частини Оме-
ляновича-Павленка („Зимовий по
хід"). Вони тут збагатилися „забу
тим" галичанами вирядом і набоями. 

Чутка про наближення частин „Зи
мового походу" блискавкою облетіла 
частини корпусу. Багато галичан і 
ми, наддніпрянці, готувалися приєд
натися до тих частин „Зимового похо
ду''. Великого труду коштувало ко
манді корпусу переконати нас не ро
бити того. І ми залишились. 

Перед великодніми святами всі во
яки говіли в гарній великій кирсі в 
Бекерсдорфі. Службу Божу відправ
ляли наш священник і о. Михайло 
Кушкевич (помер у Авґсбурзі). 

Десь у половині квітня 1920 року 
штаб колишнього 3-го галицького 
корпусу і частини корпусу, що стояли 
по сусідніх з Бекерсдорфом колоніях, 
попрощалися з своїми гостинними 
німцями, завантажилися до потягів на 
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ст. Затишне й вирушили ніби на поль
ський фронт. 

На цьому місці належить підкрес
лити і в приклад поставити особливу 
відданість галицького вояка своїм 
старшинам, не завжди навіть україн-' 
ського походження. Галицькі вояки 
беззастережно вірили свосму вищому 
командуванню. Даремні були больше-
вицькі спроби розкласти цю лицарсь
ку родину. Дисципліна й безвідмов
ний послух наказам панували в га
лицьких частинах аж до повної їх 
ліквідації. Така організація війська 
імпонувала багатьом наддніпрянцям. 
На жаль, приблизно така організа
ція й дисципліна були лише в деяких 
частинах, а не в усій українській над
дніпрянській армії. 

Не зважаючи на всі запевнення, що 
нас ніколи не видадуть большевикам, 
не раз, проте, в душу закрадалась 
зневіра, чи пощастить нам щасливо 
перебути в галицьких частинах і щас
ливо вернутись до Дійової Української 
Армії. Адже часи були багаті неспо
діванками. Серед вояків у самих га
лицьких частинах знаходились менш 
відпорні, збольшевичені одиниці, які 
створили при штабі і в інших части
нах щось на зразок московських ,то
встів солдатських депутатів". Ці ,,со-
всти" вимагали від командування ви
дати нас большевикам. Особливої гос
троти набрала ця справа під час на
шого перебування у Жмиранці. Але 
й цей раз вимоги „советів" не мали 
успіху. Команда корпусу зуміла нас 
захистити. 

У Жмеринці ми залишили вагони, 
і на страсному тижні розташувалися 
в селі Вербівцях та по довколишніх 
селах. 

Вербівці—велике патріотичне укра
їнське село, яке дало нашій армії сві
домих старшин і козаків, між ними й 
отамана Шепеля. Згодом больше-
вицькі чрезвичайки люто помстилися 
за це на ньому. 

У Вербівцях ми вперше відчули не
певність нашого становища. Больше-
вицьких частин ми ніде не зустрічали. 
До фронту ще було далеко, а тим ча
сом по частинах було оголошено— 

вжити відповідних заходів безпеки, як 
на фронті. 

Великдень відсвяткували у Вербів
цях. А після свят дальшим маршем 
дісталися до залізничої станції Мит-
ки. Це була глуха маленька станція 
з довгими дерев'яними плятформами, 
вся забита товаровими вагонами. 

На цій станції розкрилася таємни
ця, що так довго нас непокоїла: було 
оголошено по всіх частинах, що ми 
не будемо займати жадного фронту, 
а будемо пробиватися через больше-
вицький фронт до Польщі й до Дійо
вої Української Армії. 

Почувши це, вояки легко зітхнули, 
мов важкий тягар зсунувся з наших 
плечей. Не можливо описати ту ра
дість, що охопила стрілецькі серця! 
Старшини й стрільці христосувались 
й цілувалися, як на Великдень. 

За дальшим наказом ми повинні 
були поповнити запаси зброї з ваго
нів, що стояли на станції. 

Обходячи ці вагони, наладовані 
військовим вирядом для совєтських 
військових частин, ми натикалися в 
деяких вагонах на охорону ешелону. 
Це були рудобороді здоровані мос
ковські, які спокійно собі „шамалі", 
тримаючи в руках великі кавалки са
ла й хліба і добродушно посміхалися 
до нас, не підозріваючи, з ким вони 
розмовляли. Але згодом наша незви
чайна поведінка, а часом і стріли вик
ликали підозру обслуги станційної, і 
вона заалярмувала більші совєтські 
віськові з'єднання. 

Відходимо з цієї станції й зупиня
ємось в недалекому великому селі 
(назви не пам'ятаю). В цьому селі 
саперна сотня дістала наказ іти на 
залізничну колію і пошкодити мости 
через річку Буг — великий залізнич
ний та дерев'яний стратегічний. 

Більша частина саперної сотні з 
поручником Ковальським вирушила 
до залізничного мосту, взявши трохи 
вибухового матеріялу. Друге завдан
ня мала виконати сотня під мосю ко
мандою. Сотня ця, як я вже згадував, 
складалася переважно з колишніх 
учнів київської залізничної школи і 
взагалі киян. В Жмеринці до нас при-
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стало ще кілька киян. Тепер, як на 
той час, саперна сотня становила до
сить солідну силу, маючи у своєму 
складі сорок воєнних фахівців—за
лізничників. 

Ми мали зняти рейки перед мостом. 
Крім рушниць, жадного знаряддя до 
роботи не було, не кажучи вже про 
вибухові матеріяли. Але нам пощас
тило : все потрібне до роботи ми знай
шли в робочій приколійовій будці. 

Залізнича колія йшла у глибокому 
жолобі. 

Поставивши своїх людей на роботу 
і давши їм конкретні завдання, я вий
шов на насип, звідки міг стежити за 
працею на колії і дивитись вперед 
вздовж колії, яка за пару кілометрів 
ховалася в лісі, звідки треба було спо
діватися ворожих панцерників. Ще я 
добре не розглянувся, як побачив 
раптом — до мосту, бухаючи парою й 
димом, мчав ворожий бронепотяг. 

Не встиг я подати команду зали
шити працю, як бронепотяг уже сто
яв на краю мосту. Кілька хвилин бро-
невик стояв нерухомо, певно з'ясову
вав своє становище. А потім почав 
рясно поливати залізничну колію гра
дом куль. 

Тих кілька хвилин його затримки 
були для нас рятунком. Перебігши 
на другий бік насипу, ми опинилися 
у видолинці, яку панцерник не міг 
обстрілювати низьким прицілом. Ку
лі пролітали над нашими головами, 
не роблячи нам шкоди. Розгубленість 
наша скоро минула. Скористувавшись 
із „мертвої зони", ми підповзли до 
захисного гребня і з вигідної позиції 
почали обстрілювати панцерник. 

Тим часом наш штаб бриґади, за-
алярмований стріляниною й поінфор
мований моїм посланцем, наказав ба-
терії відкрити вогонь по панцернику. 
Першими влучними пострілами був 
ушкоджений міст. Панцерник опинив
ся між розбитими і розібраними нами 
рейками. Відступ йому був відрізаний. 
Дальші влучні стріли наших гармат 

змусили залогу панцерника вистави
ти білий прапор. Обступивши пан
церник, ми витрусили з нього залогу 
—красу і гордість большевицької ар
мії—п'яних матросів. Потужної кон
струкції панцерником, за назвою 
„Большевик", ми скористуватися, на 
жаль, не могли, і його довелося зни
щити. Люто поглядаючи на нас, про
тверезілі матроси помаршували до на
шого штабу бриґади. В цій успішній 
останній сутичці з большевиками ніх
то з нас не був навіть поранений. 

Дізнавшись, що сильні большевиць-
кі частини швидким темпом ідуть на 
нас, ми прискорено почали відступа
ти в напрямку фронту. 

Грузькі, важкі для ходи дороги й 
поля, що ними нам доводилось про
ходити, а до того ж і темна ніч, по
гане взуття і відзвичаєність від довгих 
маршів так зморили вояко, що ко
мандування спинило нас на кілька
годинний відпочинок. 

Охоронні частини під ранок вияви
ли ворожі з'єднання. 

З першим промінням сонця наші 
частини, розсипані в лави, що кож
ної хвилини готові були достойно 
зустріти насідаючого ворога,—про-
продовжували свій марш. По полудні, 
десь 24-25 квітня, пройшовши рідень
кий большевицький фронт, ми набли
зились до міцних польських позицій. 

Польське командування, повідом
лене нашим штабом про наше набли
ження та насідаючого на нас ворога, 
розгорнуло в атаку 16 і 17 уланські 
полки, які мов на параді, поблискую
чи зброєю, на добрих конях пройшли 
між нашими лавами й заатакували 
большевицькі частини. 

Е останніх днях квітня, в районі 
Деражні, ми склали зброю і опинили
ся за дротами в проскурівських бара
ках. 

Лицарська Українська Галицька 
Армія перестала існувати. 
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(Микола MzApkac 

у кінці вересня 1919 року, на Укра
їні бешкетувало страшне лихоліття. 

Невеличка українська армія, звідусіль 
оточена ощереними пащами ворогів, 
прикладала останніх зусиль, щоб за
триматися на вузенькім пляцдармі-
острівці: в запіллі—поляки, на півдні 
—румуни, на півночі—червоні, на 
сході—темна хмара єдинонеділимчесь-
ких полчищ ген. Денікіна. Беззброй
на, голодна, роззута й роздягнена, 
майже поголовно хворіюча сипняком, 
українська армія одчайдушно відби
валася і, навіть, здобувала місцеві пе
ремоги. Але „один в полі не воїн", 
так було і з жменькою українських 
патріотів. Великі успіхи денікінців, 
просування їх на північ до „Москви 
матушки", обнадіювало, що больше-
вицькі орди примушені будуть і з ук
раїнського фронту відійти на північ. 

Отаман С. В. Петлюра логічно ду
мав, що з Денікіном, як би він не 
відносився до українців, порозуміння 
можливе: обидві армії переслідували 
ту ж саму мету — здолати червоних. 

Одначе, генерал мовчав і, хоч і не 
розпочинав воєнних дій проти україн
ців, значні відділи лівофланґової ар
мії ген. Шілінґа спрямував на захід 
на зближення з фронтом, який зай
мали рештки українського війська. 

У цей час мій, нині давно вже по
кійний, брат, полковник Микола Ми
колайович Аркас, який саме тоді, за 
бої біля Капустян був повищений го

ловним отаманом на генерал-бунчуж-
ного, одержав наказ від полковника 
Є. Мішковського йти із своїми коза
ками на поповнення в Одесу. Посува
ючись із своїми напівозброєними воя
ками по залізничній магістралі Жме-
ринка-Роздільна-Одеса, на полустан
ку „Затишье", брат зустрівся 24.ІХ. 
ст. ст. з відділом добровольчої кінноти, 
яка стояла в Затишші. Тут стався ін
цидент, про який я маю намір опо
вісти окремо, хоч і не беруся цілком 
вияснити це темне місце нашої зброй
ної боротьби за волю. Темне місце 
в розумінню невияснености його. 
Дальше оповідання своє ґрунтую на 
свідоцтвах самовидців й учасників 
дальшого перебігу подій, а саме, дру
жини мого брата, Надії Іванівни Ар
кас, і козака братової частини Степа
на Іванця, з яким я випадково здибав
ся в Чехословаччині. Переказую їх 
розповідь, як то кажеться, „за що ку
пив, за те й продаю". 

Захопивши „Затишшя", брат знісся 
по телеграфу з генеральним штабом, 
звідки одержав наказ продовжувати 
рух на Одесу. Братові резони, що Оде
са в руках корпусу ген. Шілінґа й що 
здобути її з кількома сотнями без
збройних вояків неможливо, лишили
ся без відповіді. Тож брат і рушив 
на Одесу, знаючи наперед, що йому 
не бачити її, як своїх очей. 

Вже перед Затишшям брат себе ду
же погано почував, а коли минув йо
го— зліг, захворівши на висипний 
тиф. 

Ешелон проминув Іванівку і Весе
лий Кут; вислані вперед кінні стежі 
ніде добровольців не нащупали, дові
дались тільки від селян, що на стан
ції Роздільній стоїть своїм „кошем" 
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„запорозький" отаман Божко. Брато
ві, тим часом, стало так погано, що 
він примушений був передати коман
ду слідуючому по старшинству стар
шині. Про отамана, що розсівся в Роз
дільній, ніхто нічого певного не знав; 
було відомо тільки, що він і дружина 
його — українці й що вони ворогують 
з добровольцями. З огляду на це, пок
лали посуватися далі до Роздільної: 
не буде ж „запорожець" битися з сво
їми ? 

Але не встиг потяг зупинитися на 
станції,—його миттю оточила барвис
та вольниця Божка. До старшинсько
го вагону увірвався середньовічний 
запорожець брязкнув тамплієрівськи. 
ми острогами, відрекомендувався „ку
рінним" і заявив, що ешелон затриму
ється і що „кошовий отаман батько 
Божко" непрогайно кличе до себе 
полковника. 

— Знайте, що тут стоїть табором Січ 
Запорозька! — урочисто вигукнув він 
і маєстатично оперся на дворучний 
держак своєї карабелі. 

—Дуже приємно, але чому ви зат
римуєте нас, ми ж свої! — зіслаблим 
голосом спитав брат. 

— Свої та не дуже! Ми, „запорож
ці", із всіми воюємо на всі лопатки: 
одному по морді, другому по сапатці, 
третьому по сурлі, а четвертий — п'я
ти показує... З нами, знаєте, шуткі 
плохі!—палко вигукнув „курінний", 
бранно стукнувши кінцем своєї але
барди об підлогу, — Де ми — там і 
круть-верть в черепочку смерть. 

Виходу не було; брата понесли на 
марах до „батька", який сидів у своє
му потязі, що щетинився кулеметами 
й гарматками Ґочкіса. Побачивши не
дужого брата та ще й на марах, Бож
ко збагнув, що у нього сипняк, зля
кався й крикнув: 

—В лазарет заразу, а мари спа
лить! 

Тим часом, увесь братів ешелон пе
ресунули на запасний шлях до тупи
ка і оточили вартою. Старшин зараз 
же заарештували, козаків замкнули у 
вагонах і виходити з них заборонили. 
Хлопці близько до серця цієї пригоди 
не брали, добродушно кепкували й 

лаялися з пістрявими „запорожця
ми": це ж не більшовики, не добро
вольці, а нібито свої. З заарештованих 
наших старшин пам'ятаю прізвища 
сотника Павловича, хорунжого Мико
лу Миколайовича Тобилевича-Садов-
ського, сотника Карася, хорунжого 
Харченка та Кунтуша, сотника Олек
сандра Михайловича Пушкіна, хорун
жого Олександра Хмару. 

Отаман Божко, досить гарний, ви
сокий, літ 45-48, з тонкими рисами об
личчя й аристократичними руками, 
людина інтелігентна, одягнений був у 
черкеску з закинутим за плечі башли
ком. На його голові височіла смуше
ва шапка-папаха з довжелезним ма
линовим шликом; високі, жовтої шкі
ри, чоботи доповнювали його одяг. На 
куріннім отамані був довгий зелений 
жупан, червоний кунтуш і пояс, що 
обабіч спускався золотою торочкою 
до колін, червоні ж шаровари, зап
равлені жовті чоботи, на шапці — 
зелений шлик з срібною китицею, яка 
перед тим, мабуть, приоздобляла пе
рев'язь портьєр у панських покоях; 
з-за пояса виглядав кинджал і наган, 
а при боці з брязкотом волочилась 
вище-згадана карабеля, якою рубати 
можна було тільки, коли вхопити її 
дворуч. Все воїнство, що згуртувалось 
коло свого начальства, одягнене було 
так пістряво, що мерехтіло в очах. 
Сотник Тобілевич тут же констатував, 
що добра половина цього букету була 
одягнена в реквізит трупи його бать
ка, Миколи Карповича Садовського. 
Саме на цей реквізит, перед місяцем, 
вольниця Божка учинила молодець
кий „нальот" з метою як слід прио
дягтися. Декотрі „лицарі" мали на 
собі, навіть, татарські балахони із 
„Запорожця за Дунаєм". Довкруг 
цього квітника, на витріпаних крилах, 
кружляла середньовічна романтика 
з благословення самого „батька", лю
дини, як видко, не цілком нормальної, 
схильної до епічних фантасмагорій. 

Сцена відбувалася в обдертім і за
пльованім пульманівськім салон-ваго
ні; шиби двох вікон його були вибиті 
й завішені ряднами, з двох інших ди
вились на світ Божий з одного „Ґоч-
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кіс", а з другого, насупроти, „Мак-
сім". Сам отаман сидів у кріслі, а пра
воруч і ліворуч від нього стояли два 
„мамелюки": один тримав отамансь
кий бунчук, другий — прапор, який, 
на жаль, з огляду на безвітря, обвис 
вкруг ратища й не міг похвалитись' 
своєю красою прийдам, на ньому домі
нувала червона й зелена барви. Пра
пор, очевидно, був власної отамансь
кої фантазії... Не було сумніву, що 
вся ця „жива картина" була заздале
гідь інсценізована. Коли старшини, 
оточені церберами, „предстали" перед 
світлими очима Божка, — його знач
ковий, що держав „в плечі" оголений 
кирасирський палаш, патетично гук
нув: 

— Гей, ви там! Бийте чолом батько
ві! 

Полоняники вже збагнули, що вони 
коли й не потрапили до божевільні, 
то, у всякому разі, до маніяка, який 
заразив своєю лицарською манією 
всю пістряву галайстру. Старшини 
низько уклонилися отаманові, а сот
ник Садовський, що й при цій причи
ні не втратив гумору, зірвав з голови 
„мазепинку" й розкланявся по-муш-
кетерському, виробляючи шапкою му-
дерні піруети. 

„Батько" возсідав на кріслі у велич
ній позі, держучи в одній руці була
ву, а другою — ручку нагана, засуну
того за пояс. 

Він погордливо тряснув головою: 
— Шо попались?— 
— Чому попались, пане отамане? 

Ми такі щасливі, що маємо приємність 
побачити славного лицаря запорозь
кого... 

•— Дивіться, щоб те щастя раком до 
вас не повернулося. Хто проти на-
рода — той наш ворог!... Видал мин-
дал ? — і отаман вихопив з-за пояса 
пістолю й бахнув нею в стелю вагону: 
— Ось воно як! 

Ніхто й оком не моргнув. 
— Вам би, пане отамане, ще баско

го коня і вся Україна ваша! 
— А ви що думаєте, він для того і 

їде зо мною... Скочу верхи — і голови 
полетять. 

Сотник Пушкін шепнув Кунтушеві: 

— Какь кур во щи попали! Что 
стоить єтому идолищу нась вздер-
нуть? 

— Абсолютно нічого! 
— Чого сюди пхалися? 
— Такі директиви одержали. — у-

хильно відповів Тобілевич. 
— Проти народа! Я вам не Кальни-

шевський, щоб б—ді—цариці на зубок 
її гнилий попастись... Я всякого во
рога у баранячий ріг скрутю... Трре-
пещи, молодежь! 

— Ми не добровольці і не больше-
вики, а народне українське військо, 
саме таке, як і ваше, пане отамане... 
Трептати нам нічого, — кинув Кун
туш. 

— Задриґаєте ногами, як на гілку 
вздьорну!.. 

Повесить, ирод! — Знов шепнув 
Кунтушеві Пушкін. 

— А тобі не все одно, як умирать? 
— Конечно не всьо равно. 
— Тоді кинь про це думать. 
— Я знаю, що ви петлюрівці, — 

віщав далі кошовий, — тому вас і за
арканив, бо всяка собака—однака; 
мало їй хвоста одрубать, треба голо
ву! 

•— Ну що ж, коли така ваша думка 
— рубайте! — спокійно кинув Павло
вич. г 

Божко почервонів: — Порубаю та 
ще й як! Макаронник з м'ясом з вас 
зроблю, зінські щенята! 

Стало тихо. 
•— Одведіть їх під замок... За каж-

дого втікача — три ваші голови! 
Цим „авдіснція" й закінчилась. 

Старшин одвели назад до вагону, 
замкнули й оточили вартовими. Я ду
же побоювалась за Колю — це мого 
брата, — оповідала мені його дружи
на. В гостях у такої божевільно-розби
шацької зграї всього можна було спо
діватись. І зважилась я звернутись 
до того ж „курінного", щоб він доз
волив мені бути коло хворого Колі. 

—Ви хто? Жінка полковника? — 
згорда спитав він. 

—• Так, дуже прошу вас, пане ку
рінний ! 

— Вобче, знаєте, вам тутки не мєс-
то... Тут Запорожськая Січ, а ви жен-
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чина... У Січі женчина, шо чорт у 
вівтарі. 

— І курінний рушив, наспівуючи 
„Яблочко". В розпачу я сунула руку 
в торбинку, вийняла брілянтовий пер
стень і кинулась навздогін за „курін
ним". Як я зважилась тоді на цей 
крок — не розумію. Підбігла до ньо
го, втупила в нього очі, показала пер
стень, не мовивши слова. Курінний 
глянув на нього і — затиснув у своїй 
жмені: 

—Ну, коли так, це другоє дєло... 
Ухажуйте, якщо охота, лазарет не 
Січ. 

Так я опинилася коло недужого. 
На четвертий день над вечір пішла 
поголоска, що Божко має намір вно
чі розстріляти всіх старшин, а козаків 
морити голодом доти, доки вони не 
погодяться прилучитися до його „сі
човиків". До того ще, полонених час
то водили на допити, по дорозі гро-
зячись шаблями, а потім знов заганя
ли в арештанський вагон. 

Не мас жадного сумніву, що вночі 
пришелепуватий отаман перебив би 
всіх старшин, але врятував їх броне-
потяг, з яким наспів товариш мого 
брата ще по Єлисаветградському Ка

валерійському Училищу, сотник 0-
лексій Гадило-Годлевський. Про ха
лепу він дізнався від селян. 

О десятій годині вечора, на двірці 
почувся гамір, вигуки й біганина. На 
головному шляху, не доїжджаючи 
кількох сажнів до перону, пихкав 
бронепотяг, фарами досліджуючи 
„зміст" двірця. В його вогнях метуш
ливі різноколірні постаті „запорож
ців" здавались феєричним ЯЕИЩЄМ з 
Шехерезади. Метушня знялась не да
ремно, бронепотяг був петлюрівський. 
Як тільки з нього посипались вояки 
й почали розвивати розстрільні, „за
порожці", без одного стрілу, кинулись 
врозтіч і зникли в нічнім мороку. 
Свою потягову „Січ" вони кинули на
призволяще. 

Брата й старшин визволили й у-
лаштували на бронепотязі; до нього 
причепили розграбований братів еше
лон, а до нього — рухливу „Січ" й 
подалися до Веселого Куту. 

Епізодик цей, на мій погляд, яв
ляється одним із яскравих візерунків 
нашої бурхливої минувшини, зразок 
руїнницької отаманщини й вартий то
го, щоб не стати надбанням Забуття. 

ПОКИНУТИЙ ХУТІР 
Написав Ярослав Курдидик 

Колись оці високі, кремезні й кріслаті груші 
Опецькуваті сливи, вишні й черешні рядами, 
Родили овочі та соковиту й таємничу глушу, 
А бджоли і чмелі гуділи тут ввесь день роями... 

Сьогодні завалився почорнілий і хитливий тин, 
А над стежки, що їх топтали чиїсь живії ноги — 
Простяг мертвецькі крила глід, і на шпильки жоржин 
Зависнув місяць, кривим і жовтим рогом... 

Із комина старої хати не димить весело, 
І клуня, що ще недавно пахла золотом пшениці, 
Вростає в землю згорбившись, і ввесь у диких зелах, 
Лежить забутий тік — і все це йому сниться... 
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ЕПОПЕЯ 

JS>abageHko 

І^ОМУ, з яких політичних мотивів 
такій, здавалося б, дрібній події, як 

так звана революція на Словаччині 
в серпні 1944 року, надано в Москві 
такого великого значення? Чому на
прикінці серпня 1964 року з цієї на
годи стягнено до Банської Бистриці, 
тодішнього центру „революційних 
сил", сотні тисяч людей, перед якими 
виступив сам московський диктатор, 
Нікіта Хрущов? 

Серпневі події 1944 року на Словач
чині були і залишаться незрозумілим 
курйозом в історії цієї маленької кра
їни, бо в „Новій Европі" Гітлера опи
нилася вона у виїмкових обставинах. 
У висліді складної політичної гри, яку 
провадив Берлін на Сході Европи, 
Словаччина в березні 1939 року одер
жала державну самостійність, звичай
но, релятивну, але реальнішу, як на
віть Хорватія, і всі німецькі війська 
з її території вийшли. Бувши ніби со
юзницею Німеччини, Словаччина са

мочинно з війни виступила: її єдина 
дивізія, яка брала участь у воєнних 
діях, стягнулася з Східнього фронту. 
В напівголодній Европі Словаччина 
залишалась музейним експонатом за
топленого світу, маленьким „острів
цем добробуту", з якого можна було 
уявляти, як жили люди „в добрих, 
старих часах"... 

Коли німецькі армії котилися на 
захід, коли фронт уже зближався до 
Тарнова, у Москві пригадали про гру
пу чеських і словацьких комуністів, 
зрадників свого народу, що їх три
мали там „про запас". 12-го грудня 
1943 р. з цією групою урочисто під
писано „Договір про дружбу, взаємну 
допомогу і післявоєнну співпрацю між 
Чехословацькою республікою і СС-
СР". Зроблено це за випробуваним 
шабльоном: такий договір ще у 1918 
році укладала Москва з українськи
ми комуністами, що повивтікали бу
ли з України, згодом практиковано 
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таку саму розбійницьку дипломатію 
супроти Фінляндії, Польщі, Румунії, 
Монголії — всіх сусідів Росії. 

Заметушились у Києві в „україн
ському партизанському штабі", ди
версійно-каральній організації, на чо
лі якої стояв Нікіта Хрущов. З Мос
кви, Києва, а пізніше і Львова тем
ними ночами полетіли через Карпа
ти транспортові літаки з групами ди
версантів, які мали представляти со
бою „словацьких партизанів". 

Одним з начальників такого роду 
„повстанських штабів", які діяли на 
Словаччині, був вишколений енкаве-
дист Володимир Кадлец (Комов), що 
мав псевдо „Іван Грозний" і до воро
гів „жалю не знав". Його приятель 
Самек очолював другий штаб і від
значався не меншою жорстокістю. О-
бидва їхні загони в останніх днях „ре
волюції" були розгромлені, і про Кад-
леца та Самека комуністична пропа
ганда ширила леґенди, як про героїв. 
Про Кадлеца казали, що в травні 1945 
року „фашистська куля пробила гру
ди відважного народного месника", а 
про Самека — що „героя-партизана 
зрадив місцевий куркуль", і німці йо
го розстріляли. 

Недавно у виданій в Празі книжці 
„Люди справжні і ті, інші", автор її 
стверджує, що обидва „герої" живі й 
здорові — один працює в Краснодарі, 
другий десь недалеко Праги, а всі 
їхні бійці-партизани „згинули в не
рівному бою з німцями". Так рятува
ли тоді свої чорні душі московські вис
ланці... 

На початку жовтня 1944 року з 
львівського летовища через лінію 
фронту прибув ще один літак. З гру
пою „Зарево", яка складалася з 10-ох 
осіб, приземлився він біля міста Зве
лена, її командиром був ленінґрадець 
П. Фьодоров — псевдо „Фаустов", по-
літкомісаром — Валерій Букін („Боб-
ров"). До складу групи входили: Ю. 
Ульєв, Борис Жижко, Ніколай Боло-
тін, Саша Данілов, Л. Бєлов, Іван 
Тьоркін, У своїх спогадах П. Фьодо
ров пише, що за період бойової діяль-
ности група „Зарево" висадила в по
вітря 18 ешелонів противника, 4 мос

ти, знищила 3 ґуральні, що постача
ли спирт для німецької авіяції, роз
громила штаб зенітного полку, прове
ла два наскоки на німецькі залоги, у. 
бивши тисячі гітлерівців і звільнивши 
тисячі полонених совєтських вояків... 

Усіх цих фантастичних успіхів, зви
чайно, ніхто спростовувати на Сло
ваччині не буде. А живі свідки „рево
люції" про ніякі такі подвиги не чу
вали. 

Скільки було їх, тих літаків, і скіль
ки експортовано з СССР „партиза
нів" — знають хіба Хрущов та його 
найближчі соратники. У своїй промо
ві в Банській Бистриці він казав, що 
в „національній революції" брали у-
часть сотні тисяч людей, що „разом 
з словаками та чехами билися росія
ни, українці, білоруси, поляки, бол
гари, юґослави, французи, німецькі 
товариші-антифашисти..." Але все це 
— виплід його буйної фантазії. Бож 
фактично і революції ніякої"не було, 
а була совєтська диверсія, на гачок 
якої попались наївні словаки. 

Через словацький кордон 
На початку серпня 1944 року в Кри

ниці і довколишніх селах Лемківщи-
ни скупчилися тисячі українських 
родин. Вони прибували сюди поїзда
ми, возами і автами, ішли пішки, гна
ні страхом перед московсько-больше-
вицькою навалою, що вже зближа
лась до Львова. Були тут люди з усіх 
земель України, але найбільше було з 
Галичини. Український Центральний 
Комітет зорганізував у Криниці допо
могу втікачам харчами і одягом. Тут 
працювали „на ходу" всі централі 
суспільно-політичних організацій, від
бувалися наради, точилися гарячі 
дискусії... 

Більшість утікачів їхати до Німеч
чини не хотіла: бомбардування, голод, 
праця в фабриках і у бауерів відстра
шували пюдей. Дехто ще надіявся на 
поворот додому. Дехто, роздобувши 
відповідні документи, на власну руку 
пускався до Відня, Праги, Берліну... 

І в цих днях поширилася вістка, 
що Український Центральний Комітет 
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заручився в уряду Тіса дозволом пе
реправити на Словаччину 25,000 ук
раїнських утікачів. Люди заметуши
лись. На вулицях Криниці збиралися 
групами, радилися, плянували... 

А за кілька днів знову рушили ук
раїнські втікачі до прикордонних 
пунктів, де словацькі і німецькі стар
шини перевіряли документи, комплек
тували транспорти і перепускали їх 
„на той бік'' 

Перед здивованими очима втікачів, 
а надто із Східньої України, відкри
вався новий, незнаний світ. На по
лях у білих, оторочених внизу шта
нах працювали селяни, укладаючи в 
копи снопи пшениці. Словацькі се
лянки у вовняних рясних спідницях 
загрібали колоски. Ситі коні, добрі 
„куркульські" вози — все це пригаду
вало ті часи, коли ще не було колек
тивізації, „СОЦІАЛІСТИЧНОГО будівницт
ва", партійних наганячів... 

Глибоко зворушувала гостинність і 
щиросердечність словаків. По селах, 
через які проїздили втікачі, зустріча
ли їх як дорогих гостей. Хіба часом 
дивували питаннями: „Чому втікаєте? 
Від кого? Адже йдуть свої, руси". Ці 
питання пускали мимо ушей: чудні, 
мовляв, люди, не знають большевиків. 
Пробували вияснювати, як воно є, 
розповідали про терор, голод 1933 ро
ку, нищення селян і інтелігенції, 
концтабори... Словаки слухали і не
довірливо хитали головами. А часом 
кидали терпкі докори: „Мабуть, від 
своїх гріхів тікаєте. З німцями спів
працювали..." 

На передмісті Старої Любовни ста
ли на кілька днів табором. Ніхто не 
знав, куди влада скерує далі. Стара
лися не думати про завтрішній день. 
Ходили оглядати старовинний замок, 
що, немов орлине гніздо, височів над 
містом. Знавці воснно-політичної си
туації твердили, що за Карпати аме
риканці большевиків не пустять; що 
екзильний уряд Бенеша кожної хви
лини готов перебрати владу в Чехо-
Словаччині. 

І знов зарипіли вози. Тепер уже ї-
хали не ґрунтовими, роз'їждженими 
дорогами, а чи не найкращими в Ев-

ропі бетоновими автобанами. „Сло
в'янські німці" — чехи подбали про 
дороги. Минали акуратні, під дахів
кою домочки, обтяжені плодами сад
ки, любувалися красою природи. На 
всьому було знати працьовиту руку. 
Довгу валку супроводила словацька 
сторожа. 

Надвечір в'їхали в невисокі, куче
ряві гори. Дорога звузилася, пішла 
крутими вигинами. Столітні дуби, 
граби, ялини обступили дорогу, нак
рили її подекуди своїм верховіттям... 

Оремів Лаз 
На узгір'ї, під лісом, розкинулись 

взликі, муровані бараки, оточені кіль
частим дротом. Стояли вони у формі 
квадрата, творячи довгі вулиці і в 
центрі — піироку площу. Це були ко
лишні військові казарми, так званий 
Оремів Лаз, і вони мали стати тимча
совим пристановищем для українсь
ких втікачів. 

Розташувалися в бараках за озна
ками партійної, територіяльної і ро
динної приналежности. Були тут лю
ди різного віку й статі: професори 
і доктори, кооператори, службовці, 
вчителі, робітники, селяни-господарі... 
Маленьку кімнатну, колишню вахміс
терську, займав письменник Іван 
Шкварко, автор повісти „Проклина-
ю". Тяжко скалічений недугою, він 
панічно боявся, що большевики його, 
безрадного, можуть заскочити в цьо
му таборі. В одному з бараків замеш
кав православний архиєпископ Ігор 
з причтом, в сусідньому —• греко-
католицькі духовники. Вже немоло
дий, але все ще твердий, знайшов со
бі місце на нарах під вікном голова 
перемиського допомогового комітету 
д-р Хробак. В одній кімнаті з нами 
замешкав проф. Г. Яловий з роди
ною. Була трупа акторів, які з місця 
взялися підготовляти виставу „По
шились у дурні". І маестро Гірняк, з 
властивим йому гумором, казав: „Віч
на українська трагедія!" 

Одним словом, був це новочасний 
Ноїв ковчег, що після червоного по
топу причалив до одної з гір у сло
вацьких Татрах, 

т 



Тричі на день ходили до кухні, де 
військові кухарі розподіляли каву і 
кашу. Походжали по таборовій площі. 
Політикували, дискутували. Молодші 
вилазили попід дротами •— до лісу 
на малину... 

По кількох днях під старими, крис
латими дубами появилося два престо
ли, православний і греко-католиць-
кий, і в суботи та неділі сходилися ту
ди таборяни на Вогослужбу. Зоргані
зувались церковні хори. 

Щоб доповнювати харчові раціони 
і заробити трохи словацьких корон, 
дехто потайки вибирався до сусідніх 
селян на молотьбу. Там, біля молота
рок, ставили господарі для своїх мо-
лотільників дощані столи з усякими 
наїдками та напитками. Працюй і їж 
донесхочу! Молотільники верталися 
після праці втомлені і напідпитку, 
приносячи з собою гроші і „сланіну". 

Сторожа розташувалася в барачку 
біля в'їздової брами і в життя втру
чалась мало. Грали в карти, потрохи 
випивали, залицялись до українських 
дівчат... 

„Тільки власною кров'ю"... 

Теплого серпневого вечора, коли та
боряни, повечерявши, збиралися спа
ти, забігали, заметушились по коридо
рах бараків старости: 

•— Виходьте всі на плоіцу! Важливе 
повідомлення! 

Поодинці і групами стягалися на 
забрукований, широкий майдан, де на 
старому грабі висів радіорепродуктор. 
Висловлювали різні припущення: 
„Певно, будуть переводити до іншого 
табору" Словацький уряд передає 
нас німцям..." „Приїхав новий коман-
дант..." 

Кількатисячний натовп чекав з пів
години. А потім у репродукторі щось 
запищало, забулькало, і раптом прор
валося голосною советською піснею: 
„По воєнной дороґє шол в борьбє і 
трєвоґе боєвой восемнадцатий ґод..." 

Галичани іронічно посміхались. Ко
лишні совєтські громадяни з остра
хом перезирались. Хтось пожартував: 
„Це словаки навчились на Східньому 

фронті". Але жарти вщухли і усмішки 
позникали з облич, коли з чорного 
рупора залунало по-російськи: 

— Говорить революційний націона
льний комітет з Банської Бистриці. 
Громадяни, уряд гітлерівського запро
данця Тіса повалений, ваша дорога 
на захід скінчилась. Вступайте до чер
воних партизанських лав, бо тільки 
власною кров'ю в боях із німецькими 
загарбниками можете змити свої грі
хи перед соціялістичною радянською 
батьківщиною! Ви знаєте, що... 

Почулися гістеричні вигуки. Хтось 
голосно лаявся, хтось плакав. А го
лос з репродуктора з холодною жор
стокістю говорив про „день розплати", 
про перемоги червоної армії, про 
фронт, який ніби вже зближається до 
словацьких кордонів. І враз замовк 
на півслові. 

Розходились по бараках пригнічені, 
мовчки, щоб не спати цілу ніч, думати 
про найстрашніше... 

Було це 28-го серпня 1944 року. 
Вранці боялися виходити з бараків: 

може вже большевики в таборі? Ні, 
здається, все в порядку, по-старому. 
От хіба словацька сторожа гостро змі
нилась •—• не хочуть ні з ким, навіть 
з дівчатами, говорити, пообв'язували 
собі рукави червоними опасками, а на 
кашкети дехто навіть приліпив ма
ленькі портретики Сталіна. До свого 
барачка нікого не допускають, і забо
ронили виходити з тобору. 

„Постріляти б усіх гадів!" 

Це була неділя, і під крислатими ду
бами на Службу Божу зійшлося на
роду як ніколи багато. Гаряче моли
лись — за себе, за дітей, за Україну. 
Усі надії поклали на Бога. Надхненні 
проповіді виголосили священики, зак
ликаючи вірних не занепадати духом, 
не втрачати надії... 

Коли відправи скінчились і люди 
розійшлись, на траві недалеко прес-
тола посідало кілька осіб, щоб пора
дитись, що робити, коли з'являться 
большевики. 
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І вони саме в цей час з'явились. На
дійшли, не поспішаючи, троє: висо
кий, з жовтим обличчям і синіми гост
рими очима в шкіряній куртці, другий 
— приземкуватий, віспуватий, з ло
зинкою в руці, якою злегенька стьо
бав себе по чоботу; і дівчина, мала, 
плечиста, у ватяних штанах і шкіря
ному шоломі. В усіх при боці пістолі 
і ґранати. Той, з гострими очима, ска
зав „Добридень, громадяни!" — і сів 
на престіл, скраю, помахуючи ногою. 
А приземкуватий і дівчина стали ос
торонь. 

—• Ну, як же воно буде далі? — 
спитав той, з гострими очима. 

— А звідки ми знаємо, як? — від
повів професор Яловий з гурту. 

— Мабуть, примусово вас німці заб
рали? — іронічно продовжував ен-
каведист. 

— Авжеж що примусово! — при
такнув професор Яловий. 

— А чи немає тут серед вас таких, 
що товариша Сталіна лаяли, карика
тури на нього малювали? 

— Ні, нема. 
Енкаведист сердито кашлянув, а 

дівчина буркнула: 
— Постріляти б усіх гадів! 
Не кваплячись, пішли і зникли між 

деревами. 
У таборі діялися дивні речі. 
Дехто протягом ночі цілковито від

мінився, обернувся в свою протилеж
ність. Ще вчора бив себе в груди, як 
український патріот, а тепер поход
жав між бараками і демонстративно 
наспівував „Широка страна моя род-
ная". Дехто вголос нарікав на тих, 
незнаних, що „змусили" його їхати на 
захід. 

Частина акторів на чолі з Бонда
ренком проголосила себе „партизан
ським театром" — і десь зникла. Піш
ли з валізками до в'їздової брами і 
не повернулись. Також ніби випару
вав із своєю родиною районовий го
лова Дубовий. Зник ще дехто, не з'я
вився до кухні, коли видавали каву. 

В барачку біля брами не видно 
вже було портрета президента Тіса, і 
сиділи там, про щось жваво радячись 
із словаками, совєтські партизани. 

На окопах 
Наступного дня проголошено через 

радіо: всіх чоловіків, які не хочуть 
вступати до партизанських загонів, 
революційна влада мобілізує на ко
пання окопів. Либонь, у Банеькій Бис
триці вирішили підготовлятися до вій
ни з німцями. 

Навпроти адміністраційного бараку 
вишикувалися порожні вантажні авта. 
Старости з списками таборян в руках 
бігали по коридорах, викликаючи 
прізвища тих, кого в першу чергу 
призначено на окопи. 

На одному із списків було і моє 
прізвище. Я попрощався з сусідами по 
бараку, узяв свій подорожній клунок 
і поцілував дружину. 

На площі біля авт вирував народ. 
Словацькі вояки з червоними стрічка
ми на кашкетах перевіряли списки, 
лаялись по-московськи. В одному, вже 
переповненому людьми авті примос
тився і я в кутку на мішку з борош
ном. Хтось із молодих, що не втрати
ли гумору, заспівав „їхали козаки із 
Дону додому" — і валка рушила. 

Виїхали за браму, покотили під го
ру звивистою дорогою, пірнули в лі
си... Мене притиснули в кутку, я під
вівся, щоб скрутити цигарку, і — че
рез голови сусідів побачив дружину. 
Виявляється, на її прохання, хлопці 
підсадили її в авто так, щоб я не ба
чив. І вона також їхала тепер на о-
копи... 

На роздоріжжі, за яких 15 кіломет
рів від Оремового Лазу, авта роз'ї
халися в різні сторони. Наше, прої
хавши ще з кілометр, завернуло в 
угловину і спинилось. Словак скоман
дував: „Вилазь!" і ми, поскидавши 
на землю інструменти, запаси харчів 
і брезентове шатро, повискакували нр, 
землю. Побачивши мою дружину, сло
вак здивовано витріщив очі, щось тро
хи подумав і махнув рукою: „Буде 
за куховарку!" 

І так почали ми копати окопи на 
оборону „революційної Словаччини". 

Розпорядок дня був нескладний: 
вставали вдосвіта, їли картопляну су
пу, пили каву і тут же неподалечку 
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довбали дзюбаками в кам'янистому 
ґрунті глибокі траншеї. Полуднували 
і знов довбали. Вечеряли, а перед тим, 
як лягати спати, сходили на крутий 
берег гірського потоку і — розпові
дали анекдоти, спогади з днів мину
лих... 

Ми міцно трималися гурту: я, дру
жина, проф. Ґловінський, проф. Вер-
б'яний і адвокат Біблюк з Жаб'я, пос
тійний об'єкт наших доброзичливих 
жартів. Опинився він з нами на око
пах внаслідок химерного збігу обста
вин. Його тимчасовий льокатор, ні
мецький полковник, збираючись ті
кати з Жаб'я на Мадярщину, влашту
вав для своїх господарів прийняття. 
Випили, закусили. А на від'їзді пол
ковник, побоюючись українських пар
тизанів у Космацькому просмику, 
забрав з собою і свого господаря, як 
закладника. На Мадярщині випустив 
на волю. Адвокат рішив вертатися до
дому, але його арештували. Він утік 
і опинився в Оремовому Лазі. Ось так 
у фраку, в якому гуляв на прийнятті 
у полковника, і працював адвокат те
пер для „національної революції". 

Наші наглядачі були мовчазні й 
похмурі. Перекидалися між собою ко
роткими фразами, тупцювали біля нас 
із своїми крісами, підганяли: „Рихло, 
хлапі, рихло!" Але не докучали, і 
часом навіть частували цигарками. 

Ми пробували заводити з словаками 
розмови на теми революції, але вихо
дило, що самі вони нічого допуття не 
знали. Хвалили Бенеша, лаяли нім
ців, сердились і казали, що українсь
ких „утеченцев", які повлаштовува
лись на „приватках" по селах, стяга
ють до Жилїна і там розстрілюють. 

—- Ваші брати, — казали, маючи 
на увазі совєтських диверсантів, — 
там їх судять і карають. Скоро, ма
буть, і вас туди заберуть за те, що слу
жили німцям. 

Дивна річ: чим густіші збиралися 
хмари над нашими головами, тим я-
кось буйніше ставало на душі. Весела 
одчайдушність опановувала нас. Чи 
не був це гумор шибеників? 

Плян визволення 
Від словаків ми довідалися, що ще 

одна група українців, вивезених з О-
ремового Лазу, працює за 2-3 кіло
метри на північ. Я попросив пустити 
мене до тих людей позичити соли, я-
кої нам бракувало. Добродушний вояк 
щось подумав, порадився з товаришем 
і дозволив, давши на прохід туди й 
назад дві години. 

У сусідньому таборці настрій був 
похмурий. Там уже мали докладніші 
відомості про криваві розправи над 
українськими втікачами і про своєрід
ну ЧеКу, що її зорганізували в Жи-
ліно „брати-руси", які перебрали там 
від „бенешівців" всю владу. Мій зна
йомий з Перемишля, Ногайський, за
кликав мене в темний кут шатра і по
інформував про плян, що його опра
цювала група ОУНівців. Плян був та
кий: з огляду на небезпеку, яка за
грожує всій масі українських втіка
чів, в призначеній годині такого й та
кого дня, обеззброїти вартових на всіх 
пунктах, де провадяться фортифіка
ційні роботи, іти до Оремового Лазу, 
роззброїти тамтешню сторожу, і тоді 
всім народом рушати до Модрого Ка
меня, на територію Мадярщини. 

— Словацька інтелігенція приго
ломшена: надії створити антигітле
рівський і антисовєтський уряд прова
лились. Селянство вичікує. Націо
нальні комітети розбігаються. Усі бо
яться репресій за звірства совєтських 
парашутистів, що їх учиняють вони 
над зловленими німецькими урядов
цями. Повстання далі не шириться, 
і до фронту ще далеко, хоч совєтська 
пропаганда бреше, що червона армія 
ось-ось вступить у Словаччину. А во
на не вступає, вичікує, — інформував 
мене Ногайський. 

Довідався я ще про те, що в Бансь-
кій Бистриці появилося кілька аме
риканських військовиків-дорадни-
ків, перекинутих літаками з Англії. А-
ле яка була їхня роля в такій ситуа
ції? І що думав собі екзильний уряд 
Бенеша ? 

Про „плян визволення" розповів я 
Ґловінському, але поставився він до 
тієї справи скептично. „Зрештою, по-
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чекасмо і побачимо, як воно буде. О-
чевидно, треба буде піддержати хлоп
ців," — сказав по хвилині павзи. 

Похмурий настрій з сусіднього та-
бірця перекинувся і до нас. 

Якось надвечір, коли сиділи ми на 
камені біля шатра, з-поза гори виле
тів важкий бомбардувальник з чорни
ми хрестами на крилах. Він прогри
мів над нашими головами на висоті 
яких ста метрів, залишивши за со
бою білу хмарку летючок. І за хви
лину десь за горами розляглося кіль
ка вибухів. Прибіг словак, щось за
лопотів злякано, а потім зрезиґновано 
мотнув головою і пішов геть. Ми пі
дібрали кілька летючок. 

Німецька військова команда закли
кала словацьке населення дотримува
тися спокою і не піддаватися на со-
встську аґітатацію. Запевняла, що 
„спричинені большевицькими пара
шутистами бунти в найближчому ча
сі будуть здушені, а винні покарані". 
І що німецькі каральні відділи вже 
зводять успішні бої з ворохобниками. 

Кому можна було вірити? 

Знов до Оремового Лазу 
У першій хвилині ми не завважили, 

як воно, сіро-зелене вантажне авто, 
зупинилось на дорозі, недалеко шат
ра. Втомлені „дурнуватою", як казав 
адвокат Біблюк, працею, ми сиділи 
над потоком і відпочивали. 

—• Приїхали гості! — сказав Ґло-
вінський. 

З кабіни авта висунулась голова 
з червоною стрічкою на каїпкеті і 
щось гаряче почала говорити нашо
му вартовому. Вислухавши голову, 
вартовий віддав честь і побіг до нас. 

— Негайно всі інструменти, шатро 
і ви всі самі — на авто! — закричав 
він. 

За десять хвилин годі було б впіз
нати, що тут стояв табір, у якому про
вели ми два тижні. 

Старе, бувале в бувальцях авто кру
то завернуло, зачмихало і заторохті
ло по дорозіі якою1 щойно приїхало. 

— „До Жиліна? До ЧеКа?" — по
думав, мабуть, кожний з нас. 

Повз нас пропливали викошені ла
ни, зелені галявини з чорно-білими 
коровами, з табунами гусей, а далі 
покрутилась дорога між горами. Ми 
впізнали її. 

Настрій в Оремовому Лазі був па
нічний. Пошепки, оглядаючись, щоб 
хтось не підслухав, говорили, як ви
тягають вночі з хат українців по се
лах і розстрілюють за вироками „на
родних судів", як лютує совєтське 
судилище в Жиліні, розправляючись 
з „бродячими собаками" і „зрадника
ми батьківщини", дармащо більшість 
тих „зрадників" ніколи не були со-
вєтськими громадянами. Сподівалися 
масової розправи — нової Вінниці в 
Оремовому Лазі. 

Декому в таємному порозумінні з 
місцевими словаками пощастило виї
хати до Братислави, де перебував у-
ряд Тіса. Якось виминули вони парти
занські застави і переїхали неісную
чий фронт. З-поміж тих „щасливців" 
був і Шкварко, яким заопікувалися 
ДРУЗІ. 

З репродуктора тричі на день роз
носилися повідомлення про „перемо
ги" словацької революційної армії, 
про тисячі вбитих і полонених німців, 
хоч ніяких німецьких військ на Сло
ваччині ще тоді не було. Совєтські 
диверсанти і привезені з Москви сло
вацькі та чеські комуністи „робили 
революцію", а населення хотіло тіль
ки одного: миру і спокою. 

Бувший вранґелівський полковник 
Одного дня усіх мешканців табору 

закликано на площу. Словацькі во
яки злобно посміхались, коли, спов
нені жаху, помалу сходилися люди 
до адміністраційного бараку. Болісно 
тяглися хвилини над мовчазним на
товпом... 

На вузькому просторі, очищеному 
від людей, появився стрункий, неве
ликий на зріст, пристаркуватий чоло
вік з відзнаками полковника. Він уже 
перед тим не раз відвідував табір, і 
дехто знав, що це — колишній вран
ґелівський офіцер, який від Тіса пе
рекинувся до червоних. 
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Полковник говорив по-російському, 
короткими, уривчастими фразами, і 
в його голосі звучала неприхована не
нависть до людей, до яких він звер
тався. Він говорив про успіхи „слав
ної червоної армії", про чехословаць
ку комуністичну партію, яка „несе 
щастя народові", і закінчив несподіва
ною заявою: 

— Революційний словацький уряд 
не хоче, щоб ви, німецькі прислуж
ники, ганьбили цю землю своєю тут 
присутністю. Завтра до табору приї
дуть авта, які вивезуть нас звідси до 
тих, кому ви служили. Вам місце — 
в Німеччині! На 5-ту ранку всі мусять 
бути готові до виїзду! 

Полковник рвучко обернувся і пі
шов, а натовп ще довго не розходив
ся. Не одному свердлила мозок думка: 
,,Це буде дорога в смерть: до Жиліна 
на розправу чи десь у лісі, в яру ви
косять усіх автоматами". Хтось тра
гічним шепотом прошепотів мені на 
ухо: 

— Одне з двох: або повстання само 
по собі згасає, або німці рушили на 
Словаччину. І в тім, і в другім випад
ку в Ванській Бистриці вирішили пе
ред утечею на схід розв'язати нашу 
проблему большевицьким способом. 
Ну, що ж, прибавиться ще безіменних 
могил, цим разом уже на словацькій 
землі. 

Вночі ніхто не спав. Пакувались, 
молились, потихеньку радились... Ка
зали, що кілька родин висмикнулось 
з табору і подалось до Модрого Ка
меня, але мадяри їх завернули назад. 
Тепер десь лежать їхні трупи в лісі... 

Божевільний поїзд 

Ще й не дніло, а вже загуркотіли на 
площі мотори вантажних автомашин. 
Заметушились люди в бараках, запла
кали діти. Задудніли по коридорах 
чобітьми словацькі вояки. Вигуки, 
лайка, дитячий вереск... 

Темними сильветами, обвантажені 
мішками й валізками, пробирались 
люди на площу. Холодний вітер по
вівав з гір. З хмарного неба тьмяно 
світив місяць. Вояки вантажили лю

дей на авта, як дрова, замахуючись 
прикладами рушниць. Крики жінок, 
плач дітей, прокльони мішалися з 
торохтінням моторів... 

Ми з дружиною вирішили якийсь 
ще час зачекати в бараці. Річ у тому, 
іцо два дні перед тим проф. Яловий 
з донькою Лесею вибрався з табору 
до сусіднього села підробити щось із 
харчів. Вони мали вернутися напере
додні, і дружина професора, пані 
Христина, дуже хвилювалась. 

— Успіємо ще на той світ! — по
жартував я. — Почекаємо на Григо
рія Омеляновича і Лесю... 

У тривозі минув день і прийшла 
ще тривожніша ніч. Наш барак спо
рожнів, але авта все ще ревіли на 
площі, збираючи рештки таборян. 

І раптом до нашої кімнати, певно, 
побачивши світло у вікні, вдерся пол
ковник, колишній вранґелівський о-
фіцер. Вдаряючи ручкою пістоля об 
стіл, закричав: 

— Сію ж мінуту виходіте, іначе 
стрєляю! 

Вигнав усіх, заглянув для певности 
під ліжка і вийшов слідом за нами. 

...Розтинаючи темряву смугами сві-
тел, авто, в яке нас завантажили, з 
місця взяло розгін. Борти його не бу
ли піднесені, триматися треба було 
за металеві стояки, і на крутих пово
ротах зсувалися й падали на дорогу 
валізки нещасних пасажирів. Мабуть, 
в такий самий спосіб везли і всіх ін
ших таборян, бо по дорозі валялися 
тут і там клунки, валізки і скрині, роз
чавлені колесами. 

Виїхавши на сусідню гору, ми по
бачили в південному напрямі ген десь 
за лісами густочервоні спалахи, що 
повільно, беззвучно зводилися й спа
дали на обрії. Вони клубочилися, не
мов вогняні фантастичні духи, що 
злітали з неба на свою жертву. 

— Американські літаки бомбарду
ють Будапешт... 

Хто сказав ці слова в гуркоті ша
леної їзди ? 

їхали годину, дві — хто рахував? 
Але скінчилися ті перегони зі смертю 
ще перед світанком на залізничній 
станції Плешковіци. 
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Одне по одному під'їздили автома
шини під дебаркадер, за яким уже 
стояли з розчиненими дверима черво
ні вантажні вагони. Знову гармидер, 
вереск, погрози і — постріли з руш
ниць угору. Хапались руками за по
руччя, дерлися з клунками, падали, 
знову дерлися... Нарешті, двері ваго
нів засунули залізними засувами і по
їзд рушив. Ті, хто не попав до цього 
поїзду, мали їхати пізнініе другим, 
що стояв на сусідній колії. 

У вагоні було темно. Ніхто не знав, 
куди летів, не спиняючись на станці
ях, цей божевільний поїзд. До Жи-
ліна ? — питали з острахом одне одно
го. Визирали в шпарини, що ясніли 
тонкими смужками в стінах, і з на-
зов станцій старалися догадатись. 

— їдемо в сторону Нітри! — крик
нув хтось радісно. — Нас везуть не 
до Жиліна! 

По кількох годинах їзди ешелон 
сповільнив хід, забряжчав буферами 
і спинився. Чути було, як зіскакува
ли на землю вартові, відсували двері 
в сусідніх вагонах. Відсунули й наші. 

— Виходь! Усі виходь! — закри
чав вояк. 

На невтральній зоні 
Поїзд стояв на широкій високорівні 

між гірськими пасмами, що синіли на 
обрії. Ні станції, ні дерев, ні людсь
кого житла, — широченне поле. Тіль
ки десь там, під лісом, стрільчастим 
червоним дахом височів костьол. О-
чевидно, було там якесь селище. 

З усім своїм добром люди розта
шовувались купками на траві. Жад
них пояснень не могли добитися від 
словаків. Та вони, мабуть, і самі не 
могли б нічого пояснити: виконували 
наказ начальства. Тож, повикидав
ши людей на поле, вони посідали у 
вагони і — поїзд, набираючи розгону, 
посунув заднім ходом на схід... 

За кілька годин прибув другий дов
железний ешелон. Повторилась та са
ма історія — і нові сотні людей виси
пали з своїми манатками на поле. Се
ред них знайшли ми і проф. Ялового 
з Лесею. 

Зайшла ніч. З-поза гір виткнувся 
холодний, осінній місяць. Між група
ми втікачів тут і там появилися темні 
постаті з рушницями. Казали, що во
ни — партизани, прийшли з лісу, і 
нікому зла не вчинять. Просили тю
тюну, горілки. Вони також, либонь, 
не знали, для чого привезли сюди 
всю цю масу людей. Погуторивгаи, 
відходили, зникали, як тіні. 

Поволі спливали години. Люди ле
жали, понакривавшись плащами і ко-
цами, але ніхто не спав. Навіть діти 
не плакали, боячись своїм плачем 
привернути до себе увагу когось, хто 
ще міг би прийти... 

Вранці, коли зійшло сонце, сам 
собою утворився „комітет" з активні
ших, сміливіших осіб, який вирішив 
діяти в імені всіх, що були на полі. 
Визначено делеґацію, яка мала йти до 
селища і просити допомоги. Пішли. 
Опівдні повернулись втомлені, але ра
дісні, і ще здалеку вимахували рука
ми і щось кричали. 

— Це — Злата Моравца, там, під 
лісом. Вони проголосили невтралітет 
у цій революції, але радо погодилися 
нам допомогти. Зараз приїде їхній 
бургомістр, — виголосив голова де
легації. 

І справді, незабаром появилась 
бричка з кількома словаками. Вона 
заїхала у саму гущу людей, і гру
бенький чоловік в окулярах, ставши з 
ногами на передок, звернувся до при
сутніх з промовою. 

Бургомістр Златої Моравци потвер
див, що містечко вирішило не встря
вати до революції, але допоможе „бра-
там-слов'янам", і тепер організується 
валка возів, які приїдуть, щоб забрати 
всіх у безпечне місце. „Тримайте по
рядок і не пропонуйте нашим людям 
ніякої заплати, бо це їх образить. 
Обернутися возами прийдеться кілька 
разів, отже майте терпеливість!" — 
закінчив бургомістр і покотив додому. 

Лише надвечір стали прибувати, 
застелені сіном і ряднами, довгі сло
вацькі вози. Звичайно, порядку ніяко
го не було, і також просьбу бурго
містра не давати візникам грошей 
знехтувано. Кожний старався першим 
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зайняти місце на возі, щоб залишити 
якнайскорше непривітне місце, де ось-
ось могли появитися совєтські пара
шутисти. 

Зустріч у Златій Моравці 
Приємною несподіванкою була зус

тріч, яку влаштували нам словаки в 
Златій Моравці. Мешканці цього сим
патичного, старовинного містечка би
ли в бубни, виносили на вулиці пше
ничний хліб, масло, кавуни, вино і 
частували втікачів. На вози дітям ки
дали цукорки, яблука, груші. Це було 
направду широке народне частування. 

— Щасливі, вирвалися з пекла! — 
потискали нам руки старі словаки. —• 
І що вони там думають, ті, божевіль
ні... 

Отакий був їхній „невтралітет''! 
У Златій Моравці провели ми ніч, 

а наступного ранку тими ж возами по
їхали далі на Захід, до Нітри, де не 
сягала рука совєтських диверсантів. 
З Нітри вже німецькими вантажними 
автами вивезли всіх до Штрасгофу, в 
Австрії —• переходового табору, де 
розподіляли робітників групами по 
фабриках і заводах „Третього Райху". 

•—• 3 дощу та під ринву! — пожар
тував професор Яловий. 

•— Не бачиш німця —• душа мре, а 
побачиш •— з душі пре! — додав я. 

В Нітрі біля німецької командан-
тури зустріли ми ненароком колиш
нього вранґелівського офіцера, пол
ковника, який вигнав був нас з Оре-
мового Лазу. Червоної опаски він уже 
не мав, а на кашкеті в нього виблис
кував подвійний хрест, що його но
сили тісовські вояки. Хитрий спосіб 
придумав полковник, щоб вирватися 
з рук комуністів! 

Містерія з вивозом українців на нев-
тральну зону з Оремового Лазу і досі 
повита серпанком таємничости. З чи
його наказу це зроблено? І в якій 

цілі? Казали, що словаки в Банській 
Бистриці хотіли збутися відповідаль-
ности за розстріли, чинені совєтськи-
ми диверсантами і своїми ж збольше-
виченими товаришами. Ще казали 
про якийсь нібито німецький ультима
тум. Всяко казали... 

Наприкінці жовтня 1944 року німці 
остаточно розгромили партизанські 
словацькі загони, а рештки їх, що 
складалися з місцевих комуністів, за
гнали в гори. Там вони й чекали на 
„братів-русів", які явилися на Сло
ваччину аж у травні 1945 року. А 
совєтські висланці, покинувши парти
занів напризволяще, тими ж літака
ми, якими прибули, вилетіли назад 
на свої бази. 

Тепер увесь світ знає, як прийшли 
комуністи до влади в Чехо-Словач-
чині, Польщі, Румунії, Болгарії, Ма-
дярщині. Але на святкуванні „сло
вацької національної революції в 
Банській Бистриці Хрущов заявляв: 
„На Заході пропаґандисти твердять, 
нібито соціялізм у країни Східньої 
Европи принесено на радянських баг
нетах... нібито нову владу в цих краї
нах накинено іззовні. І в Америці до
сі щороку влаштовують комедію під 
назвою „тиждень поневолених наро
дів"... Соціялістичний лад народи цих 
країн вибрали добровільно..." 

Так говорив московський диктатор 
усупереч фактам, усупереч живій 
правді, розіп'ятій комуністами. За 20 
років вони не спромоглися і ніколи 
не спроможуться здушити, убити в 
тих народах прагнення до волі і не-
залежности. 

28-го серпня 1964 року, коли вис
тупав у Банській Бистриці Нікіта 
Хрущов, чи міг він, всевладний во-
вєтський диктатор, уявляти, що дні 
його панування полічені, що 14 жовт
ня того ж року його власні помічни
ки скинуть його з диктаторського 
трону на смітник історії. 

т 



/cmopbt і HOjcMqktv 
(^y уодногсг c/ 

Д О К У М Е Н Т У 

Василь iMuaptuv 

1 | А окупованих большевицькими ар
міями західніх українських тере

нах діяла Українська Повстанча Ар
мія (УПА). Про це знало багато укра
їнців, що опинились на скитальщині, 
переважно у Західній Німеччині. Але 
було немало таких, які не вірили в те, 
щоби під страшним і кривавим кому
ністичним режимом взагалі могли ді
яти якінебудь повстанські частини 
УПА. 

Нагло принесла преса Західньої Ев-
ропи дуже вимовну нотатку про те, 
що 28 березня 1947 року згинув поль
ський червоний генерал і до того мі-
ністер військових справ від куль ук
раїнських партизан УПА на Східній 
Лемківщині. Ця вістка підтвердила 
факт не тільки існування УПА, але і 
її босвої дії. 

Не треба було довго ждати, щоб діс
тати ще наглядніший доказ існування 
та бойових дій УПА. Бо ось 12 вересня 
1947 року перейшла група упівців, у 
числі 36 осіб, під проводом сотника 
Громенка, баварський кордон зі збро
єю в руках та зголосилась до пред
ставників американської армії. Вона 
склала зброю і просила азилю. Азиль 
Дістала. Цю першу групу приміщено 

в окремому таборі у Деґендорфі, у 
Баварії. 

Про це, очевидно, довідались боль-
шевицькі члени військової місії при 
Головній Кватирі Американської Ар
мії. Через кілька днів ця місія зажа
дала видачі цих повстанців большеви-
кам. 

Американці були не дуже зорієнто
вані в цих справах. До табору в Де
ґендорфі прибували ще інші вояки 
УПА. Не можна було передбачити, 
скільки їх ще прийде. 

Головна Американська Кватира хо
тіла дістати авторитетні інформації 
про те, чи ці партизани є дійсно ук
раїнці і чи вони є членами легендар
ної УПА. 

З тією метою звернулися до мене, 
як до голови Центрального Представ 
ництва Української Еміграції, щоГ 
усі спірні справи з інтернованими у 
Деґендорфі повстанцями вияснити. 

Я запросив вихованця Австрійсь
кої Військової Академії майора д-рг 
Любомира Макарушку, як знавця вій
ськових справ, і ми виїхали ще в то
варистві старшини УПА, підполков 
ника Юрія Лопатинського до Деґен 
дорфу 28 жовтня 1947 року. Віз нас 
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туди автом один старшина СіАйСі, 
син галицького поселенця в ЗДА. Він 
говорив дуже поправною мовою по-
українському. 

Про те, що там діялось, написане 
у цитованому далі звіті з перебування 
в Деґендорфі: 
,,Василь Мудрий 
Авґсбурґ, Юденберґ 8/11 

Авґсбурґ, 31. 10. 1947 
До 
Головної Кватири 
Американської Армії в Німеччині 
ЕУКОМ 
Справа: інтерновані у таборі в Де

ґендорфі українські повстанці, члени 
УПА. Стан дня 28. 10. 1947 

Дня 28 жовтня 1947 року відвідав 
я в товаристві представника СіАйСі 
табор інтернованих українських пар
тизан у Деґендорфі. У часі відвідин 
і переслухування були присутні, крім 
американського представника СіАйСі, 
який мене привіз, ще і представники 
СіАйСі із Деґендорфу і з Вайден. Від 
українців у моєму товаристві був, як 
фахівець для військових справ, ко
лишній майор д-р Любомир Макаруш-
ка і кол. член УПА та старшина УПА 
підполковник Юрій Лопатинський. 
Все переслухання дало такий резуль
тат: 

І. Хто такі є інтерновані партизани? 
Всі переслухані однозгідно твер

дять, що: а) вони є членами Україн
ської Повстанчої Армії (в скороченні 
УПА); б) вони як і вся УПА боролися 
за Українську Незалежну Державу; 
ц) ніякого партійно-політичного зріз-
ничкування в УПА не було і нема; 
д) всі члени УПА уважали і уважа
ють себе вояками і політикою не зай
маються, а виконували і виконують 
накази своєї верховної Команди; є) 
за Верховну Команду вважають вони 
Головну Команду УПА, на чолі якої 
стоїть генерал Тарас Чупринка. 

II. Що таке УПА? 
У другій половині 1941 року і у 

1942 році організувалися на території 

українських земель, зайнятих німець
кими збройними силами, українські 
партизанські відділи для боротьби 
проти німецьких окупантів. Всі вони 
були порозкидані по українській те
риторії і творили численні осередки 
опору проти німців. На початку 1943 
року почали появлятися большевиць-
кі партизанські відділи на українсь
кій території. У 1943 році всі українсь
кі партизанські відділи були об'єд
нані під однією головною командою 
і всі увійшли до складу Української 
Повстанчої Армії. Таким чином УПА, 
як об'єднуючий всі українські пов-
станчі сили організаційний осередок, 
почала діяти у першій половині 1943 
року. Тоді то всі названі українські 
повстанчі сили вели під її проводом 
боротьбу проти німецьких окупантів і, 
рівночасно, проти совєтсько-больше-
вицьких партизанів. По зайнятті со-
вєтськими арміями всіх українських 
територій Українська Повстанча Ар
мія діяла і далі діє досі проти окупа
ційної влади совєтської 'комуністич
ної диктатури. 

III. Па схід від лінії Керзона УПА 
діє далі 

На запит, чи інтерновані партиза
ни мають відомості про те, що Україн
ська Повстанча Армія розвиває свої 
дії на схід від лінії Керзона — була 
відповідь, що так. Одначе, вони не 
можуть подати докладних відомостей 
про тамошні дії УПА, бо їх не мають. 
Із конспіративних причин ціла справа 
зв'язків та взаємної інформації була 
наладнана так, що вони мали інфор
мації тільки про ті частини і про ті 
відтинки бойових операцій, на яких 
діяли вони самі. З мотивів осторожно-
сти і конспірації їм ніяких інших ін-
формацій не уділювано. З тих самих 
мотивів вони не розпоряджаються ні
якими циферними даними про чи
сельність УПА навіть з тих теренів, 
на яких вони діяли. 

IV. Військові дані про інтернованих 
повстанців 

У касарні у Деґендорфі було у дні 
28. 10. 1947 року девятдесят п'ять (95) 
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Вояки одного із рейдуючих відділів УПА під час відпочинку 
в лісі. 

інтернованих. У тому дев'ятдесят од
на особа (91) були членами УПА і в 
тому одна жінка, а чотири особи бу
ли цивільні, до УПА не приналежні. 
Військові інтерновані належать до 
кількох відділів Української Повстан-
чої Армії. Ці відділи боролися на ук
раїнських територіях на захід від лінії 
Керзона проти чужих українському 
народові авторитарних режимів. Між 
військовими інтернованими є п'ять (5) 
старшин, один лікар і один дентист. 
Ці особи прибули до табору в різних 
часах. Перша найбільша група, з 36 
осіб під проводом сотника Громенка, 
прибула до табору 12 вересня 1947 
року. Інші групи прибували у вересні 
і в жовтні 1947 року. Інтерновані на
лежать точно до трьох одиниць Ар
мії УПА. До куренів (батальйонів) пе-
ремиського, сянського і ярославсько
го (з останнього є лише кілька осіб). 
Згадані військові формації оперували 
у 1946 році, зимою та весною 1947 ро
ку У районах горішнього Сяну (на 
полуднє від Перемишля). 

V. Чому вони залишили українську 
територію? 

Інтерновані вояки однозгідно зізна-
ють: по атентаті на польського гене
рала Сквсрчевського (28. III. 1947) за-

ініціювали три держави, а саме СССР, 
Польща і Чехословаччина великими 
силами сконцентровану військову ак
цію проти тих частин УПА( які опе
рували в згаданому районі. Військо
вим силам названих трьох держав у-
далося оточити відділи УПА. Коман-
данти куренів видали сотням наказ 
пробиватися у різних, їм найдогідні-
ших напрямах, дцоб вирватись із ото
чення. Сотні сотника Громенка випа
ло пробиватися на захід. Вона, про
бившись у початках червня 1947 р. з 
оточення у числі стоп'ятнадцяти 
(115) осіб, перейшла дня 17 червня 
1947 р. на полудень від Тісни польсь
ко-чеську границю і через північну 
Словаччину (на полудень від міст 
Пряшів, Ружомберок, Поварська Бис
триця) та полудневу Мораву на полу
день від Брна і північно-західній ку
ток Австрії дійшла до американської 
зони Німеччини та перейшла на пів
нічний схід від Пассау баварську гра
ницю. У часі рейду мала сотня два 
бої на Словаччині, — перший коло 
Варнер на полудневий захід від Мар-
гечан, другий — на північний захід 
від Полонки і один бій на Мораві у 
Яструбицях. Інші групи йшли у тому 
самому напрямі, але іншими дорога
ми. 
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VI. Чому вони йшли на захід до 
американської зони Німеччини? 

Інтерновані військовики запевня
ють, що вони маршували на захід 
передовсім тому, щоб зв'язатися з за
хідноєвропейським світом і дати йому 
автентичні інформації про визвольну 
боротьбу українського народу. До а-
мериканської зони зокрема пробива
лись тому, що до американців і амери. 
канської влади мали найбільше дові
р'я. А це з таких причин: американ
ська армія і американська влада є 
протибольшевицькі. Про це вони зна
ли вже там, де вели боротьбу. Крім 
того, всі вони мають переконання, що 
Америка є країною повної свободи, 
за яку вони збройно боролися для 
свого народу. Через те їм найближча 
і найцінніша була мета пробратися 
до американської зони, віддатися під 
опіку американської влади і поінфор
мувати при допомозі Америки світ про 
українську національну, визвольну 
боротьбу. 

VII. Як побудована УПА з 
військового погляду 

Всі переслухані подають, що Укра
їнська Повстанча Армія побудована 
на тих самих підставах, що і кожна 
реґулярна армія, але з відповідним 
узглядненням вимог партизанської 
війни. Вона має рої, чоти, сотні і ку
рені. Курінь має у своєму складі пе
реважно чотири сотні. Чисельний стан 
куреня хитається між 500 і 700 людей. 
З поодиноких куренів творено відпо
відно до тактичних вимог бойові від
тинки. 

Військові ранґи в УПА є такі: стрі
лець, старший стрілець, вістун, стар
ший вістун, булавний, старший булав-
ний, хорунжий, поручник, сотник, ма
йор, підполковник полковник, гене
рал. 

За прохарчування дбали поодинокі 
бойові частини УПА самі. У сотні 
був обов'язок прохарчовування дору
чений бунчужному (бунчужний це 
не ранґа, а функція). Зв'язок між 
поодинокими частинами відбувався 
при допомозі кур'єрів. 

Служба здоров'я була зорганізова
на в такий спосіб, що оперативний те
рен був поділений на райони. Керів
ником усіх районів був надрайоно
вий лікар. Санітарні пункти були роз
будовані з правила у підземних бун
керах по лісах. Під землею будували 
землянки з дерев'яних брусів, зви
чайно трикімнатні. Там містилася ок
рема кімната для хворих, окрема для 
санітарів і окрема кухня. 

Ліки закуповували по публічних 
аптеках, звичайно за посередництвом 
польського населення, а найчастіше 
за посередництвом медичних сестер 
з польських державних шпиталів. Лі
карі користувалися також народною 
медициною. Із зібраних лічничих рос
лин виготовляли ліки. Хворих, що 
потребували шпитальної опіки чи о-
перативних засобів, відсилали з від
повідними документами, роздобутими 
при допомозі місцевого населення, до 
прилюдних шпиталів. 

VIII. Враження, яке роблять 
інтерновані з військового погляду 
З військового погляду роблять всі 

інтерновані члени УПА враження доб
ре вишколених і здисциплінованих во
яків. Постава, спосіб говорення, звер
тання до командантів вказують на те, 
що всі вони перейшли докладний та 
солідний військовий вишкіл. З-поміж 
інтернованих у Деґендорфі старшин 
(офіцерів) двох були в УПА від 1943 
року, а один від 1944 року. Всі три 
брали участь у боях УПА проти нім
ців, а пізніше проти большевиків. 

Висновок 
Докладне переслухання старшин 

(офіцерів) і підстарший (підофіце
рів), як також подрібні провірки між 
поодинокими стрільцями (рядовими 
вояками) доказують понад усякий 
сумнів, що всі дев'ятдесят один (91) 
інтернованих у Деґендорфі партизан 
є членами Української Повстанчої Ар
мії і що всі вони з ідейних мотивів 
вели партизанську боротьбу з чужими 
українському народові окупаційними 
силами. Під політичним оглядом всі 
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вони є українськими національними 
патріотами і вояками, які в партійно-
політичних справах не орієнтуються. 
Вони виконували накази своєї пов-
станчої Головної Команди і влади. До 
неї мають вони беззастережне довір'я. 
Всякі спроби комуністичних чинників 
і чинників совстської влади підсилати 
до них аґентів, або провокаторів —-
вони самі безоглядно паралізували і 
нищили при допомозі своєї розвідки. 

До Української Повстанчої Армії не 
належали інтерновані у Деґендорфі 
чотири (4) цивільні особи, а саме: 
Занза Іван, Кость Юрій, Сич Микола 
і Темканич Василь. їх справа вимагає 
окремої перевірки. Всі члени УПА, 
інтерновані у Деґендорфі, ставляться 
до названих осіб з упередженням і з 
недовір'ям. Вони бачать їх між собою 
нерадо. 

Прохання і побажання 
У зв'язку із передачею повиїцого 

звідомлення, маю честь просити по
лагодити деякі дрібні справи техніч
ної натури, зв'язані з побутом інтер
нованих у Деґендорфі. До таких 
справ належить: управильнення дос
тупу до інтернованих членів рідні, лі-
карів-спеціялістів та учителя англій
ської мови. У тих справах я маю від
вагу висунути такі побажання: а) 
призначити один день у тижні для 
відвідин членів рідні, яку мають дея
кі інтерновані між приміщеними у та
борах і поза таборами українськими 
еміґрантами; б) призначити також о-
дин день у тижні для привоження 
відпоручниками наших гуманітарних 
установ, зокрема відпоручниками Са-
нітарно-Харитативної Служби (Укра
їнська червонохресна Організація 

інтернованим допомогу у харчах і о-
дінні; ц) допустити фахового учителя 
англійської мови для інтернованих. 
Вони бажають вчитися по-англійськи. 

Окремого полагодження вимагає 
справа опіки над хворими, які є між 
інтернованими. Між ними є лікар-ден-
тист. Велика їх кількість хорує на 
зуби. Цей лікар дентист міг би вести 
дентистичну амбуляторію для них. 
Відповідні інструменти дентистичні 
доставив уже відпоручник Санітарно-
Харитативної Служби. Треба тільки 
дати дозвіл на урухомлення амбуля-
торії. Між інтернованими є численні 
такі вояки, які потребують хірургіч
них заходів (деякі з них мають не-
зоперовані і невитягнені кулі). Отже, 
прохання у тій справі зводиться до 
допущення туди фахового хірурґа, я-
кий би ці хірурґічні операції зробив. 

Василь Мудрий 
Голова Центрального Представ

ництва Української Еміґрації 
в Німеччині." 

** * 
Наслідки цього звіту були дуже 

дивні та справді несподівані. Через 
півтора тижня після отримання його 
Головною Кватирою, всіх упістів у 
Деґендорфі заладовано до військових 
вантажних авт, вивезено кільдесят 
кілометрів на захід від Деґендорфу 
і висаджено їх із авт з інструкцією, 
щоб вони тепер давали собі самі раду. 

Всі вони розійшлися по недалеких 
українських скитальських таборах. 
Подекуди вони мали труднощі в ре
єстрації. Всі ті труднощі переборено. 
Під теперішню пору, за малими ви
нятками, всі вони поселились в Аме
риці, в Канаді чи в інших країнах 
вільного світу. 

5ШІШ 



Українська аїоЬстанча (Арм'ш, 
І її РЕВОЛЮЦІЙНИЙ вплив 
НА 
ІДЕЙНЕ ФОРМУВАННЯ 
ПЩСОВЄТСЬНОЇ 
МОЛОДІ 

Степан федоріЬськиН 

у цій статті хочу зробити аналізу 
УПА не лише під кутом зору вій

ськового, а передовсім — її ідеологіч
но-революційного значення. 

Минуло понад 20 років, коли УПА 
своїми партизанськими діями в час і 
по закінченні другої світової війни о-
хопила всі землі України, від Карпат 
аж до північно-східніх районів ріки 
Прип'яті. 

По війні за межами України зроди
лося багато переказів і леґенд про 
УПА. Вони виникли не лише серед 
українців, але й серед західніх на
родів, які були свідками партизансь
кої боротьби УПА. На жаль, серед 
українців за кордоном ці леґенди зро
дилися двома тенденційними напрям
ками: одні звеличали і перебільшува
ли ролю УПА, творячи на її боротьбі 
політичний капітал для свого партій
ного угрупування, другі свідомо за
мовчували, або ігнорували революцій
но-політичну ролю УПА у визвольній 
історії українського народу. Обидві 
тенденції в оцінці УПА шкідливі. УПА 
— всенародна революційно - полі
тична військова формація, що законо

мірно зродилась і виросла в бойову 
силу під час другої світової війни, як 
неминучий фактор продовження ідеї 
національно-політичного визволення 
народу. 

Питання національного і СОЦІАЛЬ
НОГО визволення українського народу 
виникло не з часів другої світової 
війни. Воно є закономірним продов
женням козацьких війн і революцій, 
продовженням традицій Української 
Народної Республіки і визвольних 
змагань 1917-21 років. Не мали б ми 
в часи УНР світової слави вченого 
Михайла Грушевського, організато
ра українського війська і керівника 
держави Симона Петлюри, творця Ук
раїнської Автокефальної Православ
ної Церкви митрополита Василя Лип-
ківського, релігійно-духового провід
ника митрополита Андрея Шептиць-
кого, організатора і провідника ОУН 
полк. Є. Коновальця—не виникла б 
УПА з її ідейним змістом. 

Говорячи про УПА, ми не можемо 
оминути події й постаті в історичному 
процесі політичного розвитку україн
ського народу і не можемо промовча
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Найстарші і наймолодші вояки УПА 

ти умов розвитку революційної дум
ки перед другою світовою війною, 
коли Україна географічно була поді
лена імперіялістичними сусідами. О-
бабіч Збруча український народ був 
політично упосліджений і поневоле
ний економічно і, залежно від полі
тичних систем, пережив відповідні со-
ціяльно-політичні процеси, які зали
шили певні морально-психологічні 
прикмети єдиної, але розділеної між 
окупантами, нації. 

Менша частина українського наро
ду на захід від Збруча знаходилася 
у відносно кращих і сприятливіших 
умовах політичного мислення захід-
ньої демократії. Ті ж умови уможли
вили легальну працю національних 
клюбів та деяких політичних партій. 
Там знайшовся більш плодотворний 
ґрунт для нелегальної праці ОУН, 
яка на той час користувалась чи не 
найбільшою популярністю серед на
селення, зокрема серед молоді. Це бу
ла єдина революційно-політична ор
ганізація, яка, хоча іноді й допуска
лась деяких помилок,—на своїх пра
порах написала непомильне гасло 
безкомпромісової боротьби за повне 
визволення українського народу. 

Наддніпрянську Україну, після 
невдалих визвольних змагань, Моск

ва перетворила в простір економічно
го визиску і політичного поневолення. 
Все ж таки і в тих важких обстави
нах московського терору знайшлись 
сили, що відновили Українську Авто
кефальну Православну Церкву, ство
рили нелегальні політичні організа
ції СВУ, СУМ, що проіснували до 
знищення їх шляхом арештів у 1929-
31 роках, накиненого Москвою голо
ду 1932-33 років та сумнозвісною Є-
жовщиною і Хрущовщиною 1936-1939 
років. 

Німецькосовєтська війна 1941-45 
років внесла корінні зміни в процесі 
думання нашого народу обабіч Збру
ча. Багатьом українцям судила доля 
брати участь у тій війні, бути солда
тами совєтської чи навіть німецької 
армій. В обох випадках мобілізовані 
українці були змушені силою носити 
мундир армій ворожих українському 
народові. 

Совєтські армії з наказу Сталіна 
на шляху відступу пустошили Укра
їну: нищили об'єкти військового ха
рактеру, місцевої промисловости, на
віть урожай на полях, здійснюючи за
саду „спаленої землі". Та засада ніби 
витікала з тактичних мотивів, а по 
суті це була політика тотального зни
щення українського народу, не вико-
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нана внаслідок навального й швидко
го маневру гітлерівських армій. Пол
ки совстської армії в Україні склада
лися в більшості з українців, які ки
дали зброю і цим уможливили швид
ке просування німців. 

Німці не виправдали сподівань ук
раїнського народу. Вони навіть не 
скривали свого заміру фізичного ви
нищення українського народу чи ви
селення його в Німеччину на каторж
ну працю. 

Чужородні елементи в Україні та 
й мізерна частина „розумово хорих" 
вважали, що по війні в німців можна 
буде дещо випросити, або що німець
кі пляни не можуть бути здійснені, бо 
німці розплинутьея на широких прос
торах Східньої Европи. 

Гітлер задумав здійснити свої пля
ни в Україні двома засобами: масовим 
вивезенням української молоді на раб
ську працю в Німеччину та насиль
ним грабуванням українського хліба 
і природних багатств. Крім того, ук
раїнський народ важко розплачував
ся за спротив, що його почали органі
зовувати большевики в місцевостях 
німецької окупації. Спочатку той 
спротив був слабий, але пізніше боль
шевики створили підпільні організа
ції і партизанські загони, спочатку 
в північних районах України, а потім 
і в західньо-північних та в Карпатах. 

Москва створювала умови загост
рень відносин німецької влади до ук
раїнського населення, організувавши 
партизанські загони Ковпака, Фьодо-
рова, Мельнікова (того, що при Сталі
ні був генееком ЦККП(б)У), Сабуро
ва, (згодом був начальником Дрого
бицького обласного НКҐБ, а останні 
роки в міністерстві, розжалуваний 
Хрущовим) та на Вінниччині Клаш-
нікова. Ті партизанські загони прово-
кативними методами втягли до себе 
українську молодь, а де їм не вдава
лося, навіть мобілізовували. 

Український народ не бажав слу
жити Москві, ні Берлінові. Німці вда
валися супроти місцевого населення 
до важких репресій. Український на
род не мав вибору. Зрештою, він дав
но був став на самостійницький шлях 

боротьби проти імперіялізму Росії, а 
тепер виступив проти—московського 
й німецького імперіялізму. 

Підходимо до питання УПА. Воно 
хвилює багатьох, зокрема ті емігрант
ські політичні середовиїца, які довгий 
час не хотіли визнати, що така полі
тично-військова формація існувала 
боролася і залишила ідеологічне під
ґрунтя для всенародної революції в 
Україні в майбутньому. Треба бути 
послідовно об'єктивним і в ім'я істо
ричної правди сказати, що перші за
в'язки УПА виникли з ініціативи 
Бульби-Боровця в Людвіпольському 
районі, Рівенської области, в лютому 
1942 p., із розпущеної легальної фор
мації „Поліська Січ." Ця повстанська 
армія не спромоглася розгорнути 
значних військових операцій, обме
жившись окремими акціями. її відділи 
у 1943 р. пройшли маневром до пів-
нічно-східніх районів Вінниччини. 
Проіснували ті загони відважних ота
мана Бульби-Боровця до -серпня 1943 
року і пізніше влилися в УПА. 

Треба згадати, що ОУН полк. Мель
ника також намагалась створити У-
ПА. Був навіть створений курінь у 
гористій місцевості Брязи, яким ко
мандував колишній лейтенант черво
ної армії, Кость Гіммельрейх. Десь 
влітку 1944 року той курінь влився 
в загальну УПА, а його командир от
римав призначення командира групи, 
що діяла в місцевостях Тернопільсь
кої области. Справжня УПА, що роз
горнула бойові операції на широких 
просторах України, оформилась під 
проводом Тараса Чупринки (Романа 
Шухевича) з похідних груп і решток 
леґіону, які були в Україні з 1941 р. 

УПА—це територіяльна формація, 
що комплектувалася переважно з міс
цевого населення. Як партизанська 
військова формація, вона могла роз
горнути дії в місцевостях, що геогра
фічно відповідали її тактичним вимо
гам. Тому партизанські відділи УПА 
виникли найперше в лісистій місце
вості західньо-північної частини Ук
раїни; згодом зформована УПА по-
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щирила свої дії в гористих місцевос
тях Карпат, і в останній своїй стадії— 
тактичні одиниці діяли в лісостепо
вій частині України, в Кам'янець-По-
пільській, Вінницькій, Житомирській, 
Київській та Чернігівській областях. 

Монополізувати УПА до населення ' 
будь-якої національно виробленої і 
політично підготованої частини Укра
їни було б помилкою, бо в УПА спіль
но боролися галичанин і полтавець, 
волиняк і кубанець, закарпатець і 
донбасівець, без різниці територіяль-
ного походження, віровизнання і по
літичних переконань. Поруч із голов
ним командиром УПА, ген.-хор. Та
расом Чупринкою, стояв його бойовий 
заступник по політичній частині, ки
ївський письменник і публіцист Йо
сип Позиченюк. Перший—галичанин, 
вихованець ОУН; другий—наддніпря-
нець, вихованець комсомолу, колиш
ній співробітник газети „Комсомолець 
України". 

Українська Повстанська Армія ді
лилась на чотири групи: УПА-північ, 
УПА-захід, УПА-схід, УПА-південь. 
У свою чергу кожна група ділилась 
на військові округи, округи—на так
тичні відтинки, а в відтинках діяли 
курені, сотні і навіть самостійні чоти. 
Кількість сотень та куренів у відтин
ках мінялась в залежності від воєн
них обставин, географічних умов та 
морального стану запілля, себто на
селення. Вказати точну кількість пов
станців у окрузі чи взагалі в Україні 
ніхто не зможе, бо діяли під прапо
ром УПА стихійно і самородні відділи, 
які вели боротьбу з окупантом, але 
через ряд обставин не мали зв'язку 
з Головним Штабом УПА. 

Озброєння повстанських відділів бу
ло легке: кулемети, Гвинтівки, авто
мати, пістолі, ґранати, легкі міномети, 
і тому відділи оминали боїв з регу
лярною армією, озброєною гарматами, 
танками та авіяцією. Упівські відділи 
практикували раптові напади на ен-
каґебівські станиці, висаджували в по
вітря стратегічні мости, нападали на 
військові ешелони та автоколони. В 
одному з таких нападів 29-го лютого 
1944 р. відділ УПА заатакував ко-

„За Україну" — підпільний часопис, що 
його поширювано під час операцій УПА. 

лону автомобілів на-шляху Житомир-
Рівне, в якому їхав генерал армії Ми
кола Ватунін на інспекцію так звано
го Першого українського фронту. У 
тому бою Ватунін був смертельно по
ранений. Совєтська преса аж через 
двадцять років у журналі ,,Оґоньок" 
підтвердила, що генерал армії Вату-
тін помер 15-го квітня 1944 р. після 
важких поранень, спричинених укра
їнськими націоналістичними повстан
цями. 

Говорячи про персональний склад 
командирів УПА, треба признати, що 
значна частина на командних постах 
—це були колишні старшини совєтсь-
кої армії. Напр., у другій старшинсь
кій школі УПА, яка весною 1944 р. 
перейшла з Волині в Карпати, коман
диром був волиняк майор Федір Поль-
Польовий, а інструкторами школи: 
осетинець поручник Кацо, колишній 
науковий співробітник київської УАН 



майор Береза, наук, співробітник в пи
таннях транспорту май. Степовий, ви
хованець московської військ, акаде
мії полковник інженерних військ Кру
тий та з західніх земель—Ярема (Ос
тап Линда), політвиховник Руслан, 
керівник розвідки Ждан; лікарями 
школи були жиди, д-р Максимович та 
д-р Кум. Командиром відділу окре
мих доручень при штабі округи „Ма
ківка" був колишній поручник арти
лерії, родом з Кам'янця Подільського, 
Кармелюк; командир відтинку, а піз
ніше відділу окремих доручень—ки
ївський науковець Кость Гіммельрейх. 
Командував сотнею УПА в окрузі 
„Чорний ліс" колишній лейтенант сов. 
армії Бей, а сотнею „Полтавців", зго
дом курінем—полтавчанин, майор 
Байда. Начальником підпільного пе
ресувного шпиталю був харківський 
хірург д-р Олександер Давиденко. Це 
лише поверховий перелік старшин, з 
якими автору цієї статті доводилось 
зустрічатися в боях. 

УПА—це не тільки революційна 
боротьба, але й політично-революцій
на програма, що стала єдиною кон
цепцією поневоленого народу в бо
ротьбі за самозбереження перед ні
мецьким винищенням. Ось що гово
рить присяга вояка УПА: „Я воїн 
Української Повстанчої Армії, взяв
ши в руки зброю, урочисто клянусь 
своєю честю і совістю перед Великим 
Народом Українським, перед святою 
землею українською, перед пролитою 
кров'ю усіх найкращих синів України 
та перед найвищим політичним про
водом народу українського: Боротися 
за повне визволення всіх українських 
земель і українського народу та здо
бути Українську Самостійну Соборну 
Державу. В цій боротьбі не пожалію 
ні крови, ні життя і буду битися до 
останнього віддиху і остаточної пере
моги над усіма ворогами України." 

На жаль, на еміграції ролю і по
літичне значення УПА звужено з тих 
причин, що деякі звеличники УПА 
намагались будувати на ній виключ
но свій політичний капітал і тим вик
ликали опозиційні настрої у частини 
спільноти. Як одні, так і другі до

пустилися політичного абсурду, бо 
без огляду на те, хто її зорганізував, 
—УПА залишається всенаціональною 
політично-військовою формацією. її 
дії були скеровані на боротьбу з оку
пантами, які руйнували нашу еконо
міку, культуру, розстрілювали само
стійницькі елементи, начинаючи пра
вими і кінчаючи соціялістами, включ
но з націонал-комуністами. 

УПА боролася за інтереси всіх со-
ціяльних верств, за ввесь український 
народ. В цьому її моральна сила. 

Один з перших керівників УПА на 
Волині, Ростислав Волошин (Павлен
ко), у статті „На шляхах збройної бо
ротьби" 1943 р. писав: „Вже перші 
бої УПА з большевицькими парти
занськими бандами та каральними 
відділами німецької поліції принесли 
новозформованим частинам гарні ося-
ги... Від березня 1943 р. починаючи, 
українське село розправилось з сот
ками ліквідаторів та інших п'явок на
роду, провчило не один грабіжниць
кий відділ німецької поліції і ССів." 

Німці не сподівалися опору в Ук
раїні. Окупували майже всю Европу, 
але їм мало хто ставив опір, ніхто так 
сильно не став проти них як Україна, 
їхні виїзди в українські села за хар
чами та робочою силою для „райху" 
натрапили на грізну відсіч, і про це 
Волошин пише: „На цих розбійниць
ких виправах німецькі грабіжники не 
один раз дістали доброго прочухана 
від повстанчих загонів. В одній з тих 
сутичок, 5 клм. від Луцька, ґебітско-
місар, втікаючи з розбитого clBTclj 33," 
лишив у ньому зброю й шапку. Після 
таких прочуханів залякана німецька 
адміністрація дає наказ кілька днів 
підряд бити з гармат до лісу (Ковель, 
Луцьк), висилає літаки кидати на бо
лота запальні бомби (Сарненщина, 
Костопільщина, Крем'янеччина), а та
кож із шос обстрілювати підозрілі ку
щі (Луччина, Дубенщина); по заліз
ницям суне бронепотяг, стріляючи 
час від часу „в небо", аж поки пов
станці, підорвавши йому шлях нас
тупу і відступу, не виполошать його 
назавжди з своїх „республік". 
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Вояки одного із відділів Української Повстанчої Армії слухають 
Служби Божої, що її відправляє священик — капелян УПА. 

Про труднощі, створені німцям УП-
А, є матеріяли у документах з нюрен-
берзького процесу. В одному з тих до
кументів говориться про конференцію 
14.7.1943 р. в німецькому міністерстві 
Сходу, в якій брали участь Розенберґ, 
Кох, Завкель. На конференції йшла 
мова про те, що важко взяти харчі 
і робочу силу з Україну бо всюди 
діють „банди". В документі від 7. 5. 
1943 р. сказано про одну сильну „бан
ду", яка заатакувала відділи вермах
ту. Крім того, у звіті згадується, що 
місцевий командир Савчук вислав 
листа до ґебітскомісара в Цукані, в 
якому пише: „Ми знасмо, що ви прий
шли на Україну, щоб її знищити, а 
українців повбивати. За це ви запла
тите вашою кров'ю." 

Гітлерівські пляни відомі з перших 
днів окупації України німцями. Німці 
мали свою концепцію щодо цілої Ев-
ропи. Це мала бути „Нова Европа", в 
якій по війні Гітлер мав визначити 
кожному народові „належне місце,,... 

Невідрадне було становище Украї
ни під совєтською окупацією. Москва 
також призначила окреме місце для 
нашої Батьківщини—місце упослід

женої нації. За плянами Сталіна це 
місце мало бути аж у азійських сте
пах. Про той плян Хрущов пізніше, 
на 20-му з'їзді компартії СССР, сказав, 
що плян Сталіна вивозу українців не 
вдався, бо українців було забагато і 
совєтський транспорт не справився б 
із тим пляном. Певну ролю відограла 
й УПА, що Москві не вдалося вивез
ти всіх тих із України, яких пляну-
вала вивезти в азійські степи. Зви
чайно, справа не у військовій силі 
УПА, яка все ж таки зачіпала Моск
ву, а в тому, що Москва боялася при-
мінити універсальні засоби тиску на 
український народ, бо УПА їй прига
дувала, що народ може масово пов
стати проти окупаційної політики, а 
за прикладом України автоматично 
пішли б інші неросійські народи. В 
цьому політична і моральна сила 
УПА, згадки про яку і по цей час 
боїться Москва. 

Дії УПА ствердили словом і ділом, 
що ідея державної незалежности Ук
раїни жива. В 1943 році в програмо
вій деклярації „За що бореться Ук
раїнська Повстанча Армія" писалося, 
що „УПА бореться проти імперіялістів 
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і імперій, бо в них один пануючий 
народ поневолює культурно і політич
но та визискує економічно інші на
роди. Тому УПА бореться проти СССР 
і проти німецької „Нової Европи". 
УПА з усією рішучістю бореться про
ти інтернаціоналістичних і фашистів-
сько-націоналістичних програм та по
літичних концепцій, бо вони є знар
яддям завойовницької політики імпе-
ріялістів. Тому ми проти російського 
комуно-большевизму і проти німець
кого націонал-соціялізму." 

Що ж стосується міжнародних пи
тань, то УПА за те, щоб кожна на
ція жила вільним життям у своїй 
власній державі; знищення націо
нального поневолення та експлуата
ції нації нацією; система вільних на
родів у власних самостійних держа
вах—це єдиний лад, який дасть спра
ведливу розв'язку національного і со-
ціяльного питання в цілому світі." 

Пра незалежну Україну та її від
ношення до неукраїнських народів у 
деклярації сказано: „Не маючи за
гарбницьких цілей та поневолених 
країн і пригноблених народів у своїй 
державі, народна влада України не 
витрачатиме часу, енергії та коштів 
на творення апарату поневолення." 
В програмовій деклярації є пункт: 
рівність усіх громадян України, право 
національних меншин, свобода слова, 
друку, переконань, віри і світогляду, 
за вільний вибір професії і вільний 
вибір місця праці, свобода профспі
лок і т. д. Цей пункт деклярації УПА 
звучить у дусі УНРеспубліки, яка 
вперше в історії європейських народів 
дала право національної автономії не
українським народностям в Україні. 
Отже, ідеї державної самастійности 
України, як і ідею справедливого між
народного ладу, побудованого на 
принципах взаємної пошани і визнан
ня, УПА перейняла від творців Укра
їнської Народної Республіки. 

Звичайно, політична програма УПА 
незавершена, вона писалася на полі 
боїв і її недоліки помітні. Треба пам'я
тати, що ця армія без зовнішньої до
помоги героїчно боролася на двох 
фронтах, проти націонал-соціялізму 

й інтернаціонального комунізму. Сво
їми досягненнями та програмовими 
надбаннями УПА залишила ідейну 
спадщину для майбутніх поколінь. 

Ідея державного відродження, яку 
безкомпромісово ширила УПА словом 
і зброєю в час і після другої світової 
війни, знайшла свій відгомін в серцях 
українського народу і там, де тільки 
дозволяли обставини, український на
род заманіфестував її власною кров'ю. 

У північно-східній частині України, 
в районах ріки Прип'яті, так розгор
нувся партизанський рух, що Сталін 
у березні 1945 року дав наказ війсь
кам НКҐБ рахуватися з районами, до
тичними до Прип'яті, як із ворожою 
територією. В тих районах відділи 
УПА паралізувала совєтське госпо
дарство, вивела з експлуатації тран
спорт, знищувала представників оку
паційної влади. Окупаційна влада 
вживала радикальних засобів у бо
ротьбі з протибольшевицьким рухом. 
Крім з'єднань НКҐБ, були створені в 
районах так звані „істрєбітєльниє ба
тальйони," а в пропаганді викорис
товувались радіо і преса, до якої боль-
шевики підпрягли українських пись
менників та малярів. Так відомий гу
морист Остап Вишня був повернений 
із заслання і змушений редагувати 
журнал „Перець", у якому друкував 
свої памфлети та фейлетони проти-
самостійницького характеру. В ху
дожній літературі рясно „розквітли" 
повісті й романи, в яких письменники 
висвітлювали повстанчий рух в не
привабливих образах. Згадаємо, напр., 
совєтського лавреата Михайла Стель
маха, який у романі „Над Черемо
шем" неґативно показав повстанський 
рух у Карпатах, а героїв того руху— 
як „звироднілих покидьків суспільст
ва", що були на службі в німців. Заб-
ріханість підсовстських письменників 
надто красномовна, і тому викликала 
протилежний інтерес і оцінку тих по
дій у читачів. 

Большевицький уряд за підписом 
Хрущова опублікував у центральній 
пресі протягом 1944-45 років аж чоти
ри звернення до „заблудившихся". У 
тих зверненнях Хрущов обіцяв поми-
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лування, добру працю і нагороду тим, 
хто залишить лави УПА 1 прийде з 
^повинною" до органів НКҐБ. 

Писали про УПА не лише підсовєт-
ські письменники, але й пишуть за
хідні СУСІДИ. В сучасній Польщі тема
тика УПА знайшла своє місце не 
тільки в наукових працях, але у ху
дожній літературі й у фільмах. Поя
вився новий фільм „Зірваний лист" 
на підставі твору Братного „Пливуть 
сніги". У своєму творі Братни розпо
відає про польського старшину-прово-
катора, який, переодягнувшись, всту
пив у відділ УПА, а згодом прийшов 
до керівного складу УПА і спричи
нився до ліквідації того відділу. У 
книжці показано тло психологічного 
переживання провокатора, але у філь
мі ці психологічні моменти, за тверд
женням рецензента Ельяске, пропали, 
залишились лише дешеві фільмові е-
фекти, багато стрілянини і трупів. 
Рецензент підкреслює дешевість та
ких фільмових кадрів, як сцену лік
відації командира УПА. 

Відділи УПА в 1946-47 роках пере
бували в дуже невтішних обставинах. 
Це вже був період, коли повстанська 
боротьба катастрофічно спадала через 
зовнішні причини, порівнюючи з її 
кульмінаційним пунктом 1944-45 ро
ків. Більшість повстанчих відділів з 
боями перейшли за так звану лінію 
Керзона, на українські землі, пода
ровані Сталіним Польщі. Ці землі зна
ходяться в трикутнику Україна-Чехо-
словаччина-Польща, і 12-го травня 
склали спільну умову про боротьбу з 
УПА. Про цю спільну тридержавну 
акцію проти УПА писала західня і 
українська преса, зокрема зворушли
ва стаття „Чуєш, брате" їв. Багряного 
набрала загального розголосу. 

Ідейний вклад УПА у процес виз
волення українського народу був ко
лосальний: компартія не встояла на 
ідеологічному полі бою з УПА. Не 
лише в ССР, але й перед цілим світом 
не вдалося їй закрити існування ор
ганізованого спротиву в Україні, його 
боротьби, мети і програми. Постійні 
турботи, іцо їх Москва має в Україні, 

переконують нас, що основні мораль
ні надбання українського народу, на 
які поставила збройна боротьба УПА 
—можуть спалахнути кожної хвили
ни. Це знає Москва і це її кидає в не-

'самовиту пропаганду проти УПА, о-
чорнюючи УПА в очах українського 
народу. Ця ідейна перемога здобута 
великими жертвами, стражданнями, 
героїзмом і недарма ж у визвольні 
часи Симон Петлюра завіщав: „Кров, 
пролита для ствердження права на
роду на державне життя, не засихає. 
Тепло її все відограватиме ролю не-
покоючого, тривожного ферменту, що 
нагадує про нескінчене й кличе на 
продовження розпочатого." 

УПА залишила глибокий слід в 
СССР. Вона збудила ідею національ
ного відродження інших неросійських 
народів. Ось що пише про підпільні 
рухи в СССР найновіший втікач з 
СССР, д-р Олександер Ратгауз, у стат
ті „Підпілля в СССР", надрукованій 
в англомовному журналі „Юкрейнієн 
Квортерлі" за 1962 рік: „...У Совєтсь-
кому Союзі мається багато заразків, 
які працюють в середині, видні і не
видні: в Алма-Ата і Махач-Кале, 
Ташкенті і Тифлісі, Ковно і в Києві... 
Почнімо від України, яка є найбіль
шою неросійською республікою, най-
багатшою, найважливішою, індустрі-
яльною і стратегічною, і батьківщи
ною 45-ти мільйонів свободолюбних 
українців, які є найбільшими і най-
непримирливішими ворогами совєтсь-
кої Росії... Вони, українці, були пере
можені на полі бою, але ніколи не 
скорені, як про це скаже вам кожний 
відвідувач України... Вони знов при 
праці, ці свободолюбні українці, а що 
робить Захід, щоб їм допомогти? Пе
редає радіопрограми, які виглядають 
смішно для тих людей, які народили
ся і виросли під совєтською владою, 
хоч ненавидять цю владу. Українська 
Повстанча Армія—УПА. формація 
повстанців і борців за свободу, яка ко
лись нараховувала 200 тис. вояків, 
від 1944 до 1951 року вела криваву 
й одчайдушну боротьбу проти совєт-
ських військ безпеки в Західній Ук
раїні." 
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В УКРАЇНІ ДЗВОНЯТЬ д з в о н и 
Написав Петро 

Б'ють літаври, дзвонять дзвони, 
Мають в місті коругви. 
Покотились ясні тони 
Котиться потік мужви. 

Насторожилась столиця, 
Дивом, дивним погляда — 
Світить в сяйві сонця криця, 
Слава предків ожива. 
Сяють блеском сонця лиця, 
Чути пошум лиш Дніпра •— 
Застромилась гаківниця 
На плечах у козака. 
Всі на площу до Богдана, 
Повставали навкруги — 
Це ж хвилина довгождана, 
Ждали вже її діди. 
Аж діждалися онуки, 
Славних прадідів сини — 
Скінчені народні муки 
І минулись буруни. 

Україна вся зібралась 
Ген від Дону аж по Сян, 
Світу голосно сказала, 
Що позбулась вже кайдан. 
Від сьогодні вже соборна, 
З'єднана в одну сім'ю, 
Міцна, вільна — непоборна, 
Стане з кожним на разпрю, 

Ямняк 

Як посміє відірвати 
Хочби клаптик їй землі, 
То народ зуміє стати 
За святі права її. — 

Гучно — Слава — покотилось 
По столиці вулицях — 
Місто волі поклонилось, 
Залягло по бульварах. 

Воля! Воля — довгождана, 
Кров'ю зрошена віків, 
Без наіздника і пана} 
Воля є така синів! — 

Аж здригнулася Софія 
Свідок слави ще князів — 
Ось сповнилась ждана мрія, 
Знов діждалась ясних днів. 

Дніпр заслухався в цю мову, 
Вже давно її не чув 
І народну він обнову 
Він як стій її збагнув. 

В Україні дзвонять дзвони, 
Свято волі для усіх! 
В блеску сяйва грають тони, 
Ген лунає Волі сміх! 

Чужина-Німеччина 19^6 р. 
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ПОЛКОВНИК АНДРІЙ МЕЛЬНИК 
Написав Олєксандер Бойків 

П ДЕНЬ 1 листопада 1964, коли ук
раїнська спільнота у вільному світі 

відзначала Великі Роковини, річницю 
Листопадового Зриву, не стало того, 
що перший став у ряди борців за Ук
раїнську Державність у Львові й Ки
єві, що довгими десятиріччями очо
лював і персоніфікував збройну бо
ротьбу України — полковника Андрія 
Мельника. 

Смерть полковника була важким, 
несподіваним ударом для його Друзів, 
для усієї великої української грома
ди. В червні 1964 року, хоч і злама
ний важкою хворобою, він перемагав 
її звитяжно і, впевнений у його ще 
одній перемозі, П'ятий Великий Збір 
Українських Націоналістів, що відбув
ся місяць пізніше, в липні 1964 року, 
обрав його поновно головою Проводу 
і Українського Націоналістичного Ру
ху. Ніхто з делегатів на Великому 
Зборі не сумнівався в тій перемозі 
полк. Андрія Мельника, адже він тих 
перемог здобув був стільки на полях 
боїв першої світової війни, а далі й 
визвольної української війни, що й у 
цю останню перемогу ніхто не сумні
вався і то тим більше, що про виду
жання Полковника лікарі впевняли. 

** 
* 

Маківка, Стрипа, Лисоня, це великі 
перемоги сот. Андрія Мельника, ко-
манданта сотні Українських Січових 
Стрільців. Перемоги завжди проти 
куди більшого ворога. І в тих боях, 
як на Маківці, над Стрипою, на Ли-
соні, завжди перемогу відносив не 
вогонь зброї, а біла — багнетна зброя. 

Сл. п. Полковник 
Андрій Мельник 

Коли команданти сотень та чот були 
неуетрашимими борцями, тоді стрі
лецтво, надхнене прикладом своїх ко-
мандантів, ішло з вірою у свою пере
могу і здобувало її, над куди сильні
шим ворогом. На Маківці два курені 
УСС проти двох московських полків 
і на першому місті з тих старшин, що 
визначилися в тому важкому, але пе
реможному бою, — літописець ста
вить поручника Андрія Мельника. 
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„Мандрівнику. Йди до верхів, 
Вклонися тіням тих борців, 
Що прагнули в люту днину 
Підняти схилену калину, 
Розвеселити Україну". 

Війна триває далі і далі йдуть важ
кі фронтові бої: над Дністром, над 
Гнилою і Золотою Липою, а над Стри-
пою розгорівся знову важкий і нерів
ний бій, про який літописець УСС 
нотує таке: 

,, . .. Сотня Мельника перейшла 
Студинку, піднялась на укріплений 
уже ворогом горб і стершись з моска
лями на баґнети, відкинула їх у нап
рямі південного виходу Семиковець. 
Стрільці не щадили ворога. І не диво. 
Командант сотні скрізь давав сам при
клад одчайдушного геройства . . . По 
обіді сотня Мельника здобула мос
ковські зв'язкові рови, що вели до 
Стрипи, а далі, підсунулась аж до 
властивого оборонного ядра під Се-
миківцями. Ввечері піддався їй тут 
цілий ворожий курінь". 

У важкому бою на Лисоні, перери
вається на деякий час, дотепер без
перервна успішна бойова лінія сот. 
Андрія Мельника: 

„Вранці 3 вересня 1916 року руши
ла до протинаступу сотня Мельника, 
піднявшись із повздовжного окопу, в 
якому простояла цілу ніч, як запас. 
Неначе на площі вправ розвинулась 
розстрільна та рванула скорим кро
ком під гору в напрямі лісу на Ли
соні. Коли сотня пройшла не більш 
кількадесяти кроків, загриміло бага
то батерій російської артелерії. Над 
колонами наступаючих розривались 
безліч шрапнелів, а ґранати падали 
в саму рогстрільну. Гук експлозій, 
лоскіт шрапнелів, свист куль, куря
ва, дим, крик ранених, змішались зі 
словами команди. Проріджена роз
стрільна таки наблизилась до лісу, 
залишивши за собою більш третини 
свого стану — вбитими й раненими. 
Під градом шрапнелевих куль кла
лися стрільці, як скошені квіти; хто 
не впав, ішов далі витривало . . . 

„Йшла гостра боротьба за кожну 
п'ядь лісу. Завзятий опір стрінула 
сотня Мельника з північної сторони, 

де в густім, частинно сосновім лісі 
находились більші московські сили. 
Серед завзятого бою на баґнети і 
ручні ґранати, наступ сотні заломив
ся. Однаково ж напір ворожої сили 
спинено. Було багато вбитих і ране
них. Поранений поручник Андрій Ме
льник дістався до ворожого полону". 

Ворожа неволя в таборі воєнно-по
лонених в Царицині (пізніший Ста-
лінград) і знайомство з полк. Є. Ко-
новальцем . . . Прикінці листопад а 
1917 року втеча з ворожого полону 
і полк. Андрій Мельник вже в Києві 
в рядах Січових Стрільців. Полков
ник Є. Коновалець, командир Куреня 
Січових Стрільців призначає сотн.-
Андрія Мельника своїм заступником 
і шефом штабу Куреня СС. 

В тому ж часі в Києві день і ніч 
чергуються гучні мітинґи, голосяться 
ще більш гучні та пусті фрази пат
ріотизму, відбувається Третій Війсь
ковий З'їзд, що репрезентує двомільй-
онову Українську Армію, а" Курінь 
Січових Стрільців готується до важ
ких боїв і ті бої швидко прийшли, 
коли большевики підняли в Києві, 
столиці Української Народної Респуб
ліки своє повстання. У полк. Андрія 
Мельника є вже заздалегідь розроб
лений до деталів операційний плян. 
Курінь Січових Стрільців виступає до 
вуличних боїв із повстанцями та ци
вільним населенням, яке обстрілює 
українських вояків із домів. Одна із 
сотень Куреня Січових Стрільців дій
шла аж до „Арсеналу", останнього 
гнізда повстанців, де разом із сотня
ми „Слобідського Коша" під коман
дою Головного Отамана Симона Пет
люри зробила кінець большевицько-
му повстанню. А в часі кількаденних 
боїв полк. Андрій Мельник самий но
сить на своїх плечах на бойові пози
ції потрібні для Стрільців набої. 

Переможний бій під Мотовилівкою, 
— це також здійснення операційного 
пляну полк. Андрія Мельника й ні
чого дивного, що в дальшому Голов
ний Отаман Симон Петлюра іменує 
полк. Андрія Мельника Шефом Гене
рального Штабу Української Дієвої 
Армії. І знову йдуть важкі, нерівні 
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бої проти московського ворога, що 
кидає на фронт все свіжі і все більш 
чисельні військові частини, ведучи 
водночас розкладову роботу серед ук
раїнського народу. Точнісінько так, 
як робив Петро І. операційні пляни 
Шефа Генерального Штабу здійсня
ється вдень, а вночі ворог нищить те 
здійснення. І так день-вдень, аж до 
травня 1919 року, коли-то полк. Анд
рій Мельник вертається до Корпусу 
Січових Стрільців і стає заступником 
командира. 

В часі офензиви об'єднаних Армій 
на Київ, Корпус Січових Стрільців 
перебуває на північному, найбільш 
небезпечному й найбільш загрожено-
мі відтинкові в боях за здобуття сто
лиці соборної Української Народної 
Республіки. Відворот із здобутої сто
лиці і коли в дальших боях проти 
ворога в Армії зчиняють бунт отама
ни Божко та Волох, Головний Отаман 
дає наказ урядові УНР переїхати не
гайно до місцевостей, зайнятих Кор
пусом Січових Стрільців, щоб в такий 
спосіб врятувати уряд, що його хоті
ли захопити і віддати до рук ворога 
збунтовані отамани. 

Фронтова війна кінчається неуспіш
но, але Січові Стрільці не думають 
припиняти визвольної боротьби. Мі
няються засади та методи боротьби, 
замість одвертих фронтових боїв, при
ходять на зміну підпільні революцій
ні бої. І коли командант Української 
Військової Організації полк. Є. Коно-
валець мусить виїздити за кордон, 
щоб не попасти до рук ворога, Край
овим командантом УВО стає полк. 
Андрій Мельник і успішно кермує 
підпільною боротьбою аж до 1927 ро
ку, коли попадає, до рук польської 
поліції та опиняється у в'язниці. При 
відзначуванні українськими в'язнями 
І. Листопада, польська поліція поби
ває тих в'язнів, а між ними і полк. 
Андрія Мельника. Хоча важко поби
тий та поранений із зломаними реб
рами, полк. Андрій Мельник, як спра
вжній командант-лицар, не турбуєть
ся своїм важким станом, а збирає 
вістки про стан побитих його тюрем
них товаришів. Чи може бути ще кра

щий приклад лицарсько ети духа й 
відповідальности за долю своїх това
ришів боротьби? 

УВО зливається із основаною Орга
нізацією Українських Націоналістів 
і коли московський ворог вбиває пе
кельною машиною Вождя Українсь
кого Націоналістичного Руху сл. п. 
полк. Є. Коновальця, його наступни
ком стає полк. Андрій Мельник. Як 
тільки поширилась вістка про перей
няття полк. Андрієм Мельником Про
воду ОУН і Націоналістичного Руху, 
все членство ОУН і українське гро
мадянство сповняє, нова віра в даль
шу успішну визвольну боротьбу. 

12 жовтня 1938 року полк. Андрій 
Мельник складає присягу перед чле
нами Вужчого Проводу. Грядуть ве
ликі воєнні події. Молодь з новою ві
рою кидається в змаг за Карпатську 
Україну, надіючись бодай на невтра-
льну позицію гітлерівської Німеччи
ни. Надії завели і не зважаючи на 
важкі бої Карпатської Січі, бойовий 
фронт заломлюється. Надії не здій
снились і починається зневіра, а в 
зневірі за неуспіх шукається винного, 
але його не бачиться там, де він на
справді був. Так створюється підлож-
жя для розбиття ^Організації Україн
ських Націоналістів. Полк. Андрій 
Мельник докладає усіх зусиль, щоб 
не допустити до такого розбиття. І на
віть тоді, коли воно вже сталось, полк. 
Андрій Мельник був певний, що йо
му пощастить знову з'єднати розбиту 
на дві частини ОУН. Вірив у те з'єд
нання впродовж другої світової вій
ни, вірив, коли знайшовся в тому са
мому концтаборі із представниками 
другої сторони розбитої ОУН, вірив 
і після другої світової війни, вірив 
аж до скону свого життя, дуже час
то ініціюючи переговори, які мали 
довести до з'єднання. 

Але ось, здавалось, прийшов мент 
з'єднання розбитої на частини ОУН, 
коли в травні 1958 року зібралися 
численні націоналісти в Роттердамі 
на могилі Вождя, коли побіч полк. 
Андрія Мельника стояв сл. п. Степан 
Бандера. На жаль, і ці надії завели. 
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Велика заслуга полк. Андрія Мель
ника у створенні Української Націо
нальної Ради. Всі ми члени одного 
поневоленого народу, який змагає до 
волі і після довгих ходів різними 
шляхами, прийшов був мент, щоб зно
ву з'єднати всі українські сили дов
кола одного Українського Державно
го Центру в надії, що всі прямуємо 
до одної цілі —• визволення українсь
кого народу й оновлення Української 
Народної Республіки. Але коли прий
шли пересправи за концепцію 
„непередрішенства", — полк. Андрій 
Мельник не завагався відкликати 
представників ОУН із УНРади. Ко
роткий і болючий мент, після чого 
наступає визнання безкомпромісової 
позиції ОУН у визвольній боротьбі 
та здійсненні нашої державної ідеї. 

П'ятий Великий Збір Українських 
Націоналістів, що вимагав великої 
підготови, виснажив сили полк. Анд

рія Мельника і напередодні його від
буття, коли делегати з різних конти
нентів радісно з'їжджалися, полк. Ан
дрій Мельник вже лежав у лічниці. 
Але делегати П'ятого Великого Збору 
не розгубилися. Вони вірили, що й 
цей удар повернеться в перемогу полк. 
Андрія Мельника. На жаль, цим ра
зом делегати помилились і надії та 
гарячі побажання, що їх складали 
хворому Полковникові, не здійсни
лись. 

На важкому визвольному шляху, 
в час, як відзначили ювілей 
50-ліття свого вимаршу на фронт вій
ни за визволення України Українсь
кі Січові Стрільці, в рядах яких бо
ровся від самого початку полк. Анд
рій Мельник, упав він поражений 
смертю. Помер незрівняний лицар і 
великий провідник Українського На
ціоналістичного Руху — полк. Анд
рій Мельник. 

5Ш§^ 

П Р Е Д К И 
Написав Богдан Курилас 

Туди, туди полинь, у той блакитний світ 
Де предків знамена до перемог пливли, 
Могили свіжі де, засіяні кістьми 
На весну посипав калини білий цвіт. 

У грудях й боротьбі за цілість володінь, 
На захист городів здвигали списів дах. 
Спасибі вам, діди, що збудували шлях 
Для величі грядучих поколінь. 

І хоч давно уже над череп'ям батьків 
Курличуть журавлі, гудуть кущі калини 
Над насипом м'яким осінньої рябини. 

То дух незборний ваш нащадками живе, 
До предків обріїв унуків в бій веде, 
За вашу з тернів путь унуків вдячний спів! 

<T^S<ts^> 



К А Н А Д А 

Ц І Д часу проголошення Закону Бри
танської Північної Америки в 1867 

р. у Канаді сталися великі зміни в на
ціональному житті. Кількість провін
цій зросла від чотирьох первісних до 
десяти, а населення збільшилося з 
трьох і пів мільйона до 19 мільйонів. 
З припливом іміграції з багатьох євро
пейських і деяких азійських народів 
зайшла зміна у складі населення: з 
переважаючої двокультурности (бри
танської і французької, хоча індіянсь-
ка й ескімоська культури існували 
тоді також) до багатокультурности. 
За той час Канада розвинулася з ко
лонії в незалежну демократичну дер
жаву, з порівняно невідомої країни— 
у провідника держав середнього зна
чення, з експлуатованої території— 
у провідну торговельну державу і 

БАГАТОКУЛЬТУРНА 
КРАЇНА 

Сен. JCabAotyuk 

провідника визволення всіх народів 
світу. Мало яка держава на світі до
сягла такого розвитку мирним шля
хом, як Канада. Вона тепер цілком 
відмінна країна від тієї, яку ми знали 
з 1867 p., і наш підхід до її проблем 
повинен базуватися на сучасному ста
новищі. 

Велика шкода, що канадські істо
рики постійно відмовляються брати 
під увагу статистику населення і тим 
самим не спромоглися висвітлити різ-
нородний вклад багатьох етнічних 
груп в розбудову Канади. Навіть зви-
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чайний перегляд даних з останніх се
ми переписів населення виявить важ
ливий напрямок розвитку нашого на
селення. Нижче подаємо відсотковий 
склад населення за трьома елемента
ми (британський, французький і тре
тій елемент, складений з усіх інших 
етнічних груп: Каталог 92-545 пере
пису 1961 p., Домініяльне Бюро Ста
тистики) : 

1'оки 
1901 1961 

БРИТАНЦІ 
Ф Р А Н Ц У З И 
Т Р Е Т І Й Е Л Е М Е Н Т 

57 
31 
12 

44 
ЗО 
26 

Ці відсотки вказують, що британсь
кий елемент (англійці, шотляндці, ір-
ляндці, валійці) зменшився за остан
ніх 60 років—не кількісно—але про
порційно з 57% до 44%; сьогодні він 
є меншинною групою. Французький е-
лемент зберіг таку саму пропорцію, 
коло 30%. А третій елемент зріс з 
12% до 26%, більше ніж вдвоє—• 
і швидкими темпами наближається до 
кількісного і пропорційного стану 
французьких канадців. 

Сьогодні Канада є країною меншин 
і цього факту ми не сміємо ігнорува
ти. 

Для загальної інформації подаємо 
вісім найбільших груп третього еле
менту за переписом населення з 1961 
року: 

Н І М Ц І 
У К Р А Ї Н Ц І 
І Т А Л І Й Ц І 

голяндщ 
С К А Н Д И Н А В Ц І 

поляки 
І Н Д І Й Ц І 

жиди 

1,049,599 
473,377 
450,377 
429,679 
386,534 
323,517 
208,286 
173,344 

(5.8%) 
(2.6%) 
(2.5%) 
(2.4%) 
(2 .1%) 
(1.8%) 
(1.1%) 
(1.0%) 

Дуже знаменний і цікавий вислід 
аналізи теперішнього складу населен
ня за провінціями. Британський еле
мент панує у Нюфаундленд (94%), 
Прінс Едвард Айленд (80%), Нова 
Скотія (71%), Британська Колюмбія 
(61%), Онтаріо (60%) і Ню Брансвік 
(55%). Французько-канадський еле
мент переважає тільки в Квебеку 

Сен. Павло Юзик 

(81%) і є найбільшою меншиною у 
Ню Брансвіку (40%). Третій елемент 
переважає у Саскачевані (55%), пе
ревищуючи британців (40%) і фран
цузів (7%); творить найбільший еле
мент Альберти (49%), за яким сліду
ють британці (45%) та французи 
(8%), і Манітоби (48%), за яким 
йдуть британці (43%) і французи 
(9%) ; та мас поважний відсоток у 
Британській Колюмбії (35%), Онта
ріо (30%) і Новій Скотії (17%). 

У загальному, третій елемент тво
рить коло 50% населення у трьох про
вінціях. 

Звідки взявся третій елемент у 
Канаді ? 

Яким чином прибули до Канади ін
ші народи, крім британців і францу
зів ? У першу міру індійці й ескімоси— 
це місцеве населення, яке заселяло ці 
землі ще довго перед приходом бри
танців і французів. Інші європейсь
кі народи були зопрошені до нашої 
країни, і досить часто субсидовані Ка
надським Урядом, щоб заселити вели
чезні незалюднені простори. Це по
селення почалося зараз після Конфе
дерації і причинилося до постання 
провінції Манітоби, а пізніше Саска-
чевану й Альберти. На широку ска
лю урядом спонзоровану й урядом 
контрольовану іміграцію почав у Ма-
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нітобі 1896 p. сер Кліффорд Сіфтен 
під час панування Ліберального Уря
ду сера Вілфріда Лорієра. Продовж 
не цілих двох декад, перед першою 
світовою війною, більшість управної 
землі прерійних провінцій було засе-, 
лено різними європейськими народа
ми, великий відсоток яких не був ані 
британського, ані французького по
ходження. Вони цілком підпорядку
валися законам Канади, принесли ци
вілізацію на величезні, досі незаселе-
ні, простори, великою мірою допомог
ли розвиткові канадської економіки й 
добробуту, численно брали участь у 
канадських збройних силах під час 
двох світових війн і вірно виконували 
свої обов'язки громадян супроти Ка
нади, спільно з британцями і фран
цузькими канадцями, і він на постій
но залишився частиною канадського 
довкілля. 

Вклад українських канадців 
Дозвольте мені коротко подати при

клад такого вкладу однієї групи, що 
не є ні французька, ані британська, 
а саме—українських канадців, з яких 
я походжу й своє знання про них о-
пираю на моїх дослідах, які вийшли 
книгою і появилися у кількох стат
тях. У висліді закликів, реклями і 
праці представників Канадського У-
ряду, українці, спершу, відомі як „ру-
тенці"—почали прибувати до цієї кра
їни у більшій кількості з початком 
1896 p., з тодішніх австрійських про
вінцій Галичини і Буковини, тепер 
відомих під назвою Західньої Украї
ни. Більшість із них були селяни. 
Вони позакладали господарства й 
фарми на преріях і почали культива
цію мільйонів акрів землі, таким чи
ном основуючи цивілізацію на вели
ких просторах, про що свідчать хоч 
би понад 130 українських назв міс
цевостей, їхній найбільший вклад у 
Канаду є в сільському господарстві. 
Українці-канадці часто виграють чем
піонські нагороди світу й Канади за 
пшеницю, овес і городину; найкращі 
роди зерна с або українського поход
ження або гібриди українського збіж
жя. Це не повинно нікого здивувати, 

бо Україна завжди була відома, як 
„територія чорнозему" чи „шпихлір 
Европи". 

Будова залізниць, великих споруд і 
домів, шахтарство, різні роди вироб
ництва і т. п. великою мірою скорис-
тали з робочої сили, винахідництва і 
керівництва українців. їх можна знай
ти у великій скількості серед вчите
лів, включно з професорами універ
ситетів, й вони відограють поважну 
ролю в інших професіях. 

Мабуть, найважливішим критерієм 
інтеграції будь-якої групи в канадсь
ку суспільність є її участь у громад
ському житті. Українці дали сотні 
війтів муніципалітетів, багато радних 
міст і містечок, кілька посадників міст 
(Вінніпеґ, Едмонтон, Віндсор, Кено-
ра), багато послів до провінційних 
парляментів (Манітоба, Саскачеван, 
Онтаріо й Альберта), кілька федера
льних послів усіх партій, одного феде
рального міністра і трьох сенаторів— 
разом понад 75 парляментаристів. Ко
ло 10,000 брало участь у канадських 
збройних силах під час першої світо
вої війни. Один з них, Пилип Коно
вал, здобув „Вікторія Крос"—найви
що відзначення за геройство у цілому 
Британському Коммонвелті. Коло 40,-
000 служило в канадських збройних 
силах під час другої світової війни, 
багато у ранзі старшин. Багато з них 
також віддали своє життя за свою 
батьківщину. 

їхній культурний вклад є відомий 
по цілій Канаді. Українські народні 
танки у барвистих строях, хори, ви
шивки, різьба здобули собі велике 
признання від звичайного народу, 
провідників і монархів, на місцевих 
і всеканадських святах вже від дія-
мантового ювілею Канади 1927 p., а 
ще більшого розголосу наберуть при 
святкуваннях сторіччя Канади в 1967 
році. Українська мова й література 
викладається на університетах Сас-
качевану, Манітоби, Альберти, Торон-
та, Монтреалу і Оттави, а як предмет 
до вибору в середніх школах Саскаче-
вану, Альберти й Манітоби. Загальна 
культурницька діяльність ведеться 
під проводом Українського Канадсь-
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кого Комітету, з осідком головної кан
целярії у Вінніпегу. Він координує 
працю 27 домініяльних організацій, 
за вийнятком групи комуністичних 
товариств. На останній сесії парля-
менту Комітет спонзорував законо
проект, який затверджено в обидвох 
палатах, про створення Української 
Канадської Фундації ім. Тараса Шев
ченка для плекання української куль
тури в Канаді. 

Вклад і місце третього елементу ет
нічних груп є мало відомі широкому 
загалові канадців і провідникам на
шої країни. Як мені відомо тільки 
єдина Манітоба поробила заходи для 
об'єктивних дослідів визначних груп 
тієї провінції. Манітобський уряд суб
сидує ці студії через Манітобське Іс
торичне Товариство вже від 1946 р. 
До цього часу є вже праці про мено
нітів, українців, ісляндців, поляків, 
жидів, первісних французів і гутери-
тів, а досі видано соціяльні історії про 
українців, менонітів і жидів. Нам бра
кує автентичних студій про ці групи 
на загальноканадській базі. Треба б 
поробити негайно всі заходи для за
повнення цих білих плям в історії Ка
нади. Канадська Рада повинна приді
лити фінансову допомогу й почати 
негайно досліди під проводом визнач
них канадських істориків, які вклю
чать цей важливий матеріял до канад
ської історії. 

Критичне становите до Комісії 
У світлі вищенаведеного ви зрозу

мієте, чому я критично ставлюся до 
королівської комісії для двокульту-
ризму й двомовности. По-перше, хи
бна вже сама назва. У дійсності Ка
нада ніколи не буде двокультурна, бо 
індіяни та ескімоси існували біля нас 
впродовж нашої історії, а з приходом 
інших етнічних груп, які творять май
же третину нашого населення, Канада 
стала багатокультурною країною. 
Дальше, пропагування, що Канада є 
двокультурна, виключає всі не бри
танські й не французькі групи, що 
може тільки довести до роз'єднання. 
Що нам потрібно, це твердої основи 

нашої національности, яка з'єднала б 
усі елементи нашого населення? 

Про це сказано у тронній промові: 
„Наша нація черпає характер і си

лу з різних культур народів, які при
були з різних країн, щоб створити 
Канаду, яка є сьогодні нашою. Біль
шу Канаду, на яку позволять наші 
сили, ми збудуємо не на однородності, 
а на продовжуванні різнородности". 

Визнання багатокультурного харак
теру нашого населення стало унікаль
ним принципом єдности, побудованої 
на продовжуваній різнородності, яку 
князь Филип на Конференції Студій 
Коммонвелту в Ванкувері минулого 
року назвав канадським характером. 
Це є і принцип конфедерації, який 
спершу застосовано в політичній сфе
рі, а тепер поширено й на культурну 
сферу Канади. Щоб осягнути інтег
рацію багатих культур серед нас в од
ну гармонійну цілість, канадські про
відники почали вживати для неї та
ких чуттєвих символічних висловів, 
як: „краса мозаїки", „город квітів", 
„веселка", „симфонічна оркестра" й 
„хор". Всі вони висловлюють гармо
нійну різнородність. 

Кілька суґестій 
Для розвитку багатонаціональної 

канадської нації тверду основу ство
рив Канадський Уряд після другої 
світової війни. Закон про канадське 
громадянство з 1947 р. признає рів
ність для всіх канадських громадян, а 
закон про права з 1961 р. подає спе
цифічні права всіх громадян і осуд
жує дискримінацію. Департамент Гро
мадянства і Іміграції прекрасно вико
нує свої обов'язки при достосуванні 
іміґрантів до канадського способу 
життя та пропагуванні доброго канад
ського громадянства через конферен
ції, видання, рекляму і т. п. Суть ка-
надіянізму найкраще описав суддя 
громадянського суду в своїй промові 
при наданні громадянства новому гро
мадянинові : 

„Наша країна збагатилася вірністю 
й посвятою багатьох людей, які при
були сюди з різних країн і з різними 
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традиціями. Для кожного з них ця 
країна дала можливість жити, рости 
й брати участь у спільному багатстві. 
Від кожного з них Канада прийняла 
в подарунок різні культури й створи
ла з них тривку спадщину. Від моря 
до моря ця багата спадщина є так 
само ваша, як і моя, бо ми всі є ка
надцями". 

Інші урядові департаменти, громад
ські інституції, школи дуже повільно 
йдуть слідами Департаменту Грома
дянства. Шкільні підручники повинні 
подавати історію про вклад усіх еле
ментів у розвиток Канади, щоб таким 
чином переломити бар'єр упереджен
ня і плекати вияви позитивного гро
мадянства. Рівноправність у громадян
стві повинна означати, що при назна
чуванні високих урядовців слід брати 
до уваги також третій елемент, як це 
почали переводити в практиці. Канад
ська Радіо Корпорація повинна в ді
лянці телебачення й радіо плекати 
гармонію і єдність всіх секторів нашої 
багатокультурної громадськости і по
винна надавати тижневі регулярні 
програми музики, пісень, танків, дра
ми, народного мистецтва й літерату
ри етнічних груп третього елементу. 
Багатокультурний образ Канади по
винен бути розповсюджений по всьо
му світі; виставки в канадських ам-
басадах, консулятах і представницт
вах повинні ілюструвати культурний 
вклад деяких більших груп третього 
елементу. Наприклад, мені здається, 
що коли б індіянин з високою канад
ською освітою став членом канадсь
кої дипломатичної місії, престиж Ка

нади у світі зріс би незмірно. Це ли
ше сугестії. 

Майбутнє і велич Канади не так за
лежатимуть від експлуатації її при
родних багатств, як від належного 

.розвитку людських ресурсів, а ми і 
одне і друге знаходимо в різному виді. 
Якщо нам вдасться,—а ми на добрій 
дорозі до успіху,—виплекати зразок 
єдности серед продовжуваної різно-
родности, через застосування принци
пів конфедерації і компромісу, ми ста
немо прикладом для інших держав 
світу, які зустрічаються з подібними 
проблемами населення і культури. Це 
буде вклад Канади для добра всього 
світу. Я насмілююся піти далі. У Ка
наді ми маємо світ у мініятюрі. Сві
товий мир можна осягнути, якщо 
принцип єдности серед продовжуваної 
різнородности, компромісу і признан
ня свободи та гідности, як для оди
ниці так і для народів, буде сумлінно 
застосований. 

Тому перед самими святкуваннями 
сторіччя Конфедерації Канади віддай
мо честь пам'яті батьків-основників 
нашої країни. Бронзова таблиця у 
Федераційній Залі в будинку парля-
менту в Шарлотентавн, Прінс Едвард 
Айленд, найкраще характеризує їх
нє безсмертне діло цими словами: 

„За вказівками Провидіння 
Вони створили краще, ніж самі зна
ли." 
Докладімо всіх зусиль, щоб май

бутні покоління Канади оцінювали 
наших теперішніх провідників у та
кому самому світлі. 



БАТЬКИ Гі ПІОНЕРИ УКРАЇНСЬКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО МОЛОЧАРСТВА 

ТА ЇХ УСПІХИ 

АНДРІЙ КАЧОР 

J g дні 1-го жовтня 1964 року минуло 
60 років від заснування першої 

спілкової молочарні в с. Завадів, повіт 
Стрий, в Галичині, яка дала почин до 
створення окремого кооперативного 
виду: українського кооперативного 
молочарства, із славним „Маслосою-
зом" у проводі. 

З того приводу варто й треба прига
дати та згадати ініціяторів і співтвор
ців цього руху, про яких ми, при своїх 
щоденних клопотах, поволі забуваємо. 

Організоване кооперативне, або 
спілкове молочарство — це дитина ос
танніх двох десятків літ XIX сторіч
чя. Одначе, молочарство в примітивно-
домашньому виді мас свою історію, що 
сягає початків існування людства. 

Не будемо тут переповідати історії 
молочарства різних народів, ані не бу
демо описувати середньовічних сиро
варень в ГОЛЛАНДІЇ, Швайцарії чи 
Франції, бо всі вони належали ще до 
т. зв. домашнього промислу, або були 
додатком до хатнього господарства 
господинь. Зате згадаємо найважніші 
події, які вивели молочарство на шир
шу арену народного господарства різ
них народів. 

Перші удосконалення в примітивно
му молочарстві зробили, мабуть, ГОЛ
ЛАНДЦІ, вдавшись до відстоювання вер
шків (сметани) у низькій і широкій 
посудині. Цей простий спосіб „зби

рання" сметани скоро розповсюдився 
в Німеччині, Данії та інших країнах. 

Данія була першою країною, де 
державна влада головну- увагу звер
нула на молочарство вже в 1860 ро
ці, що мало їй допомогти в розв'язан
ні економічної кризи, яка охопила то
ді маленьку країну. 

Піонером у науці молочарства тре
ба вважати німця Бенно Мартіні, сек
ретаря Центрального Сільсько-Госпо-
дарського Т-ва в Данціґу, який напи
сав перший великий клясичний твір 
про молочарство в 1871 році п. з. „Ді 
Мільх, ір Везен унд іре Фервертунґ". 
Того ж року з'являється і перший мо
лочарський часопис ,,Мільх Цайтунґ". 
Наукові основи під модерне молочарс
тво поклали німецькі вчені Фляйшман 
і Кірхнер. Твір В. Фляйшмана під наз
вою „Лєрбух дер Мільхвіртшафт" — 
це найкращий науковий твір про мо
лочарство в усій світовій літературі. 

Переломовим роком в історії моло
чарства був 1877, коли німецький ін
женер В. Лефельд винайшов першу 
молочарську машину т. зв. кружлівку, 
або сепаратор і продемонстрував її 
на господарській виставці в Гамбур
зі. Після удосконалень іншими інже
нерами (Бехтольсгайм, де-Ляваль і 
ін.) вона завоювала скоро увесь світ. 

Дуже великий вплив на розвиток 
модерного молочарства мали природ-
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ничі науки, зокрема наука мікробіо
логії. Тут треба назвати двох велетнів 
з цієї ділянки науки, німця Роберта 
Коха і француза Люї Пастера. Остан
ній дав світові епохальні праці про 
шумування, про причини заразливих 
недуг, про охоронні щеплення й про 
пастеризацію молока, вина й пива. 

Не диво, що окремі держави почали 
використовувати ці технічно-наукові 
здобутки в господарстві країни, заохо
чуючи своїх громадян до творення мо
лочарських підприємств... 

Батьківщиною модерного коопера
тивного молочарства стала маленька 
скандинавська країна Данія. Ініціято-
ром і творцем кооперативних молоча
рень був молодий сільський аґроном 
Стіллінґ Андерзен, який у 1882 році 
заснував першу кооперативну моло
чарню в селі Гіддінґ. 

За Данією скоро пішли інші євро
пейські держави, а між ними Австрія 
і Росія, які окупували Українські 
Землі. На Наддніпрянщині початок 
організованого молочарства дали го-
лендри-меноніти, виходці з Голляндії, 
що в 1796 р. прибули на Київщину. 
Але це було примітивне господарство, 
яке щойно напередодні першої світо
вої війни і за час української держав-
ности в pp. 1917-20 почало набирати 
організованої кооперативної форми. 

Дещо інакше було в Австрії, а тим 
самим і в Галичині, де молочарство 
скорше знайшло для себе пригожий 
ґрунт. І про це хочу сказати кілька 
слів. 

Господарські умовини в Галичині та 
перші спроби з молочарством 

У 1880 роках, коли в країнах За-
хідньої Европи виникла і почала роз
виватися молочарська кооперація, яка 
вивела молочарство в сільсько-госпо
дарську промисловість, на Україні, під 
російською і австрійською окупацією, 
про організацію кооперативного гос
подарства не могло бути ще й мови. 

Саме тоді українське хліборобство, 
після скасування панщини (1848 р.) 
і кріпацтва (1861 p.), переживало 
гостру господарську кризу. Скасуван
ня панщини в Галичині і кріпацтва на 

Наддніпрянщині, без рівночасного 
проведення аграрних реформ на ко
ристь економічно несамостійних дріб
них господарств, без розв'язки проб
леми сільсько-господарського креди
ту, без журби про природний відплив 
надміру селянського населення до 
міст, до промислу, торговлі або ремес
ла, без реформи шкільництва з метою 
поширити й поглибити основне знан
ня серед неграмотної маси населення, 
— створило з українського селянина, 
особисто вільного, невільника нового 
типу, невільника твердої господарсь
кої дійсности... 

Ни зважаючи на великий поступ 
науки й техніки, коли господарства 
всіх європейських країн переводили 
господарські реформи, розбудовували 
промисл, закордонну торгівлю, буду
вали великі фабрики, — в Галичині, 
під Австрією (під російською займан-
щиною було ще гірше) наш селянин 
був далі замкнений у своєму селі, з 
його натуральним способом господар
ства й життя і про перехід з екстен
сивного на інтенсивний спосіб госпо
дарювання ніхто не думав, бо про це 
ніхто нашому селянинові не говорив, 
ніхто його не вчив. 

Цей жахливий стан нашого селянс
тва скоро спостфегла горстка україн
ської провідної верстви, яка вийшла 
із нашого села, переважно із свяще-
ничих родин, або таки жила на селі— 
самі священики, — і ця провідна вер
ства почала думати про способи са
мооборони перед цілковитою націо
нальною і господарською загладою. 
З тією метою вона творить у 1868 році 
товариство „Просвіта" у Львові, яке 
по двох десятках літ своєї праці му-
сіло переорганізовуватися з освітньо
го на економічне, бо тодішні провідни
ки його побачили, іцо самою просві
тою, без піднесення господарського 
добробуту народу, багато зробити не 
можна. Просвіта, наука й економічний 
розвиток мусять іти впарі. 

1880-ті роки були переломовими в 
житті Галичини. Тоді розпочалася бо
ротьба нашого народу не тільки за 
право на освіту, але й за право на 
господарський розвиток і за політич-
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ні права широких мас. У тому часі 
виявляє велику активність інж. В. На
гірний в організації українського міс
та („Народна Торгівля", ремісниче 
Т-во „Зоря", а далі обезпеченеве Т-во 
„Дністер", „Народна Гостинниця", жі
ноча спілка „Труд" і т. п.), а „Прос
віта" організовує свої філії по повітах, 
і по селах творить власні „Читальні", 
як окремі товариства. Все це разом 
розбудило й зрушило нашу приспану 
суспільність до активнішого самовия
ву на культурному, політичному й 
господарському полі... 

Найважче було з господарськими 
справами, бо польська шляхта розу
міла, що економічна незалежність на
шого села — це найбільша для неї за
гроза. А речником усіх господарських 
справ у Галичині був галицький сойм, 
у якому саме першу ролю грала ця 
польська шляхта. І тому не диво, що 
цей сойм різними штучками та холод
но обдуманими методами стримував 
господарський розвиток українських 
сіл, щоб зберегти „на кресах", як піз
ніше поляки називали східню части
ну Галичини, „свій стан господарсь
кого і політичного посідання". 

Справа кооперативного молочарс
тва — це справа раціонального госпо
дарювання взагалі, це основа для роз' 
витку дрібних господарств, і тому до 
1888 року галицький сойм її постійно 
ігнорував. 

Перше зацікавлення раціональною 
молочною господаркою в Галичині на 
сесії сойму виникло в 1888 p., коли під 
впливом Німеччини і Данії австрійсь
кий уряд поставив у бюджеті певні гро
шові суми на розбудову молочарства. 
Польські дідичі були завжди лакомі 
на державні дотації. Вони зацікавили
ся молочарством не через господарсь
кі мотиви, а саме задля можливостей 
легко одержати державну допомогу 
і почали організовувати молочарні по 
своїх фільварках. Одначе, австрійсь
кий уряд поставив певні передумови 
на одержання дотацій, які треба було 
схвалити в соймі, а саме: Крайовий 
Виділ (галицький провінційний уряд 
— прим. А. К.) займеться дослідами 
сільського господарства в Галичині 

та поробить заходи для спопуляризу-
ваня молочарства. Таку постанову 
проведено і досліди розпочато (щоб 
затерти всякі сліди особистих інтере
сів шляхти). 

Самозрозуміло, що дослідами керу
вали польські дідичі і вони поставили 
справу так, що студіями було охопле-
но тільки чисто польські райони за-
хідньої частини Галичини. Водночас 
заведено опіку і над великими госпо
дарствами дідичів, бо це була їхня 
мета (про ці справи маємо окремі сту
дії І. Франка, С. Барана, Ю. Павли-
ковського та ін.). 

Все ж таки, під тиском уряду, в 
1891 р. при Крайовому Виділі зорга
нізовано вперше Комісію Молочарсь
ких Інструкторів, яка в 1896-1898 і 
1900-1902 pp. влаштувала цілу низку 
молочарських курсів, але знову всі в 
західній частині Галичини. Навіть у 
1903 р. засновано першу державну 
молочарську школу в Ряшеві, не за
чіпаючи цією акцією зовсім "земель 
східньої частини Галичини. 

В тому часі, як подає інж. Ю. Пав-
ликовський, між 1890-1903 pp. в за
хідній Галичині зорганізовано 297 мо
лочарень, з того 265 двірських (на 
фільварках польських дідичів —прим. 
А. К.) і тільки 32 селянські у формі 
приватних спілок. 

Що двірські молочарні спекулюва
ли на субвенціях австрійського уряду, 
виявилося аж у 1904 p., коли Виділ 
Крайовий під тиском центрального у-
ряду проголосив своє рішення з 4 гру)-
дня 1903 p., що далі видаватимуться 
субвенції тільки зареєстрованим ко
оперативним товариствам, заснованим 
на основі кооперативного закону з 18-
73 р. Зараз після цього оголошення 
з усіх двірських молочарень залиши
лося тільки... 53, або точно 20%. 

Всеж таки акція дідичів не лишила
ся без наслідків для нашого госпо
дарського життя. Перш усього, на ці 
курси, а навіть до школи в Ряшеві, 
учащали також деякі свідоміші укра
їнці з західніх повітів Галичини, і во
ни почали з того знання користати 
(Перемишль, Ярослав, Новий Санч, 
Сянік, Лежайськ), Ця акція виклика-
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ла зацікавлення в наших господарсь
ких і політичних діячів, які скоро зо
рієнтувалися в чому справа, і під про
водом найздібнішого тоді нашого по
літичного діяча, д-ра Євгена Олес-
ницького, вдалися до самооборони, що, 
закінчилася організацією низки на
ших господарсько-кооперативних ус
танов, не залишаючи і організації мо
лочарства. 

Ґрунт для господарської роботи під
готувала „Просвіта". А хто і як допо
міг організувати наше кооперативне 
молочарство, про це з нагоди його 60-
ліття скажемо нижче. 

Перші піонери нашого 
кооперативного молочарства в 

Галичині 

Як уже знаємо, ініціятива до орга
нізації кооперативного молочарства 
в Галичині вийшла від д-ра Є. Олес-
ницького, але запровадження його 
плянів у життя доля судила двом 
священикам, визначним громадсь
ким діячам, найближчим співробітни
кам Олесницького •— о. Остапові Ни-
жанківському і о. Левові Горалеви-
чеві. їм допомагав фаховими порада
ми проф. Олександер Гарасевич, яко
му доля призначила бути тим орачем, 
що „орав переліг", підготовляючи 
ґрунт своїми лекціями і викладами під 
нову господарську ділянку — коопе
ративне молочарство. 

Нині, коли відзначаємо цією згад
кою 60-річчя українського організо
ваного молочарства, хай буде нам 
вільно також вшанувати світлу па
м'ять його перших ініціяторів, піоне
рів і батьків. Бож цей суспільно-еко
номічний рух, який багато допоміг у 
розвитку нашого народного господар
ства, був продуктом їх розуму та пра
ці. Згадуючи їх по черзі, не маємо 
на думці писати їхні біографії, хоче
мо тільки підмітити найважливіші мо
менти їх життя, пов'язане з нашою 
темою. 
Д-р Євген Олесницький (1860-1917) 

В Енциклопедії Українознавства 
читаємо про Є. Олесницького, що це 
був визначний галицько-український 

громадський діяч, адвокат, найвиз
начніший в тому часі політичний діяч 
народовецької, а опісля націонал-де-
мократичної партії, посол до галиць
кого сойму (1900-1910) та австрійсь
кого парляменту (1907-1917), голова 
Крайового Товариства „Сільський 
Господар" у Львові, організатор 
Стрийського повіту і голова філії 
„Просвіти" в Стрию, один із найкра
щих українських промовців своєї до
би, блискучий журналіст; він став 
також батьком українського коопе
ративного молочарства. 

Цієї короткої характеристики вис
тачає, щоб уявити собі сильветку Є. 
Олесницького. І тому не будемо тут 
розглядати його широкогранної по
літичної і громадської праці, а спини
мося тільки на його праці для коопе
ративного молочарства, яка нашій 
громаді мало відома. 

Є. Олесницький як добрий економіст 
(він спеціялізувався в науках полі
тичної економії з наміром габілітува-
т:іся на професора політичних наук 
на університеті, одначе в тодішніх по
літичних відносинах ці пляни не мог
ли бути здійснені) досліджував і про
аналізував дуже детально господар
ські відносини західноукраїнських 
земель під австрійською короною і 
прийшогі до висновку, що порятунок 
для нужденних, карлуватих і до того 
страшенно заборгованих господарств 
Галицької Землі можна знайти, між 
іншими можливостями, в організації 
сільсько-господарської кооперації. 
Зокрема він звернув увагу на моло
чарську кооперацію і на освідомну 
аґрономічну роботу. Сама праця 
„Просвіти" в господарських справах 
його не вдовольняла і тому свою гос
подарську працю починає від реорга
нізації „Сільського Господаря". Це 
було господарське товариство, засно
ване 23 березня 1899 року в Олеську, 
коло Золочева, яке в 1904 р. перене
сено до Львова, де за його ініціятивою 
перетворено в 1909 р. на Крайове То
вариство. Під проводом Є. Олесниць
кого воно стало одним з найважли
віших хліборобських організацій у 
тодішній Австрії. „Сільський Госпо

д і 



дар", відтак, побіч „Просвіти" і Рід
ної Школи", був третьою крайовою 
установою в Галичині, що відіграла 
дуже важливу ролю в історії україн
ського галицького села. 

Щоб зреалізувати свої реформа
торські задуми щодо молочарства, Є. 
Олесницький виїздить за кордон, до 
Німеччини, Голляндії і Данії, і там 
докладно знайомиться з організацією 
і технікою молочарства, зблизька при
глядається до господарського життя 
тих країн, зокрема знайомиться з 
різними формами хліборобських ор
ганізацій і їх методами праці. 

Найбільше зацікавила його мала 
скандинавська країна, Данія, яка з до
помогою сільсько-господарської коо
перації поборола всі економічні труд
нощі, що виникли там у наслідок ве
ликої господарської кризи в pp. 1860-
70 у всій Европі. Ця маленька країна 
з допомогою кооперації, зокрема моло
чарської, стала скоро прикладом доб
робуту в цілому світі. Форми дансь-
кого кооперативного молочарства за
думав Є. Олесницький перещепити на 
український ґрунт. 

Повернувшись додому, Є. Олесниць
кий розглядається, де й як можна бу
ло б зробити початок, першу спробу, 
з організацією молочарства. Самозро
зуміло, що він був найпевнішим у 
Стрийському повіті, він був там наче 
господар на своєму господарстві. Тому 
не диво, що на цей експеримент ви
бирає місто Стрий. Перший раз ста
вить він питання організації українсь
кого молочарства, як голова, на засі
данні Виділу Стрийської філії „Прос
віти" 17 грудня 1903 року. На цьому 
засіданні вирішено скликати окрему 
господарську нараду українського ак
тиву з усього повіту. Ця нарада відбу
лася 6 лютого 1904 р. в Стрию, в при
сутності не тільки Виділу філії „Прос
віти" і діячів повіту (на жаль, не зна
ємо кількости присутніх — прим. А. 
К.), але в присутності колишнього мо
лочарського інструктора при Крайо
вому Виділі, п. Бєдроня, і господарсь
кого референта та інструктора при 
Крайовім Виділі Т-ва „Просвіти" у 

Львові, проф. Олександра Гарасеви-
ча. 

З ініціятиви Є. Олесницького на цій 
нараді схвалено низку постанов, які 
лягли в основу першої акції організа
ції українського молочарства в Гали
чині, а саме: 1) Молочарство в Стрий
ському повіті має основи для свого 
розвитку і майбутність: 2) Організа
цією цього промислу має займатися 
філія „Просвіти" в Стрию; 3) В дов
колишніх селах слід організувати ви
клади про молочарство та практичні 
курси з кружлівки (сепаратором), по
руч із засновуванням молочарських 
спілок; 4) Найпрактичнішим почином 
організації молочарського промислу 
буде створення в поодиноких селах 
повіту, де є більша продукція молока, 
закладів до відбирання сметанки (піз
ніші сметанкові збірні при Районових 
Молочарнях — прим. А. К ) , а в Стри-
ю молочарню для виробу масла, з 
власною крамницею і маґазином для 
продажу масла в місці та на позаміс-
цевому ринку; 5) 3 цією метою треба 
негайно вишколити кількох своїх лю
дей на молочарів, які вміли б вести 
філіяльні і центральні заклади (піз
ніші збірні молока і молочарні). 

По цій нараді переведено широку 
пропаґандивну працю за молочарст
вом у всій східній Галичині шляхом 
відчитів, нарад і преси. У пресі, особ
ливо у львівському „Ділі", на цю тему 
найбільше таки писав сам д-р Є. 
Олесницький. 

Щойно у висліді цієї підготови поча. 
лися практичні заходи в справі орга
нізації перших молочарень, і першим 
піонером такої практичної роботи став 
о. Остап Нижанківський, якому при
святимо окрему згадку. 

Закінчуючи дуже загальний огляд 
праці Є. Олесницького в секторі ко
оперативного молочарства, до якого 
дамо ще деякі доповнення пізніше, 
хочемо згадати, що він був ініціято-
ром і співорганізатором також „За
даткової Каси" в Стрию (1894), голо
вою Надзірної Ради „Крайового Сою
зу для збуту худоби" і „Крайового 
Союзу Господарсько-Торговельного", 
членом Дирекції Т-ва взаємних обез-
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печень і взаємного кредиту „Дністер" 
у Львові, членом Надз. Ради „Земель
ного Банку Гіпотечного" у Львові і 
найважливіше — був від 1907 р. го
ловою Надзірної Ради „Крайового Со
юзу Господарсько-Молочареького" в 
Стрию, пізнішого „Маслосоюзу". 

о. Остап Нижанківський (1862—1919) 

О. Нижанківський — це майже од
ноліток Є. Олесницького і один з го
ловних його помічників в організацій
ній роботі у Стрийському повіті. 

Українське громадянство знає о. Ос
тапа Нижанківського, перш за все, як 
музичного діяча і композитора. Був 
він теж одним із перших видавців пе
ріодичної „Музикальної Бібліотеки" 
(1885) та одним із співробітників Іва
на Франка для збирання і видавання 
українських народних пісень (1894). 

Сам о. О. Нижанківський, як музи
ка, був дуже скромний. Він говорив 
так: „Я в першу чергу священник, 
потім молочар (підкреслення А. К.), 
а у вільних хвилинах музика", — ци
тую за О. Залеським, „Свобода", ч. 
100, 1958 р. 

На цьому місці хочемо відмітити 
тільки працю о. Нижанківського на 
полі українського молочарства, якого 
він був піонером. 

Він був тим першим, що зважився, 
зараз по нараді і рішенні філії „Прос
віти" в Стрию організувати молочар
ські спілки, приступити до практич
ного діла. Зробив це у своїй парохії, 
в Завадові, повіт Стрий, засновуючи 
по кількох місяцах підготови, першу 
українську молочарську спілку при 
Читальні „Просвіти", яку відкрито 
1 жовтня 1904 року. 

І хоч молочарня в Завадові не була 
самостійною статутовою організацією, 
спертою на кооперативному законі з 
1873 p., то це не заперечує її коопе
ративного характеру. Саме від неї й 
треба виводити історію українського 
кооперативного молочарства в Гали
чині. 

О. Нижанківський, по вдалій спробі 
з молочарнею в Завадові, де він був її 
першим техніком і торговельним ре

ферентом, допомагає організувати 
практично молочарські спілки в дру
гих селах Стрийщини. А коли тих 
спілок було вже кілька, він, разом з 
о. Л. Горалевичем, став ініціятором і 
організатором „Союзу Руських Спілок 
Молочарських" при філії „Просвіти" 
в 1905 році. У 1907 р. він стає спів-
ініціятором „Крайового Союзу Госпо
дарсько-Молочареького" в Стрию, я-
кого був головним директором аж до 
смерти. 

Закінчуючи коротку згадку про О. 
Нижанківського, треба ще згадати, 
що він був у 1910 р. обраний членом 
Ради Крайового Союзу Ревізійного — 
найвищої нашої кооперативної цент
ралі, був нею іменований ревізором 
на Стрийську округу, довгі роки був 
головою Надз. Ради „Задаткової Ка
си" в Стрию, членом Ради „Крайово
го Союзу для збуту худоби" у Льво
ві та активним членом багатьох інших 
установ. 

За цю громадську працю о. О. Ни
жанківський заплатив своїм життям: 
22 травня 1919 p., коли польські вій
ська окупували Західню Україну й 
зайняли місто Стрий, зараз прийшли 
й арештували о. О. Нижанківського, 
заявляючи йому, що він інтернований 
і що його повезуть до Кракова, а 
справді вивели в поле і... розстріляли 
без суду, без слідства і доказу вини, 
залишаючи його тіло на полі... Так 
згинув великий громадський діяч, го
ловний творець і батько української 
молочарської кооперації, здібний ком
позитор. Український народ цієї гань
би, зробленої поляками над безборон
ним українським патріотом і свяще
ником, ніколи не забуде. 

о. Лев Горалевич (1859—1920) 

Про о. Лева Горалевича знаємо, що 
це була людина високих громадських 
чеснот, надзвичайно трудяща і послі
довна в своїх замірах, а його палкий 
патріотизм проявлявся не в запаль
них словах, а в упертій послідовній 
щоденній праці. 

Д-р Альфред Говикович, адвокат
ський конціпієнт Є. Олесницького, у 
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спогадах про початий українського 
молочарства („Кооп. Молочарство" за 
листопад 1937) так пише про нього: 
„Заступником філії („Просвіти") був 
о. Лев Горалевич, парох Угерська, чо
ловік високо характерний, що посвя
тив себе в цілості праці для піднесен
ня села і мав дійсно великі успіхи". 

Сам він, у дописі до „Діла" в грудні 
1906 р. про молочарський рух на 
Стрийщині, писав: „На вічах, зборах 
і в пресі відзиваються у нас часто го
лоси з покликами до праці над еконо
мічним двигненням народу, але голос-
ловними деклямаціями або жалями і 
наріканнями нічого народові не помо
жемо; тут треба тривалої, совісної 
і безкорисної, патріотичної праці, але 
не, як досі, одиниць, але цілих соток 
інтелігентних людей і цілої суспіль-
ности, а тоді щойно побачимо резуль
тат!" 

Таким був о. Л. Горалевич, заступ
ник голови філії „Просвіти" в Стрию, 
один із головних співробітників д-ра 
Є. Олесницького, співініціятор і орга
нізатор перших молочарських спілок 
у Галичині, і тому в історії українсь
кого кооперативного молочарства йо
го пропустити не можна. 

Він бере участь у всіх засіданнях 
Виділу філії „Просвіти", на яких об
говорювано справи молочарства. Він є 
автором перших плянів, перших пра
вильників і перших статутів для мо
лочарських спілок. Він дає почин до 
заснування тимчасового „Союзу русь
ких спілок молочарських" при філії 
„Просвіти" в Стрию, є членом управи 
цього ж Союзу; разом із о. О. Нижан-
ківським, їздить по селах з рефера
тами про молочарство, організує мо
лочарні, в першу чергу в своїй паро-
хії, в Угерську (25 січня 1905 p.), 
дописує про організацію молочарень 
до „Економіста" і до „Діла" у Львові. 

Л. Горалевич не вдоволяється тим
часовими спілками при Читальнях 
„Просвіти". Він висуває сміливі пля-
ни організувати молочарські спілки 
в кооперативній формі на основі ко
оперативного закону з 1873 p., як са
мостійно зареєстровані товариства. Ця 
його думка скоро прийнялася між йо

го однодумцями, підтримав п також 
Виділ філії „Просвіти" в Стрию і у 
висліді був заснований самостійний 
Союз молочарських спілок під назвою 
„Крайовий Союз Господарсько-Моло-
чарськии', пізніший „Маслосоюз". Ос
новуючі загальні збори того Союзу 
відбулися 28 вересня 1907 р. 

До цього Союзу о. Лев Горалевич 
ввійшов як заступник голови надзір-
ної ради і на цьому пості працював 
у молочарській кооперації безперерив-
но аж до смерти (14 січня 1920 p.), 
залишаючи про себе якнайкращі спо
гади всіх тих, що його знали і з ним 
співпрацювали. 

Олександер Гарасевич (1876-1934) 
Згадуючи перших піонерів україн

ського молочарства, не можемо ніяким 
чином поминути проф. Олександра 
Гарасевича, першого молочарського 
інструктора, який закінчив молочар
ські студії в Данії і пройшов спеціяль-
ний вишкіл у данських молочарнях, 
щоб це знання і досвід потім передати 
українському молочарству. 

О. Гарасевич був не тільки фахо
вим молочарем-техніком і аґрономом, 
але й організатором чи співорганіза-
тором перших молочарських спілок, 
господарським референтом головного 
Виділу Т-ва „Просвіта" у Львові та 
мандрівним учителем того ж товарист
ва сільського господарства в pp. 1904-
1909. Він проробив велетенську піо
нерську роботу на полі сільеько-госпо-
дарської освіти українського села в 
Галичині. Як знаємо в звітах „Прос
віти", в 1906-1907 він об'їхав 21 по
віт з курсами і викладами, які мав у 
118 місцевостях; у 1908-1909 pp. був 
у 40 повітах і 195 місцевостях з викла
дами і курсами, відвідуючи рівночасно 
індивідуальні господарства, даючи 
різні поради, як перейти до раціональ
ної годівлі худоби і як збільшити ви-
дайність наших піль, переводячи та
кож перші спроби меліорації і кома-
сації сільських ґрунтів. 

Згадуючи про господарську працю 
О. Гарасевича, не можна забути й то
го, що він і д-р М. Коцюба зорганізу-
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вали перше т. зв. садівничо-рільниче 
заведення і першу українську одно
рідну школу нижчого типу в Мило-
ванні, пов. Товмач, на Покутті, яка 
діяла від 1 серпня 1910 р. аж до на
ших днів і відограла велику ролю у 
вихованні перших кваліфікованих 
господарів та інструкторів при Круж
ках (гуртках) „Сільського Господа
ря" по наших селах. Школа була 
створена заходами іншого нашого 
визначного економіста і діяча, о. міт-
рата Тита Войнаровського та о. М. 
Бачинського, на великому господар
стві з будинками, яке на цю ціль по
дарував „Просвіті" митрополит А. 
Шептицький. 

О. Гарасевич пізніше учителював в 
учительській семінарії у Львові, був 
одним із засновників і деякий час був 
головою протиалькогольного товарис
тва „Відродження" у Львові. У 1920 
pp. жив у УССР і трагічно загинув 
у Харкові (1934 р.) 

** 
* 

До групи українських молочарсь
ких піонерів треба ще зарахувати о. 
Северина Борачка (1858-1923), шкіль
ного товариша Є. Олесницького і о. О. 
Нижанківського. Він також брав ак
тивну участь в організуванні Моло
чарського Союзу в Стрию і був зас
новником першого в Галичині „Т-ва 
для збуту худоби". До цієї групи на
лежать і Федір Панич, Денис Сембра-
тович, д-р Ілярій Бачинеький, о. Ми
кола Матковський, о. Микола Гошов-
ський та багато інших, які включи
лися і підтримали цей рух, що його 
заініціював Є. Олесницький із своїми 
найближчими співробітниками, яких 
ми вирізнили окремо. 

Від Молочарської Спілки 
до Молочарського Союзу 

„Час постання першої молочарні в 
Галичині — пише інж. Ю. Павликов-
ський у статті „40-річчя молочарсь
кої кооперації" (Госп. Кооп. Життя", 
ч. 6, 1947 р.) — а саме рік 1904 при
тягає до себе особливу увагу дослід
ника економічного розвитку українсь
кого народу в Галичині. Того ж року 
звільнено (формально) матір галиць

ких установ „Просвіту" від піклуван
ня господарськими справами, якими 
вона, на основі свого статуту з 1891 p., 
обов'язана була займатися. В 1904 
р. на сторожі економічного розвитку 

* села поставлено „Сільський Госпо
дар", перемінивши його з місцевого 
товариства на „Крайове Господарське 
Товариство", — а на сторожі розвитку 
кооперації поставлено „Крайовий Со
юз Ревізійний", пізніший Ревізійний 
Союз Українських Кооператив у 
Львові, який цілком перейняв від Кра
йового Союзу Кредитового у Львові 
патронатські обов'язки над галицькою 
українською кооперацією". 

„Рік 1904, — пише далі згаданий 
дослідник, — це рік дальшої депресії 
цін на збіжжя і значного спаду цін 
м'яса, але рік зросту цін на масло, 
тобто на продукт у першу чергу се
лянських господарств..." 

Цю господарську кон'юнктуру ви
користовує Є. Олесницький дуже май
стерно для переведення своїх плянів 
практичного започаткування моло
чарства. 

Як уже знаємо, практичний перший 
крок допоміг зробити Є. Олесниць-
кому о. Остан Нижанківський, парох 
села Завадів, у Стрийському повіті, 
засновуючи в себе і жовтня 1904 р. 
першу молочарську спілку при чи
тальні „Просвіти". 

Для історії треба згадати, що пер
шою управою першої української 
спілкової молочарні в Завадові були: 
о. Остап Нижанківський, господар I-
ван Сенів і господар Федь Дергала — 
всі члени Виділу Читальні „Просві
ти". 

Першим українським молочарем 
став Федір Панич, близький родич Ва
силя Нагірного, пізніше знавець і ав
тор книжки про лікувальні зела. 

Молочарська спілка в Завадові ста
ла огнищем і центром поглядової на
уки молочарства для всіх сусідніх сіл 
безпосередньо, а посередньо для цілої 
Галичини. 

Через місяць твориться така ж мо
лочарська спілка в Голубошові, а три 
місяці пізніше в Угерську та інших 
селах (Тейсарів, пов. Жидачів, Лися-
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тичі, Братківці, Жулин, Семиґинів, 
Дашава, Добряни і т.д.). 

І дому не диво, що вже 12 січня 
1905 p., на засіданні філії „Просвіти" 
в Стрию, о. Л. Горалевич робить ду
же важливий внесок, який схвалено 
(див. про це статтю Г. Кухаря в „Ко-
оп. Республіці", ч. II. 1938, п. з. „о. 
Лев Горалевич"), а саме: „Наколи 
найменше 5 спілок молочарських у 
Стрийщині постане, про що Виділ 
подбати має, то Виділ ухвалює в за
саді основувати ще цього року стату-
тове товариство молочарських спілок, 
з обсягом діяння на цілий край. Ціль 
товариства такого: Гуртовий конт
рактовий експорт масла, евентуально 
за границю, виєднання субвенцій від 
міністерства рільництва на дальший 
розвиток і розширення молочарських 
спілок о парових моторах"... 

Вже через кілька місяців ріст моло
чарських спілок примусив філію 
„Просвіти", як їх морального опікуна, 
повернутися до своєї ухвали з 12 січ
ня і рішитися на організацію окремого 
центру для нового молочарського ру
ху. 

У цій справі, знову з ініціятиви д-ра 
Є. Олесницького, але під проводом 
о. Л. Горалевича, заст. голови філії, 
— відбулася довірочна нарада в моло
чарських справах 24 серпня 1905 р. 
в Стрию. На нараді о. О. Нижанків-
ський подав звідомлення „Про моло
чарські спілки", а о. Л. Горалевич 
зреферував саму проблему „Чи мож
ливий є Союз Молочарських Спілок 
і як його заложити". 

У висліді основного розгляду цієї 
справи, після довгої дискусії, на цій 
же нараді вирішено в майбутньому 
такий Союз, на кооперативних осно
вах, організувати, а покищо, на пере
ходовий час, покликати до життя „Со
юз руських спілок молочарських", як 
окремий відділ філії „Просвіти" в 
Стрию. 

„Союз руських спілок молочарсь
ких" розпочав свою діяльність зараз 
же, дня 7 вересня 1905 року, маючи 
згоду 7 молочарських спілок при Чи
тальнях Просвіти на їх обслугу. 

Завданням цього Союзу, як подає 
Ю. Павликовський у „Нарисі розвит
ку української молочарської коопера
ції в Галичині", було: 

1) організація, інструовання і люст-
рація (провірка) спілок; 2) удержу
вання складу молочарських машин і 
знаряддя; 3) торгівля маслом в краю 
і за кордоном; 4) опіка над фаховим 
вишколом молочарів; 5) видавницт
во, зокрема видавання друків для 
спілкових молочарень; 6) заступниц
тво інтересів молочарських спілок пе
ред крайовою владою і господарсь
кими товариствами. 

Провід Союзу взяли в свої руки, 
як члени управи, о. О. Нижанківсь-
кий і о. Лев Горалевич. Першим ін
структором при цьому Союзі став Ва
силь Павлюк, власник молочарні в 
Мишині, біля Коломиї. Його поміч
никами стали пп. Іван Горалевич 5 
Михайло Мельник, абсольвент моло< 
чарської школи в Ряшеві і молочар-
технік у німецькій молочарні в Дорн-
фельді. 

Пропаґанду раціонального ведення 
молочного господарства по наших се--
лах далі провадив О. Гарасевич. У 
практичній роботі організації нових 
молочарень оо.Нижанківському і Го-
ралевичеві дуже допомагав о. Севериу 
Борачок, парох с. Яйківці коло Жу-
равна. 

Перші успіхи і організація 
справжнього союзу 

Півтора року по заснованні першої 
молочарської спілки в Завадові й пів 
року по створенні „Союзу руських спі
лок молочарських", на день 31. 3.1906 
року, в Галичині було вже 12 україн
ських молочарських спілок, розміще
них у повітах Стрийському, Дрого
бицькому, Рогатинському і Коломий
ському. Ці молочарні об'єднували 405 
доставців-господарств, які доставили 
до того часу 365,031 літрів молока 
(цифри ще дуже скромні, але на ті 
часи дуже вимовні). З-поміж усіх 
спілок на перше місце вибивається 
спілка в Угерську, під проводом о. 
Горалевича, що бачимо з таких да
них: 
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У Стрийському повіті в той час бу
ло вже 7 молочарських спілок, одна
че не маємо даних про їх першу ді
яльність. 

Найслабшою сторінкою „Союзу 
руських спілок молочарьких" був 
збут масла. Без огляду на всі зусил
ля управи, торгівля маслом у своїй 
крамниці в Стрию і продаж його в 
маґазині ішли слабо. Як виходить із 
звітів на 31. 3. 1906 p., „Союз" зумів 
з усієї продукції спілок —13,429 кі
лограмів — продати тільки 2,826 кг. 
масла, або 21% загальної продукції, 
а решту мусіли молочарні збувати са
мі. Це показало, що перші піонерські 
успіхи, роблені аматорами-патріотами 
з допомогою просвітнього товариства 
,,Просвіта", треба було поволі засту
пати фаховими людьми і фаховою 
централею. 

Доводилось діяти скоро ще й тому, 
що поляки швидко зрозуміли загрозу 
збоку організованого українського мо
лочарства і розпочали сильну акцію 
за творенням таких самих молоча
рень, але під опікою згаданого вже 
вище Крайового Патронату при Кра
йовому Виділі, що значило на прак
тиці — під опікою польських дідичів, 
або польських кооперативних това
риств. 

Багато наших господарських діячів 
були схильні включитися в акцію 
Патронату, дискутуючи на цю тему 
навіть на сторінках „Економіста", бо 
мовляв, Патронат дає: 1) Безкоштов
ну технічну, організаційну і контроль
ну поміч; 2) Беззворотну допомогу 
для кожної молочарні у висоті 200 
корон і 3%-ву позичку на урядження; 
3) Можливість випозичення моло
чарських машин вартости до 2,000 
корон і безплатний вишкіл молочаря. 

Це були дуже спокусливі догоди 
і навіть наші щирі патріоти радили 
ці умовини використати, бо це ж мов
ляв, із наших податкових грошей і 
нам це належиться, — не беручи до 
уваги того, що ці субвенції розділю-
вали поляки. Вони ж були завжди 
глухими до наших справедливих ви
мог, а державні гроші у формі суб-
венцій розділювали, як їм було ви

гідно для своєї користи, і надії на 
Патронатську допомогу нашим моло
чарням, що хотіли бути самостійни
ми українськими молочарнями, були 
майже ніякі. 

Цю грізну ситуацію скоро зрозумі
ли наші перші провідники молочарсь
кого руху — Є. Олесницький, О. Ни-
жанківський і Л. Горалевич, і вони 
вирішили не заколисуватися самим і 
не заколисувати українську суспіль
ність надіями на субвенції, але влас
ними силами завершити розпочате 
діло. їхня національна амбіція і віра 
у власні сили нашого народу пере
могли. Вони, як батьки українського 
спілкового молочарства, з повною сві
домістю відповідальности приступили 
до завершення своєї праці, тобто до 
творення самостійного, фахового, мо
лочарського кооперативного Союзу. 
Це можна було робити ще й тому, 
що біля „Союзу руських спілок моло
чарських" об'єдналося вже 20 спілок, 
а цього вже вистачало для створення 
справжнього Союзу. 

З тією метою 26 вересня 1907 року, 
після відповідної підготови, відбули
ся під проводом Є. Олесницького осно
вуючі загальні збори Союзу українсь
ких молочарських спілок п. н. „Кра
йовий Союз Господарсько-Молочар-
ський" — товариство з обмеженою 
порукою, зареєстроване в Стрию. Ста
тут Союзу зареєстровано в Окружно
му суді 25 жовтня 1907 p., ч. 170/7. 

Новий Союз формально і фактично 
перебрав усі справи від „Союзу русь
ких спілок молочарських" і як кра
йова централя розпочав свою діяль
ність з днем 1 січня 1908 року, всту
паючи рівночасно в члени Крайового 
Союзу Ревізійного у Львові. Працю 
продовжували ті самі люди, але вже 
під новою фірмою, до перших загаль
них зборів, які відбулися 25 серпня 
1908 р. 

На цих зборах обрано першу Над-
зірну Раду і першу Дирекцію Союзу. 
До Надз. Ради ввійшли: д-р Євген 
Олесницький—голова, о. Лев Горале
вич — заст. голови, д-р Ілярій Бачин-
ський — секретар, Ярослав Кисілевсь-
кий (нач. „Нар. Торговлі" в Стрию), 
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о. Микола Гошовський (парох у Фа-
лині), о. Микола Матковський і Ми
хайло Тюп, як члени ради. 

До Дирекції Союзу ввійшли: о. Ос
тап Нижанківський — загальний про
від, о. Северин Борачок — організа
ційні справи, Олександер Денис Сем-
братович — торговельні справи (в мо
їй праці під з. „Українська Молочар
ська Кооперація в Західній Україні" 
подано мильно, що другим членом ди
рекції був о. Л. Горалевич — він був 
тільки до заг. зборів, — на цьому міс
ці справляю цю похибку, — А. К ) . 

Так 60 років тому розпочала пра
цю українська молочарська коопера
ція, під проводом всіх згаданих пер
ших ініціяторів і батьків цього руху, 
від молочарської спілки в Завадові, 
„Союзу руських спілок молочарсь-
ких"у Стрию під опікою філії „Прос
віти" в Стрию зачинаючи, через „Кра
йовий Союз Господарсько-Молочарсь-
кий" в Стрию, аж до славного Кра
йового Молочарського Союзу — коо
перативи з обмеженою відповідаль
ністю „Маслосоюз" у Стрию (така 
була його остання назва, — прим. А 
К ) , що відограв позитивну ролю в 
українській кооперації між двома вій
нами і який, по 40 роках праці, в 1944 
році був насильно зліквідований, враз 

із усією українською кооперацією, 
большевицьким окупантом. 

Ця згадка хай буде причинком до 
історії українського кооперативного 
молочарства і виявом нашої глибокої 
пошани та вдячности тим першим піо
нерам, батькам і творцям суспільно-
господарського руху, що ним була ук
раїнська молочарська кооперація в 
Західній Україні. Праці перших піоне
рів, як і праці наступних поколінь, 
наступних провідників цього руху, 
український народ ніколи не забуде, а 
ця стаття має за завдання закріпити 
цю працю в пам'яті нашого народу. 

** * 
При писанні цієї розвідки викорис

тано праці: Ю. Павликовський „На
рис розвитку української молочарсь
кої кооперації" — „Кооп. Республіка" 
ч. 1-2, 1933; Г. Кухар „О. Лев Горале
вич. Причинок до історії Маслосою-
зу", „Кооп. Республіка" ч. 11-12,1938; 
„Звіт з розвою українських заррбково-
господарських стоваришень і статис
тика за 1910 рік", Львів 1911; А. Ка-
чор „Українська молочарська коопе
рація в Західній Україні", Мюнхен 
1947; А. Курилас „Історія данських 
молочарських спілок", „Самопоміч" 
ч. 5-7, 1911. Інші праці зазначені в 
тексті розвідки. 

З АВСТРАЛІЙСЬКИХ НАСТРОЇВ 
Написав Василь Онуфрієнко 

Часами забудеш, що хмари існують на світі, 
Немає ні згадки цілющого вітру й дощу. 
Німують лани, пожовтілі, мов печі, нагріті, 
І я до мандрівця незнаного криком кричу: 

Не йди у пустелю!.. Забудь про горби синюваті, 
Забудь, що між пісками знайдеться затінь оаз. 
Хіба ти не чуєш, як спекою дихає в хаті, 
І вітер, можливо, на тиждень, як свічка, погас ?.. 

Вночі прохолоди не знайдеш, мабуть, і в печері. 
Краплини роси — найдорожче: як щастя, як рай. 
А тиша пекуча — і в вікна, і в стелю, і в двері... 
І хтось промовляє, всміхнувшись лукаво: „Звикай!". 

С^^ЗО^^Ь 



ЛЕВ ЯСІНЧУК 

Ьр. Семен- Ьелшачуку 

JJEB ЯСІНЧУК, родом з Білобожни-
ці, пов. Чортків у Зах. Україні, по

мер в своєму мешканні у Бруклині, 
стейт Ню Иорк, вночі з п'ятниці на 
суботу 12 жовтня 1963 p.: „Госпо
дар дому під ч. 1 Савт Портленд вул. 
у Бруклині, повідомив про смерть са
мітньої людини місцеву поліцію. Полі
ція прийшла, оглянула мешкання, по
перевертала догори коренем усі речі, 
(шукаючи, мабуть, за якимись рідкіс
ними документами, чи може з іншої 
причини), а щойно згодом повідомила 
найближчу родину в стейті Ню Джер
зі про смерть їхнього родича. Коли 
родина приїхала, знайшла тіло покій
ного на долівці його однокімнатного 
мешкання, ниць до землі, з розбитою 
склянкою в руці та з закривавленим 
обличчям. Сердега, мабуть в остан
ній хвилині перед смертю хотів за
жити пілюлі, що йому приписав осо
бистий лікар, д-р Остап Баран із Ню 
Йорку. Той же лікар, прикликаний 
на місце смерти родиною Покійного, 
разом з поліційним лікарем могли 
ствердити, що смерть прийшла від 
розриву серця... 

Тричі в „Новому Світі" 

На постійний побут у ЗДА приїхав 
бл. п. Лев Ясінчук, разом з іншими 
європейськими „скитальцями", в 1948 
році і зараз же тут включився в гро
мадську працю на різних ділянках. 
Він уже знав тутешні відносини з 

попередніх двократних своїх місій до 
ЗДА й Канади. За згодою та з дору
чення всіх тодішніх українських цен
тральних організацій у Львові і від 
імені Українського Педагогічного То
вариства „Рідна Школа", він об'їхав 
Америку, — тобто ЗДА й Канаду, 
перший раз у pp. 1928-1929. Метою 
його поїздки було наладнання допо
моги для потреб українського приват
ного шкільництва в Галичині. Опи
савши свою першу подорож у книжці 
„За океаном", він ствердив, що з по
одиноких зборів по українських гро
мадах, на яких він промовляв, Рідний 
Край одержав тоді зі ЗДА: 15,050.66 
дол, з Канади: 1,431.39 дол, а безімен
ні жертводавці склали 1,202.70 дол. 
Друга поїздка Лева Ясінчука до ЗДА 
і Канади відбулася в часі 50-річного 
ювілею „Рідної Школи" в pp. 1931-
1932 та принесла в користь „Рідної 
Школи" 11,700.00 дол. і вона була ве
дена під контролею „Об'єднання Ук
раїнських Організацій в Америці". З 
цієї подорожі появилася чергова 
книжка Ясінчука „Для Рідного Кра
га." 

Обидві місії були важливі як для 
Рідного Краю, так і для українців в 
Америці. Для Рідного Краю була це 
значна фінансова підтримка україн
ському приватному шкільництву, яке 
сповняло історичне завдання, тобто 
виховання українського доросту в рід
ному дусі. Крім цього грошеві пожерт
ви з Америки додавали громадянству 
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в „старому краю" силу витримати 
ворожий тиск і недолю українського 
народу під чоботом польського оку
панта. 

Хто з нас, старших американських 
громадян українського роду, пережи
вав тодішні часи в Америці, той і 
досі не може забути прямо соромної 
внутрішньої „громадянської війни", 
яка не тільки послабила, але й майже 
виключала всяку спільну конструк
тивну працю. Ця внутрішня „війна 
всіх проти всіх" придавлювала ті ус
танови, що шукали якогось способу, 
щоб хоч злагіднити вістря взаємних 
обвинувачень та незрозумілої ворож
нечі до себе в часах, коли треба було 
якнайбільшої солідарности поза кор
донами Рідного Краю для його ря-
тунку. 

Тому, що серед американських ук
раїнців тоді не було якоїсь „невтраль-
ної особистости, яка могла б мати бла
городний вплив на розсварені й роз'
єднані ворожі табори, то обидві поїзд
ки, Лева Ясінчука по українських гро
мадах з його патріотичними промо
вами, з його лагідним характером та 
ввічливістю супроти кожного, були чи 
не єдиним чинником, який давав 
справжню надію, що лихо серед роз
сварених груп мусить колись таки ми
нутися. Це, остаточно й здійснилося, 
після десятирічної взаємоненависти! 

І якщо б небіжчик Лев Ясінчук не 
міг був нічого іншого вдіяти в своєму 
житті, крім згаданих осягів для са
мої еміграції в Америці, та за цю одну 
прислугу йому належиться посмерт
ний пам'ятник від нас, давніх приму
сових і добровільних емігрантів. 

Лев Ясінчук: шляхи й драма життя 

Лев Ясінчук народився ЗО липня 
1882 р. в Білобожниці, Чортківського 
повіту, в Галичині, де його батько 
Петро Ясінчук (мати Марія, з дому 
Туркула) був заможним господарем 
і громадським діячем у повіті. Після 
закінчення початкової освіти в рід
ній місцевості й середньої в Бучачі, 
у Львові й Станиславові, він вступив 
в 1902 р. на учительську працю в 

Чортківському повіті, у місцевостях 
Косів і Паушівка. В Паушівці зорга
нізував хор, що співав у церкві й на 
урочистих національних виступах. 
За підготову до оснування „Січі" в 
тому селі й за довершене заснування 
„Січі" в рідному селі (у тих часах 
це був унікат на Поділлі!) австрійсь
ко-польська влада відобрала в нього 
право вчителювати в тому повіті, і він 
перейшов у сусідній, Гусятинський, 
де упродовж п'ятьох місяців побував 
на трьох учительських посадах (Лич-
ківці, Мшанець, Пробіжна). З кін
цем шкільного 1904 року, шкільна 
влада „за кару" звільнила його зовсім 
з учительської служби в Галичині. 
У 1905 р. він перейшов на сусідню 
Буковину (Лукавець н. С, Волчинець, 
Заміетя), а в 1909 р. опинився на так 
званій „сталій посаді" в Оршівцях. 

Крім своїх шкільних справ, які вів 
зразково, Покійний започаткував у 
всіх своїх службових місцях'суспіль
но-культурну, економічну й політичну 
діяльність. Найвидатніші висліди бу
ли, очевидно, в Оршівцях, де прослу
жив найдовше. Його заходами й за 
його помисловістю станув тут вели
чавий Український Народний Дім — 
в ті часи найбільший і найкращий 
на Буковині, з великою залею на зіб
рання й на театральні вистави, розма
льованою й прибраною в українсько
му стилі. Навіть деколи українське 
студентське товариство „Січ" з Чер
нівців уладжувало в тій залі свої ве
чірки, привозячи туди ще й власну 
оркестру. 

Коли на Буковині закінчилося т. 
зв. „право пропінації", Ясінчук, як 
громадський радний, виступив з цілим 
молодечим запалом проти коршми в 
селі. Цікаве, що навіть деякі радні, які 
любили попити, підтримували Ясін
чука. Не поміг ані натиск потента
тів і влади, ані спроби перекупства: 
Оршівці чи не єдина громада на Бу-
товині, яка залишилася без коршми, 
аж доки Ясінчук не пішов на війну. 
Оцінюючи ту працю, селяни вибира
ли його щороку головою ,,Райфаи-
зенської каси" й „Української Торго
вельної Спілки", таки ним самим за-
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снованих. Він теж був радним у гро
маді, а за румунської окупації всіми 
голосами найчислєннішої т. зв. „тре
тьої кляси" був обраний начальником 
громади. Та треба було громаді про-
цесуватися сім місяців, заки румун
ська влада відважилася передати Я-
сінчукові урядування. Громадські 
п'явки й їхні поплентачі, піддержува
ні горілкою, тоді заворушилися. У 
чернівецькій німецькій пресі почали
ся напасті з закидами, що „Ясінчук 
спроваджує зі Львова зшитки для 
школи, що б діти не купували бу
ковинських виробів". Писали теж, що 
він їздив двічі до ,,Росії" (в дійсності 
він їздив на Україну); писали, що 
до нього приходять „з Росії" часо
писи (це була „Рада" й журнал „Світ, 
ло"). Пішли також доноси до полі
тичної й шкільної влади, що він є во
рогом Габсбурґів та що як громадсь
кий радний поводиться немов „дик
татор", бо приводить на час засідань 
перед громадську канцелярію „банду 
узброєних буками „Січовиків". Тими 
„буками" (як казали) — „Січовики 
погрожують крізь вікна радним, що 
хотіли б голосувати інакше, ніж хоче 
Ясінчук". За ці закиди Ясінчук став 
перед „Дисциплінарним Трибуналом" 
у Чернівцях, який, з огляду на його 
висліди праці в школі, вирішив спра
ву „компромісово" — стриманням од
нієї що-трирічної підвишки заробіт
ної платні. 

У першій світовій війні прослужив 
Лев Ясінчук старшиною (поручни
ком) в австрійській армії, в угорсько
му боснійському полку, що бився на 
російському, румунському й італійсь
кому фронтах. Після повороту з Іта
лії, в 1918 p., перейшов до УГА, та 
боровся за Україну до кінця Визволь
них Змагань. 

Якщо йдеться про письменницьку 
чи журналістичну діяльність, то до 
війни Покійний співробітничав у чер
нівецькому щоденнику „Буковина", 
в студентському журналі „Промінь", 
двотижневику „Україна", а особливо 
в „Каменярах" — органі „Вільної Ор
ганізації Українського Вчительства на 
Буковині". У цьому органі, крім ста

ново-педагогічних статей містив 
статті проти надто угодовської полі
тики української репрезентації на Бу
ковині. В pp. 1912 й 1913 Ясінчук їз
див на Придніпрянську Україну, яку 
широко описав у згадуваних „Каме
нярах". При нагоді тих поїздок він 
познайомився з тодішніми визначни
ми українськими діячами в Україні: 
Євгеном Чикаленком, Сергієм Єфре-
мовим, Дмитром Дорошенком, панею 
Шерстюк, Дмитром Яворницьким та 
іншими. На вакаційних учительських 
курсах у Києві, Полтаві й Катеринос
лаві познайомився з учителями і 
вдержував з ними дружнє листування 
аж до вибуху першої війни. Повернув
ши додому, дописував принагідно до 
київської „Ради". 

Повоєнна діяльність 

Після закінчення війни Ясінчук о-
сів наново в Оршівцях на Буковині, 
утримуючи рідню із скромних сільсь
ких заробітків (деколи і в „натурі"), 
бо румуни не тільки не прийняли 
його на вчительську службу, але ще 
й два рази арештували й поставили 
під воєнний суд у Чернівцях. Після 
другого ув'язнення, в 1923-тому році 
йому пощастило повернутись у Га
личину. Це був для нього найвищий 
час, бо ославлена румунська ,,сіґу-
ранца" (політична поліція) загрози-
ла йому, що буде наново ув'язнений, 
якщо станеться щось найменше „по
літичне" в Оршівцях. 

Ця загроза вирішально вплинула 
на дальшу працю Лева Ясінчука. Са
ме тоді центральне Товариства „Рід
на Школа" у Львові, під головуван
ням сл. п. Антона Гладишовського, 
покликало його на організатора в 
цій установі. Тут, Ясінчук аж до при
ходу большевиків в 1939-ому році 
прослужив серед незвичайної актив-
ности на різнородних ділянках, які 
викликають прямо здивування в тих, 
що досліджують його всебічну працю. 
Своєю ІНІЦІАТИВОЮ, працьовитістю й 
тактом, знаходячи прихильне настав-
лення й апробату керівних чинників, 
причинився він у великій мірі до за
кріплення й поширення тієї установи, 
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що відіграла таку велику й важливу 
ролю в розвитку українського шкіль
ництва в Галичині за Польщі. Він 
вклав усю свою енергію в розвиток 
„Рідної Школи", бо вдумався в те, 
що українське приватне шкільництво 
може не тільки здержувати насиль
ний процес винародовлення україн
ської молоді, але й являється голов
ним мирним спротивом намірам оку
панта. Він об'їхав майже всі міста 
й містечка та багато сільських громад 
у Галичині, щоб силою свого палко
го слова і речевих аргументів зміц
нити колись слабі рідношкільні орга
нізації, — „кружки" „Рідної Школи", 
яких до його приходу на працю в 1923 
році, за 40 років існування Україн
ського Педагогічного Товариства, бу
ло всього 55. За жертвенною працею 
й спонукою Ясінчука до 1939 р. зрос
ло число „Кружків" до поверх 2,000. 
А щоб приватне шкільництво можна 
було сперти на масовому членстві 
найсвідоміших громадян, то з 12,867 
членів „Рідної Школи" в 1923 році, 
воно зросло у 1939 р. до поверх ста 
тисяч! 

Як уже згадано на початку, саме 
тоді Лев Ясінчук, за схваленням усіх 
тодішніх українських центральних 
установ у Львові, виїздив двічі від 
„Рідної Школи" за океан. Це була 
свого роду епоха в діяльності як са
мої „Рідної Школи", так і Покійно
го. 

Ще в часі перед першою світовою 
війною існувала у Львові професійна 
організація українських працівників 
по українських установах, під наз
вою „Союз Українських Приватних 
Урядовців у Галичині" (в скороченні: 
„СУПРУГА"), що, особливо після 
війни, за головства Василя Кульчиць-
кого, розвинувся дуже широко, охоп
люючи усіх працівників по українсь
ких установах в цілій Галичині, як 
станова організація. Коли після 25-
річного головування В. Кульчицький 
не міг дальше очолювати цієї уста
нови, ввійшли до її управи людці, 
які стали поволі туди проводити ко
муністичні ідеї. Щоб не допустити до 
дальшої деморалізації, обрали голо

вою цієї установи Лева Ясінчука. Він 
керував „СУПРУГОЮ" повних десять 
років, аж до вибуху другої світової 
війни. Коли в перших днях світової 
війни конаюча польська влада забо
ронила цю установу, тоді арештувала 
і самого Ясінчука з його родиною, 
під замітом, що він стріляв крізь вікно 
свого мешкання й убив польського во
яка! Однак, завдяки впливовим ук
раїнцям, заарештованих звільнили. 
Засідав Ясінчук і в Надзірній Раді 
української кооперативної фабрики 
„Суспільний Промисл", що виробляла 
цикорій та підмінку кави (під назвою 
„Пражінь"). Завдяки чесній, фахо
вій і невтомній праці дирекції, ця 
фабрика була перед другою світовою 
однією з найбільших серед українсь
кої промисловости в Західній Україні. 

Визнаючи велику, деколи вирі
шальну ролю пісні, мистецтва й 
театру, Ясінчук був не тільки люби
телем того роду мистецтва, але й сам 
організував аматорські театри і- хори 
та керував ними. Так був він дириген
том співацьких товариств „Боян" у 
Вашківцях над Черемошем на Буко
вині й у Снятині (в Галичині) .на
лежав до „Театральної Комісії" при 
„Просвіті", що при допомозі журналу 
„Аматорський Театр" керувала ама
торськими театральними гуртками. 
Там містив Ясінчук свої статті на те
атральні теми. Згадана Комісія ство
рила була з найкращих театральних 
аматорів львівських і підльвівеьких 
театральних гуртків окремий театр 
під назвою „Зразковий Театр" і виз
начила трьох режисерів (М. Мурсь-
кого, Івана Олексина й Л. Ясінчука), 
даючи їм уповаження на вибір п'єси. 
Перша вистава цього театру припа
ла на Ясінчука, на яку він вибрав 
п'єсу „Чумаки", де сам грав ролю Хо
ми. Вистава в залі Музичного Тов-а 
ім. Лисенка у Львові в 1936 р. пройш
ла з надзвичайним успіхом. 

Зміна влади — виїзд на скитальщину 
Першу большевицьку окупацію Га

личини перебув Ясінчук у Львові, де 
його призначено шкільним інспекто
ром для 84 польських шкіл у Львові, 
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відсуваючи від праці інспекторів — 
поляків. За німецької окупації покли
кали його українські громадяни до 
управи шкільництвом міста Львова. 
Це чисто українське шкільне правлін
ня швидко, силою обставин, пошири- ' 
лось поза Львів. Коли німецька ци
вільна влада прибула до Львова, за
лишила Ясінчука в головному шкіль
ному правлінні (очевидно під началь
ником — німцем) як інспектора ук
раїнського шкільництва в так зв. „ди-
стрикті Львів", тобто у Східній Гали
чині. Тоді було там уже 3,060 укра
їнських шкіл і понад десять тисяч 
учителів. Під час відступу німецької 
армії з Галичини під тиском больше-
виків, львівська шкільна влада пере
вела Ясінчука на такий самий пост 
до Кракова. Саме тоді трагічно зги
нув в найдальшій лемківській закути-
ні, в Новому Санчі український шкіль
ний інспектор, Микола Курцеба. На 
вільне місце вислали з Кракова Я-
сінчука, на його власне домагання. 
Тут він, за короткий час видатно по
ширив українське шкільництво і по
більшив кількість учителів. 

Утікаючи від большевицького по
ходу на Захід, Ясінчук переїхав че
рез Словаччину до Австрії і зупинив
ся осідаючи в столиці Тиролю, м. Ін-
сбруці. Там, під покровом „Братства 
св. Андрія", заснованого й керовано
го сл. п. крилошанином о. Юстином 
Гірняком, організував він українські 
школи для дітей українських втіка
чів і був їхнім інспектором аж до ви
їзду до ЗДА. На цьому становищі 
зазнав чимало прикрощів від фран
цузької влади, якої деякі органи за
надто йшли на руку вимогам своїх 
віроломних „союзників" большевиків, 
що були там однією з чотирьох оку
паційних сил. В Інсбруці видав Ясін
чук на циклостилі писаний інформа
ційний підручник „Південна Амери
ка", зладив Читанку для 2-ої кляси 
народних шкіл; написав спогади на 
біля 1000 стор. друку та нарис з жит
тя скитальців п. з. „Данина Молохо
ві"., три розділи якого були друко
вані в „Свободі". 

Нова фаза праці 
З приїздом плеяди нових праців

ників з європейської скитальщини до 
ЗДА, почалася для Ясінчука нова фа
за праці, про яку ширше й точніше 
можуть написати його ближчі друзі— 
а їх Покійний мав чимало. На цьому 
місці годиться розглянути основно йо
го діяльність як журналіста і літера
тора. Це така різноманітна праця, 
що не знати як її схарактеризувати. 
Беручи до уваги твори, видані книж
ками, розвідки в календарях, статті 
в журналах і часописах, або літера
турних збірниках, треба уважніше 
поставитися до Лева Ясінчука, як лі
тератора. 

Статті, писані в „Свободі" — а їх 
упродовж двадцяти літ велетенська 
кількість, як теж і безліч статтей, 
написаних у львівському „Ділі" про 
значення української еміграції —• це 
різнородний матеріял. Що б усе те 
якслід з'ясувати й насвітлити, тре
ба окремого знавця. 

Із одинадцяти праць Лева Ясінчу
ка виданих до цього часу книжками, 
то, крім, попередно згаданих, були 
ще й такі: „50 літ Рідної Школи"; 
„Рідна Школа в ідег й житті"; „Ук
раїнське дошкілля" (головна редак
ція збірної праці); „Поміж морями" 
(подорож по Данії й Голяндії) й ін. 
Деякі з тих книжок польська цензу
ра немилосердно переслідувала, цен
зуруючи цілі уступи, окремі речення, 
а то й окремі слова, чим спотворю
вала видання й завдавала великої 
матеріяльної шкоди і самому авторові 
і видавництву. Так, напр., книжку 
„Азбука нації" забрала поліція з дру
карні, не залишаючи ні одного при
мірника для історії. 

Ще в рідому Краї написав Ясінчук 
до „Пропам'ятнної Книги" Українсь
кого Народного Союзу, виданої в 
1936 p., справжню наукову студію, 
п. з. „Старокраєвим оком на україн
ську еміґрацію в Америці", яка може 
стати підставою до оцінки значення 
й варто сти української еміграції в 
ЗДА. Є це дійсне „дзеркало еміграції", 
як твердив самий автор, і українці 
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в Америці повинні побачити себе са
мих у ньому. Головне питання до 
нас (поставлене на стор. 367 згаданої 
„Пр. Книги") таке: „Чи еміґрація 
виправдала себе у службі своєї на
ції?" 

У посмертній згадці Михайла Лисо-
гора („Свобода" 11 грудня 1963) на
писано: „Зазнайомлення Ясінчука з 
давнішою українською іміграцією в 
ЗДА дало йому спроможність негайно 
після приїзду на постійне в Америку 
вдуматися в українське піонерське 
життя і він ввесь час залишався зве-
личником праці іміґрантів для себе 
самих, для Америки й для України". 
Це пізнати м. ін. з другої його еміґ-
раційно-історичної праці, написаної 
вже в Америці, а саме розвідки, по
міщеної у „Великій Історії України", 
виданій Іваном Тиктором у Вінніпе
гу в 1948 p., у розділі п. з. „Заокеан
ська еміґрація в ЗДА". Ця праця о-
хоплює життя українських іміґрантів 
у ЗДА від самих початків, аж до ма
сового переселення в 1948 р. 

Крім тих розвідок, Покійний напи
сав ще й інші, не менше важливі пра
ці в „Свободі" в 1953 р. як ось: „Шкі
льна освіта на українських землях" 
(огляд розвитку школи на Україні за 
тисячоліття) а також в календарях 
УНС: „Українське шкільництво поза 
українськими землями" (в календарі 
за 1954 р) ; „Українська Школа в 
ЗДА" (в календарі за 1951 p.) ; „Ук
раїнське шкільництво на Буковині (в 
Альманасі „Буковина") та ін. Одначе 
найважливіша науково - джерельна 
праця, яку Ясінчук написав в Амери
ці, це „Українське шкільництво у 
Львові", вміщена в Ювілейному Збір
нику „Наш Львів" (1252-1952), що 
появився в Ню Иорку (з нагоди 700-
ліття заснування міста Львова), у ви
давництві „Червоної Калини" в 1953 
році. 

Належне признання для цієї праці 
виявило Наукове Товариство ім. Шев
ченка в Ню Йорку, перевидаючи її 
англійською мовою в Збірнику ,,Lviv, 
a symposium on its 700th Anniversary" 
(Editors: Vasyl Mudry and Roman 
Olesnicki), published under the spon

sorship of Alumni of Institutions of 
Higher Education in Lviv.—New York 
1962." 

Отже небіжчик діждався ще перед 
смертю побачити свою наукову працю 
англійською мовою і це може була 
чи не найбільша нагорода для нього 
ще за життя. 

Деякі його праці ще не оприлюд
нені, хоч написані недавно для видав
ництв в ЗДА й Канаді. Зрештою, всьо
го, що написав вже в Америці Ясін
чук, не дасться позбирати нашвидку. 

Треба ще згадати й про іншу ді
яльність Ясінчука в ділянці науки, 
а саме про його співучасть в „Комісії 
для Вивчення Історії Української Іміг
рації" при УВАН у ЗДА, заснованої 
в 1953 році. Там ішла підготова ма-
теріялів для написання історії ^Аме
риканської України". Ця праця увін
чалася зредаґуванням збірника, в я-
кому були запляновані монографії й 
деякі біографії українських діячів в 
Америці. При зміні управи, УВАН цю 
працю, на жаль і досі не опублікував. 
Аналогічно йшла в цій Комісії спів
праця для „Гаслової (Словникової) 
Енциклопедії Українознавства", дру
кованої старанням НТШ в Европі (за 
редакцією проф. д-ра В. Кубійовича, 
та у видавництві „Молоде Життя" в 
Німеччині). У дискусіях і писаннях 
„гасел" для ЕУ брав пильну участь 
Лев Ясінчук. Покійний був також 
активним співробітником „Книги 
Знання" — Української Загальної Ен
циклопедії, за редакцією проф. д-ра 
Івана Раковського, В-ва „Рідна Шко
ла", в 1933 р. 

Ще одну наукову працю мав вико
нати небіжчик, а саме: Український 
Технічний Інститут в Ню Йорку за
просив його на лектора катедри для 
виховання, але через старший вік 
від цієї почесної діяльности Ясінчук 
відмовився. 

Родинне життя 
Тому, іцо Небіжчик працював на 

двох півкулях, мало хто звертав увагу 
на його родинне життя, а воно дуже 
важливе для кожної людини. Покій
ний був одружений з бл. п. Іриною 
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Лукіянович, сестрою відомого на Бу
ковині, а зокрема у Львові, проф. Де
ниса Лукіяновича. Ірина була видат
на українська вчителька-педагог, ор
ганізаторка та опікунка українськими 
дівчатами, іцо працювали в домашніх' 
послугах у Львові. Вона заснувала 
для них Т-во „Праця" у Львові й ке
рувала ним аж до упадку Польщі. 
Померла в 1952 р. на Україні. 

З подружжя залишився одинак-еин, 
д-р Назар Яеінчук, кол. лікар 1-ої 
Української Дивізії—УНА. Він живе 
з дружиною і трьома дітьми в Пари
жі. П. Назар, після закінчення воєн
них дій, був довго у французькому 
полоні, залишився в Парижі, там од
ружився і працює в „Пастер Інститу
ті" та в різних французьких і амери

канських лікарських установах і ви
давництвах, як знавець чужих мов. 

Переселившися в 1948 р. до ЗДА, 
Лев Яеінчук не знайшов тут ніякого 
пристановища при українській уста
нові. У своїй вродженій скромності 
він, упродовж останніх 15 років, пра
цював у бруклинському шпиталі ,,Де 
Кальб Госпітал", як робітник при е-
левейторі і таким чином заробляв 
на прожиток та складав свої ощадно
сті на „гірку годину" для сина і для 
внуків. 

Із смертю Лева Ясінчука відійшов 
від українського життя один з найви-
датніших його репрезентантів. Відій
шов від життя, але назавжди зали
шиться в його історії. 

Вічна Пам'ять вірному Синові Ук
раїни ! 

Я ТАК Л Ю Б Л Ю . . 
Написав Григорій Столярчук 

Я так люблю, я так люблю тебе, 
Моя співуча українська мово! 
В тобі шумить Полісся голубе 
І дужо хвилі гомонять Дніпрові. 
В тобі живе карпатська височінь, 
Що манить у незвідане майбутнє, 
І степова безкрая широчінь, 
І Кобзарева дума незабутня. 
Пісні дівчат, налиті колоски, 
Янтарної пшениці кочугури... 
Ти — сплав мільйонів серць палких, 
Що пережив і найлютіші бурі. 
Ти, рідна мово, чиста, як роса, 

Цілюща й невичерпна, мов криниця. 
Святиня наша, гордість і краса, 
Ти — розуму народного скарбниця. 
Як легко йти з тобою по землі 
І підставлять вітрам лице відкрите! 
Для мене ти — як і насущний хліб, 
Без тебе я не зміг би в світі жити. 



ННИНІ 
Т Е П Е Р 

Степан VuHgufc^ 

Старі люди люблять ідеалізувати 
минуле. І мене не раз збирає охота на
писати щось на похвалу старих часів, 
але покищо нічого з того не вийшло, 
бо щоразу пригадується жахлива істо
рія мого пращура і всякі заміри ста-
рохвальства нищить у зародку. Ця іс
торія в різних варіяціях відома кож
ному, хто будь-коли цікавився антро-
поґенією і щось читав із цієї науки. 
Подам тут ЇЇ основні факти, оминаю
чи подробиці, бо не маю жадної пев-
ности в їх автентичності. При цьому 
попрошу шановного читача виявити 
належну об'єктивність і всякі непри
хильні до мене почуття, що можуть 
виникнути в його серці, відразу злік
відувати. Я ж бо не винуватий у тому, 
іцо чинили колись мої далекі предки. 

Найпростіший варіянт тієї історії та
кий: одного разу мій пращур дуже 
зголоднів і покрадьки виповз із своєї 
печери, щоб пошукати десь харчів. 
Надворі була темна ніч. Оглянувшись 
боязко круг себе і переконавшись, що 
нема небезпеки, обережненько підвів
ся на ноги і хильцем-нахильцем по
дався далі, аж поки не дібрався до пе

чери вашого пращура. А тут зробив 
засідку... 

Тодішні люди ще не вміли послуго
вуватись ні камінням, ні довбнями, а 
орудували виключно руками й зуба
ми. І мій пращур не мав при собі ні
якої зброї, крім природньої... Тож ко
ли ваш пращур виліз надвір, мій у-
пав на нього, збив із ніг, звалив на 
землю і вп'явся своїми кливаками йо
му в горло, перекусивши його, наче 
качан капусти. Колись ми мали чудо
ві зуби. Зате, замість них, маємо тепер 
чудову дентистику. 

Ваш прародитель тільки захарчав, 
потім затрясся всім тілом, випростав
ся на всю довжину і спустив содухи. 

Випивши із своєї жертви кров, мій 
пращур переволік безкровне тіло до 
своєї печери і там їв його доти, доки 
не доївся до голих кісток. А потім по-
розбивав-подрохотав маслаки і повис-
моктував із них усі шпіки. 

А незабаром сталося з ним те саме, 
що з вашим пращуром. 

З того часу багато чого змінилося. 
Згадуючи цю макабричну подію, я 
благословляю закон еволюції. Він дав 
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мені змогу жити в хаті і харчуватися 
наїдками й напитками, що не мають 
нічого спільного з вашим тілом і з ва
шою кров'ю. Він витворив у мені вели
ку відразу й огиду до них. А дякуючи 
поліції і карним законам, ми вже не 
перекушуємо один одному горла, а 
навпаки, мило усміхаємось до своїх 
ближніх і посилаємо їм поздоровні 
картки в дні народження. І так діється 
приблизно по всій нашій плянеті, як
що не рахувати Нової Гвінеї і Совєт-
ського Союзу. 

З уваги на сказане, я хвалю поступ 
і вірю, що речі, бодай у своїй біль
шості, з бігом часу вдосконалюються. 
Навіть злодійство. 

Недавно я мав таку розмову із своїм 
фабричним партнером: 

—Скажи мені, Майку •—прошу йо
го,—що мені робити з тим Джеком 
Шкаралупою? Пристає, щоб я приз
нався, чого втік до Америки. Питає, 
що я вкрав удома ? І регочеться, коли 
я кажу йому, що нічого не вкрав, а 
просто втік від Сталіна, від комуніз
му. Говори, каже, це комусь дурнішо
му від себе, а не мені. Що робити з 
цим недоуком? 

•—Не признаватися!—рішуче пора
див Майк.—Не признаватися й не ро
бити з себе посміховища. В старому 
краї найбільшим ділом було вкрасти 
коня, а тут, брате мій, на коней каш
ляють. Тут обкрадають банки, виру
бують сталеві каси і вибирають дія-
манти із сейфів. Тож якби хлопці до
відались, що ти там украв якусь ста
ру шкапину з більмом на правому 
оці, то засміяли б навіки. Ні, братику, 
не признавайся. Спирай усе на Ста
ліна. 

Як видко з цієї розмови, навіть 
фабричні партнери знають, що злодій
ське мистецтво не стоїть на місці, а 
з бігом часу поступає вперед і вдоско
налюється як у проблемах, так і в 
засобах. 

А тепер хочу сказати, що, на преве
ликий жаль, не завжди закон ево
люції є законом поліпшення. Часом 
він веде й до погіршення. На доказ 
правди подам кілька прикладів: 

1. Еволюція черевиків. Насамперед 
звернемось до такої речі щоденної по
треби й щоденного вжитку, як череви
ки. У світі відбуваються великі події, 
щодня маємо якийсь політичний ви
бух. Нема часу бавитися якимись там 
черевиками. Але мусимо, босоніж не 
можемо ходити. Років 50-60 тому ми 
носили черевики з Гумовими пахви
нами на холявах. Ті черевики чоловік 
узував і роззував за кілька секунд. 
А потім прийшла еволюція. Якась не
прощенна душа видумала черевики на 
шнурках. І ці черевики взуваються 
за кілька секунд, але, окрім цього, 
їх треба ще шнурувати, і цей виплід 
технічної еволюції вимагає сотень се
кунд. 100-200 секунд забирає, якщо 
ви „схойра" і не маєте живота. Ко
ли ж той живіт є, то в залежності від 
грубини нагулу на нім, шнурування 
може тривати тисячу і більше секунд, 
при свіжих і міцних шнурках. Коли ж 
ті шнурки вже немолоді і рвуться, 
то секунд не можна порахувати, і 
шкода про це писати. Скажемо тільки, 
що кожного ранку великі мільйони 
уст виголошують тяжкі прокльони на 
адресу творців шнурованих черевиків. 
На жаль, ці прокльони падають не 
на шевські фабрики, а на безневинні 
верби, висаджуючи на їх стовбурах 
грубезні ґалюмахи. І тому тепер так 
багато ґушуватих верб. 

А в останні часи придумали ще гір
шу напасть—„зипси" —• автоматичні 
замки! Правду сказати, самі зипси ще 
добрі, але той коник, що по них бі
гає, велика зараза. Він має шалені 
норови. Ні з того, ні з цього зноро
виться і затнеться вам десь на зипсі 
та й не рушиться з місця, щоб ви йо
го просили, молили, щоб ви над ним 
кричали ґвалт. Смикаєте його, лю
ципера, півгодини туди й сюди, поки 
чомусь не попустить і не зрушиться 
з місця. То ще слава Богу, бо часом 
мусите лягати спати з черевиком на 
нозі. А буває ще й таке, що той но
ровистий муцик з'їде з клятого зип-
су геть. Тоді мусите купувати нові 
черевики. 

ТІ. Еволюція очкура. А якийсь 
стовредний Кравчук не мав роботи й 
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переніс зипси на нітани! Це найбіль
ша кара технічної еволюції. Бо в нас, 
як на зло, іцо-суботи і що-неділі як 
не вистава, то виставка, як не бенкет, 
то ювілей. Треба всюди бути, пам'ята
ючи, що „праця єдина з недолі нас 
вирве". Виконуючи цю національну 
заповідь, я всюди ходжу, але завсіди 
беру в торбу запасні штани, на вся
кий випадок. А тим часом колись жад
ної небезпеки від штанів чоловік не 
мав, бо очкур, зав'язаний на ключку, 
хоронив його від усякого безчестя. Чо
ловік міг безпечно садити підскочис-
того гопака чи йти на турка. Очкур 
не зробив йому ніякої ганьби, ніякого 
сорому. 

III. Еволюція імен. Колись наші 
хлопці мали чужі наймення: або жи
дівські—Іван, Яків, Данило, Гавюило, 
Михайло..., або грецькі — Андрій, Ва
силь, Микола, Олесь, Степан..., або 
латинські—Луць, Марко, Мартин, Па
вло, Юлько... Але завсіди можна було 
пізнати, що то українці, бо говорили 
по-нашому. А тепер називаються по-
українськи, але не говорять по-на
шому. Кожний як не Влодко, то Люб
ко, як не Мірко, то Славко..., але на
шої мови ні бе, ні ме. Мій хрещеник 
Ярко закінчив цілий курс наук в ук
раїнській парафіяльній школі, абсоль-
вував курс українознавства, де на ве
лику радість батькам зробив мату-
ральний іспит із відзначенням, але з 
української мови знає тільки одно 
слово—„окей". 

IV. Еволюція влади. В листопаді 
1964 вибирали ми президента держа
ви. Колись, за старих часів, ніхто не 
вибирав собі пана. На це були інші 
способи. Коли, наприклад, старим жи
дам чомусь забаглося мати царя, вони 
звернулися до свого пророка Самійла 
(Самуїла), а той, вислухавши земля
ків, нічого не сказав, а мовчки по
дався в дикі пущі і там викликав на 
інтерв'ю саме Небо. На щастя, жи
дівське бажання мати царя сподоба
лося ,,во вишніх", і Самійло дістав 
звідти відповідні інструкції. Тож, коли 
вернувся з пущі додому, взяв ба
ранячий ріг, налив туди якоїсь олії і 
вилив її на голову Саула, одного з 

жидів, тим самим помазавши його на 
царство. Ставши царем, Саул перестав 
говорити з жидами. Ні з ким не ра
дився, нікого не питався, нікого не 
слухав, а все робив своїм богом. І так 
само ні до кого не піддобрювався і 
нікому не обіцяв на вербі груш, бо 
то не личить помазаникам Божим. 
За це жиди сильно полюбили його і 
дуже шанували, а жидівські книж
ники звслебили його тим, що на віч
ні часи вписали його ім'я до Святого 
Письма. 

А що бачимо тепер ? Тепер так само 
відбувається помазання, тільки не о-
лією. Тепер кандидати на царя ма
жуть один одного словами й епітета
ми, але такими, що я тут не можу 
повторити. І це саме роблять усі мік-
ромони, амплони, телевізії, лінотипи й 
офеети. І той кандидат, що кінець кін
цем таки стане паном держави, буде 
змушений довго й сильно митися, щоб 
змити з себе те помазання. Таку ево
люцію впіестя на царство я не вва
жаю за добру. Пророк Самійло без
межно краще й достойніше зробив це. 
На жаль, ми ніколи не мали й не має
мо пророків. їх мали єдині жиди. 

V. Еволюція історіографії. Йде 
про те, від чого починати історію сво
го народу. Цю проблему найкраще 
розв'язали жиди. Свою історію вони 
починають від самого сотворення сві
ту, або сказати докладніше, від шос
того дня світотвору, коли Бог сотво
рив першу жидівську пару—Адама і 
Єву, що сталося кругло 6,000 років 
тому. Така історіографія видається ме
ні найдосконалішою. Вже значно гір
ше зробили греки. Вони розпочали 
своє історичне життя від Троянського 
Коня, підсунутого хитрими данайця
ми, Менелаєм і Аґамемноном, дурним 
троянцям. Ще пізніше записалися до 
історії римляни. їх предки Ромул і 
Рем, покинуті напризволяще рідними 
батьками й вигодовані якоюсь мило
сердною вовчицею, прийшли на світ 
десь аж за тисячу років після Троян
ського Коня. А українці (східняки) 
зголосилися до історії щойно перед 
900-тим роком, коли Олег наскочив 
на Київ, забив Аскольда і Дира і сам 
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сів на їх місце. Тим часом українці-
західняки починають чути себе істо
ричним народом аж допіру від—Дани
ла Романовича. Але одну й другу іс
торію забрали від нас москалі, і ми 
лишилися без нічого. 

Та, на щастя, еволюція нашої іс
торіографії зовсім недавнечко неспо
дівано й круто завернула на ліпше. 
Знайдено й оприлюднено багатющий 
альбом* документів, звідки з аксіо
матичною очевидністю виходить, що 
наш український рід веде свою істо
рію ще від коров'ячого матріярхату, 
себто від того часу, коли всі адмініс
тративні функції державного, громад
ського й родинного характеру викону
вали корови і коли вони ще не мука
ли, а говорили людською мовою, з 
перевагою звуків К-Р, Т-Р, Б-Г, П-С, 
тощо. Це було зараз після того, як 

Sjl̂ fesfSKf-

вогник 
Написав Андрій Малишко 

В вечірню годину, де в зорях долина, 
Де вогником світиться дім, 
Стоїть під вікном молода тополина, 
Неначе у серці моїм. 

Там юність ходила у росах до хати 
І жевріла цвітом вона. 
Там батько не спить і задумлива мати, 
Ота, що у світі одна. 
Синів виростали, не зводили ока, 
Любили в житті над усе. 
Шумить під вікном тополина висока, 
Мов вісточку дальню несе. 

А вогник їм світить, мов спогад про сина, — 
Не все ж повертає назад, 
І жмуриться вікнами наша хатина, 
І шепче задумливий сад. 
І де б не ходив я в далекій дорозі 
В чужім чи у ріднім краю, 
Я згадую матір у тихій тривозі 
І рідну хатину свою. 

Бо дивляться в далеч засмучені очі, — 
Хоч тінь моя там промайне, 
Бо світить той вогник у темнгі ночі, 
Мов кличе додому мене. 

поздихали всі заври (динозаври, 
бронтозаври, атлантозаври...) і наста
ли таври (мінотаври, тури, буйтури, 
бики, бугаї, короваї...) Чудовий до
каз правдивости цієї концепції нашої 
історіографії знаходимо в пісні-бу-
вальщині: 

А бугай: „Бу-ryt", 
Гне з лози дугу: 
„Не кричи, чайко, 
Бо повішу в лугу!" 

Два останні рядки свідчать із повною 
очевидністю, що колись бугаї співа
ли українською, а не циганською мо
вою. 

Як бачимо на цих кількох прик
ладах, закон еволюції—дуже химер
ний. 

* „Родинний альбом" Д. Гуменної. 
,№„9 



ЗЕМЛЯ 
УКРАЇНИ 

ДОКУМЕНТАМИ, які розповідають 
про геологічну історію Землі, є са

мі шари гірських порід та скам'янілі 
рештки рослин і тварин, що в них збе
рігаються. 

Початковий етап геологічної історії, 
докембрій, на території України три
вав понад два мільярди років. За цей 
час на Землі сталося багато подій. 
Найголовнішою з них було утворення 
материкової земної кори і, зокрема, 
кристалічного фундаменту плятформ. 

Земна кора на материках має склад, 
близький до ґраніту, а на дні океанів 
наближається до базальту. Материко
ва кора легша, відзначається великим 
вмістом сполук кремнію, алюмінію. 
Виникла вона, за новітніми уявлення
ми, в результаті перетворення плане
тарної речовини геологічними проце
сами, вивітрюваням, водою і живими 
організмами. Потужність материкової 
земної кори змінюється в межах 0-2-
12-30-60 кілометрів. На Україні вона 
дорівнює 8-12-30 кілометрам: наймен
ша—в Чорному Морі, найбільша—в 
Карпатах. 

На території України породи докем
брійського віку відслонюються в ме
жах Українського кристалічного щи
та. Найдавніші серед них осадочно-

метаморфічні напластування Дніп
ровської і Тетерів-Бузької" серій. Вік 
їх—2-2,5 мільярда років'. Часто тут 
зустрічаються родовища графіту. 

Пізніше ці найдавніші геологічні на
шарування були стиснуті у складки, 
розірвані і сильно підняті. В них про
никла розплавлена у глибині Землі 
магма, з якої утворилися різні за ві
ком масиви ґраніту, потім лабродиту 
та інших гірських порід. На місці су
часного кристалічного щита височіли 
гори. їх голі пасма простягалися з пів
нічного заходу на південний схід, від 
Балтійського до Азовського моря. 

Наприкінці архейської і на початку 
протеорозойської ери—1700-1900 міль
йонів років тому—на південному за
ході Руської плятформи виникла 
складна система розломів. Вони прос-
тяглися майже в меридіональному 
напрямку. Великі ділянки земної ко
ри між розломами заглибилися, ут
ворилися великі ровоподібні запади
ни. Найбільшим був Криворізько-Кре-
менчуцький рів, або грабен. Грабени 
заносило різними відкладами. Спочат
ку в них нагромаджувалися продукти 
вулканічних вивержень, потім піщано" 
глинисті шари, збагачені залізною ру
дою, та глинисто-піскуваті породи. За-
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гальна потужність їх становила кіль
ка тисяч метрів. 

Пізніше осадочні породи були по-
фалдовані і метаморфізовані. Рудо
носні пласти перетворились у магне
титові кварцити, в яких у дальшому, 
в результаті впливу підземної води, 
сформувались багаті залізорудні пок
лади. Так виникли залізні руди Кри
вого Рогу. 

Крім Криворізько-Кременчуцького 
району, такі породи відклалися і в ін
ших місцях. Вони виявлені в резуль
таті геофізичних досліджень і описа
ні під назвою зон магнітних аномалій 
—Володарської, Чортомлицько-Верхі-
вцевої, Білоцерківсько-Синельниківсь-
кої, Оріхово-Павлоградської та інших. 
В них зосереджені численні родовища 
залізної руди, ряд з яких вже розвіда
но. 

В кінці докембрію на Землі закін
чилося становлення материкових пля-
тформ. Поверхня їх була зрівняна. На 
кристалічних породах утворилася ко
ра вивітрювання потужністю 50—100 
метрів. Відбулася повна перебудова 
рельєфу. 

* 
Палеозойська ера, яка настала піс

ля докембрію, тривала майже мільярд 
років. На Україні збереглися відкла
ди всіх систем палеозою. По них мож
на простежити головні геологічні по
дії, що відбулися за того часу. 

На початку палеозойської ери ут
ворилися розломи в західній частині 
Українського кристалічного щита. Від 
нього відокремилась Волино-Подільсь-
ка плита. Пізніше, у девонський пері
од, з'явилися розломи і на сході від 
щита. Почала формуватися Дніпро-
петровсько-Донецька западина. Тоді 
ж став визначатися південний край 
Руської плятформи. Формувалась 
Кримсько-Карпатська складчаста, або 
геосинклінальна, зона. Вздовж розло
мів скрізь відбувалися виверження 
вулканів. 

За межами Руської плятформи в 
першій половині палеозойської ери, 
400-420 мільйонів років тому, відбуло
ся каледонське горотворення. Виник

ли гірські кряжі Норвегії, Каледонсь-
кі гори, Алтай. Під кінець палеозою— 
понад 250 мільйонів років тому—горо
творення знову посилилося. Утвори
лася герцинська система гірських 
кряжів, яка простяглася від Тихого 
до Атлантійського одеану. На Укра
їні від них лишилися Донецький 
кряж, відроги Добруджі на Нижньому 
Дунаї та Рахівський масив у Карпа
тах. 

Протягом палеозойської ери нев
пинно змінювалося положення бере
гової лінії моря. За кембрійського, ор-
довицького і силурійського періодів 
море затоплювало західні окраїни 
Руської плятформи, на якій тепер роз
міщена вся рівнинна територія Украї
ни. Потужні шари вулканічних по
рід, вкритих пісковиками, сланцями 
та вапняками цього віку лежать на 
Волино-Подільській плиті від Горині 
і Дністра до Чорного моря. 

На початку девонського періоду мо
ре значно поширилося, залило Дні-
провсько-Донецьку западину, північні 
райони України. Решта її території 
була суходолом. На заході відклада
лися товщі червоноколірних порід 
континентального походження. Вони 
відслонюються по долині Дністра біля 
Заліщиків, Хотина тощо. 

У Дніпровсько-Донецькій западині 
в девонський період існувала система 
заток і лагун, які простяглись від 
Прип'яті до Каспійського моря. В них 
нагромаджувалися потужні поклади 
кам'яної кухонної солі. В Дніпровсь
ко-Донецькій западині сіль утворює 
великі куполи глибиною понад 2000 
метрів. Це справжні соляні гори, заси
пані землею. 

У наступному після девонського— 
кам'яновугільному періоді — клімат 
став більш вологим. Межі моря знач
но поширилися, режим його був не
стійким. На місці Донецького кряжа 
існувала западина, в якій морські від
клади перешарувалися з вугленосни
ми товщами дельтового і озерно-ла-
гунного типу. Потужність їх досягає 
12,000 метрів. Вугленосні відклади 
утворилися також у Львівсько-Волин-
ському кам'яновугільному басейні. Під 
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кінець палеозойської ери море знову 
відступило. Територія, на якій знахо
диться Україна, стала суцільним сухо
долом. Скрізь утворюволися червоно-
цвітні і пістряві піщано-глинисті від
клади. За пермського періоду в Дні-
провсько-Донецькій западині і на ок
раїнах Донбасу, подібно до того як це 
відбувалося в девонський період, у 
великих лагунах відкладалися пласти 
солі. Найбагатші родовища її в районі 
Артемівська розроблюються зараз у 
значних маштабах. Палеозойські ша
ри у Дніпровсько-Донецькій запади
ні та на окраїнах Донбасу містять ро
довища нафти і газу. 

Краєвиди на Україні за часів пале
озойської ери були своєрідними і не
повторними. До силурійського періо
ду наземних рослин не було. Терито
рія мала вигляд мертвої кам'яної пус
телі. 

У силурійський період з'явилися 
перші представники наземної фльори. 
Це були подібні до моху спорові рос
лини. За девону рослинний світ став 
більш різноманітним. Дуже пошири
лися хвощі та папоротеподібні. У ка
м'яновугільний період настав розквіт 
палеозойської фльори. По низинних, 
сильно зволожених місцях, росли не
прохідні ліси, що складалися з веле
тенських хвощів—каламітів, дерево
видних папоротів, сигілярій. Вони 
проіснували мільйони років. Загиблі 
дерева падали у болота, річища, озера 
і морські затоки, присипалися мулом, 
піском. Від лежання в землі протягом 
сотень мільйонів років рештки рослин 
перетворилися на кам'яне вугілля. 
Колосальні запаси його нагромади
лись у надрах Донецького кряжу, 
у Львівсько-Волинському басейні. 
Під кінець палеозойської ери в скла
ді стародавньої фльори з'являються 
перші голонасінні рослини. Та повно
го розквіту вони набули в наступний 
період. 

Дивовижним був тваринний світ па
леозойської ери. На самому її початку 
моря населяли безхребетні. їх було 
так багато, що з раковин одноклітин
них фузулін, члеників морських лілей, 
рештків брахіопод утворилися товщі 

органогенних вапняків потужністю у 
сотні метрів. На морському дні кинііли 
трилобіти—тварини, подібних до яких 
нема в сучасній фавні. У воді плавали 
велетенські раки—завдовжки майже в 
два метри. 

У другій половині силурійського пе
ріоду на території України з'явилися 
перші хребетні—риби. Предками їх 
були хордові тварини. За девону було 
багато дводишних риб—таких, що 
пристосовувалися дихати легенями і 
зябрами. Нащадки їх тепер живуть 
у пересихаючих водоймах пустельних 
зон Африки, Австралії і Південної А-
мерики. 

За кам'яновугільного періоду з'яви
лися, а за пермського дуже пошири
лися земноводні тварини. Це були не
звичайні істоти з головою, вкритою 
панцирем, і третім оком на тім'ї. На 
узбережжях водойм пермського пері
оду жили перші плазуни. Серед них— 
звіроподібні ящурі тероморфи. •При
родні умови кінця палеозойської ери 
—перевага суходолу—сприяли роз
множенню рослин і наземних тварин. 
Проте в кам'яновугільних лісах пале
озою ще не росли квіти, не було чути 
пташиного співу. В повітрі літали 
лише численні комахи і серед них— 
велетенські бабки. 

Палеографічні риси пізнього палео
зою на Україні ще довго зберігалися 
в наступному періоді мезозойської ери. 
Суходол поширювався на всю плят-
формову частину України. Неглибоке 
море заповнювало лише Кримсько-
Карпатську геосинкліналь. Лівобе
режжя України було озерною низино-
ю. В тих умовах відкладалися шари 
вапняку і одноманітні піщано-глинис
ті товщі. 

Викопних рештків органічного жит
тя тріясового періоду на Україні збе
реглося мало. Залишки рослинности 
виявлені в районі Ізюма. Там росли 
спорові, папоротеві та голонасінні де
рева. Тріасове море населяли числен
ні молюски, з головоногих переважа
ли цератити. їх представників не ли
шилося у складі сучасної фавни. 

Значно різноманітнішими були при
родні умови у другій половині мезо-
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зойської ери. На початку юрського 
періоду на Землі посилилися текто
нічні рухи. Відбулося загальне зни
ження суходолів. У геосинклінальних 
зонах де-не-де відбувалося горотво
рення. В Криму і Карпатах відновила
ся вулканічна діяльність. Один з най
більших вулканів знаходився у Кри
му, на Карадазі. 

На початку юрського періоду море 
знову почало затоплювати сушу. В 
середині цього періоду море вкривало 
всю Придніпровську низовину, Пів
нічний Крим, Карпати, схили Укра
їнського кристалічного щита. Сам 
щит і Волино-Подільська плита роз
міщувались островами серед неогляд
ного юрського моря. Під кінець пері
оду море дещо скоротилося. Проте у 
другій половині крейдового періоду 
воно знову дуже поширилося, зато
пило майже всі сучасні материки, 
включаючи і територію України. 
Внаслідок цього в складі юрської і 
крейдової систем переважають морські 
відклади—вапняк, мергель, біла крей
да, в також різні піщано-глинисті на
шарування. 

Органічне життя за мезозойської е-
ри було буйним і різноманітним. Хоч 
форми його були не такими, як тепер, 
все ж уже тоді проявлялися риси пред. 
ків сучасних форм. За мезозойської 
ери на території України, як і по всій 
Землі, росли непрохідні вічнозелені 
ліси. За виглядом і складом вони бу
ли зовсім іншими, ніж їх попередни
ки з палеозою. Папоротеподібні знач
ною мірою вимерли, хвощі здрібніли. 
Переважали саговники з товстим стов
буром і представники хвойних—веле
тенської секвої, араукарії, стрункі ки
париси, вимерлі бенетити і малопоши-
рені тепер гінго. Від них лишилися 
подекуди поклади бурого або кам'я
ного вугілля. 

У другій половині крейдового пе
ріоду склад рослинности мезозойсь
ких лісів поступово змінювався. З від
ступом крейдового моря створилися 
сприятливі умови для зростання квіт
кових трав і дерев. 

Мезозойську еру називають царст
вом плазунів. Вони населяли суходіл, 

жили у воді, літали в повітрі. Серед 
них були рослиноїдні велетні, такі як 
бронтозавр, хижаки—тиранозавр, іх
тіозавр тощо. У зволожених місцях 
траплялися представники палеозойсь
ких земноводних, в тому числі панци-
роголовий мастодонзавр. На узліссях 
юрського періоду жили дивовижні зу
басті птахи. З'явилися перші на Зем
лі представники ссавців. Під кінець 
мезозойської ери число їх помітно зро
сло. 

Нова і остання—кайнозойська ера 
в історії геологічного розвитку Землі 
тривала понад 70 мільйонів років. За 
цей період сталися події, які цілком 
змінили і оновили вигляд нашої пля-
нети. 

Значні тектонічні рухи, що почали
ся у мезозої, викликали в кайнозої 
новий перерозподіл суші й моря. Різ
ко зменшилася плоша Середземного 
океану Тетіса, північне узбережжя я-
кого заходило на Україну. Так було 
в Київському віці палеогенового пе
ріоду, сарматському віці неогенового 
періоду і в менших межах за давньо-
евксинського часу антропогенового 
періоду. 

У складі нашарувань гірських по
рід кайнозойської групи, поширені 
морські і континентальні відклади. 
За палеогенового періоду в геосинк
лінальній зоні відкладався фліш— 
товща з циклічного нашарування піс
ковику, сланцю і рідше вапняку. По
тужність фліша в Карпатах переви
щує 2,000 метрів. У неогеновий період 
в Передкарпатті та в Закарпатській 
западині утворилися потужні шари 
кам'яної кухонної і місцями калійної 
солі та гіпсу. В наш час сіль продов
жує осідати на Сиваші та в причор
номорських лиманах. В товщах нео
генового віку в Закарпатті багато вул
каногенних продуктів—лави і туфу. 
На плятформі за кайнозойської ери 
нагромаджувалися піщаноглинисті 
відклади, мергель, вапняк. 

Кайнозойська група відкладів на 
Україні дуже багата родовищами ко
рисних копалин. Неоціненне значен
ня мають марганцеві руди Нікополь-
щини, залізні руди на Керченському 
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півострові, розсипані родовища тита
ну, калійної солі та сірки у Прикар
патті, родовища нафти та газу і різ
них неметалічних корисних копалин. 

Наприкінці палеогенового періоду 
тектонічні рухи на Україні набули 
надзвичайної сили. Почалося піднят
тя Кримських гір і Карпат. Воно ста
новило окрему ланку в альпійському 
горотворенні, яке поширилося на всі 
геосинклінальні зони Землі. 

У Закарпатті горетворення супро
водилось вулканічними виверження
ми, які відбувалися протягом всього 
неогену. Результатом їх стали Вулка
нічні гори, особливо високі в районі 
Ужгорода і Мукачева. 

З підняттям гір та перерозподілом 
суші на Землі почав мінятися клімат. 
У четвертинному періоді на більшій 
частині європейської території Совєт-
ського Союзу настало зледіння. Сво
їм південним краєм льодовик насунув
ся на територію України. Долиною 
Дніпра він дійшов до Дніпропетровсь
ка. Зледеніння тривало понад 500,000 
років. В Прибалтиці воно продовжу
валося ще 6—8 тисяч років тому. На 
Україні лід зійшов раніше. 

Разом із зміною природних умов 
змінювалися фльора і фавна. В пер
шій половині палеогенового періоду 
на суші росли непрохідні ліси. Із за
лишків їх утворилися пласти бурого 
вугілля Дніпровського буровугільно-
го басейну. Склад буровугільних лі
сів визначили субтропічні рослини— 
пальми, магнолії а також предки су
часних горіхів, платанів, каштанів, 
численних розоцвітних тощо. 

За неогенового періоду в лісах з'я
вилися представники холодостійких 
дерев—тополі, дуби, граби, береза. їх 
численні залишки виявлені на півдні 
Донецького кряжа, в Амвросіївському 
районі. З рослинности неогенового пе

ріоду утворилися поклади бурого ву
гілля у Прикарпатті та Закарпатті. 

Нова зміна рослинности відбулася 
за зледеніння в антропогеновому пе
ріоді. На території України пошири
лися представники північної тундри—• 
чагарники, чорниці, голубиця, клюк
ва. 

Великих змін протягом кайнозою 
зазнавав тваринний світ. На території 
України, в Одеській області та в При-
азов'ї, виявлені величезні кладовища 
решток викопаних тварин, які гину
ли, очевидно, під час повеней або сте
пових пожеж. Це були представники 
теплолюбної фавни—предки сучасних 
слонів, носорогів, коней, бізонів, турів, 
лосів, верблюдів. Незчисленні стада 
їх блукали по незайманих степах і 
луках. Водилися струсі, мавпи. Чима
ло було і хижих тварин, шаблезубий 
тигр—мехайродус, лев, гієна та інші. 

В кінці неогенового і на початку ан
тропогенового періоду—близько' міль
йона років тому—ці тварини вимерли. 
Окремі представники їх переселилися 
на південь. Замість них з півночі прий
шли полярний вівцебик, північний о-
лень, велетенські, вкриті густою шер
стю, мамути і носороги, північні білі 
лиси—песці, білі куріпки, які мешка
ли на просторах аж до Чорного моря, 
поки не настало потепління. 

Людина з'явилася на території Ук
раїни тільки на початку антропоге
нового періоду. 

Такою є Українська земля. У гео
логічному відношенні вона досить доб
ре вивчена. І все ж геологи мають 
всі підстави вважати, що відомі нам 
родовища корисних копалин далеко 
не вичерпують справжніх природних 
багатств, що таяться в надрах Землі. 
Сьогодні вони ще невідомі, а завтра 
їх будуть добувати. 
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КАЛЕНДАР 
СТАРО

УКРАЇНСЬКОГО 
ПЛЕМЕНИ 

ПОЛЯН 
4-го СТОРІЧЧЯ 

Написав Ю. Гур'єв 

Д О Н А Д 50 років зберігається у Ки
ївському історичному музеї гле

чик, знайдений біля села Ромашки на 
Київщині. Пасудина привертає увагу 
відвідувачів винахідливою в'яззю ри
сунків. Зигзагоподібні, схожі на блис
кавки лінії, квадрати, клини пов
торюються у ритмі, не властивому 
звичайному орнаменту. Довгий час 
ніхто не догадувався, що дивні зобра
ження мають своє значення. 

Недавно відомий знавець історії Ки
ївської Руси академік Б. Рибаков роз
шифрував „орнамент". Для цього вче
ному довелося заглибитись у саму гу
щу поганських уявлень, що згодом 
злились з християнськими. Невідомий 
художник узяв їх за основу творчости. 
Рисунки символізують новорічні во
рожіння, радісні масляні, сонячну по
ру танків біля зелених берізок, уро

чисті багаття в ніч на Івана Купала 
і суворий Іллін день, встановлений на 
честь володаря блискавок Перуна. 

Вчений висловив здогад, що на гле
чику був зображений один з найдав-

'ніших староукраїнських календарів. 
До цієї думки приводила аналогія ма
люнків з пізнішими дерев'яними ка
лендарями Руси-України. Там, на 
гранчастих паличках, зарубками від
мічались будні, а хрестиками, кружеч
ками або фіґурами вершників — свят
кові дні. Подібні позначення спостері
гались на глиняних посудинах з бе
регів Дніпра, Горині і Прута — давніх 
сільськогосподарських районів. 

Академік Б. Рибаков детально вив
чив глечик. Зображення були розта
шовані двома горизонтальними поя
сами. Кожному знакові-малюнкові у 
верхньому поясі відповідав знак-ква-
дратик у нижньому. Верх і низ допов
нювали один одного. 

За вихідну точку вчений вирішив 
узяти шестигранне колесо у верхньо
му поясі •—• „громовий" знак Перуна, 
бога грому і блискавки давніх україн
ців. Більш пізній, уже християнський 
„громовий" Іллін день припадає на 
20 липня. Можна було зробити пере
вірку. Серед малюнків верхнього по
яса Рибаков відшукав символ дня I-
вана Купали. Він святкувався 24 черв
ня і, отже, був віддалений на 27 днів. 
Рівно 27 квадратиків поділяло малюн
ки на нижньому поясі. Такий чіткий 
вмаємозв'язок можна було спостері
гати між іншими малюнками — свята
ми і квадратами — буднями. Староук
раїнський календар відображав сіль
ськогосподарський річний цикл. 

Відлік днів починався з 2 травня— 
дня, коли сходили посіви. 

20—ЗО травня у верхньому поясі — 
символ дощів. У цей час зеленіє вже 
пшениця й ячмінь і полям потрібна 
волога. 

4 червня позначене символом пло
доносних сил природи. Зібравшись бі
ля молодої берізки, стародавні зем
лероби водили танок на честь сло
в'янського і староукраїнського бога 
родючости Ярила. 
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11—20 червня — знову „дощовий", 
„русалковий" знак. Полям, що зако
лосились, потрібен дощ, і люди про
сили його в хазяйок води — русалок. 

24 червня. „Сонячний'' символ — 
день Івана Купали, свято літнього 
сонцестояння. 

4—6 липня. Знову потрібні дощі. 
Зерно в колосі проходить стадію мо
лочної стиглости. І в календарі пов
торюється знак дощів. 

20 липня. „Громовий" шестигран
ник повідомляє про блискавки і жерт
ви Перуну. Бог-громовержець повинен 
берегти людей від дощу, граду, спо
пеляючих блискавок — для збирання 
врожаю потрібна тиха, ясна погода. 

7 серпня. Символ „колосків" — свя
то врожаю, закінчення жнив. 

Розшифрування зображень на гле-
чику-календарі яскраво освітлює да
леке минуле староукраїнських пле
мен. Уже в IV столітті, задовго до ут
ворення Київської держави, вони ма
ли, великий агротехнічний досвід, що 
відбилось на їх віруваннях і літочис
ленні. 

Ключ, знайдений академіком Риба-
ковим, дозволив розшифрувати ма
люнки на чаші II століття нашої ери. 
Цей ще давніший слов'янський кален
дар також тісно зв'язаний з річним 
сільськогосподарським циклом. Кож
ний з місяців позначений малюнком 
в 12 прямокутних рамках. 

Образність малюнків, старанність їх 

Глечик 4-го ст. п. Хр., із с. Ромашки 
на Київщині із виведеним на ньому 
календарем староукраїнського племени 

полян. 

виконання і зміст свідчать про висо
кий рівень культури полян й інших 
староукраїнських племен у глибоку 
давнину. А наявність календарів ще 
раз підтверджує думку про можливе 
існування писемности на Україні уже 
в доісторичну добу. 

Ю Н И М 
Написав Петро Кізко 

Нас ніхто не пестив. Материнських не бачили рук ми. 
Нам ніхто книжечок у торбини шкільні не вкладав. 
Нам дивились у схудлі обличчя пожадливі круки 
Ми весняних не бачили обріїв, квітів і трав. 
Нас пурґа зимова колисала, хурделі і стужі, 
Та вітри гострокрилі нам били в дитячі серця. 
І усе ж ми були, о, які ми були тоді дужі, 
Бо у завтрішнє віру нещербну несли до кінця. 
Не судилось батькам світлу здобути звитягу, 
Знову й знову негоди обличчя обпалюють нам. 
Та ми йдем, далі йдем до верхів полум'яного змагу, 
Щоб звідтіль принести справжню молодість, юні, хоч вам! 
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у Києві, на розі вулиць Володимир-
еької та Великої Підвальної, є не

великий сквер. У ньому височать дві 
паралельні кам'яні стіни. Відстань 
між ними—7,5 метра, висота—9 мет
рів, товщина кожної стіни—трохи 
більше метра. Між стінами видно за
лізні в'язі, з зовнішнього боку схід
ної стіни прибудовані контрфорси. 
Це—залишки славнозвісних Золотих 
воріт. 

Вони мають цікаву історію. У пер
шій половині XI століття на Київську 
Русь часто нападали печеніги. У 1036 
році вони підійшли до самого Києва 
і зупинились перед міським валом, 
що тягнувся по лінії нинішньої Вели
кої Житомирської вулиці. Сталася ве
лика січа. Печеніги були розбиті. Ки
ївський князь Ярослав на честь цієї 
перемоги спорудив у 1037 році на міс
ці бою розкішний Софійський собор. 
Згодом вся прилегла місцевість вкри
лась численними будівлями. Щоб за
хистити нову частину міста від мож
ливих нападів, Ярослав оточив її міц
ним валом з стіною і глибоким ро
вом. Ширина валу дорівнювала 18, 
висота—7 метрам. Вал Ярослава по
чинався біля східнього краю „града 
Володимира", проходив по схилах 
Хрещатої долини (нинішнього Хре
щатика), далі—вздовж теперішньої 
Великої Підвальної вулиці до ниніш
ньої Львівської площі, де круто по
вертав на схід і тягнувся по краю об
риву до „града Володимира". У трьох 
місцях вал перетинали ворота: на 
сході—Лядські, на півдні—Золоті і 
на заході—Львівські. 

ШВСЬКІ 
ЗОЛОТІ 
ВОРОТА 

Головними були Золоті ворота. Во
ни являли собою велику кам'яну ар
ку завдовжки близько 25 метрів, зав
ширшки у 7,5 метра і заввишки у 12 
метрів. Фундамент арочних стін було 
закладено на триметровій глибині. 
Матеріялом для нього послужили ве
ликі кам'яні брили та скріплюючий 
їх рожевий вапняковий розчин. Ароч
ні стіни товщиною більше метра були 
складені з переміжних шарів природ
ного каменю та жовтої і червоної цег
ли, так званої плинфи. Шари скріп
лялися вапняковим розчином з доміш
кою товченої кераміки. Вгорі арку 
увінчували кам'яні зубці та бійниці. 
Трохи пізніше над ворітьми збудува
ли невелику кам'яну церкву Благо
віщення. Арку запирали важкі дубові 
стулки, оковані листами золоченої 
міді. Імовірно, що позолочені стулки 
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Золоті Ворота в Кисві (сучасний вигляд) 

воріт і позолочений купол церкви да
ли привід назвати ворота „Золотими". 

Є підстави гадати, що прилеглі до 
Золотих воріт зруби були вільні від 
землі і використовувались як примі
щення для варти та для інших війсь
кових і господарських потреб. 

Як свідчать знайдені біля воріт 
рештки розмальованої штукатурки, 
споруду прикрашав фресковий живо
пис. У такому вигляді Золоті ворота 
простояли два століття, аж до монго-
ло-татарської навали. У грудні 1240 
року татари обложили Київ. Своїми 
потужними „пороками" — стінопро
бивними машинами—вони проламали 
Лядські ворота, вдерлись у місто і 
спустошили його. Зруйновані були і 
Золоті ворота. Від них залишились 
тільки частина стін та арочного пе
рекриття. 

Та й після зруйнування Золоті во
рота були проїжджими. Саме через 
них у грудні 1648 року урочисто в'ї
хав у Київ Богдан Хмельницький. 

Щоб зберегти залишки Золотих во
ріт від дальшого руйнування, їх у 
1750 році засипали землею, • а поруч 
збудували нові кам'яні ворота. В 1832 
році любитель пам'яток архітектури 
К. А. Лохвицький розкопав дорого
цінні руїни. У 1837-1838 роках воро
та відремонтували, і вони набрали су
часного вигляду. Незабаром після 
цього, коли переплянували прилеглі 
квартали, залишки Золотих воріт о-
пинилися у сквері на триметровому 
пагорбі. Там і зараз стоїть цей мов
чазний свідок багатьох історичних по
дій. 

Л. Кругликов-Гречаний 



З ІСТОРІЇ НАЗВ 
УКРАЇНСЬКИХ МІСТ 

І ПОСЕЛЕНЬ 

КИШ. Багато переказів залишила інше припущення: назва міста пов'я-
нам сива давнина. Немало серед них зана з назвою річки Киянки, що про-
і леґенд про походження назви сучас- тікала під Старокиївською горою і 
ного Києва. висохла ще у XVII ст. У другій поло-

В староукраїнському літописі „По- вині IX і в X столітті, коли східньо-
вість временних літ" є така леґенда: слов'янські племена об'єднались в є-
„...Биша 3 братья, єдиному имя Кий, диній староукраїнській державі — Ки-
а другому Щек, а третьему Хорив, ївській Русі, — місто було центром ці-
сестра их Либедь. Щек седяше на го- єї держави, 
ре, идеже нине зовится Щековица. Се
дяше Кий на горе, идеже нине узвоз Місто Переяслав виникло при-
Боричев, а Хорив на третьей горе, от близно у VIII столітті. Розташоване 
него же прозвався Хоривица; и ство- воно на правому березі річки Трубіж 
риша град во имя брата своего старей- (ліва притока Дніпра). В літопису під 
шего, и нарекоша имя ему Киев". За 907 роком Переяслав вперше згаду-
ціею леґендою три брати — князі з ється разом з Києвом, Черніговом та 
племени полян Кий, Щек і Хорив за- іншими стародавніми містами, 
снували на високому правому березі Різні легенди існують про назву 
Дніпра місто. На честь старшого бра- міста. В одній з них розповідається, 
та вони назвали його Києвом. Існує що в давні часи на березі Трубежу 

Київський краєвид з Печерською Лаврою на горі в другій половині XIX віку. 
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сталася жорстока битва між слов'я
нами і печенігами. Згідно з тодішніми 
традиціями, вона розпочалася двобо
єм між найсильнішими воїнами во
рожих таборів. У цьому поєдинку пе
ремогу здобув молодий український 
воїн Кожем'яка. Він, як свідчить ле-
ґенда, „перея славу от печенега". 
Звідти нібито й пішла назва „Переяс
лав". 

У Переяславі була підписана в січ
ні 1654 р. умова між гетьманом Б. 
Хмельницьким і московським царем 
Олексієм, що її Москва зламала і ви
користала потім для поневолення Ук
раїни. 

Совсти перейменували це місто на 
Переяслав-Хмельницький. 

Біла Церква. На поч. XI століт
тя Ярослав Мудрий почав будувати 
ряд укріплених пунктів („гради по 
Роси") для захисту Києва від напа
дів кочівників. Серед них і була Біла 
Церква, що називалася тоді Юр'їв 
(за християнським ім'ям Ярослава 
Мудрого—Юрій). Ця назва вперше 
згадується в літописах під 1162 ро
ком: „В то же лето придоша Полов-
ци к Юрьеву". 

З того часу Юр'їв не раз зазнавав 
руйнувань. Як передають леґенди, на 
місці зруйнованого Юр'єва збудували 
церкву з нетесаних березових брусів, 
яку через це і названо білою. Звідси 
й пішла нова назва „Біла Церква''. 
Роком заснування міста вважають 
1032 рік. 

Васильків заснований у другій по
ловині X століття під час князювання 
Володимира Святославовича. В літо
пису місто згадується під 988-990 ро
ками. Літописець зазначає, що князь 
Володимир „постави же и под Стуг-
ною град и нарече его во своє имя 
Василев" (християнське ім'я Володи
мира). 

Коростень—одне із стародавніх міст 
на території України. В літопису Нес-
тора воно вперше згадується під 945 
роком під назвою Іскоростень. Іско-
ростень був головним містом старо

українського племени деревлян, які 
довгий час не підкорялися владі ки
ївських князів. В 945 році в лісах де-
ревлянської землі вони вбили київсь
кого князя Ігоря, який силою нама
гався примусити їх повторно сплачу
вати данину. 

В 946 році княгиня Ольга приду
шила повстання деревлян, але Іско-
ростеня довгий час не могла підкори
ти. „И отоя Ольга лето, можаще взяти 
грала",—говориться в історичних до
кументах. Дружинники Ольги взяли 
місто хитрістю. Згідно з легендою, во
ни, одержавши від жителів Іскорос-
теня данину у вигляді голубів та го
робців, прив'язали до їх хвостів під
палені пучки соломи. Повертаючись 
до своїх гнізд, птахи підпалювали со
лом'яні дахи будинків. В результаті 
Іскоростень повністю було спалено. 
Лише в кінці XIV століття на його 
місці виникло нове поселення, яке і 
одержало назву Коростень. 

Час заснування Овруча невідомий. 
Вперше згадується про Овруч в несто-
рівському літописі під 946 роком, як 
про одне з міст деревлян, підкорених 
київською княгинею Ольгою. Літопи
сець говорить: „Побегшу же Ольгу с 
своими во град, рекомий Вручий 
(Вручай, Овручий, Овручев, Ов-
ручь)". 

Чернігів.—У VII—VIII століттях в 
басейні річки Десни жило східносло
в'янське плем'я сіверян. На високих 
місцях уздовж берегів невеликої річ
ки Стрижня, там, де вона впадає у 
Десну, сіверяни заснували городища 
—невеликі укріплення. Географічне 
положення цих поселень було дуже 
зручним: з півночі і заходу їх оточу
вали густі, непрохідні ліси, а з пів
дня і сходу обтікали Десна та Стри
жень. Це значною мірою захищало 
поселенців від ворогів. В ті часи Дес
на служила єдиним зручним шляхом 
сполучення з густо населеними ба
сейнами Дніпра та Волги, а близь
кість водного шляху „з варяг у гре
ки" сприяла розвиткові стосунків 
нижньодеснянських сіверян з багатою 
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й культурною Візантією. Поселення 
зростали дуже швидко, і на їх місці 
в VII—IX століттях виникло місто 
Чернігів з укріпленим дітинцем— 
кремлем та прилеглим до нього вели
ким „окольним градом". У дітинці 
жили князь та бояри, а в ,,окольному 
граді"—ремісники і купці. Вже на по
чатку X століття Чернігів був вели
ким політичним і торговельним цент
ром Київської Руси, що своїм зна
ченням поступався лише стольному 
Києву. Про це свідчить і запис в лі
топису від 907 року, де говориться, 
що київський князь Олег після пере
моги над греками уклав з ними дого
вір, за яким вони повинні були давати 
„уклади", добто певні суми грошей, 
на „руські городи": первос на Киев, 
тоже на Чернигов, на Переяславль, 
на Любеч и на прочая городи". Що
до походження назви „Чернігів", то у 
розпорядженні дослідників є лише пе
рекази та леґенди. Одна з них розпо
відає, що назва міста походить від 
імени князя Чорного, який нібито 
правив у VII столітті у сіверян і зас
нував місто, прозване потім Черніго
вом—„містом Чорного". Згідно з ін
шою легендою свою назву місто о-
держало від „чорних", тобто густих, 
темних лісів, що його оточували. Є 
також думка, ніби „Чернігів" звучав 
колись „Сернігів"—від назви ,,серни", 
які тоді у великій кількості водились 
у навколишніх лісах. Деякі вчені га
дають, що назва „Чернігів" бере свій 
початок у давно минулому скитському 
періоді (VII—IV століття до нашої 
ери), коли басейн Десни населяли 
племена, прозвані греками „меланх-
ленами"—„чорними плащами". 

Чернігів — одне з найстародавні-
ших міст України. 

Місто Запоріжжя (до 1921 року — 
Олександрівськ) розташоване по обох 
берегах нижньої течії Дніпра, проти 
острова Хортиця. За даними археоло
гічних розкопок людські поселення 
на території сучасного Запоріжжя іс
нували вже понад 5—6 тисяч років 
тому. Острів Хортиця для давніх ук
раїнців був місцем зупинки на водно

му шляху в Царгород, а пізніше — 
збірним пунктом князівських дружин 
в походах проти половців і татар. В 
середині XVI століття на Хортиці за
снувалася Запорізька Січ. Виникнен
ня Олександрівська зв'язане з будів
ництвом у 1770 році Олександрійської 
фортеці. У березні 1921 року Олек
сандрівськ, як місто, зв'язане з історі
єю Запорозької Січі, було переймено
вано у Запоріжжя (від назви місце-
вости на Україні, що лежала на пів
день від порогів Дніпра - - за порога
ми). 

Володимир Волинський належить 
до числа найдавніших міст захід-
ньої частини України. Його заснував 
київський князь Володимир. Згадки 
Нестора-літописця про це місто від
носяться до 988 року, коли був роз
поділ Руси-України між синами Во
лодимира: „И посади (Володимир) 
Всеволода — Володимиру". Угорські 
літописці також свідчать, що населе
ний пункт „Людмир" на Волині існу
вав уже у IX столітті. Пізніше місто 
Володимир стало столицею Волинсь
кого, а потім Галицько-Волинського 
князівства. У 1793 році Володимир у-
війшов до складу Росії і був перейме
нований у Володимир Волинський. 

Місто Луцьк розташоване вздовж 
берегів невеликої повноводної річки 
Стир (притоки Прип'яті). В літопи
сах про нього згадується як про ук
ріплений пункт, що витримав у 1073 
році шестимісячну облогу військ 
польського короля Болеслава Хороб
рого. 

Спочатку населений пункт називав
ся Луческом Великим. Ця назва по
ходить від староукраїнського племені 
лучан. 

Вінниця. У 1362 році на мальовни
чих берегах Південного Бугу, там, де 
в нього впадає з правого року річка 
Вишня, а з лівого — річка Вінничка, 
було засновано поселення — Вінниця. 
Воно будувалося на території колиш
ніх винокурень (винниць). Звідси і 
його назва. В історичних документах 
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Замкова гора в Мукачеві на Закарпатті 

Вінниця вперше згадується у 1363 ро
ці як фортеця. В грудні 1962 року він
ничани відсвяткували 600-річчя свого 
міста. 

Тульчин розташований між річка
ми Сельниця (права притока Півден
ного Бугу) і Тульчинка. Перші згад
ки про нього відносяться до 1607 ро
ку. Тоді містечко називалося Несте-
вар. Перейменований Нестевар у 
Тульчин десь у кінці XVIII століття. 

Селище Немирів має дуже давню 
історію, але точний час його засну
вання не встановлений. Леґенди роз
повідають, що колись тут було посе
лення Мирів, зруйноване татарами. 
Пізніше на цьому місце виникло нове 
поселення, яке назвали Не-Мирів. По
близу сучасного Немирова на схилах 
річки Мийки археологами виявлено 
одне з найбільших на території Украї
ни скитське поселення Vn-—VI перед 
Хр. 

Ужгород—одне з найстародавніших 
міст. Розташоване воно на березі річ
ки Уж (басейн ріки Тиси). Звідси і 
його назва. 

Як свідчать археологічні пам'ятни
ки, заснування міста відноситься до 
VIII—IX століть. Поселення навколо 

ужгородського Замчища (Унгвар) ві
доме з середини XIII століття. Задов
го до наїзду кочових племен, який 
стався в кінці IX—на початку X' сто
ліття, Ужгород був центром слов'ян
ського племени білих хорватів. З X 
століття місто входило до складу Ки
ївської Руси. 

Місто Мукачів розташоване у ма
льовничій місцевості передгір'я Кар
пат на річці Латориці (басейн ріки 
Тиси). Час його заснування невідо
мий. З X століття воно входило до 
складу Київської Руси. Як свідчить 
народна леґенда, назва міста—Му
качів—походить від слова „мука"— 
в пам'ять про муки і страждання, пе
ренесені народом під час будівництва 
замка-фортеці, під стінами якого ви
никло поселення. В ті часи споруд
ження таких фортець було зв'язане 
з великими труднощами, які багатьом 
людям коштували життя. Замок був 
названий „Мукачівським". Ця назва 
пізніше закріпилася і за містом. Інша 
леґенда пов'язує походження назви 
постійно відбувалися торги, де місцеве 
міста із словом „мука". Біля замка 
населення продавало продукти тва
ринництва та полювання і купувало 
борошно. 
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У совєтському журналі „Знання та 
праця" появилася цікава стаття 

кандидата археологічних наук В. Бо-
гусевича про відкриття, під час архео
логічних розкопів, залишків давньої 
фортеці кн. Ярослава Мудрого в Ки
єві. 

„Із стародавніх рукописів — пише 
Б. Богусевич, відомо, що в 30-ті роки 
XI століття за князя Ярослава Муд
рого у Києві було споруджено на горі 
величезну фортецю. До недавнього 
часу вважалось, що, в наслідок чис
ленних переплянувань і будівництва 
у XIX столітті, всі залишки фортеці 
були знищені. 

Та під час забудови площі ім. М. І. 
Калініна у 1952 році мені пощастило 
помітити під земляним горбом, част
ково зритим ескаваторами, древні ду
бові перекриття. Уважно оглянувши 
їх, я прийшов до висновку, що це — 
рештки величезної дерев'яно-земляної 
фортеці Ярослава Мудрого. Невдовзі 
Інститут археології Академії Наук У-
ССР доручив мені очолити археоло
гічні розкопи для дослідження залиш
ків древньої фортеці. Ми працювали 
чотири місяці, і на тому місці, де зна
ходиться київська телестудія, зроби
ли розкоп площею в 400 кв. метрів. 
Виявилося, що горб, який височить 
над долиною Хрещатика і площею 
Калініна, є не що інше, як вал Ярос
лава, насипаний у 30-ті роки XI сто
ліття. Основою цього валу були ду

бові зрубні колоди, засипані землею, 
їх висота досягала 12 метрів. Верхня 
площадка валу була до 20 метрів зав
ширшки. По її ширині розміщалось 
6 квадратних дубових клітей. На 

'валу стояли дубові стіни, які підні
мались над ним ще метрів на 10. 

Дослідження показало, що форте
ця Ярослава Мудрого, збудована в 30-
ті роки XI століття, являла собою гро
міздку дерев'яно-земляну споруду. 
Вал фортеці мав більш як чотири кі
лометри завдовжки і проходив від (те
перішньої) площі Калініна по вули
ці ім. Челюскінців на Володимирську 
Гірку, звідти до Золотих воріт і, на
решті, знов повертав до площі ім. Ка
лініна. 

Київська фортеця ХІ-ХШ століть 
була найбільшою у древній Русі. 

Під час князівських усобиць протя
гом кількох століть ця фортеця була 
неприступною. Однак грізна хвиля 
нашестя татарських полчищ хана Ба-
тия восени 1240 року докотилася й до 
київських укріплень. 

Київ відповів татарським завойовни
кам героїчним опором. За деякими да
ними літопису, облога Києва трива
ла десять тижнів. 

Свій головний удар проти фортеці 
татари зосередили на Лядські ворота, 
які були там, де тепер на площі Ка
лініна стоїть кам'яна чаша фонтана. 

Древні літописці розповідають, що 
татарські каменеметні машини, вста
новлені напроти стін київської форте
ці, багато днів і ночей трощили ма
сивні стіни. Угорські літописці спо
віщають, що татари кидали ядра на 
київську фортецю з 22 каменеметних 
гармат, які були встановлені на горбі 
(саме там, де тепер стоїть готель 
„Москва"). 

Коли стіни фортеці було зруйнова
но, татарські полчища, під прикрит
тям стрільців з лука, кинулись в а-
таку. Лише на другий день вони вдер
лися в місто. Таким чином, залишки 
валів і дубових клітей, розкопаних 
нами біля площі Калініна, є свідками 
і пам'ятником героїчної оборони Ки
єва від татарських загарбників у 1240 
році." 
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Ьогдан OcmarCtok^ 

ДИСАТИ про новий „радянський" 
Тернопіль, не бачивши його влас

ними очима —• не дуже вдячна тема. 
Тому автор спробує накреслити силь-
ветку міста на основі деяких даних 
совєтської преси, ілюстрованих мате-
ріялів (світлини, альбоми тощо) та 
на основі листів, які вряди-годи при
ходять з-поза залізної заслони. Зали
шаємо на боці галасливу, пустослов-
ну большевицьку пропаганду. 

В ході боїв між обома окупантами 
напровесні 1944 р. Тернопіль був зни
щений на 85%, а його центр був зов
сім зруйнований. Тому большевики 
муеіли його відбудувати наново за но
вим пляном. Таким чином постали в 
центрі міста нові будови, нові вулиці, 
нові насадження квітників, декора
тивних кущів, особливо на колишніх 
вулицях Міцкевича, Руській, Тарнов-
ського та інших. До найзамітніших 
новобудов належать: Драматичний 
Театр ім. Т. Шевченка, Медичний Ін
ститут, Універмаг тощо. Не легко теж 
буде, очевидно, встановити, що збудо
вано на місці колишніх, відомих бу
динків. Але на основі деяких доступ
них матеріялів буде можна ці місця 
зідентифікувати. 

В большевицькій газеті „За повер
нення на Батьківщину", ч. 85 за жов
тень 1957, у статті „Радянський Тер

нопіль — місто молодости и вільної 
праці", ось що написано про Терно
піль : 

„В 1953 р. був затверджений ге
неральний плян реконструкції і за
будови міста. До 1955 р. за цим пля
ном було розгорнуте широке будів
ництво житлових, культ-освітніх зак
ладів, адміністративних будинків, про
мислових підприємств. Проводиться 
суцільна будова вулиць: Костюшка, 
Міцкевича, Київської, Жовтневої, Ком
сомольської та інших. Одночасно три
ває забудова нових міських районів — 
Загребелля, Новий Світ та території 
за старим парком. За другу післяво
єнну п'ятирічку виросло в місті 120 
різних малих та великих споруд, з'я
вився новий парк культури і відпо
чинку, на 120 гектарах закладено зе
лене кільце навколо міста. В місті ви
никли дві красиві велетенські площі: 
перша — Театральна (на кол. вул. 
Міцкевича) навпроти Драматичного 
Театру, друга — Свободи (кол. Со-
бєського) навпроти головного корпусу 
Медичного Інституту. Вся вул. Русь
ка від центру міста до ріки Серет за
будовується багатоповерховими жит
ловими будинками, корпусами нав
чальних закладів і адміністративних 
будинків. Вулиця розширюється втро-
е, з двох боків її буде проїжджа час-
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тина, а посередині зелені насадження. 
Це буде згодом найкращий міський 
бульвар. За генеральним пляном ре
конструкції міста, в північно-західній 
частині Тернополя, на колишніх пус
тирях виник промисловий район, в 
якому збудовано два заводи залізо
бетонних конструкцій, маслозавод, 
споруджуються заводи штучної шкі
ри, електроосвітлювальної апаратури, 
м'ясокомбінату. Крім існуючих і тих, 
що будуються, будуть споруджені такі 
підприємства: кондиторська фабрика, 
мебльова фабрика, шовково-бархат
ний комбінат, тютюнова фабрика, 
плодоконсервний завод та інші під
приємства". 

У тижневику „Наше Слово", органі 
Українського Суспільно-Освітнього 
Т-ва у Варшаві, ч. 33 за 16 серпня 
1959, у статті „Троянди відродженого 
Тернополя" читаємо: „Чудовою тро
яндою піднісся новий Драматичний 
Театр ім. Т. Шевченка, споруджений 
в 1957 р. Крім драматичного театру, 
є в Тернополі Будинок Культури, пре
красний кінотеатр „Перемога", інші 
кінотеатри та культосвітні заклади. 
Пишаються тернопільчани новим Ме
дичним Інститутом, торговельно-коо
перативною школою, музичним учи-
лещем, школами-десятирічками. А 
яке чарівне тернопільське штучне о-
зеро, що розкинулось на площі 400 га, 
а скільки принадної краси має новий 
парк ім. Т. Шевченка! А чи знаєте 
ви, що на цьому місці раніше було? 
Купи сміття... Тільки на благоустрій 
міста буде витрачено 45 мільйонів кар
бованців. Розкішні липи, білі кашта
ни, високі тополі, і всюди квіти, кві
ти..." 

У київському журналі „Україна" ч. 
15 за серпень 1959 р. у статті „Місто 
народжене вдруге", пише О. Лук'я-
ненко про Тернопіль: „Ось цифри: 
було зруйновано понад 2500 житлових 
будинків, усі промислові підприєм
ства: від міста вціліло ледь 15%, з 
40 тисяч його мешканців, розкида
них по всіх усюдах палючим ура
ганом (у тому числі й комуністами — 
в Сибір, — прим, наша), більшість не 
мали покрівлі над головою. Жахлива 

аритметика війни! Скільки людської 
праці розвіялося димом, які довгі зне
годи віщувало гайвороння над зга
рищами... Сьогодні тут немає й сліду 
руїн. В цьому місті все дуже молоде. 
Медичний Інститут — рік народження 
1957. Завод „Електроарматура" пра
цює лише третій рік. Міський парк ім. 
Т. Шевченка. Сріблясті тополі шум
лять над головою, злітають у висо
чінь гойдалки, білосніжні лебеді ми
лостиво приймають дарунки від діт
вори. Важко уявити собі, що якихось 
п'ять років тому було отут, де тепер 
квітники і алеї, величезне звалище 
сміття. У неділю зранку широкими 
гранітними сходами, що дуже нагаду
ють Воронцовські в Одесі, пливе сю
ди барвистий людський потік. А зов
сім недавно в'юнилася тут між боло
тистих берегів непоказна річка (?) 
Серет, до якої не підійти було, не під-
ступитися, і незліченне жаб'яче по
голів'я влаштовувало щовечора кон
церти без заявок слухачів". 

В останніх роках видано на Украї
ні декілька серій кольорових та чор-
нобілих листівок, які зображують нові 
будови Тернополя. Крім того, в Дер
жавному видавництві образотворчого 
мистецтва і музичної літератури УС-
СР, у серії „Міста України", появив
ся в 1962 р. альбом малого формату 
із світлинами нових будівель та сце
нами з життя нового Тернополя. 

Ось деякі нові будівлі, які здвигнено 
в центрі міста: на місці парафіяль
ного костьола збудовано великий чо-
тироповерховий „Універмаг", навпро
ти нього на сквері стоїть пам'ятник 
Б. Хмельницькому, цим разом не на 
коні, але в стоячій позі. На другому 
кінці скверу, менш-більш між кол. бу
динком пошти по правій і військовим 
шпиталем по лівій стороні, збудовано 
великий Драматичний Театр ім. Т. 
Шевченка. Перед театром велика те
атральна площа. Театр мас велику 
залю і зовсім змеханізовану рухому 
сцену. Є два балькони з сидженнями 
довкруги залі і по обох боках сцени. 
Перед входом до залі і на балькони є 
великі вестибюлі з дзеркалами. Фрон
тон театру опертий на 8-ох високих 
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колонах. До театру ведуть широкі 
сходи, висотою по 10 ступнів. На три
кутному фронтоні театру, на самій 
горі є скульптури трьох постатей з 
лавровим вінком над головою, а трохи 
нижче —• велика плоскорізьба, що 
зображує Шевченка в оточенні жінок, 
чоловіків і дітей. Т. зв. городець на 
вул. Міцкевича наново реконстуйо-
ваний: по обох його сторонах насад
жено декоративні дерева й кущі, а се
рединою влаштовано клюмби квітів та 
фонтани 

В Тернополі є 6 кінотеатрів: два на 
вул. Сокола, один біля Старого парку, 
один на Заруді та ще два в інших 
дільницях міста. Найбільше з усіх це 
кіно „Перемога", збудоване на місці 
давнього „Поділля". В домі „Міщансь
кого Братства" міститься тепер Дім 
Культури, де часто відбуваються кон
церти, вистави та кіносеанси. Сам бу
динок поширено на „буфети" і Гар
деробу. Все це опирається на стовпах-
колонах з орнаментами. Сцена про
довжена аж до муру кол. жидівського 
шпиталю. Вхід до будинку по широ
ких сходах попід колони. Балькон за
лишився той самий, лише тепер він 
прикрашений орнаментами. 

Колишню вул. Руську зовсім пере
будовано й поширено. Опріч двох хід
ників по обох сторонах і двох широ
ких автострад, проходить серединою 
великий сквер з двома рядами лавок 
і двома рядами дерев. Сквер відділе
ний від автострад живоплотом на ці
лій довжині вул. Руської аж до Над
ставної церкви і кінчиться високим 
обеліском з большевицькою зіркою. 
Руська вул. зветься тепер бульваром 
Леніна. Сквер перетинають дороги, 
що ведуть з „Долинів" до площі Сво
боди (кол. Собєського). По обох сто
ронах вул. Руської збудовані 4-ри і 
5-типоверхові бльоки-квартали, на 
поверхах є житлові приміщення, а 
внизу на партері — різні крамниці, 
ресторани, книгарні, фотоательє тощо. 
На тому місці, де була крамниця Та
лера на вул. Перля, збудовано Медич
ний Інститут, а далі на площі Свобо
ди, де був городець, збудовано медичні 
та клінічні заклади. У зв'язку з по-

Колипшя монастирська церква 
в Тернополі. 

ширенням Руської вулиці Середня 
церква (Різдва Христового) виступає 
на тротуар. Дзвіницю усунено. Вхід 
до церкви перенесено на другу сто
рону. В церкві відправляються Бого-
служення. Надставна церква відре
монтована і покрита бляхою. Баню і 
дах церкви помальовано зеленою 
фарбою. Між високими кам'яницями 
церква губиться, а її зелений колір 
приваблює око туриста, який може 
подумати, що це якийсь мечеть. У 
Надставній церкві не відправляються 
Богослуження. Ще найкраще видно 
Надставну церкву від сторони ставу 
і Загребелля. Став поширено і поглиб
лено на поверхні 40 га., береги ставу 
обведено бетоном. На озері багато мо-
торових човнів, яхт, вітрильників. 
По другій стороні озера розташована 
пристань, а від Кутковець насаджено 
молодий ліс. На тому місці, де колись 
був паровий млин Ґаля, засновано 
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новий парк ім. Т. Шевченка, який 
простягається понад озеро від Над
ставної церкви аж до броваря „Прова-
лиха". Старе русло ріки Серету заси
пано, натомість від греблі попід Пет-
риківську цегельню викопано рівний 
канал. Вулиці Медову> Подільську 
вищу і нижчу забудовано великими 
3-4-поверховими бльоками аж до кін
ця Львівської вулиці. На Петриків-
ському лані попід Загребелля закін
чується будова нового району міста 
„Дружба" (так тепер назвали цю час
тину міста) для 10-15.000 населення. 
Тут проведено асфальтові вулиці, збу
довано спортовий майдан, нову ап
теку, універмаг і цілі бльоки 5-повер-
хових житлових будинків. Оболоння, 
починаючи від Надставної церкви, пе
ремінилося на копальню торфу тому 
колишні купелеві місця, а також Біла 
Гора втратили своє первісне значен
ня. Ціле місто купається і вигріваєть
ся на сонці на пляжах довкруги вели
кого озера. 

По обох сторонах кол. вул. Тарнов-
ського, перезваної на Леніна, насад
жено липи і живопліт, що тягнуться 
аж до Збаразького шляху. Від цього 
ж шляху аж по „Озера" (найдалі роз

кинені тернопільські поля) простя
гається „Комсомольський сад", засно
ваний в 1958 р. на площі 125 га. Зараз 
за цим садом починається „Відділення 
Бучацького плодово-декоративного 

'розсадника" (шкілка) на площі 20 
га із приблизно 40.000 щеп. Розбудо
вано теж і деякі передмістя. По обох 
сторонах кол. вул. Франтової аж до 
Смиковецького шляху збудована нова 
дільниця з багатьма вулицями, що 
межують з вул. Дівочою і Глибокою. 
На цьому просторі збудовано коло 
500 домів. Нова дільниця постала по 
другій стороні Смиковецького шляху 
аж до т. зв. „Кузьмовичевого Жоло
ба". Третя дільниця міста виросла в 
околиці тютюнової фабрики. Село Бі
ла має бути об'єднане з містом, так 
як Кутківці, а тепер черга на Петри-
ків і Гаї Великі. Це вже плянується 
великий Тернопіль на 250 — 300 ти
сяч населення. 

Великі зміни і на Микулинецькій 
дільниці. На місці незабутньої нашої 
Успенської церкви, яку большевики 
знищили динамітом у листопаді 1962 
p., разом з дзвіницею і каплицею, з'я
вився великий будинок „Інтуриста", 
від якого вниз до вул. Острозького 

Театральна площа у Тернополі (фото з 1960 р.) 
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засновано спадаючий терасами квіт
ник... На кол. церковному городі біля 
вул. Острозького збудовано дві великі 
кам'яниці, в них містяться ветеринар
на лябораторія та мешкання для вет
лікарів. На кол. городі оо. Редемпто-
ристів збудовано 5-типоверхову шко
лу для російських дітей. (Очевидці 
кажуть, що тепер у Тернополі лише 
2 українські школи). Старе жидівське 
кладовище між Шпитальною і Стро
мою забудовано житловими бльоками, 
а вул. Строму перезвано на вул. Не-
красова. Вул. За монастирем значно 
поширено коштом знесення кількох 
домів. Плянується знести декілька до
мів на вул. Мостовій і на цьому місці 
збудувати великий млин. Гаєва вули
ця повністю забудована аж до Пінка-
са (колись корчма на полі, недалеко 
залізничого мосту). Мають бути та
кож знесені доми на вул. Микули-
нецькій аж до кол. кузні Опановича. 
Розмірно невеликі зміни сталися на 
вул. Дороша, яку перезвано на вул. 
Павлова. Саму вулицю піднесено на 
півметра. По обох сторонах збудовано 
кількадесят нових домів, особливо 
на городах, які межують з вул. Біло-
гірською. На Оболонні (де колись від
бувались тренінґи копаного м'яча, бу
дують дитячий майдан, який має про
стягатись до міської різні. Сама різня 
буде перенесена на поля біля Збаразь
кого шляху. В старій різні має зали
шитись лише м'ясо-ковбасний ком
бінат. 

У Березовицькому лісі збудовано 
туберкульозну лікарню. Цукроварню 
поширено, і ця частина Березовиці 
офіційно прилучена до Тернополя. 
Обабіч шляху збудовано багато нових 
будинків для робітників цукроварні 
та газопроводу. Проведено газифіка
цію міста, хоч не всі вулиці мають газ. 
Земний газ спроваджують з Дашави 

до Березовиці, звідкіля він розділю-
сться на Тернопіль і Київ; туди ведуть 
окремі газопроводи. Тернопільську 
газівню збудовано на полях біля жи
дівського кладовища, звідси розсила
ють газ на різні дільниці міста. 

Розбудовано спортовий майдан біля 
старого парку. Сидження-лавки роз
міщено амфітеатрально довкруги пло
щі на 10.000 місць. Натомість парк 
залишився без змін. Його мало відві
дують. Всі імпрези відбуваються в но
вому парку ім. Т. Шевченка над озе
ром. Кол. площа „Сокола" залиши
лась незабудованою. Вона служить 
спортовим майданом для учнів шко
ли, яка міститься в будинку кол. ре
альної гімназії. Відновлено і рекон
струйовано Домініканський костьол 
коштом одного мільйона карбованців! 
Поставлено нову, на тому самому міс
ці, залізничу станцію та збудовано 
над залізницею новий міст, який спо
лучує вул. Татарську з вул. За монас
тирем. Давні будинки на кол. вул. 
Міцкевича, де містилась „Просвіта", 
„Подільський Союз Кооператив" та 
інші наші культурно-освітні установи, 
залишились без змін. В цих будинках 
і тепер містяться різні торговельні під
приємства. В новому „радянському" 
Тернополі зовсім змінено назви ву
лиць, деякі аж 2 рази, як, напр. вули
цю Бродзінського названо спершу Ка-
ґановича, а зараз перезвано на Б. 
Хмельницького; вул. о. Ст. Качали 
названо Міцкевича, Лєлевеля — Бу-
дьонного, Тарновського — Леніна, 
Чарнецького — Щорса, Веселу — Ос-
тапенка, Баворовського — Коцюбин
ського, князя К. Острозького — Ост-
ровського (прізвище большевицького 
письменника), вул. Колонтая — Ен
гельса, Шашкевича — Маркса та ін
ші. У місті повно зайд з Росії — для 
них і розбудовується Теонопіль. 



J ¥ E сумує трембіта, не дзвенять туж
ливо цимбали та не плаче флояра 

у велику річницю смерти Олекси Дов-
буша. 

Скоро буде 220 років, як герой Вер
ховини згинув, залишаючи по собі не 
лише сум і біль, але й величну па
м'ять оборонця Гуцульщини. Довбуш 
став символом для поколінь, перей
шов у легендарну постать нашого ми
нулого. Казкою-леґендою лунала сла
ва про Довбуша у серцях онуків, за
слуханих у повістування статечних 
ґаздів, які, згадуючи опришківство, 
думою летіли до їхнього провідника 
Довбуша. 

Часи Олекси Довбуша вимагають 
ще історичного опрацювання-моно-
графїї. Цього вимагає опришківство. 

Багата народна творчість Гуцуль
щини віддала славній постаті Олекси 
Довбуша і рухові „опришківства" на
лежне почесне місце. Повістування-
перекази, співанки-коломийки, маля-
рі-різьбарі, а потім і поети-письмен-
ники прославили та утвердили це у 
своїх мистецьких творах. 

І в наші роки, вже тут, на емігра
ції, не замовкає пісня похвал тим, 
які прославили Верховину на всю Ук
раїну. Співцем улюбленої Верховини 
є проф. Мих. Ломацький — другий 
соловій Гуцульщини (першим назва
но Ю. Федьковича), що написав до 
10 книжок про „Гуцулів і Гуцульщи-
ну", прецікавих оповідань про нашу 
Верховину. Ці книжки — всеобіймаю-
ча, жива епопея Верховини над Че
ремошем, Прутом і Тисою, з бескида
ми, плаями та полонинами по цей і 
той бік Чорногори та у Буковинській 
стороні. Проф. Мих. Ломацький — 
енциклопедичний знавець гуцульсь
кого побуту, розуміння особливостей 
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- щщч 
Ю. ФЕДЬКОВИЧ 

мацького це докази нашого зацікав
лення Верховиною та живучости на
шого минулого, це запорука кращого 
завтра і, рівночасно, найкращий да
рунок проф. Михайлові Ломацькому 
в недалекі роковини ювілею його 80-
річчя.. Він трохи призабутий тепер, 
співець Гуцульщини живе неначе 
пташка у клітці десь у закутині Шва-
бії у домі старших. Далеко від своїх, 
а ще дальше від близьких йому гу
цулів. А серцем-душею днює й ночує 
він там — де славен Довбуш зі свої
ми леґінями літав, де опришківські 
ватри палали, де „Король Гуцул" че
кає на поклик до бою. 

Гуцули і ви, підгіряни, уродженці 
Верховини і любителі Гуцульщини, 
не дрімайте по „модерних колибах", 
не шукайте „проминаючих скарбів", 
а підіть шляхом Гуцульської Групи 
в Бофало, що „Тиждень Гуцульщи
ни" підготували, красу і славу Вер
ховини на світ Божій вивела, видан-

того життя та предківських вірувань, 
звеличник минулого Верховини, зав
зятий оборонець гуцульської слави 
колись і тепер. 

Останньо вийшла друком книжка, 
неначе ювілейний скромний дарунок 
провідникові опришків Олексі Довбу-
шеві, під назвою „Опришківське гніз
до", про ту верховинську „Січ", яка 
в часах найбільшого національного 
занепаду була смолоскипом віри у 
свої власні сили, прославила Верхо
вину, внесла свій вклад у наші на
ціональні змагання, на яких вирос
тали пізніше одні із найкращих во
яцьких частин УСС-ів, УГА, а потім 
Відділи У ПА.. 

Олекса Довбуш із своїми опришка
ми не чекають на ювілейні бенкети, 
ні на похвальні промови, але напевно 
чекають, щоб повістування про них 
не замовкали, щоб дух незламної Вер
ховини марно не пропав. Використай
те це „Євшан-Зілля", не лише род-
женці Зеленого Бескиду, але всі, бо ж 
це цінність і слава всієї України. По
ширення і читання книжок М. Ло-

„Олекса Довбуш" — дереворит Олени 
Кульчицької. 
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нями про Гуцульщину громаду зба
гатила. Початок зроблено. У дальшу 
путь загули трембіти, заграли цимба
ли і флояра заграла: 

„Гей, ти, Довбуше, з Чорних гір, 
Гей, дай нам ясний свій топір! 
Гей, та не бити-рубати, 
Гей, та до купи скликати!"... 

Книжки проф. Mux. Ломацького 
1. „Верховино, світку ти наш" — 

нариси з Гуцульщини, стор 363. Мюн
хен 1956. Накладом прихильників Гу-
цульщини; 

1. а. „Верховино, світку ти наш" — 
стор. 287 (дрібний друк), Ню Йорк 
1960, Укр. Вид. Говерля. (Пропуще
но: Гуцульське весілля, Хромий Ми
нула з Бервінкова, Вовче плем'я, Гу
цульська помста); 

2. „З Гуцульщини" (нариси) — 
Лондон 1956, власним накладом, стор. 
355; 

3. ..Країна чарів і краси" — нарий, 
Париж 1959, стор 319. Власник нак
ладом при допомозі друзів; 

Плаче листям сухим листопад... 
Вже, непрохана, знов на порозі, 
Повна чару й солодких принад, 
Ти — чужа в чужині мені осінь. 

Я не можу тебе полюбить, 
Бо люблю ще свою, рідну й милу. 
Я забути й на хвильку, на мить 
Моїх зустрічей з нею не в силі. 

Була гарна в своїй простоті 
Вона сміливо стукала в двері, 
Я тоді календарних листів 
Не лічив ще, як тут, на папері. 

Не сріблив золотий листопад 
Мені щорік на скронях волосся. 

4. „Українське вчительство на Гу-
цульщині" —• Торонто 1958, стор. 72, 
Об'єднання Укр. Педаг. в Канаді — 
Педагогічна Бібл. під ред. д-ра В. Лу-
цева; 

5.' „Верховино, світку ти наш", II 
частина •— Мюнхен 1960, стор. 288, 
друкарня „Логос"; 

6. „Гомін гуцульської давнини" — 
Мюнхен 1961, стор. 322. Вид. коштом 
М. Ковалюка, друкарня „Логос"; 

7. „Бескидом Зеленим у три ряди 
садженим" •— Лондон 1962, стор. 286, 
накладом М. Ковалюка; 

8. „У горах Карпатах" (видання 
для молоді) — Мюнхен 1962, стор. 
207. Видана коштом приятелів Гу
цульщини ; 

9. „Опришківське гніздо", Мюнхен 
1964. 

Приготовані до друку: 
10. „По той бік Чорногори". 
11. „Містерія свято-іванської ночі в 

Чорногорі", з муз. Андрія Гнатишина; 
12. „УПА в Карпатах", п'єса на 4 дії. 

У коханні не знаючи зрад, 
Не тужила за втраченим осінь. 

Та настав час розлуки і втрат. 
Того дня я забути не в змозі, 
Як прощав-шелестів листопад 
Сухим листям по битій дорозі. 

Там, під гуркіт ворожих гармат 
Його пісню я слухав крізь сльози 
І поклявся: любить листопад 
Тільки там, де любив його досі. 

І тому, повна чару й принад, 
Ти •—- чужа в чужині мені осінь. 
Плаче листям сухим листопад, 
І непрохана — знов на порозі... 

(Г^^ЗО^^І 

ЛИСТОПАД 
Написав Іван Овечко 
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оман ТїїйшоЬницький 

Двір у Довголуці, власність мого 
батька Якова Тишовницького, був 
найбільшим українським земельним 
маєтком у Стрийщині, бо мав коло 
2,100 морґів землі, з чого до 1,500 мор-
ґів займали ліси. Всі інші більші зе
мельні маєтки в Стрийщині належали 
польським або жидівським дідичам. 

Большевики заарештували і замор
дували мого батька, як тільки перший 
раз зайняли Стрийщину восени 1939 
року. 

Пам'яті батька, що сам був знаме
нитим мисливим і мене навчив люби
ти мисливство, присвячую оцей спо
гад. 

І 
Падає сніг... Дивлюся у вікно і при

гадується батьківщина моя, рідні лі
си, луки і поля, пригадується моло
дість. 

Прогадується, як за гімназійних і 
університетських студій приїздив я на 

вакації додому, як кожну вільну хви
лину проводив на полюванні. Бо хто 
любить ліс і природу, хто любить по
лювання і зв'язані з ним ловецькі 
пригоди, тому незабутній чарівний 
спогад залишиться на все життя. 

І от дивлюся, як сніг падає і зда
сться мені, що чую бренькіт дзвіноч
ків коней, запряжених у санки, що ве
зуть мене і моїх гостей-мисливих у 
ліс на Шипільську, Лани, Чотири 
Кіпці, Чопов'ята, Марисянку, Камін
ний, Погорілий, Ясенівку, Медвежів 
та інші наші розлогі мисливські тере
ни, де так любив я полювати на ли
сів, диків, серен, зайців та іншу дичи
ну . 

Кожних вакацій перед приїздом до 
Довголуки, просив я в листі свого 
батька, щоб підготував усе потрібне 
до полювання. Звичайно другого дня 
по приїзді додому вже о 5-ій годині 
рано служба будила мене, бо зі заліз-

192 



ничого двірця приїздили гості мисли
ві. Були між ними добрі стрільці, але 
були часом і „зонтаґеґери" („неділь
ні стрільці"), що на них треба було 
уважати, бо не вміли навіть добре об
ходитися з рушницею. Усі, однак, бу
ли веселі, повні надій на мисливські 
успіхи. До лісу доїздили ми двома 
або трьома санками. Там чекала вже 
на нас лісова служба з нагінкою 
(хлопцями, що наганяли дичину). 
Плян полювання був складений попе
реднього дня, так що заступ за зас
тупом відбувався скоро і справно. Чер
гові місця для ловців льосувалося, 
щоби не було нікому кривди, що один 
забив більше, а другий менше або й 
нічого. 

Друже — Мисливче! Ти знаєш, яка 
то приємність для ловця почути в лісі 
звук трубки, знак, що лови розпочи
наються! Кожний нерв напружується, 
зір бистро прошиває лісову гущавину, 
слух ловить кожний шелест. Здалеку 
чути голоси і крики наганячів... от, 
щось тріснуло і нагло загримів на 
„флянці" стріл... це певно лис або 
серна, бо вони перші „рушають"... а 
далі вже стріл за стрілом. Нагінка 
зближається, вже близько, от ще зір
веться заспаний заяць, або перелетить 
рябка; ще десь гримне стріл і все вти
хає. Ловці сходяться, підносять убиту 
дичину. Одні усміхнені, оповідають 
свої мисливські досягнення, інші, які 
нічого не забили, нарікають на брак 
щастя. От тут, (неначе бачу його), 
наш дорогий приятель Орест К. (брат 
нашого священика) зачинає оповіда
ти різні давні свої ловецькі пригоди, 
усі присутні зі сміху на землю ляга
ють. А мав він що оповідати, бо за 
молодечих літ полював багато і навіть 
на ведмедів у Сибірі... Серед сміху і 
веселої гутірки сідають мисливі на са
ни, що підвозять їх на дальший зас
туп. І так заступ за заступом аж до 
12-ої години. Тоді полювання пере
ривається. Ловці санками під'їжджа
ють на одну з лісних галявин, де сто
ли, заставлені гарячим борщем, мис
ливським біґосом, закусками і напит-
ками, вже чекають на ловців. А неда
леко горить велика ватра, що огріває 

ловців і наганячів, які також відпо
чивають і їдять, а трохи далі коло 
ватри мисливські трофеї на землі— 
впольована дичина. Під час полудне
вої перекуски мисливі оповідають, 

'жартують, чарка кружляє, безжурний 
настрій. 

Лови укладалося звичайно так, що 
найкращі заступи лишалося на попо-
лудень. Ловці, покріпившись, їдуть на 
новий заступ. Знову трублять трубки, 
знову „калатає" нагінка, знов чути 
стріли. Вечором сходяться ловці коло 
саней і їдуть до нашого двору, де 
батько і мати вже чекають з гости
ною. Тут при заставлених столах ви
бирається „короля ловів". На його 
честь ллється медівка, підносяться 
„вівати", (мушу признатись, що ча
сом і я був королем ловів, бо не пога
но стріляв, а краще знав наш власний 
терен, як приїждчі гості-мисливі). Ко
ролем ловів вибирано того, хто най
більше забив дичини. Якщо, однак, 
хтось убив дика, був беззастережно 
королем, без огляду на кількість ди
чини. 

Часом були суперечки між ловцями 
щодо убитої дичини (звичайно коли 
два ловці разом стріляли). В таких 
випадках рішав мій батько. Допізна 
роз'їжджались. Дехто, однак, лишався 
до другого дня, щоб знову полювати. 

II 
Окрім полювання з нагінкою, лю

бив я також полювати зі санок або 
лінійки на під'їздку. Було у нас ба
гато лук (від чого назва посілости 
Довго луки), де вліті серни виходили 
пастися, а зимою обгризати сіно з 
оборогів. Я сідав на мисливську лі
нійку, взимі на сани і їхав луками. 
Серни коней не бояться, тож дивилися 
спокійно... а я зіскакував звичайно 
за дерево, або вліті в густу траву, а 
фірман їхав дальше... Любив я ходи
ти вечором на „засідку", взимі на ли
сів, а вліті на сернюків. Однак, най
більше любив полювати з псами на 
диких свиней. Ці лови з псами на ди-
ків мали для мене найбільше чару. 
Лісова служба рано „обсліджувала", 
де дики „залягали", та давала мені 
знати. Я виїздив сам або з братом до 
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ліса, де чекали на мене лісні побе
режники з псами. Один з побережни
ків ішов з псами в гущавину до ди-
ків, а я і інші мисливі обступали 
стежки і прогалини. Пси; знайшовши 
дикі свині, зачинали гавкати. Я тоді 
підсувався на гавкіт псів щораз ближ
че, доки не стрінувся з диком. Часом 
дики нас перехитрили і висмикнули
ся. Я особисто застрілив за цей час 
7 диків, а осьмого молодого підсвинка 
заколов штилетом у гущавині, бо дик 
був заблизько, щоб у гущавині можна 
було стріляти. 

Під час полювання на дики, раз тра
пився такий випадок. Лісний побе
режник Юрко К., який брав участь 
у ловах на дики, підстрілив великого 
оренця, який заатакував його. Бідний 
Юрко рятувався утечею на бука, але 
дик встиг зловити його за обцас і 
стягнув йому з лівої ноги новісінький 
чобіт та погриз його. Інші мисливі 
прибігли Юркові на поміч і дика уби
ли. Одного разу по обіді поїхав я з 
братом до близького лісу (під Хреста
ми) на полювання. Полювали може 
три години і забили лиса. Кинули йо
го в санки під бараницю і поїхали до
дому. Приїхали, висідаємо, хочемо ли
са брати, а лис мій неначе не той, від
жив і як зірветься та просто в ліс! 
Мусів бути приголомшений. 

Подібна пригода трапилася нашому 
польовому. Однієї соняшної днини в-
осени недалеко на полі „Межи фоса-
ми" на свіжо засіянім житі „засіло" 
стадо гусей. Побережник Петро прий
шов просити стріляти гусей (казав: 
гуси шкоду роблять). Батько згодився 
і ми всі—батько, брат, я і Петро, сіли 
на візок і поїхали в поле дивитися. Ми 
сиділи далеко на візку, а Петро пішов 
корчами підходити до гусей. Останній 
корч був майже 100 кроків від гусей. 
Як лише Петро показався в полі, гуси 

злетіли. Він вистрілив і великий гусак 
упав як камінь на землю. Задоволе
ний, усміхнений Петро приніс гусака 
да нас до візка і, кажучи „але тяж
кий той гусак, буде смачна печеня", 
кинув його на землю. На диво, гусак 
розпростер крила і полетів за стадом 
гусей! Я думав, що той чоловік зі 
злости і встиду „під землю западеть
ся"... 

Багато ловецьких пригод я мав і ба
чив. Мимо цього, однак, що полював 
дуже багато і що під час полювання 
розгрівали часом себе медівочками і 
коньяками, більших нещасливих ви
падків у нас не було. Раз лише один 
гість—ловець підстрілив побережни
ка „льоткою" в чоло. Було це так 
здалеку, що кулька зараз під шкірою 
осталась, побережник пальцем витяг
нув її з-під шкіри та полював далі з 
нами аж до вечора. Раз одному ловце
ві забилася стрільба снігом і під час 
стрілу розлетілася, йому, однак, уш
кодила лише один палець. А раз по 
більшім полюванні я найшов дірку 
в обцасі мого чобота, а в середині 
один маленький заячий шріт. На щас
тя, нога була ціла. 

За час мого полювання (1930-1939) 
я уполював власноручно у нас в Дов-
голуці 8 диків, 38 лисів, 2 жбіки, 2 
борсуки, 2 куни, коло 100 сернюків 
та велику кількість заяців, орябок і 
всякого іншого птаства. 

От це лиш кілька ловецьких споми
нів з давніх часів. Знаю, що тут, в 
Америці, є дехто з тих Панів-Мисли-
вих, що часом колись полювали у нас 
в Довголуці, їм передаю цим щирий 
мисливський привіт. 

Так минулися дні безжурних полю
вань, не вернуться ніколи, а я сиджу, 
дивлюся у вікно, а там темніє і падає 
сніг... 
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£2$k.. •Ф UuhiAiZa^n 
ЛеЬ £ІцІгеЬич^ 

JggHBEMO на початку нової ери 
людської історії, яку можна на

звати звати поцивілізацією. Ми — епі
гони старої ери, що почалася приб
лизно 7 тисяч років тому винаходом 
клинового письма та низкою змін у 
лоні людської суспільности, які окрес
люємо популярною назвою „цивіліза
ція". 

Деталі тієї першої зміни чи змін 
мало відомі. Однак, знаємо, що їх роз
виток був зумовлений двома факто
рами: розвитком рільництва та еко
номічної експлуатації. 

Ловецтва і рибальства вистачає на 
прогодування ловця та рибалки і їх 
найближчої родини. Зате рільник мо
же часом виростити більше хліба, як 
він і його родина може з'їсти. Та са
мої надвишки рільничих плодів не 
вистачає для створення цивілізації, бо 
багато рільничих продуцентів, випро
дукувавши харчову надвишку, мають 
притоку до вигіднішого життя і доз
вілля. 

Коли ж на історичній арені з'явля
ється політика, — починають творити
ся міста, а в містах цивілізація. Бо під 
цивілізацією розуміємо те, що тво
риться в містах, а міста залежні від 
надвишки рільничого продуцента та 
певної системи, що зуміє цю харчову 

надвишку забрати від рільничого про
дуцента за найдешевшу ціну. 

Завдяки тій надвишці політична ор
ганізація утримує королів, священи
ків, вояків, будівничих, мистців. Над-
вишкою харчів можна прокормити 
певну кількість писарів і почати ре
єстрацію людської історії та людсько
го знання. 

Однією з гілок цивілізації є наука 
— вища форма організації поступу 
знання. Перші сліди науки почина
ються вже там, де починається сама 
цивілізація. Проте лише в половині 
17-го століття наука набирає зорга
нізованої форми та дає поштовх до 
нечуваного дотепер розвитку усіх ді
лянок знання. 

Проте, світ з 17-го століття є більше 
віддалений від нас, ніж світ древньо
го Єгипту чи Сумерії від людини 17-го 
століття. Різниця відстаней базується 
не на часі, а на характері зміни, бо 
нова цивілізація, в яку ми саме ввій
шли, назвім її поцивілізацією, — не 
є шовковим переходом чи еволюцій
ним ланцюгом старої цивілізації, я-
кою остання була у відношенні до 
передцивілізації: вона є свого роду 
революційною зміною стану людсько
го ума, що не має в людській історії 
жадного прецеденсу. 
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Для ілюстрації цієї драматичної змі
ни можемо взяти актуальну сьогодні 
Індонезію, країну, що кількістю сво
го населення та прибутками на особу 
дорівнює Римській імперії на вершку 
її історії. її столиця Джакарта розмі
рами та багатством дорівнює старин-
ному Римові. Індонезія це добрий при
клад країни, що має високу цивіліза
цію, а водночас в однією з найбідні-
ших країн світу. Вона невдоволена 
з цього стану й хотіла б його за всяку 
ціну змінити. Такою убогою, недороз
виненою країною була і Римська імпе
рія з великою цивілізацією, що три
малася на шнурівці її черевика, від 
якої вона всіми силами намагалася 
відірватись. Римські міста стояли 
завжди 3 тижні перед маривом голо
ду, а на вершку римської історії 90% 
її населення було зв'язане з продук
цією хліба. Значить, лише 10 відсот
ків не зв'язаних з вирощуванням хлі
ба робили політику, будували панте
они, писали буколіки та боронили чи 
поширювали межі імперії зі зброєю 
в руках. 

Яскравим контрастом до Римської 
імперії є З'єднані Держави Америки, 
велика держава, у якій тепер лише 
10% населення займається рільницт
вом і при тому продукує такі великі 
надвишки, що ними годує кілька
надцять недорозвинених країн світу, 
та ще й заповнює надвишками усі дер. 
жавні харчові шпихлірі. 

90% американців, не зв'язаних з 
рільництвом, продукують машини, са
моходи, телевізії, гідрогенні бомби та 
засоби комфорту для нашого щоден
ного життя. 

При тім шаленім темпі технологіч
ного поступу не виключено, що ріль-
яицтво зовсім зникне з овиду життя 
й чергова, чи чергові генерації бу
дуть продукувати харчі цілком від
мінним способом, а плуг і корова ста
нуть музейними залишками нашої ци
вілізації. 

Коли Японія та Західня Европа 
майже наступають Америці на п'яти, 
Совєтський Союз плентається ще да
леко позаду з прив'язаною до ноги 
колгоспною кулею, що зв'язує досі 

біля 45% підсовєтського населення 
з працею на ріллі. 

І, на мою думку, не „спутніки", 
„космоси" чи „лунніки" вирішують 
поцивілізаційний етап даного народу, 
а кількість населення, вільного від 
праці в рільництві. Коли совєтський 
уряд нарешті збагне, що супер-фар. 
мер є більше видайний за колгоспи, 
тоді щойно підсовєтські народи змо
жуть, можливо, приспішити крок у 
напрямі цивілізації. Сьогодні важко 
собі уявити усі деталі тієї поцивіліза-
ції, але зовнішні її обриси зарисову
ються вже дуже чітко. 

Одна з рис поцивілізації — це пев
не об'єднання світу в ділянці торгівлі, 
транспорту та комунікації; друга — 
це заник міста в його доцьогочасно-
му виді: Лос Анджелес з його по-
міською аґломерацією, яку важко на
звати містом, є першою стежею такої 
зміни. 

Дальшою характеристичною рисою 
поцивілізації є дезінтеграція інститу
ції війни, якої не можна собі сьогодні 
уявити при інснуванні ядрової зброї 
та міжконтинентальних стрілен, відо. 
мих як ІСВМ. 

Насправді хребет клясичної інсти
туції війни та національної оборони 
був зламаний вже в 1949 році, коли 
Америка втратила монополь атомної 
зброї. Бо система національної обо
рони має лише тоді значення, коли 
одна нація сильніша вдома, як її во
роги. Іншими словами, коли вона мо
же забезпечити зброєю свою терито
рію в її критичних межах. 

Така система оборони можлива ли
ше тоді, коли засяг ворожих стрілен 
закороткий і коли збройні сили воро
жої нації будуть втрачати свою силу 
в міру збільшення відстані від рід
них територій. 

Технологічний поступ 20-го століт
тя зруйнував основи тієї оборони та 
заступив її системою відволікання. 

Різниця між обома системами та, 
що коли система національної оборо
ни може дозволити собі на люксус 
збройного зудару, то система відво
лікання не може собі на те дозво
лити. Бо вона нагадує яйце на лезі 
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ножа, стабільність якого може захи
тати кожний більший поштовх і ски
нути яйце на землю, з якої жадна 
сила його вже на лезо ножа не пос
тавить. 

При такій системі оборони ми всі 
живемо немов на крижині, що кожної 
хвилини може під нами проломитись. 

У цивілізації, в якій ми народилися, 
тривання життя, передбачуване при 
народженні, сягало 25 літ. У поциві-
лізаційному суспільстві передбачува
не тривання життя при народженні 
буде 70 літ або й більше, бо є багато 
познак, що ми живемо на порозі бі
ологічної революції, котра буде такою 
епохальною, як і відкриття атомової 
енергії. 

При драстичному зменшенні смерт-
ности це означає ще одну революцію 
в соціяльній структурі людського сус
пільства, що при обмеженні популя
ції, скажім, до двох дітей на родину, 
дасть змогу старшим людям продов
жувати свою працю далеко поза 65-
тий рік життя. 

Мало хто здає собі справу з того, 
що тепер у Америці є більший при
ріст населення, ніж, напр., в Індії, і 
тому кожної ґенерації населення А-
мерики подвоюється. За 100 років, як
що все піде утоптаною досі стежкою, 
Америка стане занадто перенаселена. 

Дальшою небезпекою на шляху до 
поцивілізації є небезпека технологіч
на. Наша сучасна технологія це са
могубство, якщо йдеться про викорис
товування сирівців та погінних ентро-
пійних палив з покладів земної кори. 
Якщо світ наздожене Америку не 
тільки в життьовому стандарті, але 
і в консумпції сирівців, то вони бу
дуть вичерпані за дуже короткий час. 

На щастя, можна помітити в остан
ніх часах познаки на зворот до кра
щого, чи сказати б — антиентропій-
ний рух у технології. Він почався 
процесом Габера, що дозволяє про
дукувати азот з повітря, та процесом 
Дова, що дозволяє на екстракцію маґ-
незів з мора. Обидва ті процеси осно
вані на концентрації розчинів, замість 
розчинюванні концентратів, що є ос

новою копальняних і промислових 
процесів. 

Ті антиентропійні процеси поциві-
лізаційної доби стануть основою но
вої технології, для якої сирівці буде
мо добувати з практично невичерпних 
резервуарів моря та повітря, а погінну 
енергію — з атомового ядра. 

У цивілізованій суспільності королі 
та володарі могли жити в Версалі, 
Кремлі чи Шенбруні, а їх піддані в 
землянках. У поцивілізаційній сус
пільності пролетаріят зникне з овиду 
землі й кожний з нас стане членом 
щонайменше середньої кляси. 

Коли продуктами економії будуть 
самоходи, гелікоптери, літаки, масово 
продукований одяг, речі домашнього 
вжитку та фабрично виготовлені до
ми, тоді буде фізично неможливо ба
гатій людині консумувати 5-ти чи 10-
тикратно більше, як людині середньої 
кляси. Бо не буде, напр., глузду для 
нікого, навіть дуже багатого, мати 
більше як 10 авт. 

Поцивілізаційна суспільність буде 
продукувати багато і різноманітно, і 
ніколи не матиме забагато рук до 
праці. Коли кравці старої цивілізації 
розбивали молотами першу машину 
до шиття Ґова, вони не здавали собі 
справи, що машина та масова про
дукція не лише не позбавлять їх хлі
ба, але за дуже короткий час стануть 
благословенням для людства. Коли 
Форд 40 років тому запровадив „то-
леранції" в обробці машинових час
тин, ніхто не здавав собі справи, що 
це зробить революцію в машинобу-
дівництві, започаткує нову еру так 
зв. масової продукції та автоматиза
ції. 

Висока автоматизація виелімінує 
майже зовсім силу людських м'язів з 
фабричної праці, значно підвищить 
кваліфікаційні вимоги до робітників 
і технічних працівників. 

Чим була колись народна школа, 
тим стане середня, а для становищ, 
на які колись вистачало середньої ос
віти, треба буде мати закінчений ко
ледж. 

Висока технологія вимагатиме да
леко більшого знання з математики, 
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фізики, хемії та біології, і щодруга 
особа з високою освітою буде мати 
докторат, при чому студії у високих 
школах триватимуть не чотири, а 
п'ять, шість чи й більше років. 

Промисел старої цивілізації перед 
першою світовою війною будував свої 
фабрики поблизу джерела сирівців, 
транспорту або дешевої робочої си
ли. Кажуть, що перед 1-ою світовою 
війною місто Честер у Пенсильвенії 
було Меккою української робочої е-
міґрації, що масово приїжджала до 
цього міста (особливо з дооколишніх 
сіл Самбірщини) і находила сталу та 
відносно добре платну працю в ста-
леварнях, відливарнях, на текстиль
них фабриках або в корабельних до
ках. Нині Честер являє собою цвинта-
рище закурених і надщерблених ди
марів, що стоять самотньо серед роз
валених фабричних будинків. При
чини цього стану треба шукати в 
зміні характеру поцивілізаційного 
промислу. Тепер він напрямлений на 
інші рейки та, побіч продукції, про
вадить дуже інтенсивні наукові дос
ліди над уліпшенням і поширенням 
своєї продукції. Модерний промисел 
концентрується тепер близько слав
них університетів, що постачають йо
му висококваліфікованих інженерних 
та наукових працівників. Тепер уз
довж шляху ч. 128, що сполучує Гар
вардський університет з Масечусетсь-
ким інститутом технології, сконцент-
ваний електронічний промисел. На за
хіднім побережжі в Каліфорнії скон
центрований летунський та індустру-
ментаційний промисли. 

Магнетом та атракційною силою 
цього осередку був славний Стен-
фордський університет, в якому вик
ладав міцність матеріялів визначний 
український учений д-р Степан Тимо-
шенко. Той осередок почався з малих 
речей. Ось один приклад. Вілліям Гев-
лет та Давид Пакард були студентами 
інженерного факультету цього уні
верситету, на якому викладав моло

дий професор фізики, пізніший про-
вост цього університету, д-р Фридрих 
Тельман. Між обома студентами та 
згаданим професором зав'язалася щи
ра дружба і щире зацікавлення дос-
лідчими працями. 

Пакард, завершивши студії, іде пра
цювати до фірми Дженерал Електрик, 
а Гевлет залишається та працює над 
ступенем МС, як 500-доляровий асис
тент д-ра Тельмана. Він працює над 
зовсім новою концепцією з ділянки 
радієвої техніки. У висліді своїх екс
периментів — будує перший практич
ний опоровий остілятор. За намовою 
проф. Тельмана, Пакард покидає Дже
нерал Електрик і, спільно з Гевлетом, 
закладає в старім гаражі фабрику 
електричних інструментів, з закладо-
вим капіталом тільки $538. 

Нині фірма Гевлет-Пакард є най
більшим світовим продуцентом елект-
ронічних вимірних інструментів, з 
річним оборотом понад 100 млн. Дол. 
Вона й дальше має свій осідок в ін-
дустрійному парку цього ж універси
тету, побіч 42-х інших компаній. По
дібні науково-дослідно-продукційні о-
середки існують довкруги університе
ту Каліфорнії в Берклі, коло Сан 
Франціско та довкруги Каліфорнійсь
кого інституту технології в Пасадені. 
Вичислені промислові осередки дають 
працю для найкращих та найздібні
ших ґрадуантів згаданих університе
тів, крім цього, вони користуються 
послугами професорського складу, в 
характері науково-дослідних дорадни
ків. У висліді тієї співпраці багато ви
находів, зроблених у тих університе
тах, знайшло своє безпосереднє засто
сування в промислі, зміцнюючи таким 
шляхом важливість даного науково-
технічного осередку... 

Ми переступили поріг чудесного 
світу, в якому ми на шляху до ство
рення цілковитої незалежности від 
нашого фізичного оточення і на шля
ху поширення наших меж на міжпля-
нетні, а може й міжзоряні простори. 

«_^0* -̂» 
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^ Ц А Д Н Е небесне світило не справ
ляло на людей такого сильного 

враження, як поява комети. Та золота 
стрічка на чорному небі — на думку 
неосвічених людей — віщувала прихід 
якоїсь великої події або й катастрофи. 

Про комету, що появилася за 43 
роки перед Христом, говорили, що це 
душа Юлія Цезаря, яку боги умістили 
між зорями. У 1812 році появилася 
комета „Наполеона", яка мала при
нести великі війни між народами. Ще 
живуть люди, які пам'ятають появу 
комети Галлея у 1910 році. Часописи 
повідомляли, що хвіст комети пересу
неться через Землю, а отруйні гази 
принесуть смерть мільйонам. Масова 
істерія опанувала людей. Шарлятани 
продавали „ліки" проти отруйних га
зів. Були й такі люди, що накладали 
на себе руку... 

У просторах нашої сонячної систе
ми є тисячі комет. Та тільки одна— 
раз на двадцять п'ять років—така ве
лика, що її можна бачити неозброєним 
оком. Інші комети можна бачити ли
ше в телескоп. 

Тому, що телескопи великих астро
номічних обсерваторій звернені у сто
рону далеких галактик, віддалених 
від нас на мільйони або й мільярди 

світлових років, то завдання шукати 
комет у нашій сонячній системі спа
дає найбільше на астрономів—любите
лів. І тільки такий астроном-любитель 
зауважить на небесному зводі нову ко
мету, він якнайскоріше посилає теле
граму до астрономічної обсерваторії, а 
професійні астрономи ще тієї ж самої 
ночі скеровують телескопи у сторону 
нововідкритої комети. Вони вивчають 
її орбіту, хемічний склад, швидкість 
тоїцо. Звичайно, нова комета дістає 
назву того, хто її відкрив. 

Більшість учених гадає, що голова 
комети—це губчаста маса з брил ка
міння, космічного пилу й замерзлих 
газів. І тільки голова комети почне 
наближатись до Сонця, то під впливом 
сонячного проміння із неї виділяють
ся гази, які творять хвіст комети. Що 
ближче до Сонця, то хвіст стає дов
ший. Хвіст меншає, як тільки комета 
почне віддалятись від Сонця. 

Хвіст комети складається із таких 
ріденьких газів, що через нього мож
на бачити зорі. 

Довжина пересічної комети стано 
вить 150 мільйонів миль. Але є коме
ти, які мають півмільярда миль. Про
мір голови комети становить близько 
100 000 миль. 

До найяскравіших комет належить, 
комета Галлея, яку вивчав англійсь
кий астроном Е. Галлей і встановив, 
що вона обертається по еліптичній ор 
біті навколо Сонця із періодом до 76 
років. Він довів, що це та сама комета, 
що появилялась у 1607, 1531, 1456, і 
1305 роках. Що більше: про цю коме
ту записали вістки китайські хроніки 
ще в 467 році перед Христом. Галлей 
твердив, що ця комета відвідує нашу 
Землю кожних 75 або 76 років. Він 

199 



Галлея комета, що обертається навколо Сонця по еліптичній орбіті між Венерою 
і Нептуном. — 1. Венера, 2. Земля, 3. Марс, 4. Юпітер, 5. Сатурн, 6. Уран» 

7. Нептун. 

передбачив її прихід у 1758 році. І 
дійсно, на Різдво 1758 р. ця комета з'я
вилась і світила на нашому небосхилі 
аж до квітня 1759. Та сам Галлей її 
не бачив, бо помер 1742. Знаючи орбі
ту цієї комети, учені передбачили її 
появу на 1835 та 1910 роки. Комета 
Галлея має знову з'явитись у 1985 
році. Багато з тих, хто читає ці рядки, 
буде її бачити. Можливо, що до того 
часу люди опанують Місяць, вибуду 
ють на ньому астрономічну обсервато
рію і звідтам будуть вивчати це чудо
ве небесне світило. 

У травні 1964 р. з'явилась комета 
Аренда, відкрита у бельгійській обсер
ваторії астрономом Арендтом, 18 лис 
топада 1956 р. Ця комета була нас
тільки ясна, що багато людей бачило 
її неозброєним оком. 

Цікаве життя мала комета Біели, 
що її відкрив у 1772 році чеський ас-
троном-любитель В. Біела. Допіру 18-
26 року учені запримітили, що це пе 
ріодична комета, яка кружляла нав-
кола Сонця з періодом обертання 
шість з половиною років. 

Знаючи період обертання комети Бі
ели, астрономи чекали її в 1846 році. 

Але яке було їхнє здивування, коли 
замість однієї—побачили дві комети, 
що пливли поруч, як дві рідні сестри. 

Та ще більше було здивування уче
них, коли в 1859 році розколені ко 
мети зовсім не з'явились. За те в той 
самий час, коли вони мали переходи
ти через поля нашого небозводу, учені 
зауважили на небі потоки метеорів. 
Що сталось ? Це обидві комети розпа
лись на дрібні частини, обернулись у 
метеорний потік, який в астрономії 
дістав назву „біеліди". Подібна доля 
чекає майже кожну комету. 

Астрономи гадають, що на віддалі 
півтора мільярда миль від Сонця зна
ходиться „Країна Комет". Це ще не
розгадана таємниця, як саме зроди
лись комети у тих просторах. Знаємо 
тільки, що через діяння близьких зі
рок деякі з них потрапляють у орбіту 
нашого Сонця. Через сотні або й ти
сячі років вони бавлять і лякають 
мешканців Землі. Аж врешті розпада
ються на метеорні потоки, зникають у 
космічних просторах, а на їхнє місце 
із „Країни Комет" приходять нові чу
дові небесні світила. 
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Чи дійсність перевищила фантазію? 
— Таке питання напрошується у 
зв'язку з полетами перших чотирьох 
космонавтів. На цю тему в двох чис
лах паризької газети „Нувель літе-
рер" в 1961 р. висловилася низка 
французьких та англо-саксонських 
авторів науково-фантастичних рома
нів. Послухаймо, що вони кажуть. 

Ось відповідь одного з них —• відо
мого французького письменника, ака
деміка Андре Моруа: 

— „Ні, — так швидко космонавти
ці фантазію романістів не випереди
ти. Років з 50 тому мені трапилося 

прочитати вкрай цікаву книгу. Вона 
називалася „Пригоди одного росій
ського вченого". І що ж ви гадаєте? В 
ній оповідалося, з безліччю подро
биць, як наукова експедиція відвідує, 
одну за одною, всі плянети соняшної 
системи". 

Інший французький письменник — 
П'єр Буль висловився так: 

— „З часом дослідники космосу, 
ймовірно, відкриють такі чуда, які 
авторам науково-фантастичних рома
нів і не снилися. Та коли це буде? 
Покищо в царині космонавтики наука 
подібна до мандрівника, який пливе 
на дарабі вздовж невідомих берегів, 
вдивляючися в суцільну стіну незай
маного лісу". 

А ось думка третього письменника 
— Жана Поляка, теж видатного пред
ставника французької науково-фан
тастичної літератури: 

— ,,Покищо гіпотетичні мареіяни, 
з їхніми очима дудочкою, залиша
ються за межами досягу земних кос
монавтів. Тим часом найцікавішим бу
ло б саме — не блукати серед мерт
вих кратерів на Місяці, а зустрітися з 
розумними істотами інших плянет, — 
чи не так? Як вража^іа б нас і дея
ка подібність їх до людини, і немину
чі різниці. Та до полетів на інші пля
нети ще далеко". 

А втім, коли наука навіть наздоже
не фантазію романістів, то й тоді ми 
з насолодою будемо перечитувати 
книги, в яких наукові досягнення пе
редбачено наперед. На опитування, 
проведене паризькою газетою „Ну
вель літерер", відгукнувся й англій
ський письменник Джон Віндгем. Ось 
його слова: 

— „Чи гадаю я, що реальність чу
довіша, ніж те, що малює науково-
фантастична література? Звичайно, 
ні. Зокрема в американській науково-
фантастичній літературі можна знай
ти цілком разючі речі. Наукові й тех
нічні досягнення людства не встига
ють іти за уявою романістів! Наука 
ще навіть не доторкнулася до таєм
ниці космосу". 

(З передач „Радіо Свобода") 
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Для перевірки 
— Гей, сусіде! Навіщо це ти папу

гу купив? 
— Так, задля цікавости: хочу пе

ревірити, чи правда, що вона аж двісті 
років живе. 

Чи глибоко?.. 
— Якиме! Допоможи витягти Лев

ка з багнюки! 
— А чи глибоко він загруз? 
•— По кісточки 
— Нічого, сам вилізе! 
— Але ж він донизу головою!.. 

Дірку сховала 
П'яниця вернувся додому, хотів ві

дімкнути двері, та ніяк не втрапить 
ключем у дірку замка. Тоді знерву
вався й каже: 

— Якої хоч капости міг чекати від 
своєї дружини, але щоб дірку від зам
ка сховала - • такого не сподівавсь... 

Між жінками 
— Знаєш, сусідо, по останній війні 

на дві жінки припадає один з поло
виною чоловіка. 

— Ой, так-так, люба! Мені випала 
якраз ота половина. 

Ніародного 
гуллору 

Велике діло наука 
— Колись, — мовить жінка чоло

вікові по кількох роках шлюбу, — ти 
казав, що я для тебе цілий світ, а 
тепер ?.. 

— Так! Але відтоді я краще вивчив 
географію. 

Три Івани 
Мала молодиця трьох синів, різних 

за віком, і всі троє звалися Іванами. 
— Як же, — питають молодицю, 

— ви їх кличете? 
— А дуже просто, — відказує, — 

по-батькові кличу. 

Неощадлива 
Степан. Моя жінка дуже ощадлива. 
Петро. А моя — ні. Щодня дай і дай 

їй то двадцять карбованців, то трид
цять. 

Степан. Що ж вона з тими грошима 
робить ? 

Петро. Або я знаю ? Ніколи стільки 
їй не даю. 

Глухий 
їде дядько підводою. Ззаду доганяє 

жінка й гукає: 
— Дядьку Гнате, підвезіть! 
А той: 
— Гей, бички, гей! 
Тоді жінка: 
— - Дядьку Гнате, гроші нате! 
— Тпр-р, бички, щось молодиця ка. 

же. 
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Дверей не було... 
Зустрілися два приятелі, і один 

скаржиться: 
— Ось бачиш, учора скалічив собі 

в буфеті пальці. 
— Чи бува, не дверми прищикнув? 
— Та ні, бо коли звідти виходив, 

дверей уже не було, замість них чо
гось поставили вікно. 

Точна діягноза 

До лікаря прийшов хворий і каже: 
— Ой лікарю! Я дуже погано по

чуваю себе. Щось мені в грудях тис
не, голова ходором ходить, шлунок 
не в порядку, а з серцем уже давно 
щось діється. Крім цього, ревматизм 
мучить мене і вночі спати не дає. 

—• Досить, досить! — перебиває йо
го лікар. — Якщо ви те все витриму
єте, то ви маєте кінське здоров'я. 

Два куми 
Зустрілися два куми після тривалої 

розлуки. 
— - О! Скільки літ, скільки зим! Як 

живемо-поживаємо ? 
— Та як, — каже другий, — не 

дуже добре: якщо п'ють, то мене ми
нають, а як б'ють, з мене починають. 

Чи глибока річка 
— Мамо, а ця річка глибока? -— 

питає син. 
— Дуже глибока, дитино, — каже 

мати. 
— А чого ж вода сягає гусці тільки 

до животика? —• каже син. 
З минулого 

Питає чоловік жінку: 
— Горпино, ти, як хліб пекла, бо

рошно сіяла? 
— Сіяла, а що? 
— - Та я в хлібині постола знайшов. 
— А, то ти, як орав ниву, загубив 

— от він і знайшовся. 
»0<і 

О С Т Р І В - Н Е П О С И Д А 
За підрахунками гідрологів най

більша ріка Китаю Янцзи виносить 
щорічно у Східньо - Китайське море 
близько 500 мільйонів тонн намулу. В 
результаті його відкладання дельта 
безперервно посувається в море — в 
середньому на один кілометр за 40 
років. Разом з нею приблизно з такою 
ж швидкістю переміщується на схід і 
великий піщаний острів Чунміндао, 
утворений намулами понад тисячу ро
ків тому. 

Як свідчать історичні хроніки, за
хідній берег острова в минулому зна
ходився на траверсі гори Ланшань, 
поблизу міста Наньтун, східній— нав
проти міста Хайминь (обидва пункти 
— на лівому північному березі Янц
зи). За десять віків острів перемістив
ся в північно - східньому напрямі при
близно на 80 кілометрів — відстань, 
яка перевищує його сучасну довжину. 

Постійні „блукання" острова зму
шують його періодично переносити 
свої селища з районів, яким загрожує 
розмивання, на новостворені річкою 

ділянки. Головне місто острова - -
Чунмін (ЗО тисяч жителів) - - пере
міщалося з місця на місце вже п'ять 
разів. 

Острів-непосида не тільки кочує, 
але й ввесь час збільшується. У давні 
часи він являв собою просто велику 
обмілину; тепер це третій за розміром 
острів Китаю — його плоіца переви
щує 800 квадратних кілометрів. Без
перервно збільшується і населення 
Чунмідао. Тепер на ньому живе понад 
400 тисяч людей. Особливо швидко 
нарощується північне і північно - за
хідна узбережжя острова. Лише за 
рахунок нових ділянок, намитих тут 
Янцзи за останні кілька років, площа 
придатної для обробітку землі збіль
шилась майже в півтора раза. 

Нещодавно на Чунміндао почалися 
великі роботи над укріпленням пів
нічного узбережжя, яке постійно роз
мивається морем. Звичайно, повністю 
„приборкати" неспокійний острів гре
блі одразу не зможуть, але хоча б 
трохи втихомиритись його примусять. 
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Лябораторія живої природи. Вона 
працює мільйони років. її „знахідки" 
і нині викликають здивування й за
хоплення багатьох учених. 

Справді, які напрочуд економічні 
й надійні апарати керування мають 
живі організми! Вони здатні сприй
мати часом мізерні зміни деяких умов 
зовнішнього середовища, відповідати 
на них дуже складними пристосов
ними реакціями. 

А чи не може людина, вивчивши ці 
природні механізми, створювати шту
чні пристрої з такими ж властивос
тями? Може, звичайно. Але не така 
вже це легка справа. Однак, інжене
ри вирішили повчитись у природи. 
Так виникла нова галузь науки — бі
оніка, яка намагається розв'язувати 
деякі технічні завдання, використо
вуючи принципи дії біологічних сис
тем. 

Електроприлади риб 
Живе в Нілі чудернацька рибка — 

мормірус. Ніс у неї довгий і загнутий 
донизу. Сітями спіймати її неможли
во. 

Виявляється, що поблизу хвоста у 
морміруса є своєрідний Генератор 
змінного електричного струму. Вис
нажуючись, він створює маґнетне по
ле. Досить з'явитися поблизу якомусь 

предметові, як поле викривиться, 1 
тієї ж миті це сприймає „льокатор" 
на спині риби. 

Як же працює цей своєрідний при
стрій? Адже короткі хвилі, потрібні 
для такої радіольокації, поглинають
ся водою. Дослідники вважають, що 
мормірус та інші подібні рибки відчу
вають зміну електропровідности води 
з появою в ній якогось стороннього 
предмета. 

Чи не допоможе це вченим створи
ти такий прилад, щоб налагодити під
водний радіозв'язок або, вимірюючи 
електропровідність різних порід, діз
натися, з чого складається наша пля-
нета? Над цим уже працюють допит
ливі науковці. їх приваблює ще одна 
ідея — створити батерії та акумуля
тори, такі прості й надійні, як в елек
тричних скатів та вугрів. Напруга, що 
її виробляють ці істоти, досягає 500-
600 вольтів. 

Чому тікають медузи 

Чайки літають над хвилями, від бе
регів відпливають кити, ховаються 
в глибини моря медузи — це означає, 
що незабаром здійметься буря. І ли
ше за дві години перед наближенням 
бурі віщує негоду барометр. 
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Учені дізналися, що морські птахи 
і тварини здалека чують „голоси мо
ря" — інфразвуки, недоступні люди
ні. Вони виникають від тертя хвиль 
об повітря і мають частоту 8-13 коли
вань на секунду, а людське вухо 
сприймає звуки частотою від 20 до 
20 000 коливань. 

Зацікавилися дослідники: як же 
побудовано інфравухо, скажімо, ме
дузи? Виявилося, дуже просто. Під її 
банькою на стебельці висить міху
рець, наповнений рідиною. В ньому 
плавають камінці, що торкаються 
нервових закінчень. Оце і є живий 
резонатор, який сприймає „голоси мо
ря". 

Вчені сконструювали синоптичний 
прилад за „схемою" вуха медузи. Цей 
новий прилад „доповідає" про набли
ження бурі за 15 годин. Рупор його 
ввесь час повільно обертається і, 
тільки-но вловить найбільші коливан
ня, як особливий пристрій відразу зу
пиняє рух, вказуючи, звідки насува
ється буря. 

Ніс, якому заздрять інженери 
Як орієнтуються риби в морських 

просторах? За яким компасом визна
чають птахи або комахи свій шлях у 
далеких мандрах? Роботи дослідни
кам тут чимало. 

Зокрема, учених цікавить, як роз
різняють риби та інші водяні твари
ни запахи. Вважається, що запах ко
жної речовини обумовлюється низь
кочастотними коливаннями молеку-
лів або їх частин, які при цьому ви
промінюють електромагнетні хвилі 
(довжиною від 8 до 17 мікронів). їх і 
сприймають органи нюху. Отже є пев
ний діяпазон електромагнетних коли

вань, що їх вода майже не поглинає. 
Яка довжина цих хвиль ? Якщо їх від
чувають риби, то чи не можна запози
чити у тварин схему чутливих апара
тів, що сприймають запахи? 

Кольорове сито 
Чудовий апарат — людське око. Ми 

милуємося пишною красою лісів чи 
лук, ясною блакиттю неба, полум'я
ними світанками. Але як розрізняє 
наше око найменші відтінки барв — 
цього довго не знали вчені. Відомо 
було лише, що така аналіза відбува
ється в особливих чутливих елемен
тах сітківки ока. 

І от виникла думка: чи не є вони 
оптично прозорими волокнами, які, 
наче сито, просіюють проміння, що 
падає на них. Кожне таке волокно 
може мати свій коефіцієнт заломлен
ня та діяметр, отже, пропускає проме
ні з певною довжиною хвилі —• тобто 
певного кольору. 

Коли це так і коли пощастить до
кладно вивчити будову такого живо
го апарату, перед інженерами відкри
ються цікаві можливості. Можна 
здійснити оригінальну і водночас про
сту систему кольорової телевізії, ство
рити барвоаналізатор т- прилад, який 
стане в пригоді у багатьох галузях 
науки й техніки: в металюрґії, астро
номії, текстильній промисловості то
що. 

** 
* 

Хіба можна перелічити всі створе
ні природні дивовижні апарати, кон
струкції й системи, що їх із захоплен
ням вивчають інженери! Нема сумні
ву, що техніка завтрішнього дня зди
вує нас багатьма чудовими відкрит
тями. („Україна''). 



BOOKS ON UKBAINE IN ENGLISH: 
THE MUSE IX PRISON by Yar Slavutych, Foreword by Clarence A. Man

ning. Eleven Sketches of Ukrainian Poets killed by Communist and 
twenty-two translations of their poems ? 1.00 

POLISH ATROCITIES IN UKRAINE — compiled and edited by Emil 
Revyuk 3.00 

SPIRIT OF UKRAINE — Ukrainian Contributions to world's culture 1.00 
UKRAINIAN RESISTANCE - The story of the Ukrainian National Libe

ration Movement in Modern Times — 3.00 
IIETMAN OF UKRAINE IVAN MAZEPPA by Clarence A. Manning 3.50 
UKRAINE UNDER THE SOVIET by Clarence A. Manning 3.50 
THE BEST ANSWER IS AMERICA — A Biography of Dr. Alexander 

Sas-Jaworsky 3.95 
THE UKRAINIAN-POLISH PROBLEM IN THE DISSOLUTION OF THE 

RUSSIAN EMPIRE 1914-1917 by O. S. Pidhaini 2.50 
ONE OF THE FIFTEEN MILLION by Nicholas Prychodko 3.00 
THE UKRAINE: A SUBMERGED NATION by William H. Chamberlin _ 1.75 
IVAN FRANKO • - poems. Translation of Percival Cundy 4.50 
WOMEN AND CHILD IN THE MODERN SYSTEM OF SLAVERY USSR 

by Martha Chyz . 2.00 
TWENTIETH CENTURY UKRAINE by Clarence A. Manning 3.50 
UKRAINIAN INSURGENT ARMY IN FIGHT FOR FREEDOM 3.00 
UKRAINIAN LITERATURE WITHIN THE FRAMEWORK OF WORLD 

LITERATURE by Gregory Luznycky 1.50 
TARAS SHEVCHENKO: SONG OUT OF DARKNESS - - Selected poems, 

translated by Vera Rich 3.00 
TARAS SHEVCHENKO: BARD OF UKRAINE by D. Doroshenko .50 
SHEVCHENKO AND WOMEN. Women in the Life and Work of Taras 

Shevchenko _ .50 
N. Fomenko: UKRAINIAN YOUTHFUL MELODIES for School, Camp, 

Home, Eng. Ukr. ._. ._. 3.00 
N. Fomenko: LOVE UKRAINE, lyric by Sosyura, English, Ukrainian 1.00 
Stephen Shumeyko: UKRAINIAN NATIONAL MOVEMENT .35 
SHEVCHENKO'S THOUGTHS AND LYRICS _. . 1.50 
ТНЕШ LAND — An Anthology of Ukrainian Short Stories. Edited by M. 

Luchkovich. Biographical Sketches by B. Krawciw. Preface by 
Clarence A. Manning. Introduction by Luke Luciw 5.00 

Marion Moore Coleman: KLONOWICZ AND UKRAINE. An Introduction 
to the Poem Roxolania 1.00 

Roman Smal-Stocky and Alfred Sokolnicki: RUSSIAN AND COMMUNIST 
IMPERIALISM IN ACTION 5.00 

Roman Smal-Stocki: SCHEVCHENKO MEETS AMERICA 3.00 
Roman Smal-Stocki: THE CAPTIVE NATIONS. Nationalism of the Non-

Russian Nations in the Soviet Union 1.45 
Roman Smal-Stocki: THE NATIONALITY PROBLEM OF THE SOVIET 

UNION AND RUSSIAN COMMUNIST IMPERIALISM 5.00 
Roman Weres: THE UKRAINE SELECTED REFERENCES IN THE 

ENGLISH LANGUAGE. With Brief Introduction about the Ukraine 
and the Ukrainians 2.50 

"Svoboda" Bookstore 
P. O. Box 346 Jersey City, N.J. 07303 

_ <£ 

206 



УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ 
КОМІТЕТ АМЕРИКИ 

ЦЕ 

НАДБУДОВА ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ У З'ЄДНАНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ 

УККА це найвища українська установа в Америці, що репрезентує аме
риканських українців перед Американським Конґресом і урядом у Вашинг
тоні. До УККА належать і з ним співпрацюють усі українські національні 
центральні організації Америки, а всі їх Відділи працюють із Відділами 
УККА на місцях. 

Український Конгресовий Комітет Америки має за завдання інформувати 
американців і весь вільний світ про сучасне положення поневоленого червоною 
Москвою українського народу. 

УККА видає два англомовні інформаційні журнали „Український Квар-
тальник" й „Український Бюлетень", а крім того окремі книжкові праці про 
Україну та про український народ в англійській мові. 

УККА старається з'єднати симпатії американців і культурного вільного 
світу для справи визволення українського народу з ярма комуністичної дик
татури. 

Заходами УККА проведено в Американському Конгресі закон про Тиж
день Поневолених Совєтським Союзом Націй. 

УККА підготовив прийняття Американським Конґресом закену про побу
дову пам'ятника Тарасові Шевченкові та покликав до життя „Комітет будови 
Пам'ятника Шевченкові". 

При УККА працює Шкільна Рада УККА, що веде школи українознавства 
та видає шкільні підручники. УККА провів цього 1964 року підготову та до
пильнував виконання мистецької програми на Світовій Виставці в Ню Иорку 
у т. зв. „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ". 

УККА веде велику організаційну роботу в терені та допильновує щоріч
них святкувань Роковин Української Державносте в обох Палатах Американ
ського Конгресу та по всіх стейтах і більших містах Америки. 

На всю цю працю УККА потребує поважних коштів. Ці кошти він дістає 
із пожертв та датків, які впливають до Українського Народного Фонду від 
свідомих українських громадян Америки та з членських вкладок від член
ських організацій. 

Всім жертводавцям УККА щиро вдячний за дотеперішну підтримку і на
діється, що і на будуче українські громадяни Америки не забудуть за УНФонд 
і за вагу відповідальної праці УККА, якої ніхто не заступить. 

UKRAINIAN CONGRESS COMMITTEE OF AMERICA, INC. 
302-304 West 13th Street — New York, N. Y. 



ВИДАВНИЦТВО 0 0 . ВАСИЛІЯН 
1. Видає для українського народу 

С В І Т Л О 
РЕЛІЛИНО-ГРОМАДСЬКИЙ ЖУРНАЛ, що поширює 
християнський світогляд і особисту культуру кожного! 

2. Видає і продає релігійні, літературні, історичні, наукові і інші 

К Н И Ж К И 
що кожний повинен їх сам прочитати та купити 
приятелеві! 

3. Для кращої розмови з Богом християнинові потрібні 

М О Л И Т О В Н И К И 
Маємо великий вибір різних форматів і в гарних оправах! 

4. Продає по зниженій ціні в українській мові 

i l l . П И С Ь М О 
на яке всі так довго і нетерпеливо чекали! 

5. Всякі друкарські роботи виконує сумлінно й за умірковані ціни 

ДРУКАРНЯ ОО. ВАСИЛІЯН 
ІЗ ВЛАСНОЮ ПЕРЕПЛЕТНЕЮ 

6. Вже появився Калспдар СВІТЛО на 1965 рік! 

Коли бажаєте бути добре обслужені, звертайтесь 
на нашу адресу: 

The Basilian Press 
286 Lisgar Street, TORONTO, Ont., Canada 

Tel.: LE. 5-6483 
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В І Ш Н Н Ґ Ш С Ь Ш 
П М ' Я Т И N К 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Українська, фірма 

АРКА 
в Ц ю Норку 

• УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО 
• УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ 
• УКРАЇНСЬКІ ПЛАТІВКИ 
• УКРАЇНСЬКІ МАШИНКИ ДО 

ПИСАННЯ 
• УКРАЇНСЬКІ Д А Р У Н К И 

В порозумінні з Комітетом 
Пам'ятника Шевченкові — 
Українська Фірма АРКА в 
Ню Норку випродукувала 
мініятюрну статую Пам'ят
ника, п р о е к т у відомого 
скульптора Молодожанипа. 

СТАТУЯ ВИКОНАНА 
в БРОНЗІ. 

Висота 9 інчів, підстава 
2% х 3 інчів, вага 2 фт. 

Ціна дол. 6.50. 

Кошти пересилки й впаку
вання один доляр. 

• UKRAINIAN ARTS 
• UKRAINIAN BOOKS 
• UKRAINIAN PHONO-RECORDS 
• UKRAINIAN TYPEWRITERS 
• UKRAINIAN G I F T S 

ARKA COMPANY 
48 E. 7th Street New York, N.Y. 10003 

Phone: GRamercy 3-3550 
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ЯКЩО ВИ ВИСИЛАЄТЕ 

П А Ч К У 
ДЛЯ ВАШИХ РІДНИХ 

В СССР 
ТОДІ Ц Е Й П О Д А Р У Н О К П Е 
Р Е Ш Л І Т Ь ЧЕРЕЗ НАЙСТАР
ШЕ ТА НАЙБІЛЬШ ВІДПО
ВІДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО. 

Ви можете вислати: 

1. Авта, холодїльні, телевізори, 
машини до прання, машинки 
до писання виробу СССР. 

2. Харчеві продукти найкращої 
якости, свіжі, доручені прямо 
з товарових крамниць в 
СССР. 

3. Товарі закуплені Вами тут на 
місці солідно і фахово впа
ковані та вислані через нас. 

Питайте і пишіть за нашими 
ілюстрованими каталогами та 

цінниками. 

GLOBE PARCEL 
SERVICE., INC. 

П О Д О Р О Ж І 
ДО СССР 

ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ 

АРАНЖОВАНІ НАЙБІЛЬШ 
ВІДПОВІДАЛЬНОЮ НАШОЮ 
НАЙСТАРШОЮ ФІРМОЮ В 

тій ДІЛЯНЦІ. 

МИ Є АВТОРИЗОВАНІ :. РЕПРЕЗЕНТАНТИ : 
Інтуриста 

в справах 
ТУРИСТИКИ та ВІДВІДИН 

ВИГОТОВЛЯЄМО ВІЗИ 

Пишіть або телефонуйте 

GLOBE TRAVEL 
SERVICE., INC. 

4> 

716 W a l n u t S t . , Ph i lade lph ia , P a . 19106 

WA 5-3455 WA 2-0100 



R I D E N T 
T 

£ Savings & Loan 
v Association 

760 CLINTON AVENUE — NEWARK 8, N. J. 

ВСЕБІЧНА ФІНАНСОВА ОБСЛУГА : 
<$-® Забезпечені щадничі конта 

® Позики на купно домів 
® Грошові перекази 

(Money orders) 
© Чеки для подорожуючих 

(Travelers checks) 
® Різдвяні і вакаційні 

ощадності 
® Виміна і продаж <§> 

державних бондів 

4*% 
РІЧНО 

платить від 
вложених грошей 

чотири рази в році. 

"<?> 

БЕЗПЛАТНЕ ПАРКУВАННЯ 

TRIDENT Savings & Loan Association 
760 CLINTON AVENUE — NEWARK 8, N. J. 

(Corner Leslie Street) Phone: ESsex 1-1120 

-<s> 
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ВИДАННЯ „ДНІПРОВОЇ ХВИЛІ 
1953 — 1968 • МЮНХЕН, НІМЕЧЧИНА 

Ваша Достойносте! 
В-во ДНІПРОВА ХВИЛЯ по-

ручає Вам оці книжки: 
Велика гра — М. Хортиця, атомовий 

шпіонаж, 224 ст., 0.90 дол . 
Проклинаю — І. Шкварко, спогади 

українського політв'язня, 216 ст., 
0.80 дол. 

Між славою і смертю — С. Любомир-
ський, атомовий роман, 3 томи по 
176 ст., ціна 2.40 дол. 

У кігтях тиранів — М. Сергієнко, спо
гади українця червоноармійця, 230 
ст., ціна — 1.00 дол. 

Оглянувшись назад — О. Звичайна, 
збірка оповідань і новель, 232 стор., 
ціна 1.50 дол. 

Марш молодости — В. Бендер, при
годи одної сотні з 1-ої Дивізії УНА, 
2 томи, разом 324 ст., ціна 1.60 дол. 

Чи зійде завтра сонце — Л. Полтава, 
Україна в 2 000-му році, 160 ст., ці
на 1.00 дол. 

Блудний син — І. Завзятий, історія 
сільського хлопця з Волині, 2 томи, 
296 ст., разом, ціна — 2.00 дол. 

Під молотом війни — С. Любомир-
ський, друга світова війна на укра
їнських землях, 4 томи, разом 1230 
ст., ціна — 8.00 дол. 

Шлях невідомого — І. Качуровський, 
повість у 12-ти епізодах. Історія од
ної людини з 2-ої світової війни, 156 
ст., 1.00 дол. 

Гетьман Пилип Орлик — Б. Круп-
ницький, життя й доля гетьмана 
емігранта, 80 ст., продажна ціна — 
0.80 дол. 

Ганна — М. Ковальська, роман з ді-
півсько-таборового життя. 128 ст., 
ціна — 0.90 дол. 

Богун — О. Соколовський, історичний 
роман з часів Хмельниччини, 4 ча
стини, разом 430 ст., ціна 3.00 дол. 

Україна в боротьбі за державність — 
Л. Шанковський, нариси з історії І. 
Визвольних змагань, 320 ст., ціна 
— 2.20 дол. 

В лісах під Вязьмою — Д. Чуб, ре-
портаж-спогади про другу світову 
війну, 108 ст., ціна — 0.80 дол. 

Україна моїх блакитних днів — О. 
Грищенко, образ України з дорево
люційних часів (до 1917 року). 256 
ст., ціна — 2.20 дол. 

Залізний куркуль — І. Качуровський, 
село на сході України під час ні
мецької окупації, 83 ст., ціна -— 
0.90 дол. 

Спогади полоненого — О. Кобець, 
пригоди і вражіння учасника 1-ої 
світової війни, 432 ст., ціна 3.50 дол. 

Люди старої України — проф. Олек-
сандер Оглоблин, історичні постаті 
18 століття, 328 ст., ціна 3.00 дол. 

Мої роки в Царгороді — О. Грищен
ко, спогади, 260 ст., великий фор
мат, ціна — 4.00 дол. 

Гетьман Кирило Розумовський — М. 
Лазорський, історичний роман. Епо
пея козацького життя 18-го століт

тя, 752 ст., в полотні, ціна 6.80 дол. 
Андрій Войнаровський — Л. Винар, 

історичний нарис, 128 ст., ціна — 
1.75 дол. 
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Amor Patriae (Любов до батьківщи- У ВИДАВНИЦТВІ МОЖНА ТАКОЖ 
ни) — П. Федешсо, історична по- НАВУТИ: 
вість з часів Хмельниччини, 256 ст., UKRAINICA — в німецькій, фран-
ціна — 2.75 дол. цузькій та англійській мовах. 

Полум'я — Юліян Радзикевич, істо- Книжки-антиквари з перед другої сві-
рична повість —• Хмельницький в тової війни. 
нГшна°Л00Рлоал 3 9 ° С Т ° Р " В П 0 Л ° Т " Книжки, які появляються тепер на 
ні, ціна 4.50 дол. еміґрації та в Краю. 

Українська музика — Антін Рудниць- співаники. 
кпи, історично критичний огляд. Це З ^ Ж І І і платівки, продукції емі-
історш української музики від п по- ^ .Ч.ГД- „„ Ь-„„*.„«Ї 
чатків по сьогодні. Стор. 408, 129 - , ^ а Р И Н 0 1 та Краєвоь SS-SFSS; ЬГЙ ЙЬ- » = S S F - — -

Вибраний Кобзар — Т. Шевченко, ре- Великий вибір кольорових карток: па 
дакція, передмова і примітки Іль- Різдво, на Великдень, па уродили й 
ка Борщака, 496 стор., в полотні, ці- ім'яішни та на різні оказії. 
на дол. 2.75. Передвоєнні і теперіпіні українські 

Вселенная, веселися — збірка україн- відзнаки. 
ських коляд і щедрівок (з нотами), Гуцульські різьби на дереві. 
разом 37, ціна дол. 0.75. Українські вишивки. 

Увага! Замовлення виконується за попереднім надісланням грошей. 

DNIPROWA CHWYLA 
Dachauerstr. 9, Tel. 55 39 39 8 Muenchen 2, Germany 

<$> _ з > 

. <$> 

Богдан Коцюбинський 
УКРАЇНСЬКИЙ П О Г Р Е Б Н И К 

на Філадельфію і околицю. 

ОБСЛУГА СОВІСНА И ОСОБИСТА ЗА НИЗЬКОЮ ВИНАГОРОДОЮ 

КАПЛИЦЯ БЕЗПЛАТНО 

В. KOCIUBINSKY 
Funeral Director and Embalmer 

AIR CONDITIONED PARLOR DAY and NIGHT SERVICE 

NEW MODERN CHAPEL 

305-307-309 East Girard Avenue 
Telephone GA 5-7878 Philadelphia, Pa. 

<$> — — . 
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УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ПЕТРО ЯРЕМА 
ЗАЙМАЄТЬСЯ ПОХОРОНАМИ 

BRONX — BROOKLYN — NEW YORK 
1 ОКОЛИЦЯХ. 

КОНТРОЛЬОВАНА ТЕМПЕРАТУРА. 
МОДЕРНА КАПЛИЦЯ ДО УЖИТКУ — ДАРОМ 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET NEW YORK, N. Y. 

Tel.: ORchard 4-2568 
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434-5131 Wm. F. Raslowsky, Mgr. 
і 

KOWALCHYK 
Funeral Home 

129 GRAND STREET JERSEY CITY 2, N. J. 
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Павло Гарлатій 
ВЛАСНИК ФІРМИ 

STUYVESANT SUPER MARKET 
249 STUYVESANT AVENUE — NEWARK, N. J. — Tel.: 373-6271 

ПЕРШОРЯДНІ ПРОДУКТИ ВЛАСНОГО ВИРОБУ. 

< $ > -

Якщо бажаєте собі мати приємні вакації над озером Lake George, N.Y. 
то їдьте до: 

T W I N R A Y V I L L A G E 
BOLTON LANDING, N. Y. 

Тел.: Area Code 518-644-9777 
Жадайте кольорових проспектів і цінників. 
Стефан і Леонія Хомяк 

- < $ > 

ВЛАСНИКИ 
-в> 
- < ? > 

Ukrainian 
Savings and Loan Association 

1321 West Lindley Avenue Philadelphia 41, Pa. 

£S&> DAvenport 9-7080-81-82 

^ } 1 I U ^ CURRENT DIVIDEND RATE 4 °/o 

< • > - - • < $ > 
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Щоденні ВИЇЗДИ до Польщі й інших частин світу 
СПРОВАДЖУВАННЯ 
РОДИН і КРЕВНИХ 
ДО АМЕРИКИ. 

Товари РЕКЛО і до вибору 
ПЕРЕСИЛКА ГРОШЕЙ В ЗОЛОТИХ або в ДОЛЯРАХ 

Корабельні і лєтунські карти по компа-
нійних цінах. — Поодинокі і збірні про-
гульки — резервація в готелях. — Цін
ники. — Брошури про подорожі. — Ін
формації безплатні. •— Купони Орбісу. 
— Візи. 

Acting as agent for Am. Travl. Express 

W. TWARDOWSKI 
18 SAINT MARK'S PLACE NEW YORK 3, N. Y. 
(East 8th Street) Tel.: GRamercy 5-5588 

Навпроти Польського Народного Дому. 
<£> — <$, 

<g>- 3 > 

ALgonquin 4-8779 or 8717 Established 1920 
Area Code: 212 

KOWKASMIK AGENCY 
286 EAST 10th STREET NEW YORK, N. Y. 10009 

AIRLINE and STEAMSHIP TICKETS 
TOURS • CRUISES • HOTELS 

IMMIGRATION 

FOREIGN REMITTANCES TO ALL PARTS OF THE WORLD 

Authorized agents for: 
TUZEX, PEKAO, HASKOBA, AMERICAN EXPRESS 

NOTARY PUBLIC • GENERAL INSURANCE 

Vera Kowbasniuk Shumeyko Anthony Shumeyko 

< $ > - — • • • — < $ > 
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Compliments of a Friend 

WESTCHESTER-IIUDSON 
Coat, Apron, Towel & Linen 

Supply Co., Ine. 

114 MAIN S T R E E T POUGHKEEPSIE, N.Y. 

<•> -

ESsex 5-5555 
I 

L Y T W Y N & L Y T W Y N 
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED • ОБСЛУГА ЩИРА і ЧЕСНА 

Our Services Are Available Anywhere in New Jersey. 

801 Springfield Avenue 

NEWARK, N. J. — IRVINGTON, N. J. 

<$>— 

£18 
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Українська Пекарня „ЛІДІЯ 99 

2219 W. POTOMAC AVENUE 
2616 W. DIVISION STREET 
2216 W. CHICAGO AVENUE 
2601 W. JOWA STREET 

ШИКАҐО, Ілл. 
-< *> 

-Ф 

Will iam Modrako 

DEAN WITTER & CO. 
Members 

New York Stock Exchange 

14 Wall Street 
New York 5, N.Y. 

DIgby 4-3100 
• - < $ > 

УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

Ukrainian-Village, Inc. 
VOLODYMYR J. KOVAL, Pres. 

В 15-ту річницю вітає своїх покупців, а рівночасно повідомляє, що далі пола-
годжує: купно-продаж реальностей, нотаріальні справи і інвестицію, провадить 
бюро подорожі включно із провідником до полудневих країн Америки т. інш. 

та організовує Укр. Осередок для н/людей, які потребують 
Арізонського Сонця. 

ґ UKRAINIAN VILLAGE 
Писати на адресу: J 3808 N. 3rd Street 

[ PHOENIX, Arizona, 12. 

-<$> 

-4> 

-<s> 

ANNUAL GREETINGS TO "SVOBODA" AND ITS READERS 
FROM ONE OF ITS MANY FRIENDS 

Ink & Chemical Co., Inc. 
CLIFTON, NEW JERSEY 

News Ink, Publication and Job Inks and other Graphic Arts Supplies 

- < s > 
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St. Nicholas Brotherhood 
UNA Branch 5, Astoria, N .Y. 

Andrew MALAN, Pres. 
John SYDOR, Sec. 
A. KLYMYSHYN, Treas. 

CELEBRATING 50th ANNIVERSARY — 1965 
New Members Welcome 

<i> , _ _ _ ф 

4>-

Уиіраїмн'ьна переплетпп 

BIBLOS, Co. 

107'/2 ST. MARK'S PLACE — NEW YORK 9, N. Y. 
Tel.: ORegon 7-0370 

4> . 4 

<s> <«> 

Kingston Oil Supply Corp. 
U. P. O. Box 304 — KINGSTON, N. Y. 

FEderal 1-0770 

"Your Comfort Is Our Concern" 

<$>• <s> 

IN ULSTER COUNTY, N E W i O H K 
Home of Ukrainian National Resort Association 

Win, II. Beyo & Co., Inc. 
Established 1869 

Lumber — Masons Materials — Hardware 
Insulation — Coal —• Furnace Oil 

MAIN OFFICE AND YARD BRANCH LUMBER YARD 
216 Canal Street Main Street 

ELLENVILLE, N.Y. KERHONKSON, N.Y. 

Tel.: Ellenville 600 Tel.: Kerhonkson 2311 
<s>— . — — . • — • - ф 



"<$> 

НАЙСТАРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ ПОГРЕБНИК 
у ФІЛАДЕЛЬФІЇ й ОКОЛИЩ 

СОЛІДНА ОБСЛУГА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЦІНИ 

I lasyn Funeral Home 
THE OLDEST UKRAINIAN CATHOLIC FUNERAL DIRECTOR 

IN PHILADELPHIA and VICINITY 
AIR CONDITIONED 

4244-46-48 OLD YORK RD. 
Phone: GLadstone 5-1400 Philadelphia 40, Pa. 

-<s> 
-<$> 

A SERVICE FOR THE PEOPLE OF PHILADELHIA & SUBURBS SINCE 1919 
• 

Now providing two locations for better serving the needs of families 
throughout the Deleware Valley. 

Nasevich Funeral Home 
Franklin and Brown Streets 

Philadelphia 23, Penna. 
MA. 7-1320 

109 E. Tabor Road 
(5400 N. Front St.) 

Philadelphia 20, Penna. 
DA. 9-1844 

<s> Ф -

Ф-

MAKE EVERY PAY DAY 
SAVE DAY 

Save Where You Earn a SAFE 4% 
per year computed monthly and paid 
twice a year. 
Bonus Accounts can Earn up to an 
additional 1%. 
Above current rate of 4%. 

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
202 N. Broad Street LO. 7-1480 
Stenton Ave. & Duval LI. 8-3900 

Philadelphia 38, Pa. 

<$>-
OR 3-4949 Established Since 1916 

ROBERT I. MORRIS 
Optometrist 

Contact Lens Specialist 
60 Avenue В (Bet. 4th & 5th Sts.) 

New York 9, N.Y. 

Hours: 10 A.M. to 7 P.M. 
Friday to 6 P.M. Closed Sunday 

<s> Ф 

CE 6-5260 CE 6-4262 

BENSON FUEL OIL CO. 
Immediate Delivery Service 

Кличте негайно нашу компанію, 
а ми фахово обслужимо Вас. 

BINCAROUSKY 
512 W. Montgomery Avenue 

Philadelphia, Pa. 19122 
<S> 4 > - -<S> 

« > <s> -<s> 
MArket 7-2143 MArket 7-7707 

HAUSSMANN'S PHARMACY 
Specializing in Foreign and 

Unusual Prescriptions 
S.E. Cor. 6th & Girard Avenue 

Philadelphia 23, Pa. 
Hours: 

Daily 8 A.M. to 11 P.M. 
Sunday 8 A.M. to 10 P.M. 

FREE DELIVERY 

4>-
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GLUSKER—EMKAY SALES 
CORP. 

WHOLESALE 
Candy — Tobacco — Drugs & Toys 

< S > -

91 Center Street 
EUenville, N.Y. 

<•>-
Tel.: OLdfield 3-2650 

GOTHAM CARD & PAPER 
CO., INC. 

Paper Cardboard & Envelopes 

334-340 Hoboken Avenue 
Jersey City 6, N.J. 

<s> <e>- <̂> 

< s > -

Compliments of 

S U L L I V A N C O U N T Y 
PLUMBING and HEATING 

SUPPLY CORP. 
& 

LIBERTY ELECTRICAL 
SUPPLY CO. 

- « > « > -

100 Mill Street Liberty, N.Y. 

WOLFE, CORCORAN 
AND LINDER 

Consulting Actuaries 
Insurance Accountants 

Enployee Benefit Plan Consultants 

116 John Street 
New York, N.Y. 10038 

4 <s- -<e> 

<•> <•>-
WAlker 5-0100 

MANHATTAN LINOTYPE 
SUPPLY INCORPORATED 

GRAPHIC ARTS MACHINERY 
BOUGHT and SOLD 
204 Elizabeth Street 
New York 12, N. Y. 

Philip Bonacuro 

К Н И Г А Р Н Я „ С В О Б О Д И " 

мас на складі: 

• ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 
• ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА 
• ВСІ НОВІ ВИДАННЯ 

Р. О. Box 346 
Jersey City, N.J. 07303 

-<•> -Ф 

<&- •> <$> 

LEWIS PAPER & SUPPLY CO. 

12 Prospect Street 
Bloowfield, N.J. 

OWEN WHITE PAPER CORP. 
216 Broome Street 
New York 2, N.Y. 

- < e > 
ПОДОРОЖІ до ПОЛЬЩІ й інших 
частин світу літаком або кораблем. 
ПАЧКИ ПЕКАО — ЛІКАРСТВА 

і ГРОШІ до ПОЛЬЩІ. 
Продаж домів — Обезпечення від 

вогню і випадків. 

W. FRYSZTACKI AGENCY 
214 Fairmount Avenue 

Philadelphia 23, Pa. 
Телефон: MA 7-3886 

Бюро засноване в 1920 p. 
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SABLOFF'S 
DISTRIBUTORS 

Supplies and Equipment 
Hotels — Restaurants 

Institutions 

46 So. Main Street 
Liberty, N.Y. 

ESsex 2-6812 24 Hour Service 
Одинока Українська Фірма 

в Ніоарку і околиці 

SMOOK & SON OIL CO. 
Heating Oil - Sales - Service 

Installations Oil Burners 
Repairs 

26-28 Leslie Street Newark, N.J. 
<̂ -

<S— <S> 
CY 2-9225 Ivvan Hirnyj 

JOHN'S EXSPRESS 
SERVICE STATION 
EXPERT MECHANIC 

Repair All Makes of Cars 

631 Bruckner Blvd Bronx 55, N.Y. 
Ф _ 4 

LOngacre 5-2768 UNion 7-3281 

B E L L 
PHOTOENGRAVING CO. 

QUALITY & SERVICE 

2814 Jeannette Street 
Union City, N. J. 

<v 

ANASTASIA G. BRODIN 
TRIDENT AGENCY 

INSURANCE 

45 East 7th Street 
New York, N.Y. 

GRamercy 3-3830 

* <•» 

-4> 

William Cohen 
Pres. 

Rubin Cohen 
Vice Pres. 

COHEN'S QUALITY 
BAKERY INC. 

Bakers of Fine Specialty 
Baked Products 

89 Center Street Ellenville, N.Y. 
Tel.: Ell. 213 

<s> 

<•> -$ & 
BAKER SALES CO. 

10 Chestnut St. Liberty, N.Y. 
Phone — Liberty 1855 

Selling Supplies and Equipment to 
Hotels, Restaurants, Camps, Bars 

and Schools. 
Nationally advertised brands of 
china, glass, silver, & janitorial 

products. Headquarters for 
Syracuse China for Ulster, 

Sullivan & Rockland 
Counties. 

Tel.: ТА 3-8407 

ПЕЧАТКИ 
в різних мовах, друкованими і 

писаними черенками 
з ЕМБЛЕМАМИ 

виробляє 
ROMAN IWANYCKYJ 

2883 Wilkinson Ave, Bronx 61, N.Y. 
• 

Печатки на три лінії в двох інчах 
з пересилкою 2 дол. 

- < • > < s > - - ф 
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